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i Lartë i Shtetit në periudhën janar – shtator 2018. Në këtë buletin përfshihen, dëmi ekonomik i 

konstatuar, të ardhurat e munguara dhe shpenzimet e kryera jo në përputhje me parimet e efektivitetit, 
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Hyrje 

Për periudhën janar – shtator 2018, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka planifikuar 148 auditime dhe ka 

filluar sipas planit 148 të tillë nga të cilët:  

 

 

102 auditimet e evaduara janë të detajuara si më poshtë: 

- 17 janë auditime përputhshmërie; 

- 13 auditime financiare 

- 58  janë auditime rregullshmërie dhe përputhshmërie; 

- 10 auditime performance; 

- 4 janë auditime IT; 

Gjithashtu në fund të vitit 2017, KLSH ka nisur Auditimin e Brendshëm të institucionit dhe Auditimin mbi 

funksionimin e sistemeve menaxhuese dhe kontrolluese në strukturën e implementimit të Projektit IPA 

2013 në KLSH, auditime të cilat u evaduan në muajin mars të vitit 2018.    

 Struktura e institucioneve të audituara, gjatë kësaj periudhe, paraqitet analitikisht në formularin nr. 

1, bashkëlidhur. 

 

Auditimet e përfunduar e të evaduar janë ushtruar në: 

Tabela nr. 2 

 Ministritë dhe institucionet qendrore 24 

 Institucionet e administratës së vetëqeverisjes vendore dhe njësi të tjera në nivel 

vendor 

41 

 

KLSH  

ka planifikuar për këtë 

periudhë 

148 auditime 

 

102 Auditime të 

përfunduara dhe 

evaduara 

 

4 Auditime në proces 

evadimi 

 

42 Auditime në proces 
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 Drejtoritë dhe degët e tatimeve dhe doganave 5 

 Institucionet financiare dhe shoqëritë me kapital të përbashkët shtetëror  15 

 Njësitë dhe projektet me financime të huaja 4 

 Subjekte të mbrojtjes së mjedisit 3 

 Institucione në të cilat janë kryer 10 auditime performance 30 

TOTALI (subjekte) 122 

 
Grafik nr 1: Subjektet e Audituara  

 

 Nga 102 auditime të evaduara janë vendosur në faqen zyrtare të KLSH-së 74 auditime1. 

Komunikimi me publikun 

Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë periudhës janar – shtator 2018 ka vijuar të trajtojë me korrektesë dhe 

profesionalizëm letrat dhe ankesat e qytetarëve, të cilët në çdo rast kanë marrë përgjigje, edhe kur 

çështja e ngritur prej tyre ka qenë jashtë kompetencave të institucionit. Megjithatë, edhe në këto raste 

KLSH i ka orientuar qytetarët, nëpërmjet përgjigjeve zyrtare se cilit institucion duhet ti drejtohen për të 

marrë përgjigje për shqetësimet e tyre. Gjatë 9 mujorit KLSH ka trajtuar 314 letra dhe ankesa, nga të 

cilat 111 jashtë kompetencës dhe juridiksionit të institucionit. Nga 203 ankesa në kompetencë të KLSH, 

77 prej tyre janë verifikuar dhe u është dhënën përgjigje, ndërsa 126 janë në proces verifikimi. 

Trajtimi i kërkesave për të drejtën e informimit  

E drejta e informimit si një e drejtë kushtetuese dhe tanimë e parashikuar qartazi në një legjislacion të 

veçantë është e drejtë elementare e çdo individi në një shoqëri demokratike. Që me miratimin e ligji të 

ri nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka pasur një numër në rritje 

kërkesash për informacion nga viti në vit, të ardhura nga individë, subjekte të ndryshme dhe OJF. Vetëm 

gjatë periudhës janar – shtator 2018 janë trajtuar dhe u është përcjellë informacioni i kërkuar 24 

kërkesave, të ardhura në adresën e koordinatorit të informimit të KLSH-së, të cilat përfshijnë 76 raporte 

auditimi. 

                                                 
1 Auditimet e tjera nuk janë publikuar ende sepse në zbatim të nenit 15 pika j të ligjit Nr.154/2014, “Mbi organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, KLSH është e detyruar të respektoj afatin 20 ditor të kthimit të përgjigjes nga 

subjektet. 
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 Në grafikun e mëposhtëm pasqyrohen fushat kryesore të shqetësimit publik për çështje të qeverisjes 

në Shqipëri, nga të cilat 9% e ankesave të adresuara KLSH-së i takojnë administrimit financiar dhe 

fushës së prokurimit publik; 53% privatizimit dhe kthimit të pronës; 31% fushave të tjera dhe 7% 

trajtojnë çështje të ndryshme. 

Grafik nr.2: Fushat kryesore të shqetësimit publik 

 

Burimi KLSH 

 Struktura e ankesave dhe e kërkesave drejtuar KLSH-së
 
si dhe shqyrtimi i tyre, jepet më analitikisht në 

formularin nr. 6, bashkëlidhur.  

 

NGA AUDITIMET E USHTRUARA GJATË KËSAJ PERIUDHE JANË KONSTATUAR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Këto shkelje financiare përgjithësisht i përkasin veprimtarisë ekonomiko-financiare për periudhën kohore 

2015-2017, përcaktuar për çdo subjekt të audituar në programet e auditimit. 

A. Parregullsi dhe shkelje financiare, në të ardhurat dhe në shpenzimet e kryera, me 

dëm ekonomik në shumën totale prej 4,993,758 mijë lekë ose 39.7 milionë euro. 

B. Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e subjekteve të 

audituara, në shumën totale prej 115,349,578 mijë lekë, afërsisht 917.6 milionë euro nga e 

cila:  

I. 44,144,180 mijë lekë në fushën e të ardhurave, afërsisht 351.1 milionë euro; 

II. 71,205,398 mijë lekë afërsisht 566.5 milionë euro, në fushën e shpenzimeve jo me 

eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve.  
 

Në total janë konstatuar shkelje në shumën 120,343,336 mijë lekë ose afërsisht 957.3 

milionë euro. 
 

*Kursi i këmbimit të lekut/euro është kursi i Bankës së Shqipërisë i datës 30.09.2018  në vlerën 

125.8. 
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Treguesi i Dobishmërisë 

Indikatori i dobisë së auditimit (raporti i fondeve të zbuluara dhe të kërkuara për zhdëmtim nga KLSH 

me shpenzimet buxhetore faktike të KLSH-së) si një nga treguesit më domethënës të performancës së 

Institucioneve Supreme të Auditimit, për periudhën Janar – Shtator 2018 rezulton 18,5 lekë. 

Pra për çdo një lekë të shpenzuar për KLSH-në nga Buxheti i Shtetit për periudhën Janar – Shtator 

2018,  janë zbuluar nga auditimet e kryera në këtë 9 mujor 18,5 lekë. 

 

1. SHKELJET ME DËM EKONOMIK 

NË FUSHËN E SHPENZIMEVE 

1.1. Në fushën e pagave, shpërblimeve dhe sigurimeve shoqërore, në vlerën e përgjithshme prej 

22,441 mijë lekë, konstatuar në institucionet: 

 

 Universiteti Fan S.Noli Korçë, në vlerën 1,551 mijë lekë,  si pasojë e përfitimit padrejtësisht të pagave 

dhe shpërblimeve për anëtarët e Bordit të Administrimit. 

 Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar, në vlerën 19,367 mijë lekë,  nga të cilat:  

- 10,690 mijë lekë, si pasojë e tejkalimit të numrit mesatar të punonjësve të miratuar në vendime të 

ndryshme të Këshillit Drejtues, çka ka rezultuar në pagesa më tepër për punonjësit e Aeroportit të 

Kukësit.  

- 8,677 mijë lekë, si pasojë e pagesave tepër për lejen vjetore dhe pse punonjësit e institucionit e 

kanë kryer lejen vjetore.  

 Bashkia Kamëz, në vlerën 427 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër në shpërblime. 

 Bashkia Rrogozhinë, në vlerën 395 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër  në paga. 

 Bashkia Belsh, në vlerën 181 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër  në paga. 

 Bashkia Vlorë, në vlerën 45 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër  në paga. 

Tre mujori i tretë i vitit 2018 (Korrik – Shtator) 

 Bashkia Malësi e Madhe, në vlerën 284 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër  në paga. 

 Autoriteti Portual Durrës, në vlerën 191 mijë lekë,  si pasojë e pagesave më tepër  në paga.  

1.2 Në fushën e prokurimeve, në vlerën e përgjithshme prej 974,350 mijë lekë, konstatuar në 

institucionet: 

1.2.1  Shkelje e procedurave të prokurimit 

Tabela nr. 3 

Subjektet e audituara Vlera (në mijë lekë) 

 Bashkia Dibër 51,551 

 Bashkia Këlcyrë 37,385 

 Bashkia Vlorë 29,372 

 Autoriteti  i Aviacionit  Civil  Shqiptar 28,699 

 Bashkia Fier 27,300 

 Ministria e Financave dhe Ekonomisë (Aparati) 25,889 
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 Bashkia Kolonjë 25,488 

 Bashkia Konispol 25,100 

 Bashkia Korçë 21,120 

 Bashkia Lezhë (ish komunat) 18,995 

 Bashkia Gjirokastër 13,168 

 Bashkia Poliçan 13,103 

 Bashkia Belsh 11,404 

 Hekurudha sh.a 9,079 

 Bashkia Mallakastër 8,156 

 Ujësjellës Kanalizime sh.a.Vlorë 6,539 

 ALUIZNI Vorë-Kamëz 5,981 

 Ministria e Kulturës 2,486 

 ALUIZNI Fier 2,336 

 Bashkia Prrenjas 2,274 

 Spitali Universitar i Traumës  910 

 Bashkia Kuçovë 873 

 Bashkia Përmet 618 

 Këshilli i Qarkut Berat 331 

 Bashkia Rrogozhinë 190 

 Spitali rajonal “Omer Nishani” Gjirokastër 57 

 Bashkia Maliq 30 

Totali (në mijë lekë) 376,948 

Burimi KLSH 

1.2.2 Shkelje në zbatimin e punimeve 
Tabela nr. 4 

Subjektet e audituara 

 
Vlera (në mijë lekë) 

 Autoriteti Portual Durrës 175,773 

 KESH sh.a 89,937 

 Bashkia Belsh 67,389 

 Ministria e Mbrojtjes 42,000 

 Bashkia Vlorë 34,258 

 Bashkia Dibër 20,285 

 Hekurudha sh.a 16,484 

 Spitali Rajonal Shkodër 16,036 

 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” 15,690 

 Ujësjellës Kanalizime sh.a.Korçë 10,898 

 Universiteti Fan S. Noli, Korçë 10,439 

 Bashkia Rrogozhinë 8,403 

 Bashkia Mallakastër 7,224 

 Bashkia Vau i Dejës 6,657 

 Bashkia Memaliaj 6,331 

 Bashkia Gjirokastër 5,476 

 Bashkia Prrenjas 4,830 

 Bashkia Korçë 4,664 

 Bashkia Kolonjë 4,318 

 Bashkia Fier 4,056 
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 Ministria e Financave dhe Ekonomisë  (Aparati) 3,877 

 Bashkia Has 3,849 

 Bashkia Malësi e Madhe 2,801 

 Porti Detar Sarandë sh.a 2,707 

 Bashkia Konispol 2,692 

 Bashkia Lezhë 2,189 

 Bashkia Poliçan 2,093 

 Bashkia Lushnje 2,070 

 Bashkia Kuçovë 2,058 

 Spitali Rajonal “Omer Nishani” Gjirokastër 1,994 

 Këshilli i Qarkut Berat 1,942 

 Spitali Rajonal Fier 1,941 

 Bashkia Maliq 1,940 

 Bashkia Përmet 1,871 

 Porti Detar Vlorë sh.a. 1,896 

 Universiteti Bujqësor Tiranë 1,690 

 Spitali Universitar i Traumës 1,485 

 Projekti: “Zhvillimi i Alpeve Shqiptare dhe Zonave Bregdetare” 1,424 

 Enti Kombëtar i Banesave 1,368 

 Bashkia Këlcyrë 1,273 

 Ministria e Brendshme 1,122 

 Bashkia Kamëz 814 

 Bashkia Lezhë 560 

 Bashkia Pustec 339 

 Ministria e Kulturës 147 

 Avokatura e Shtetit 112 

Totali (në mijë lekë) 597,402 

Burimi KLSH 

1.3 Në fushën e shpenzimeve operative, në vlerën e përgjithshme prej 55,371 mijë lekë, konstatuar 

në institucionet: 

Tabela nr.5 

Subjektet e audituara Vlera (në mijë lekë) 

 Ministria e Mbrojtjes 27,239 

 Bashkia Rrogozhinë 11,748 

 Autoriteti Portual Durrës 5,300 

 Bashkia Lezhë (ish komunat) 3,416 

 Bashkia Gjirokastër 1,286 

 Bashkia Pustec 1,152 

 Spitali Rajonal Fier 1,050 

 Bashkia Kuçovë 1,046 

 Universiteti Bujqësor Tiranë 728 

 Këshilli i Qarkut Berat 515 

 Spitali Rajonal Shkodër 486 

 Bashkia Lezhë 358 

 Bashkia Vlorë 292 
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 Ujësjellës Kanalizime sh.a.Vlorë 291 

 Bashkia Konispol 218 

 Universiteti Fan S. Noli, Korçë 96 

 Enti Kombëtar i Banesave 68 

 Avokatura e Shtetit 48 

 Bashkia Has 34 

1.4 Në zërin “Të tjera”, shkelje të disiplinës financiare në shumën e përgjithshme prej 169,277 mijë 

lekë, konstatuar në institucionet: 

 Fondi i Sigurimit të Kujdesit të Detyrueshëm Shëndetësor, në vlerën 156,969 mijë lekë, nga të cilat: 

- 132,465 mijë lekë, si pasojë e likuidimeve më tepër nga mos reflektimi i çmimeve të ulura të 

barnave në kundërshtim me pikën nr.7 të VKM nr.380 datë 25.05.2016; 

- 23,453 mijë lekë, si pasojë e mos përfshirjes së vlerës për 2045 seancave dializë për pacientë të 

cilët tejkalonin 13 seanca/muaj përfituar padrejtësisht prej 2 spitaleve privatë “H.S” dhe “A.S”; 

- 825 mijë lekë, si pasojë e pagesave të barnave me formëdozë mbi përcaktimet në Listën e Barnave 

të Rimbursueshme (LBR); 

- 226 mijë lekë, si pasojë e penaliteteve të pazbatuara për furnitorin për shkelje të afatit të lëvrimit 

të mallrave.  

 Universiteti Fan S.Noli Korçë, në vlerën 308 mijë lekë, si pasojë e përllogaritjeve jo të sakta të 

dietave për udhëtime jashtë shtetit dhe likuiduar pa dokumentacionin e plotë, të pa nënshkruar 

rregullisht.  

 Porti Detar Vlorë sh.a., në vlerën 7,169 mijë lekë, si pasojë e mos vendosjes së penaliteteve për 

shtyrjen e afateve kontraktuale për përfundimin e punimeve me 30 ditë.  

 Bashkia Prrenjas, në vlerën 1,416 mijë lekë, si pasojë e pagesave (shpërblime) për vendimet 

gjyqësore për largime  pa të drejtë nga puna. 

 ALUIZNI Vorë – Kamëz, në vlerën 1,879 mijë lekë, si pasojë e diferencave të pagesave për truall për 

objektet e legalizuara.  

Tre mujori i tretë i vitit 2018 (Korrik– Shtator) 

 Spitali Rajonal “Omer Nishani” Gjirokastër, në vlerën 1,536 mijë lekë, si pasojë e mungesave të  

evidentuara në inventar në repartin e oksigjenit. 

 Në grafikun më poshtë ilustrohen shkeljet me dëm ekonomik në shpenzime: 
Grafik nr.3 Dëmi ekonomik në shpenzime 

Burimi KLSH 
 
 



 

 

…BULETINI STATISTIKOR                                                                     PËR PERIUDHËN JANAR – SHTATOR 2018 

 

12 | K L S H  

 

NË FUSHËN E TË ARDHURAVE 

1.1. Në sektorin e Tatim – Taksave, në vlerën e përgjithshme prej 223,302 mijë lekë, konstatuar në 

institucionet: 

 OSHEE sh.a. (Ngarkuar me VKM Nr.207, datë 16.03.2016 si organ qendror blerës, pë kryerjen e 

procedurës së prokurimit publik për llogari të vet dhe Ministrisë së Brendshme, për projektin 

“Ndërtimi i një sistemi funksional adresash”),  në vlerën 38,245 mijë lekë, si pasojë e mos regjistrimit 

të përfaqësuesit tatimor si dhe faturimit të TVSH-së me auto fature, ka sjell shmangien e tatimit në 

burim për subjektin “X...AG”. 

 Bashkia Kamëz, në vlerën 2,135 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Rrogozhinë, në vlerën 32 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Lezhë, në vlerën 34,587 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Lushnje, në vlerën 26,300 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Konispol, në vlerën 23,782 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Kuçovë, në vlerën 16,149 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 ZVRPP Elbasan, në vlerën 5,457 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes së taksës së infrastrukturës për 

pasuritë e regjistruara. 

 
Tre mujori i tretë i vitit 2018 (Korrik– Shtator) 

 Bashkia Has, në vlerën 12,296 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Vau i Dejës, në vlerën 10,118 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Përmet, në vlerën 2,867 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 ALUIZNI Dibër, në vlerën 51,334 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes së taksës së infrastrukturës për 

pasuritë e regjistruara. 

1.2. Në sektorin e doganave, në vlerën e përgjithshme prej 1,082,377 mijë lekë konstatuar në 

institucionet: 

 Dega e Doganës Vlorë në vlerën 82,679 mijë lekë, nga të cilat: 

- 74,194 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes saktë e elementëve të vlerës doganore që lidhet me 

vlerësimin doganor të shpenzimeve të transportit për qëllime doganore. 

- 6,150 mijë lekë, si pasojë e mosrespektimit të afateve dhe sasive autorizuese që lidhen me 

veprimtarinë e operatorëve ekonomikë, që janë autorizuar të operojnë në fushën e regjimeve 

doganore ekonomike të përpunimit aktiv dhe pasiv. 

- 2,335 mijë lekë, si pasojë e nxjerrjes së vendimeve administrative për shkeljet në fushën 

doganore jo në përputhje me përcaktimet e nenit 107-112, 136-149, 256, 261, 275, 276 dhe 

281/1 të Ligjit nr. 8449, datë 27.01.1999,“Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë, dhe pikave 

234-239, 272-325 dhe 463-472 të VKM nr. 205 datë 13.04.1999 “Dispozitat Zbatuese të Kodit 

Doganor” i ndryshuar; 

 Dega e Doganës Fier, në vlerën 504,224 mijë lekë, nga të cilat: 
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- 276, 970 mijë lekë, keqklasifikimi kodit tarifor të artikujve me pasojë shmangien e detyrimeve 

doganore dhe shqyrtim jo si duhet të vlerës doganore të mallrave dhe shpenzimeve të 

transportit; 

- 196,973 mijë lekë, si pasojë e mos përllogaritjes së detyrimeve për akcizën si dhe mos plotësimit 

nga ana e subjekteve të detyrave të lëna lidhur me eliminimin e mangësive dhe problematikave 

të konstatuara nga kontrollet. 

- 15,367 mijë lekë, si pasojë rezultojnë detyrime të akcizës të pa paguara si dhe procesverbal i 

mbajtur pa përllogaritur detyrimet e akcizës.  

- 13,898 mijë lekë, si pasojë e vendimeve administrative të marra për shkeljet në fushën doganore 

jo në përputhje me përcaktimet e nenit 250,256,258 dhe 275 të ligjit nr.8449, datë 27.1.1999, 

“Kodi Doganor i RSH”.  

- 1,013 mijë lekë, si pasojë e mos mbajtjes së procesverbaleve për “shkeljet doganore” lidhur me 

shkeljet nga ana e subjekteve për afatet për mbylljen e regjimeve. 

 Dega e Doganës Rinas, në vlerën 4,447 mijë lekë, nga të cilat: 

-  3,744 mijë lekë, si pasojë e rillogaritjes jo saktë të elementëve të vlerës doganore për efekt 

taksimi doganor që lidhen me vlerësimin doganor të shpenzimeve të transportit, të vlerës së 

mallrave dhe përputhshmërisë së klasifikimit tarifor të mallrave.  

- 703 mijë lekë, si pasojë e vendimeve administrative të nxjerra gjatë vitit ushtrimor 2016 dhe 

2017 jo në përputhje me Ligjin nr.8449, datë 27.01.1999 “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë”.  

 

Tre mujori i tretë i vitit 2018 (Korrik– Shtator) 

 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në vlerën 105,142 mijë lekë, nga të cilat: 

- 49,943 mijë lekë, si pasojë e mos kryerjes së veprimeve vlerësuese për detyrimet doganore, që 

lidhen me vlerësimin doganor të vlerës së mallrave për qëllime doganore të përcaktuara në 

Udhëzimin e MF nr.25 datë 16.05.2006 “Për shqyrtimin e vlerës doganore”; 

- 15,566 mijë lekë, si pasojë e veprimit dhe vendimmarrjes administrative për shkeljet e 

konstatuara nga kontrolli aposterior në degët doganore Kakavijë, Tiranë, Fier për disa subjekte; 

- 13,225 mijë lekë, më pasojë mos arkëtimin dhe mos kontabilizimin e detyrimeve dhe sanksionve 

doganore për 4 (katër) raste; 

-  15,864 mijë lekë, si pasojë e shmangies së detyrimeve doganore, jo në përputhje me shpjegimet 

e Udhërrëfyesit të MSABE “Mbi rregullat e origjinës Preferenciale të përdorura me tregtinë 

ndërmjet Shqipërisë dhe vendeve të tjera sipas Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë”; 

- 5,385 mijë lekë, si pasojë e nxjerrjes së vendimeve administrative nga degët doganore jo në 

përputhje me përcaktimet e nenit 256,261 të ligjit “Kodit Doganor i Republikës së Shqipërisë” i 

ndryshuar; 

- 5,124 mijë lekë, si pasojë e mos evidentimit në aktet e konstatimit të mbajtura nga Drejtoria e 

Antikontrabandës për detyrimet doganore për 18 subjekte. 

 Dega e Doganës Durrës, në vlerën 385,885 mijë lekë, nga të cilat: 
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- 249,824 mijë lekë, si pasojë e shmangies së detyrimeve doganore lidhur me deklarimin e mallrave si: 

trajtimi me transaksion i mallrave të importuar, shpenzimeve të transportit dhe keqklasifikim i kodit 

tarifor të artikujve në kuadratin 31 dhe 33 të DAV; 

- 85,412 mijë lekë, si pasojë e konstatimit të diferencave progresive dhe 3-mujore të artikujve të 

importuar dhe depozituar në Regjimin e magazinave të lira “të karburanteve” për subjektet që kanë 

operuar në sektorin Porto Romano; 

- 33,210 mijë lekë, si pasojë e mos respektimit të afatit të caktuar kohor nga regjimi i tranzitit (T1) për 

mbërritje në doganën e destinacionit; 

- 6,825 mijë lekë, si pasojë e mos miratimit nga Kryetari i Degës së Doganës dhe mos mbajtje të 

procesverbalit nga sektori i regjimeve për tejkalim të afatit 30 ditor për mbylljen e regjimeve, shkelje 

të kufirit të rieksportit, importe të produkteve parësore të papërfshira në autorizim; 

- 5,499 mijë lekë, si pasojë e nxjerrjes së vendimeve administrative jo në përputhje me nenin 261 të 

“Kodit Doganor të Republikës së Shqipërisë”; 

- 4,148 mijë lekë, si pasojë e mos mbylljes në kohë të regjimit sipas kritereve të përcaktuara në 

autorizim për magazinat doganore; 

- 565 mijë lekë, si pasojë e mos respektimit të afateve për qëndimin e mallrave në regjimet doganore 

në 8 raste; 

- 400 mijë lekë, si pasojë e mos disponimit të kalimatësave në hyrje dhe dalje të produktit në depozita 

dhe pikat  shitjes.   

1.3. Në fushën e shitjes, blerjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore, në shumën e 
përgjithshme prej 2,171,358 mijë lekë konstatuar në institucionet: 

 Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave dhe Materialeve të Shtetit, në vlerën 659 mijë lekë, si pasojë e 

mos arkëtimit të vlerës së ndryshuar të sasisë fillestare nga përfaqësuesi i ARRSH-së për shitjen e 

skrapit të përfituar nga konfiskimi i 40 mjeteve. 

 KESH sh.a, në vlerën 1,582,301 mijë lekë, si pasojë e miratimit nga bordi i ERE vendimin për 

marrëveshjen me shoqërinë “OST” për shërbimet ndihmëse dhe balancimit të sistemit 

elektroenergjitik dhe me një diferencë të madhe midis çmimit të shitjes së energjisë nga Shoqëria 

“KESH” sh.a kompanive E..., G...., A.... dhe G... me çmimin e blerjes së energjisë nga shoqëria 

“OSHEE” sh.a nga këto kompani.  

 Spitali Universitar i Traumës, në vlerën 18,360 mijë lekë, nga të cilat:  

- 10,800 mijë lekë, si pasojë e qirasë së papaguar për sipërfaqen e okupuar prej 1200 m2 nga 

subjekti “S.A”; 

- 7,560 mijë lekë, si pasojë e përdorimit pa kontratë dhe pa pagesë së sipërfaqes së tepërt nga 

subjekti “S.A”, duke ju referuar kontratës së qirasë së datës 28.08.2013 të lidhur me ish-

Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.  

 Bashkia Rrogozhinë, në vlerën 5,476 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës për objektet e 

dhëna me qira. 

 Bashkia Prrenjas, në vlerën 1,578 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës për objektet e dhëna 

me qira. 

 Bashkia Vlorë, në vlerën 21,908 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës për objektet e dhëna me 

qira. 
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 Bashkia Lezhë, në vlerën 16,523 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës për objektet e dhëna 

me qira. 

 Bashkia Lezhë (ish komunat), në vlerën 1,348 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës për 

objektet e dhëna me qira. 

 ZVRPP Elbasan, në vlerën 83,953 mijë lekë, si pasojë e mospagesës së qirasë së truallit për pasuritë e 

regjistruara. 

 ZVRPP Malësi e Madhe, në vlerën 234,519 mijë lekë, si pasojë e mos vlerësimit të vlerës të shitjes 

dhe dhënies me qira të pasurive të regjistruara dhe kamat vonesa për regjistrime të vonuara. 

 ZVRPP Fier, në vlerën 128,166 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes së taksës për kalimin e pronësisë 

për sipërfaqet e përbashkëta dhe mos pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë nga subjektet 

ndërtuese.  

 ZVRPP Tiranë, në vlerën 18,959 mijë lekë, si pasojë e mos aplikimit të penaliteteve për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme jashtë afateve ligjore të përcaktuara dhe mos nxjerrjen e urdhër kufizimit 

deri në arkëtimin e detyrimeve.  

Tre mujori i tretë i vitit 2018 (Korrik – Shtator) 

 Bashkia Vau i Dejës, në vlerën 24,958 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës për objektet e 

dhëna me qira. 

 Bashkia Poliçan, në vlerën 1,627 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës për objektet e dhëna 

me qira. 

 Bashkia Kolonjë, në vlerën 1,075 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës për objektet e dhëna 

me qira. 

 Bashkia Pustec, në vlerën 669 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës për objektet e dhëna me 

qira. 

 Bashkia Has, në vlerën 538 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës për objektet e dhëna me 

qira. 

 ZVRPP Sarandë, në vlerën 28,741 mijë lekë, si pasojë e mos vlerësimit të vlerës të shitjes dhe 

dhënies me qira të pasurive të regjistruara dhe kamat vonesa për regjistrime të vonuara. 

1.4. Në zërin “Të tjera”, shkelje të disiplinës financiare në shumën e përgjithshme prej 293,409 mijë 

lekë, konstatuar në institucionet: 

 KESH sh.a, në vlerën 12,618 mijë lekë, si pasojë e privatizimit të magazinës Shkozet i kryer nga 

Ministria e Financës dhe regjistrimi nga ZVRPP Durrës në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi. 

 Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar, në vlerën 211,358 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve (të ardhurat 

e realizuara por të papërdorura) që përbëjnë vlerën e fitimit, të cilat nuk janë derdhur në Buxhetin e 

Shtetit nga AAC. 

 Hekurudha Shqiptare sh.a, në vlerën 4,873 mijë lekë, si pasojë e mos vendosjes së penaliteteve  për 

kryerjen e punimeve me 24 ditë me vonesë. 

 Spitali Rajonal Shkodër, në vlerën 4,039 mijë lekë, si pasojë e mos vendosjes së penaliteteve  për 

kryerjen e punimeve me vonesë.  

 Spitali Rajonal Fier, në vlerën 1,610 mijë lekë, si pasojë e mos vendosjes së penaliteteve  për 

kryerjen e punimeve me vonesë.  
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 Spitali Universitar Shefqet Ndroqi, në vlerën 3,239 mijë lekë, si pasojë e mos vendosjes së 

penaliteteve  për kryerjen e punimeve me vonesë.  

 Ujësjellës Kanalizime Korçë, në vlerën 35 mijë lekë, si pasojë e mos mbajtjes në masën e duhur 

penalitete për moszbatim në afat të kontratës.   

 Projekti: "Zhvillimi i Alpeve Shqiptare dhe Zonave Bregdetare", në vlerën 2,051 mijë lekë, si pasojë 

janë kryer pagesa më tepër për konsulentin “S.E&C” shpk duke mos e rillogaritur tarifën e shërbimit, 

mbas përfundimit të fazës së shtatë të shërbimit “Organizimi i procedurës dhe vlerësimi i tenderit”.  

 Bashkia Përrenjas, në vlerën 1,380 mijë lekë, si pasojë e mos aplikimit të penaliteteve për vonesa në 

përfundim të punimeve.  

 ZVRPP Elbasan, në vlerën 41,077 mijë lekë, si pasojë e mos vendosjes së penaliteteve për regjistrim 

të sipërfaqeve të përbashkëta të pallateve dhe tjetërsimet e legalizimit të ish-ndërtesave shtetërore. 

 ZVRPP Malësi e Madhe, në vlerën 300 mijë lekë, si pasoja të kamatë vonesave për regjistrime të 

vonuara.  

 ALUIZNI Lushnje, në vlerën 4,489 mijë lekë, si pasojë e mos arkëtimit të detyrimeve të papaguara 

për penalitetet për legalizimin e shtesave të subjekteve ndërtuese.   

 

Tre mujori i tretë i vitit 2018 (Korrik – Shtator) 

 Bashkia Gjirokastër, në vlerën 397 mijë lekë, si pasojë e mos regjistrimit të aktiveve, si të pa 

përdorshme, në llogarinë përkatëse në kontabilitet, duke humbur kështu gjurmën e tyre të auditimit. 

 Enti Kombëtar i Banesave, në vlerën 3,023 mijë lekë, si pasojë e mos vendosjes së penaliteteve  për 

kryerjen e punimeve me vonesë.  

 Spitali Rajonal “Omer Nishani” Gjirokastër, në vlerën 2,920 mijë lekë, si pasojë e mos vendosjes së 

penaliteteve  për kryerjen e punimeve me vonesë.  

 Ujësjellës Kanalizime sh.a.Vlorë, në vlerën 1,873 mijë lekë, si pasojë e mos vendosjes së penaliteteve  

për kryerjen e punimeve me vonesë.  

 Në grafikun më poshtë ilustrohen shkeljet me dëm ekonomik në të ardhura: 
 
 

Grafik nr.4. Dëmi ekonomik në të ardhura 

Burimi KLSH 
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Grafik nr.5 Dëmi ekonomik sipas fushave  

 
Burimi KLSH 

                                                                                            Grafik nr.6 Dëmi ekonomik në milionë lekë 

 
Burimi KLSH 

 
 Parregullsitë dhe shkeljet financiare, në të ardhurat dhe në shpenzimet e kryera, me dëm ekonomik, janë 

pasqyruar në mënyrë më të detajuar në formularin nr. 2, bashkëlidhur. 
 
 

2. SHKELJE TË DISIPLINËS FINANCIARE ME NDIKIM NEGATIV NË PERFORMANCËN E SUBJEKTEVE TË 

AUDITUARA 

Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e subjekteve të audituara, në 
fushën e të ardhurave 

 

 

 

 Fondi i Sigurimit të Kujdesit të Detyrueshëm Shëndetësor, në vlerën 88,867 mijë lekë, nga të cilat: 

 KLSH ka zbuluar parregullsi dhe shkelje financiare me dëm ekonomik në të ardhura 

dhe shpenzime, në shumën totale prej 4,993,758 mijë lekë, nga e cila ka 

rekomanduar për shpërblim dëmi shumën 4,607,454 mijë lekë. 

Shkelje e të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e 
subjekteve të audituara, në funshën e të ardhurave në vlerën 44,144,180 mijë 
lekë. 
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- 75,709 mijë lekë, si pasojë e mos riinvestimit të fondit rezervë në bono thesari megjithë 

maturimin e tij nga investimi i kaluar; 

- 13,158 mijë lekë, si pasojë e mos evidentimit të origjinës së tepricave, të pajustifikuara me 

dokumentacion gjatë kontrolleve të kryera, ku vlera e shitjeve të padeklaruara sjell shmangie 

të tatimit mbi fitimin, në masën 15% të vlerës së padeklaruar të shitjes të mallrave (barnave).  

- 443,153 mijë lekë, si pasojë e mos procedimit në kohë nga ana e Ministrive respektive për 

miratimin e listës së barnave. 

- 1,500 mijë lekë, si pasojë e shmangies së penaliteteve për 6 subjekte dhe mos zgjidhje të 

kontratës për 4 (depo) farmaceutike. 

 Spitali Universitar i Traumës, në vlerën 2,467 mijë lekë, si pasojë e mungesës së dokumentacionit, si 

leja ndërtimore apo kontratë, në lidhje me ndërtimin mbi ambientet ekzistuese të spitalit dhe 

ndërtimit të një ure lidhëse ndërmjet subjektit “S.A” dhe SUT me sipërfaqe 45m2.  

 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”, në vlerën 4,101 mijë lekë, si pasojë e ushtrimit të veprimtarisë 

pa leje mjedisore dhe leje të tipit III.1.B gjatë asgjësimit të mbetjeve spitalore. 

 Bashkia Kamëz, në vlerën 487,395 mijë lekë, si pasojë e mos fillimit të procedurave të nevojshme 

ligjore për kthimin e vendimeve të gjobave në tituj ekzekutiv nëpërmjet Gjykatës dhe për pasojë mos 

arkëtimin në Buxhet të këtyre vlerave.   

 Bashkia Rrogozhinë, në vlerën 103,695 mijë lekë, si pasojë e mos fillimit të procedurave të 

nevojshme ligjore për kthimin e vendimeve të gjobave në tituj ekzekutiv nëpërmjet Gjykatës dhe për 

pasojë mos arkëtimin në Buxhet të këtyre vlerave. 

 Bashkia Belsh, në vlerën 99,810 mijë lekë, si pasojë e mos verifikimit të ligjshmërisë dhe 

procedurave të qiradhënies së tokave bujqësore (ankandet, vendimet e bordit, etj), në lidhje më 

kultivimet dhe mirëmbajtjen e këtyre tokave.  

 Bashkia Përrenjas, në vlerën 1,456 mijë lekë, si pasojë e mos lidhjes së kontratës së qirasë për 

objektet pronë e bashkisë. 

 Bashkia Vlorë, në vlerën 482,206 mijë lekë nga të cilat:  

- 244,945 mijë lekë, si pasojë e mos lidhjes së kontratës së qirasë për objektet pronë e bashkisë. 

- 237,261 mijë lekë, si pasojë e mos aplikimit saktë të tarifave vjetore për sipërfaqet pyjore dhe 

kullosore të dhënë më qira për ushtrimin e aktivitetit për qëllime biznesi në territor inproduktive.  

 Bashkia Lushnjë, në vlerën 460,870 mijë lekë, si pasojë e mos vjeljes dhe arkëtimit të detyrimeve për 

taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private.  

 Bashkia Lezhë, në vlerën 161,604 mijë lekë nga të cilat: 

- 154,404 mijë lekë, si pasojë e mos vjeljes dhe arkëtimit të detyrimeve për taksat dhe tarifat 

vendore nga bizneset private.  

- 7,200 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së gjobave të vendosura nga IMTV. 

 Bashkia Fier, në vlerën 143,035 mijë lekë, si pasojë e mos vjeljes dhe arkëtimit të detyrimeve për 

taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private.  

 Bashkia Kuçovë, në vlerën 62,146 mijë lekë, nga të cilat: 
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- 50,946 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë dhe kamat vonesave në masën 1% 

në ditë të cilat janë parashikuar në kontratat e lidhura ndërmjet palëve gjatë periudhës 2009-

2013 për dhënien me qira të tokave bujqësore të pandara; 

- 11,200 mije lekë, si pasojë e mos pagesës së gjobave të vendosura nga IMTV. 

 Bashkia Këlcyrë, në vlerën 37,803 mijë lekë, si pasojë e mos vjeljes dhe arkëtimit të detyrimeve për 

taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private.  

 Bashkia Konispol, në vlerën 35,460 mijë lekë, si pasojë e mos vjeljes dhe arkëtimit të detyrimeve për 

taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private.  

 Bashkia Lezhë (ish komunat), në vlerën 18,963 mijë lekë, si pasojë e mos vjeljes dhe arkëtimit të 

detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private.  

  KESH sh.a, në vlerën 94,108 mijë lekë, si pasojë e reduktimit të kapacitetit energjitik për HEC Vau i 

Dejës, për shoqërinë “KESH” sh.a. për periudhën prill – dhjetor 2017 në sasinë11,914 Mëh si dhe ka 

mosmarrëveshje ndërmjet shoqërisë “KESH” sh.a dhe shoqërisë “E.. A..” sh.a në lidhje me 

dëmshpërblimin e disbalancave të energjisë elektrike referuar Kontratës për Koordimin e Kaskadës 

(CCA, e ardhur si pasojë e veprimeve dhe mos veprime të ERE dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe 

Energjisë për mos zgjidhjen e kësaj mosmarrëveshje). 

 Porti Detar Vlorë sh.a., në vlerën 518 mijë lekë, si pasojë e vendosjes së tarifës së reklamave në 

mospërputhje me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës.  

 Ujësjellës Kanalizime Korçë, në vlerën 112,078 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes së detyrimeve të 

bashkisë Korçë duke mos ju përmbajtur marrëveshjes së projektit kanalizimi “Korca IV-2008”. 

 ZVRPP Elbasan, në vlerën 130,487 mijë lekë, nga të cilat: 

- 83,953 mijë lekë, si pasojë e mos nxjerrjes së urdhrit për kufizimin e pasurive të regjistruara dhe 

mos përcaktimit të marrëdhënieve të pronësisë së truallit. 

- 41,077 mijë lekë, si pasojë e mos regjistrimit të sipërfaqeve të përbashkëta të pallateve dhe nga 

tjetërsimet e legalizimit të ish-ndërtesave shtetërore 

 ZVRPP Malësi e Madhe, në vlerën 42,363 mijë lekë, si pasojë e regjistrimeve të pasurive të 

paluajtshme sipas AMTP-ve personave që nuk janë përfitues të tokave. 

 ALUIZNI Durrës, në vlerën 90,148 mijë lekë, si pasojë e kualifikimit të objekteve informale pa marrë 

konfirmimin dhe vërtetimet mbi llogaritjen e likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Berat, në vlerën 28,500 mijë lekë, si pasojë e mos aplikimit të gjobës 

për 61 subjekte, të cilat nuk plotësojnë kushtet e lejes dhe të vetëmonitorimit, në kundërshtim me 

nenin 29. pika b (ii) të Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2017 “Për lejet e mjedisit”. 

 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Korçë, në vlerën 1,011 mijë lekë, si pasojë e mos aplikimit të gjobës për 

subjektet të cilat nuk plotësojnë kushtet e lejes mjedisore.  

 ALUIZNI Lushnje, në vlerën 21,827 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes së taksës së infrastrukturës. 

 ZVRPP Tiranë, në vlerën 60,663 mijë lekë, si pasojë e mos zbatimit të kërkesave ligjore lidhur me 

regjistrimin e sipërfaqeve të përbashkëta dhe arkëtimin e kësaj takse. 

 ZVRPP Fier, në vlerën 6,133 mijë lekë, si pasojë e llogaritjeve jo të sakta të taksës së ndërtimit për 

objektet e legalizuara dhe si pasojë e mos zbatimit të akteve nënligjore për taksën e sipërfaqeve të 

përbashkëta të objekteve të regjistruara me leje ndërtimi dhe leje legalizimi.  
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Tre mujori i tretë i vitit 2018 (Korrik – Shtator) 

 Avokatura e Shtetit, në vlerën 12,297,285 mijë lekë, nga të cilat: 

- 11,475,000 mijë lekë, si pasojë e mos marrjes së masave ligjore për arkëtimin e garancisë së 

privatizimit nga kompania V...E.... që nga viti 2012; 

- 504,900 mijë lekë, si rrjedhojë e mos përfaqësimit të Avokaturës së Shtetit në arbitrazhet 

ndërkombëtar për rastin  T....A...LTD dhe për rastin CEZ kundër E...; 

- 270,000 mijë lekë, si pasojë e rekrutimit avokatë/zyrë avokatie për t’ju drejtuar arbitrazhit 

ndërkombëtar kundër komanpanisë A....A LTD Group; 

- 47,385 mijë lekë, si pasojë e mos parashikimit të ndalesës së tatimit në burim në masën 15% siç 

parashikohet në Ligjin nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, për 

përzgjedhjen e 3 studiove avokatie të huaja, më objekt mbrojtjen e interesave të Shtetit Shqiptar. 

 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vlerën 12,029,713 

mijë lekë, si pasojë e mos kontabilizimit të detyrimeve të akcizës që i përket periudhës Janar 2011 

deri më Dhjetor 2014. 

 Ministria e Financave “Mbi zbatimin e Buxhetit të Shtetit”, në vlerën 8,223,000 mijë lekë, nga të 

cilat: 

- 5,392,000 mijë lekë, si pasojë e krijimit të detyrimeve të reja  nga nënhuamarrësit që lindin nga 

marrëveshjet e nënhuasë; 

- 2,831,000 mijë lekë,  si pasojë e mos shlyerjes së detyrimeve të reja nga përfituesit e garancive të 

jashtme. 

 Ministria e Financave “Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit”, në vlerën 7,643,118 mijë lekë, nga të 

cilat:  

- 7,000,000 mijë lekë, si pasojë e shkeljes së ligjit të menaxhimit të sistemit buxhetor dhe akteve 

ligjore për parandalimin e detyrimeve të prapambetura, ku konstatohen vetëm 173 shkresa 

“tërheqje vëmendje” të dërguara nga NPA kundrejt 23,701 raste të faturave të dorëzuara me 

vonesë. 

- 643,118 mijë lekë, si pasojë e rasteve të çlirimit të garancisë së punimeve (5%) nga llogaria 466 

“Garanci të punimeve” në një afat të shkurtër kohor pas marrjes në dorëzim të punimeve.  

 Bashkia Korçë, në vlerën 188,143 mijë lekë, si pasojë e mos arkëtimit të detyrimeve për taksat dhe 

tarifat vendore për 1872 subjekte debitore.  

 Bashkia Vau i Dejës, në vlerën 126,556 mijë lekë, nga të cilat:  

- 24,155 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes saktë të taksës së ndikimit në infrastrukturë për 

ndërtimet e reja, e cila nuk është përllogaritur në bazë të çmimit të referencës që është kosto 

mesatare e ndërtimit sipas Entit Kombëtar të banesave; 

- 46,401 mijë lekë, si pasojë e mos zbatimit të detyrimeve kontraktuale për akëtimin e vlerave të 

përcaktuara në kontratat e lidhura midis bashkisë dhe subjekteve private, për pasuritë e dhëna 

me qira si pyje, kullota dhe inproduktive; 

- 56,000 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së gjobave të vendosura nga IMTV. 

 Bashkia Malësi e Madhe,  në vlerën 73,418 mijë lekë, si pasojë e mos vjeljes së taksës së ndikimit në 

infrastrukturë për objektetet ndërtimore që legalizohen nga ALUIZNI-Drejtoria Rajonale Shkodër.  
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 Bashkia Maliq, në vlerën 41,207 mijë lekë, si pasojë e mos vjeljes dhe arkëtimit të detyrimeve për 

taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private.  

 Bashkia Gjirokastër, në vlerën 40,900 mijë lekë, si pasojë e mos shlyerjes së detyrimeve të kontratës 

për dhënie me qira e tokave bujqësore të pandara fermerëve. 

 Bashkia Kolonjë, në vlerën 31,911 mijë lekë, si pasojë e mos vjeljes dhe arkëtimit të detyrimeve për 

taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private.  

 Bashkia Has, në vlerën 24,204 mijë lekë, si pasojë e mos vjeljes së detyrimeve nga taksat dhe tarifat 

vendore për  60 subjekte.    

 Bashkia Dibër, në vlerën 23,178 mijë lekë, si pasojë e mos arkëtimit të taksës së ndikimit në 

infrastrukturë për ndërtimet pa leje të pajisura me leje legalizimi nga Drejtoria e ALUIZN-it Dibër. 

 Bashkia Poliçan, në vlerën 17,923 mijë lekë, si pasojë e mos vjeljes dhe arkëtimit të detyrimeve për 

taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private.  

 Bashkia Përmet, në vlerën 14,879 mijë lekë, si pasojë e mos arkëtimit të detyrimeve tatimore për 

188 subjekte debitore.  

 Bashkia Pustec, në vlerën 3,623 mijë lekë, si pasojë e mos vjeljes dhe arkëtimit të detyrimeve për 

taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private. 

 Autoriteti Portual Durrës, në vlerën 27,395 mijë lekë,  si pasojë e mos pagesës së tarifës së hyrjes në 

port për 96305 automjete për periudhën 22 janar – 31 Mars 2018. 

 Spitali rajonal “Omer Nishani” Gjirokastër, në vlerën 18,803 mijë lekë, si pasojë e mos menaxhimit të 

aseteve dhe ambienteve të dhëna më qira nga prona truall që ky spital administron që në ndërtimin 

e tij, sipërfaqe kjo zhveshur ndërvite dhe përfituar nga subjektet apo individë privatë. 

 Drejtoria Rajonale e Inspektoratit Shtetëror te Mjedisit Pyjeve dhe Ujrave Shkodër, në vlerën 71,850 

mijë lekë, si pasojë e mos aplikimit dhe mos vjeljes së gjobave  për subjektet, të cilat nuk plotësojnë 

kushtet e lejes mjedisore. 

 ALUIZNI Kukës, në vlerën 18,212 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes dhe përfshirjes në legalizim për 

sipërfaqet e zaptuara nga përdoruesit. 

 ZVRPP Sarandë, në vlerën 6,315 mijë lekë, si pasojë e mos zbatimit të kërkesave ligjore lidhur me 

regjistrimin e sipërfaqeve të përbashkëta dhe arkëtimin e kësaj takse. 

 Në grafikun më poshtë ilustrohen shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ në fushën e të 
ardhurave 

Grafik nr.7 Shkelje të disiplinës financiare në fushën e të ardhurave 
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Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e subjekteve të audituara, në 
fushën e shpenzimeve  

 

 

 

 

 Ministria e Brendshme, në vlerën 20,495 mijë lekë, shpenzime pa efektivitet në fushën e zbatimit  të 

punimeve të ndërtimit e hidrokarbureve.  

 Drejtoria Arsimore Rajonale Qarku Tiranë, në vlerën 20,144 mijë lekë nga të cilat: 

- 12,233 mijë lekë, si pasojë e shpenzimeve për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore për vitet 2015-

2017; 

- 8262 mijë lekë, si pasojë e krijimit të nomeklatures së librit shkollor stok jashtë katalogut për DAR 

qytet dhe DAR qark, e cila tregon për një proces të pa studiuar dhe një përdorim jo efektiv të 

fondeve të buxhetit për periudhat kur ata janë shpenzuar. 

 Ministria e Kulturës, në vlerën  80,428 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet, eficiencë 

dhe ekonomicitet në 1 (një) procedurë prokurimi. 

 Spitali Universitar i Traumës, 6,834 mijë lekë, nga të cilat:  

- 4,047 mijë lekë, si pasojë e rritjes së shpenzimeve të konsumit të energjisë elektrike, kjo për 

arsyen se SUT-së bazuar në kontratën e koncesionit/PPP nënshkruar nga MSH në korrik 2015 me 

kompaninë “S.S.” përcakton “Në qendrat e BACK-up, përveç qendrës Back-up tek QSUT, Autoriteti 

i siguron Koncesionarit energji elektrike, uji, avull, vepra civile, impiante etj, me shpenzime në 

ngarkim të Autoritetit” i është shtuar dhe furnizimi me energji elektrike i koncesionarit të 

sterilizimit; 

- 2,787 mijë lekë, si pasojë e vlerave të likuiduara në vazhdimësi për vitin 2010 deri 2015 subjektit 

“S.al” shpk pa shoqëruar me dokumentin argumentues dhe justifikues për zërin “Mirëmbajtje 

rrugësh 11228 m2”. 

 Universiteti i Fan S.Noli, Korçë, në vlerën  19,754 mijë lekë, nga të cilat: 

- 17,660 mijë lekë, si pasojë e kryerjes së shpenzimeve për konsumim karburanti për gjithë 

veprimtarinë mësimore dhe ndihmëse në sasinë 99,984 litra pa asnjë dokumentacion justifikues 

për sasinë e shpenzuar; 

- 1,382 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në procedura prokurimi; 

- 712 mijë lekë, si pasojë e pagesave të kryera për vitet 2016 dhe 2017 pa dokumentin e 

nevojshëm jashtë kohës normale të saj. 

 Fondi i Sigurimit të Kujdesit të Detyrueshëm Shëndetësor, në vlerën 3,233,466 mijë lekë, nga të cilat: 

- 1,991,803 mijë lekë, rritje drastike prej 23.6% të shpenzimeve për rimbursimin e barnave 

referuar shtesës së kategorisë “Të sëmurë kronikë”, ndërkohë që konstatohet ulja e numrit të 

përfituesve në skemë me 720 përfitues, çmimet e LBR-së nuk kanë pësuar ndryshime gjatë kësaj 

periudhe, dhe numri i recetave është rritur vetëm me 3.4% në krahasim me një vit më parë. Kjo 

Shkelje e të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e 
subjekteve të audituara, në funshën e shpenzimeve në vlerën 71,205,398 mijë 
lekë. 
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rritje jo propocionale shoqërohet nga mungesa e analizave sektoriale, mungesë totale të 

ushtrimit të kontrolleve nga strukturat e Fondit në kundërshtim me dispozitat ligjore2; 

- Në kushtet e përdorimit të këtyre fondeve jo për qëllimin e parashikuar në buxhet, e shoqëruar 

nga 700,089 mijë lekë, si pasojë e mos ndërprerjes së kontratës dhe rimbursimit të farmacive nga 

FSDKSH-ja në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe kontraktuale të kontratës me farmacitë; 

- 209,372 mijë lekë, si pasojë e likuidimit dhe pagesave padrejtësisht të faturave të Check-up; 

- 206,048 mijë lekë, si pasojë e mbivendosjes së paketës së listës së barnave të rimbursueshme të 

miratuara nga KM duke e kthyer në një hallkë të tepërt administrative dhe duke kufizuar aksesin 

e popullatës në shërbimin e kujdesit shëndetësor;  

- 118,854 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër për 163 punonjës, duke mos zbatuar strukturën 

e re të miratuar nga Këshilli Administrativ  me vendim nr. 63, datë 25.09.2017 “Për miratimin e 

numrit të përgjithshëm të punonjësve të FSDKSH-së dhe disa ndryshime në organizimin e zyrave 

vendore të Fondit”; 

- 4,300 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në procedura prokurimi. 

 Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar, në vlerën 30,281 mijë lekë, nga të cilat: 

- 3,098 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në  procedura prokurimi; 

- 27,183 mijë lekë, si pasojë e shpërndarjes së fondit të mbetur të planifikuar në zërin 

“Shpërblime personeli” për shpërblim të punonjësve të AAC me rastin e festave të fundvitit në 

kundërshtim me Ligjin nr.10233, datë 11.02.2010 “Për Aviacionin Civil”.  

 Porti Detar Sarandë sh.a., në vlerën 5,279 mijë lekë, nga të cilat: 

- 3,779 mijë lekë, si pasojë e mos ndjekjes së procedurave ligjore për largimin e punonjësve nga 

puna; 

- 1,500 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në  procedura prokurimi. 

 Hekurudha Shqiptare sh.a, në vlerën 1,474,183 mijë lekë, nga të cilat: 

- 1,463,702 mijë lekë, si pasojë e mos zbatimit plotësisht të procedurave ligjore për përdorimin e 

subvencionit të akorduar për transportin e udhëtarëve duke ndryshuar destinacionin e këtij 

subvencioni; 

- 11,481 mijë lekë, si pasojë e mos ndjekjes së procedurave ligjore në largimin e punonjësve nga 

puna. 

 Spitali Rajonal Shkodër, në vlerën 56,322 mijë lekë nga të cilat: 

- 49,775 mijë lekë, si pasojë e përdorimit dhe menaxhimit të fondeve në mospërputhje me parimet 

e ekonomicitetit dhe efektivitetit; 

- 6,262 mijë lekë, si pasojë e mos ndjekjes së procedurave ligjore për ndërprerjen e marrëdhënieve 

të punës me ish-punonjësit, Spitali Rajonal Shkodër është paditur në Gjykatë nga 7 punonjës të 

cilët janë në proces gjykimi dhe referuar Vendimeve të Gjykatë së Shkallës së Parë Shkodër 

pretendohet se e kanë fituar këtë shkallë të gjykimit duke kërkuar dëmshpërblim.  

 Spitali Rajonal Fier, në vlerën 36,322 mijë lekë, nga të cilat: 

                                                 
2
 Në kushtet e pretendimeve të administruara nga FSDKSH me shkresën protokolluar në KLSH me nr.1346/25 datë 26/07/208, 

pas Vendimit nr.78 datë 30/06/2018 të Kryetarit kjo vlerë do të verifikohet edhe njëhërë nga KLSH dhe/ose institucione të tjera 
të specializuara për të saktësuar statusin real të këtij shpenzimi. 
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- 32,451 mijë lekë, si pasojë e mos vënies plotësisht në funksion të pajisjeve për sistemin “E-

health” dhe duke mos e monitoruar ecurinë dhe implementimin e projektit; 

- 2,347 mijë lekë, si pasojë e kryerjes së procedurave të prokurimit të pa parashikuara nga 

dispozitat ligjore duke rritur në mënyrë të paargumentuar dhe të pa nevojshme shpenzimet e 

këtij viti buxhetor; 

- 1,524 mijë lekë, si pasojë e zgjidhjes së kontratës së punësimit pa shkaqe të arsyeshme. 

 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”,  në vlerën 61,717 mijë lekë, nga të cilat: 

- 4,598 mijë lekë, si pasojë e mos ndjekjes së procedurave ligjore për largimin e punonjësve nga 

puna dhe raportimeve me vonesë në sistemin tatimor;  

- 57,119 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në procedura prokurimi. 

 Projekti: "Zhvillimi i Alpeve Shqiptare dhe Zonave Bregdetare", në vlerën 37,769 mijë lekë, si pasojë 

e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në procedura prokurimi. 

 Ujësjellës Sh.a. Korçë, në vlerën 2,286 mijë lekë, si pasojë e mos derdhjes së detyrimit, në favor të 

ish të dënuarve dhe përndjekurëve politike për periudhën 2015-2017. 

 Bashkia Kamëz, në vlerën 327,217 mijë lekë, si pasojë e pagesave nga fondi i investimeve, të cilat 

kanë një impakt negativ financiar në buxhetin e bashkisë. 

 Bashkia Belsh, në vlerën 286,080 mijë lekë si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 7 

(shtatë) procedura prokurimi. 

 Bashkia Rrogozhinë, në vlerën 217,167 mijë lekë, nga të cilat: 

- 195,400 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 4 (katër) procedura 

prokurimi. 

- 21,767 mijë lekë, si pasojë e pagesave të bëra jo në përputhje me aktet ligjore, nënligjore në fuqi 

për ekipin mbështetës të klubit të futbollit “Egnatia” dhe futbollistët e ekipit. 

 Bashkia Prrenjas, në vlerën 63,504 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 3 

(tre) procedura prokurimi. 

 Këshilli i Qarkut Berat, në vlerën 4,772 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve 

në 2 (dy) procedurë prokurimi. 

 Bashkia Vlorë, në vlerën 32,851 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 

procedura prokurimi. 

 Bashkia Lezhë, në vlerën 21,776 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 

procedura prokurimi. 

 Bashkia Këlcyrë, në vlerën 9,780 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 

procedura prokurimi. 

 Bashkia Mallakastër, në vlerën 6,686 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 

procedura prokurimi. 

 Bashkia Fier, në vlerën 5,742 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 

procedura prokurimi. 

 Bashkia Kuçovë, në vlerën 4,695 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 

procedura prokurimi. 
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 Bashkia Lushnjë, në vlerën 3,212 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 

procedura prokurimi. 

 Bashkia Lezhë (ish komunat), në vlerën 1,666 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të 

fondeve në procedura prokurimi. 

 ALUIZNI Vorë – Kamëz, në vlerën 5,981 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve 

në 1 (një) procedurë prokurimi. 

 ALUIZNI Fier, në vlerën 2,336 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 1 (një) 

procedurë prokurimi. 

 ALUIZNI Lushnje, në vlerën 544 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 

procedura prokurimi. 

Tre mujori i tretë i vitit 2018 (Korrik – Shtator) 

 Ministria e Mbrojtjes, në vlerën 1,147,000 mijë lekë, si pasojë e shpenzimeve pa efektivitet në 

fushën e prokurimeve ushtarake të klasifikuara sekret.  

 Universiteti Bujqësor Tiranë, në vlerën 32,787 mijë lekë, nga të cilat: 

- 17,067 mijë lekë, si pasojë e përdorimit pa eficiencë, ekonomicitet dhe efektiviet të fondeve 

buxhetore dhe mungesës së një vendimmarrje të Bordit të Administrimit në lidhje me përfitimin e 

pagesave të stafit akademik pa miratimin nga MASR; 

- 15,720 mijë lekë, si pasojë e mungesës së hartimit të një projekti me planimetrinë përkatëse për 

punimet, për cdo objekt që do të ri konstruktohej mbi bazën e të cilit do të dilnin edhe zërat e 

punimeve për tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksioni i objekteve të UBT”. 

 Shërbimi Kombëtar i Punësimit, në vlerën 2,469 mijë lekë, si pasojë e kostove shtesë për zyrat 

përmbarimore për likuidimin e detyrimeve që rrjedhin nga vendimet gjyqësore.  

 Ministria e Financave dhe Ekonomisë (Aparati), në vlerën 195,795 mijë lekë, nga të cilat  

- 174,442 mijë lekë, si pasojë e veprimeve të ndërmarra pa pasur në dispozicion fondet buxhetore 

dhe në kundërshtim me afatet e përcaktuara në Ligjin e Buxhetit për nënshkrimin e kontratave 

përkatëse, në lidhje me projketet e investimit kapital me financim të brendshem; 

- 21,132 mijë lëkë, si pasojë e akumulimit të detyrimeve nga mos ekzekutimi i vendimeve 

gjyqësore ndër vite dhe zgjatjes së këtyre proceseve; 

- 221 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në procedura prokurimi. 

 Ministria e Financave, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit, në vlerën 50,693,000 mijë lekë, si pasojë 

e shpenzimeve të realizuara në kushte të paligjshmërisë proceduriale. 

 Ministria e Financave “Mbi zbatimin e Buxhetit të Shtetit”, në vlerën 11,829,800 mijë lekë, si pasojë 

e shpenzimeve të realizuara në kushte të paligjshmërisë proceduriale. 

 Bashkia Korçë, në vlerën 519,238 mijë lekë,  si pasojë e mos përdorimit me efektivitet, eficiencë dhe 

ekonomicitet të shpenzimeve në fushën e prokurimit.  

 Bashkia Has, në vlerën 234,453 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 5 

(pesë) procedura prokurimi. 

 Bashkia Dibër, në vlerën 168,882 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 14 

(katërmbëdhjetë) procedura prokurimi. 
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 Bashkia Malësia e Madhe, në vlerën 125,000 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të 

fondeve në 3 (tre) procedura prokurimi. 

 Bashkia Poliçan, në vlerën 26,317 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 9 

(nëntë) procedura prokurimi. 

 Bashkia Gjirokastër, në vlerën 13,236 mijë lekë, nga të cilat:  

- 10,085 mijë lekë,  si pasojë e likuidimeve për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë; 

- 3,151 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 3 (tre) procedura 

prokurimi. 

 Bashkia Kolonjë, në vlerën 9,522 mijë lekë, si pasojë e veprimeve të cilat kanë ndikuar në mos 
përdorimit me efiktivitet, eficencë dhe ekonomicitet të shpenzimeve në fushën e prokurimit. 

 Bashkia Vau i Dejës, në vlerën 8,135 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me ekonomicitet të 

shpenzimeve të fondeve të njësisë vendore. 

 Bashkia Pustec, në vlerën 1,021 mijë lekë, nga të cilat:  

-  703 mijë lekë, si pasojë e mos përdorimit me efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet të 

shpenzimeve në fushën e prokurimit; 

- 318 mijë lekë, si pasojë e likuidimeve për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë 

 Bashkia Maliq, në vlerën 576  mijë lekë, si pasojë e mos përdorimit me efektivitet, eficiencë dhe 

ekonomicitet të shpenzimeve në fushën e prokurimit; 

 Autoriteti Portual Durrës, në vlerën 62,432 mijë lekë, si pasojë e dhënisë së shpërblimeve për 

punonjësit e APD pa u bazuar në performancën e punonjësve.  

 Spitali Rajonal “Omer Nishani” Gjirokastër, në vlerën 13,712 mijë lekë, nga të cilat:  

- 8,490 mijë lekë, si pasojë e mos respektimit të procedurave të largimit nga puna  jo në përputhje 

me legjislacionin në fuqi, duke synuar një përdorim jo me ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet 

të fondeve publike;  

- 5,222 mijë lekë, si pasojë e mos përdorimit me efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet të 

shpenzimeve në fushën e prokurimit. 

 Enti Kombëtar i Banesave, në vlerën 8,546 mijë lekë, si pasojë e mos përdorimit me efektivitet, 

eficiencë dhe ekonomicitet të shpenzimeve në fushën e prokurimit; 

 Ujësjellës Kanalizime sh.a.Vlorë, në vlerën 19,320 mijë lekë, si pasojë e mos përdorimit me 

efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet të shpenzimeve në fushën e prokurimit. 

 ALUIZNI Lushnje, në vlerën 544 mijë lekë, si pasojë e mos përdorimit me efektivitet, eficiencë dhe 

ekonomicitet të shpenzimeve në fushën e prokurimit; 

 Në grafikun më poshtë ilustrohen shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ në fushën e 

shpenzimeve 
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  Grafik nr.8 Shkelje të disiplinës financiare në fushën e shpenzimeve 

 
           Burimi KLSH 

 

 
            Burimi KLSH 

 
Grafik nr.9 Shkelje të disiplinës financiare në fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve 

Burimi KLSH 
 Shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e subjekteve të audituara, janë pasqyruar 

në mënyrë më të detajuar në formularin nr. 3, bashkëlidhur. 

 
 
 

Shkelje të disiplinës financiare 
me ndikim negativ në 

perfomancën e subjekteve të 
audituara, në shumën e 

përgjithshme 115,349,578 mijë 
lekë 

 
Në fushën e të ardhurave në 
vlerën 44,144,180 mijë lekë 

 
Në fushën e shpenzimeve në 
vlerën 71,205,398 mijë lekë 
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3. Auditimet e Performancës (Përmbledhja e pyetjeve kryesore dhe mesazhi auditues) 

Për periudhën janar – shtator janë evaduar 10 auditime performance me tematikë si më poshtë: 

Tabela nr.6 Auditimet e Peformances sipas fushave  

1. Reformat qeveritare 2. Projektet mjedisore 

Performanca e Arkivit të Shtetit 

Funksionimi i Bashkive në Kuadër të Reformës 

Administrative-Territoriale 

Strategjia antikorrupsion 

Varfëria në Shqipëri dhe roli i shtetit në zbutjen e saj 

Menaxhimi i mbetjeve spitalore 

Menaxhimi i Zonave të Mbrojtura Detare 

Cilësia e ujit të pijshëm për konsumatorët 

3. Projektet infrastrukturore 4. Shërbimet socio-ekonomike 

Performanca e Urgjencës mjekësore 

Receta dhe nënshkrimi elektronik 

Performanca e ISHTI 

 

Tema : Funksionimi i Bashkive në Kuadër të Reformës Administrative-Territoriale 

Pyetja kryesore e auditimit: “A janë realizuar objektivat e Reformës Administrative – Territoriale në 

funksion të autonomisë vendore të bashkive”  

Mesazhi: “Reforma Administrative-Territoriale nuk ka përmbushur objektivat: legjislacioni i ri nuk 

zbatohet plotësisht, procesi i përthithjes së funksioneve të reja, punonjësve, aktiveve dhe rritja e 

cilësisë së shërbimeve nuk është arritur të realizohet me sukses. Në shumicën e bashkive rezulton nivel 

i ulët efektiviteti në mbledhjen e të ardhurave të veta dhe në përdorimin e fondeve në dispozicion.  

Pavarësisht se Reforma Administrative-Territoriale ishte e domosdoshme, ajo nuk ka reflektuar 

plotësisht parimet e Kartës Europiane të Autonomisë Vendore. Për pasojë, rezultojnë mospërputhje 

mes objektivave të reformës dhe politikave fiskale dhe buxhetore të qeverisë qendrore të cilat kanë 

cenuar autonominë vendore duke minuar kështu forcimin e decentralizimit dhe autonomisë së 

bashkive.  Buxheti qendror alokon për NjQV rreth 1% e GDP-së që është niveli më i ulët rajonal, duke 

mos i ndihmuar bashkitë në ushtrimin e plotë të kompetencave dhe në rritjen e nivelit të shërbimeve 

ndaj qytetarëve. Ndërmjet bashkive në rang vendi ekziston një pabarazi financiare dhe konstatohen 

ndërhyrje të pushtetit qendror në pushtetin vendor, me efekt negativ për buxhetin e bashkive dhe 

stabilitetin e autonomisë financiare.  

Tema : Menaxhimi i mbetjeve spitalore 

Pyetja kryesore e auditimit: A ka qenë efektiv menaxhimi i mbetjeve spitalore në QSUT, Spitalin Rajonal 

të Fierit dhe të Kukësit në vitet 2015-2017? 

Mesazhi: Menaxhimi i mbetjeve spitalore vuan mungesën jo vetëm të efektivitetit sa i përket zbatimit të 

politikave por dhe përditësimit të vetë politikave lidhur me mbetjet spitalore. Ministria e Turizimit dhe 

Mjedisit (MTM) dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrotjes Sociale (MSHMS) nuk kanë kapacitetet e 

duhura për të përditësuar dhe shoqëruar me akte nënligjore të mjaftueshme të gjithë kuadrin ligjor në 

lidhje me menaxhimin e mbetjeve spitalore. Edhe pse ekzistojnë një sërë aktesh nënligjore, një pjesë e 

tyre të përshkruara gjerësisht gjatë raportit të auditimit të performancës janë bazuar në ligje tashmë të 

shfuqizuara, çka sjell pamundësi në zbatimin e tyre.  

Të tre spitalet pjesë e këtij auditimi dhe veçanërisht Spitali Rajonal i Kukësit dhe i Fierit kanë mangësi në 

respektimin e kuadrit ligjor e rregullator për të arritur standardet e kërkuara të menaxhimit të mbetjeve 

spitalore. Diferencimi, magazinimi dhe trajtimi i mbetjeve spitalore nuk bëhet në përputhje me kriteret 

ligjore dhe praktikat e mira. Mangësi të theksuara vërehen edhe gjatë raportimit dhe dokumentimit të 

mbetjeve spitalore, shoqëruar kjo edhe me indiferencën e MSHMS, MTM dhe Inspektoriatit Shtetëror 
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të Mjedisit, Pyjeve e Ujërave (ISHMPU). Jo të gjitha subjektet private të licensuar nga MTM për 

trajtimin/asgjësimin e mbetjeve spitalore kanë qenë pjesë e insepktimeve dhe kontrolleve të rrepta që 

duhet të kryhen nga inspektoriatet përkatëse (e veçanërisht ISHMPU). MTM, AKM dhe ISHMPU nuk 

kanë asnjë informacion se ku përfundon hiri pas procesit të djegies së mbetjeve spitalore i cili 

konsiderohet ende si mbetje e rrezikshme. Megjithatë, situata mund të përmirësohet nëse të gjitha 

institucionet pjesë e këtij auditimi do të zbatojnë rekomandimet e lëna nga KLSH.  

Tema : Auditimi i Performancës “Performanca e ISHTI” 

Pyetja kryesore e auditimit: A kanë performuar mjaftueshëm institucionet përgjegjëse në garantimin e 

cilësisë së karburanteve përgjatë periudhës 01.06.2015-31.12.2017?  

Mesazhi: Kontrolli i Lartë i Shtetit konstaton se ka progres të moderuar në garantimin e cilësisë së 

karburanteve për periudhën 01.06.2015 - 31.12.2017, i cili mund të ishte më i lartë nëse Ministria e 

Infrastrukturës dhe Energjisë do të ishte mjaftueshëm efektive në këtë fushë, si dhe ISHTI nuk do të 

kishte mangësi në plotësimin e logjistikës së nevojshme për të realizuar aktivitetet e planifikuara.  

Tema : Performanca e Urgjencës mjekësore 

Pyetja kryesore e auditimit: A ka qenë efektive veprimtaria e institucioneve përgjegjëse për organizimin 

dhe funksionimin e urgjencës mjekësore në vendin tonë? 

Mesazhi: Veprimtarisë së institucioneve përgjegjëse për organizimin dhe funksionimin e urgjencës 

mjekësore në vendin tonë për periudhën objekt auditimi i ka munguar efektiviteti në disa aspekte kyçe 

të saj. 

Edhe pas 4 vitesh nga hyrja në fuqi e Ligjit për urgjencën mjekësore, MSHMS nuk ka miratuar 

standardet për infrastrukturën fizike, barnat, pajisjet mjekësore, si dhe burimet njerëzore të nevojshme 

për ofrimin e këtij shërbimi në vendin tonë. Mosveprimi i MSHMS evidenton një mungesë 

përgjegjshmërie institucionale për të përmirësuar situatën e Urgjencës Mjekësore në Shqipëri, sidomos 

kundrejt veprimtarisë së vakët në drejtim të miratimit të protokolleve të urgjencës mjekësore, si edhe 

sa i takon rishikimit dhe përafrimit të legjislacionit të vendit tonë me atë evropian. MSHMS ka qenë 

totalisht inefektive për ato pak iniciativa që ka ndërmarrë në këtë fushë, për periudhën objekt auditimi. 

Që nga momenti i krijimit, QKUM, pavarësisht përpjekjeve, nuk ka vepruar në mënyrë efektive me 

qëllim identifikimin e prioriteteve kyçe sa i takon planifikimit, drejtimit, pjesëmarrjes dhe 

bashkërendimit të të gjitha aseteve ekzistuese në një sistem mbarështetëror të unifikuar, duke arritur 

të ofrojë vetëm koordinim të pjesshëm për qytetin e Tiranës. QKUM nuk ka kryer rishikim të cilësisë së 

shërbimit të urgjencës në shkallë vendi dhe nuk ka ushtruar kontroll të brendshëm në të gjithë 

shërbimin e urgjencës mjekësore, duke penalizuar zhvillimin e këtij shërbimi, si edhe aktivitetin e vet në 

këtë drejtim. Ky institucion nuk ka qenë i aftë të ndërtojë një kanal komunikimi zyrtar me MSHMS, me 

qëllim përcjelljen e të gjitha problematikave të ndeshura në shtrirjen e shërbimit në shkallë vendi dhe 

në mbarëvajtjen e tij. Mosveprimi dhe neglizhenca e treguar shpreh qartë që ky institucion nuk ka 

gjeneruar impaktin e përcaktuar nga Ligji për përmirësimin e shërbimit të urgjencës mjekësore.  

MSHMS dhe QKUM duhet fillimisht të veprojnë për të plotësuar me akte nënligjore Ligjin nr. 147/2014, 

“Për Shërbimin e Urgjencës Mjekësore”, me qëllim zbatimin e tij në rang vendi, në përfitim ekskluziv të 

qytetarëve taksapagues. 

Tema : Auditimi i Performancës “Menaxhimi i Zonave të Mbrojtura Detare” 

Pyetja kryesore e auditimit: A ka rezultuar efektiv plani i menaxhimit të parkut kombëtar të ekosistemit 

natyror detar pranë gadishullit të Karaburunit dhe ishullit të Sazanit në funksion të ruajtjes dhe 

mbrojtjes së këtij ekosistemi? 
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Mesazhi: Parku Kombëtar Detar Karaburun-Sazan nuk ka qenë plotësisht në vëmendjen e Qeverisë dhe 

aktorëve të përfshirë në menaxhimin e tij. Kanë kaluar 17 vite nga krjimi i këtij parku por problemet 

janë pothuajse të njëjta. Gjendja dhe qendrueshmëria e këtij parku vijon të kërcënohet nga ushtrimi i 

veprimtarive të pakontrolluara dhe të pa rregulluara dhe ka një mungesë ndërgjegjësimi të përdoruesve 

të tij. Megjithëse disa nga faktorët kërcënues të përkeqësimit të ekosistemeve janë reduktuar, puna për 

administrimin e tij nuk ka qenë e koordinuar dhe jo të gjithë palët e përfshira në administrimin e PKD 

janë angazhuar maksimalisht. I gjithë ekosistemi i vijës bregdetare jug-perëndimore të vendit po 

kërcënohet vazhdimisht nën moton “Ekosistemet t’i përdorim, por jo t’i mbrojmë”, si pasojë e politikave 

kontradiktore që janë hartuar deri më sot mbi këtë zonë. 

Tema : Receta dhe nënshkrimi elektronik 

Pyetja kryesore e auditimit: A ka ndikuar sistemi i recetës dhe nënshkrimit elektronik në efektivitetin e 

skemës së rimbursimit të barnave për periudhën 2017-2018? 

Mesazhi: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në bashkëpunim me FSDKSH duhet të 

angazhohen aktivisht për shtrirjen, aplikimin dhe konsolidimin e recetës dhe nënshkrimit elektronik në 

të gjithë sistemin shëndetësor për barnat e rimbursueshme, pasi ato janë larg objektivave strategjikë të 

zhvillimit të shëndetësisë elektronike dhe detyrimeve kontraktuale, mbi afatet e implementimit të saj. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, si përfaqësuese e interesave të shtetit dhe në rolin e 

monitoruesit të zbatimit të kontratës, ka mbajtur një rol pasiv, duke ia ngarkuar gjithë barrën e 

implementimit FSDKSH-së, e cila në vetvete, ka qenë sporadike dhe e paqartë në veprimet saj për 

realizimin e këtij detyrimi kontraktual. 

MSHMS dhe FSDKSH nuk janë të qarta për një afat përfundimtar të aplikimit të këtij inovacioni shumë 

të rëndësishëm teknologjik në fushën e shëndetësisë. Mungesa e koordinimit midis dy institucioneve, si 

dhe mungesa e një plani të përcaktuar mirë nga ana e tyre, ka ndikuar në mosrespektimin e afatit kohor 

të aplikimit të saj në sistemin shëndetësor. Përkundrejt një rritjeje të shkallës së implementimit gjatë 

fillimit të vitit 2018, kryesisht në sistemin e kujdesit shëndetësor parësor, receta elektronike është ende 

larg aplikimit në shërbimet shëndetësore për barnat e rimbursueshme. Mungesa e nënshkrimit 

elektronik për farmacitë mbetet një hallkë e dobët e këtij projekti, duke e larguar atë nga objektivat 

strategjikë të procesimit të shërbimeve shëndetësore pa letër (paperless). 

MSHMS dhe Fondi duhet të angazhohen aktivisht për shtrirjen dhe aplikimin sa më parë të recetës 

elektronike në shërbimin spitalor dhe kryesisht atë të QSUT. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, FSDKSH në bashkëpunim me AKSHI-në duhet të 

digjitalizojnë gjithë hallkat e këtij procesi, duke mundësuar që projekti i recetës elektronike të ketë 

mundësi të bashkëveprojë me programet e tjera të shëndetësisë elektronike. 

MSHMS dhe FSDKSH duhet të iniciojnë fillimin e projektit të kartelës elektronike duke e bërë më efektiv 

sistemin e recetës elektronike. 

Tema : “Cilësia e ujit të pijshëm për konsumatorët” 

Pyetja kryesore e auditimit: A ka ofruar menaxhimi  i sistemeve të  ujësjellës kanalizimeve rritjen e 

performancës shërbimit dhe cilësisë ujit të pijshëm për konsumatorët ? 

Mesazhi: “Vetitë e ujit i japin formë çdo aspekti të jetës, prandaj Agjencia Kombëtare e Ujësjellës 

Kanalizime, Instituti i Shëndetit Publik, shoqëritë e Ujësjellës Kanalizimeve sha., Ministritë e linjës, 

pushteti vendor të rrisin bashkëpunim midis tyre edhe me specialistë të fushës, institucionet ligjvënëse 

e grupet e interesit, që të krijojë një përqasje më të mirë besimi, nëpërmjet procesit dinamik të mirë 

menaxhimit në ofrimit sa më cilësor të ujit të pijshëm, sepse sasia dhe cilësia e ujit në dispozicion të 

konsumatorit janë faktor të rëndësishëm që përcaktojnë nivelin jetësor të tyre. 
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Tema : Varfëria në Shqipëri dhe roli i shtetit në zbutjen e saj 

Pyetja kryesore e auditimit: A është efektive skema e Ndihmës Ekonomike si një ndër instrumentet për të 

zbutur varfërinë? 

Mesazhi: "Në Shqipëri nuk ekziston një vlerë e miratuar nga qeveria për minimumin jetik dhe kufirin e 

varfërisë, mbi të cilën të bazohen studimet dhe politikat e përkujdesit social.  

Skema aktuale e Ndihmës Ekonomike, si instrument i MSHMS dhe institucioneve të varësisë për 

përkujdesjen sociale, nuk është efektive në zbutjen e varfërisë referuar numrit të familjeve që dalin nga 

skema për shkak të punësimit dhe përmirësimit të kushteve social-ekonomike të tyre.  

Masa e pamjaftueshme e përfituar nga skema e Ndihmës Ekonomike bën që individët të sigurojnë të 

ardhura me mënyra alternative, gjë e cila stimulon krimin ekonomik dhe jo vetëm.  

Mungesa e komunikimit dhe raportimeve ndërmjet Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe Shërbimit 

Social shtetëror bën që shifrat e raportuara në lidhje me punësimin e punëkërkuesve të papunë që 

përfitojnë ndihmë ekonomike të mos përputhen dhe kjo bën që të cenohen të dhënat e sakta 

statistikore të nevojshme për matjen e objektivit strategjik. Ineficienca e sistemit elektronik lidhet me 

aplikimin e formulës së unifikuar të pikëzimit, e cila nuk është vlerësuar në bazë të kushteve koherente 

të familjeve në nevojë. Mbështetja e qeverisë me programin e Ndihmës Ekonomike do të ishte efektive 

nëse kontributi do të vlerësohej paralelisht me nivelin e përgjithshëm të çmimeve, me produktet e 

shportës së konsumit dhe me studime dinamike për riintegrimin e individëve në shoqëri". 

Tema : Strategjia Antikorrupsion 

Pyetja kryesore: A ka rezultuar efektiv adoptimi i politikave kundër korrupsionit në nivelin e qeverisjes 
vendore për zbatimin e objektivit A.11 të SNKK? 
Mesazhi: SNKK dhe PV janë krijuar për të qenë në linjë me një nga 5 rekomandimet e BE-së dhe rezultati 

final i tyre duhet të reduktonte ndjeshëm korrupsionin në vend me anë të përfshirjes së të gjitha palëve 

të interesit. Pavarësisht këtij synimi, SNKK dhe rrjedhimisht PV që e detajon atë vuajnë planifikimin e 

dobët të objektivave të saj, specifikisht të objektivit A11 audituar nga KLSH. Ky planifikim i dobët 

shprehet në formulimin e nënobjektivave jo-SMART, moskonsultimin apo konsultimin fiktiv të palëve të 

interesit në hartimin e këtyre dokumenteve, mungesën e metodologjisë që përkthen objektivat 

operacionalë në strategjikë, mungesën e koherencës midis PV dhe SNKK, si edhe miratimit të kësaj 

Strategjie me akt nënligjor (VKM), ndërkohë që ajo parashtron detyra edhe për institucionet e pavarura 

nga ekzekutivi. Në drejtim të implementimit, Koordinator Kombëtar kundër Korrupsionit (Ministria e 

Shtetit për Çështjet Vendore për periudhën mars 2015 - shtator 2017 dhe Ministria e Drejtësisë për 

periudhën shtator - qershor 2018) me rol kyç në hartimin, implementimin dhe monitorimin e SNKK dhe 

Planit të Veprimit, nuk kanë zotëruar asnjë hallkë të detyrave dhe përgjegjësive të veta, duke rezultuar 

në një Strategji të pazbatuar, pamonitoruar dhe rrjedhimisht të paraportuar për arritjet dhe mosarritjet. 

Në vijim, vlerësojmë përpjekjet e Ministrisë së Drejtësisë në luftën kundër korrupsionin, nëpërmjet 

veprimtarisë së Task Forcës, përgjatë 3-mujorit të dytë dhe të tretë të vitit 2018. Prefekturat, si një nga 

palët kryesore në zbatimin e Strategjisë janë joaktive si në afatet, ashtu edhe cilësinë e raportimit dhe 

rezultojnë të mos kenë realizuar produktet finale të parashikuara. Nga ana tjetër, edhe pse shoqërisë 

civile i janë lëvruar fonde nga buxheti i shtetit lidhur me çështjen antikorrupsion dhe specifikisht këtë 

Strategji, roli i saj pothuajse nuk ekziston. Ajo rezulton të mos jetë e përfshirë në procesin e hartimit të 

SNKK dhe atë të luftimit të këtij fenomeni dhe për rrjedhojë nuk ka kontribuar si vlerë e shtuar e kësaj 

Strategjie. Duke e konsideruar të dështuar në masën më të madhe objektivin A.11 dhe përgjithësisht 

Strategjinë Antikorrupsion dhe Planin e Veprimit për ta vënë në jetë atë, si edhe për të siguruar 

implementimin e një nisme kaq jetike për vendin e për të eliminuar në vijimësi riskun e transferimit të 

KKK nga njëri institucion në tjetrin, KLSH rekomandon krijimin e një Agjencie Kombëtare Antikorrupsion. 

Kjo agjenci sugjerohet të jetë nën varësinë e Kryeministrit dhe përgjegjëse për rihartimin, rizbatimin dhe 

monitorimin e mëtejshëm të SNKK dhe PV, duke marrë fillimisht dakordësinë e Kuvendit për 
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dokumentet strategjikë në formën e një Ligji të posaçëm. Gjithashtu, për përfshirjen e institucioneve 

jashtë-qeveritare në këtë Strategji, sinergjizimin e përpjekjeve antikorrupsion nga qeveria dhe 

institucionet kushtetuese, shoqëria civile, donatorët e huaj dhe aktorë të tjerë publikë, Kuvendi mund 

të përfshijë në Ligjin e miratuar për këtë Strategji, një aneks mbi raportet dhe rolin e këtyre aktorëve në 

Strategjinë Antikorrupsion dhe konkretisht me Agjencinë Kombëtare Antikorrupsion. Marrëdhëniet dhe 

roli i aktorëve jashtë-qeveritarë, sugjerohet të fokusohen në rakordimin e strategjive individuale të 

këtyre aktorëve me Strategjinë Antikorrupsion të qeverisë. 

 

 Gjetjet, Konkluzionet dhe Rekomandimet të ndara sipas dimensionit të 3E-ve të performancës 

Tabela nr.7 

Dimensionet e 
Performancës 

3E-të 
Gjetje Konkluzione 

Rekomandime 

Masa 
organizative 

Për 
përmirësim 

ligjor 

Shuma 
(masat) 

Ekonomicitet 33 18 3   3 

Eficencë 164 81 68 8 76 

Efektivitet 279 150 146 22 168 

Total 476 249 217 30 247 

 

4. DHËNIE OPINIONI PËR AUDITIMET FINANCIAR 

Për periudhën janar – shtator 2018 janë evaduar 13 auditime financiar, ku janë dhënë opinione 

përkatësisht:  

SU
B

JE
K

TE
T 

O
B

JE
K

T 
A

U
D

IT
IM

I 

OPINIONI I AUDITUESIT 

Opinione të pakualifikuar Opinione të kualifikuar Opinione të 
 kundërt 

Refuzim për 
Opinion 

Ministria e Kulturës  Instituti Sigurimeve 
Shoqërore 

Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë (Aparati) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Spitali Universitar i Traumës Dega e Doganës Rinas  

Universiteti Bujqësor Tiranë Dega e Doganës Vlorë 

Hekurudha Shqiptare sh.a. Universiteti Fan S.Noli, 
Korçë 

Projekti “Modernizimi i Asistencës 
Sociale” në Ministrinë e Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale 

Bashkia Lushnje  

Bashkia Fier 

Porti Detar Vlorë  

1) Instituti i Sigurimeve Shoqërore 

Opinion mbi pasqyrat financiare: Në ISSH sistemi financiar që integron informacionin në kohë reale nga të gjitha 

njësitë e varësisë (Oracle) ende nuk është i qenderzuar.  

Drejtoria e Financës në ISSH kryen rakordimet për vlerat totale të zërave, duke qenë së kontabilizimet në 

llogaritë respektive kryhen nëpër rajone, ku edhe mbahen dokumentat justifikues. Të dhënat mbi shpenzimet 

për përfitime që gjenerohen nga sistemet specifike IT (PCAMS dhe CIMS), në fakt nuk shërbejnë si evidencë e 

mjaftueshme për informacionin kontabël, për shumat e xhiruara “offline”.. U testua 1 agjenci edhe për 

diferencat offline, nga ku nuk na rezultuan diferenca me kontabilitetin. Ishte e pamundur të verifikonim ose 

konfirmonim me mjete alternative vlerat “offline” për të gjitha njësitë shpenzuese.  

Baza për Opinionin  mbi Përputhshmërinë: Në pasqyrat financiare (Bilanci dhe pasqyra e të ardhurave dhe 

shpenzimeve) transaksionet e ISSH, duhet të reflektohen mbështetur mbi parimin e të drejtave dhe detyrimeve 

të konstatuara. Nga auditimi u konstatua se, kontabilizimi i tyre, nuk mbështetet mbi parimin e kontabilitetit 

rritës, por mbi atë të lëvrimit të parasë, duke rezultuar në transaksione të paregjistruara në periudhën e duhur 

kontabël. Edhe pse efekti sasior i këtij konstatimi është vlerësuar vetëm pjesërisht nga ana jonë, mos aplikimi i 
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parimit të kontabilitetit rritës përbën një cënim të bazës ligjore në fuqi sa i takon aplikimit të parimit kontabël të 

zbatueshëm. 

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 kualifikuar të auditimit 

2) Ministria e Financave dhe Ekonomisë (Aparati) 

Opinion mbi pasqyrat financiare:  

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Aparatit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, të cilat përfshijnë 

pasqyrën e pozicionit financiar, pasqyrën e performancës financiare, pasqyrën e lëvizjes së fondeve bazë, si dhe 

anekset e pasqyrave financiare që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël apo material tjetër shpjegues.   
 

Sipas opinionin tonë, pasqyrat financiare nuk japin një pamje të saktë të pozicionit financiar të Aparatit të 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në 31.12.2017 dhe performancës financiare të saj, referuar  Ligjit “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe Udhëzimit të Ministrisë së Financave “Për procedurat e përgatitjes 

dhe mbylljes së pasqyrave financiare për institucionet qendrore, njësitë e qeverisjes vendore, njësitë e tyre të 

varësisë dhe njësitë e zbatimit/implementimit të projekteve dhe marrëveshjeve me donatorë huaj”. 

 

Ne kemi audituar gjithashtu edhe përputhshmërinë e veprimtarisë së subjektit me ligjet dhe rregulloret në fuqi, 

duke përfshirë këtu procedurat e prokurimeve dhe shpenzimet/investimet vjetore të buxhetit, si edhe kuadrin 

tjetër ligjor dhe rregullator për përdorimin e burimeve financiare nga ana e Aparatit të Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë.  

Sipas opinionin tonë, aktiviteti i kryer nga Aparati i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, për zbatimin e 

buxhetit dhe prokurimeve, përgjatë vitit 2017, nuk ka qenë në përputhje të plotë me kuadrin ligjor financiar në 

fuqi, ligjet për procedurat e prokurimit publik dhe rregulloret respektive. 

3) Dega e Doganës Rinas  

Si konkluzion, nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare, i mbështetur në standardet INTOSAI 
dhe në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin Dega Doganore Rinas u 
konstatuan mospërputhje nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), me pasojë rillogaritje të ardhurash 
doganore të munguara dhe për të cilat janë tejkaluar afatet autorizuese për destinacion doganor përfundimtar 
dhe për ndjekje dhe kryerjen e procedurave doganore verifikuese deri në verifikimin e plotë dhe të garantuar të 
klasifikimit tarifor të mallrave të përfshira. 
Në Opinionin tonë, përveç mangësive të identifikuara dhe të trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit (të 
cilat janë materiale por jo të përhapura), informacioni mbi objektin dhe çështjet e audituara pranë subjektit Dega 
Doganore Rinas është në përputhje me aspektet materiale për të garantuar përputhshmërinë me aktet ligjore dhe 
nënligjore që rregullojnë aktivitetin e këtij institucioni. Nën gjykimin profesional të audituesit shtetëror të pavarur 
janë materiale, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar të përputhshmërisë. 

4) Dega e Doganës Vlorë 

Si konkluzion, nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë, i mbështetur në standardet INTOSAI dhe në 

Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin Dega Doganore Vlorë, rezultuan 

mospërputhje nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret) nga ku rezultuan mungesa të ardhurash 

doganore në vlerën totale prej 82,689 mijë lekë dhe u rekomanduan dy masa organizative për ndjekjen dhe 

arkëtimin e detyrimit doganor apo garantim të borxhit doganor në shumën 2,244,700 mijë lekë në lidhje me 

diferencat e pagesës së rentës minerare të artikullit naftë bruto dhe verifikim të shpenzimeve te transportit, të 

cilat nën gjykimin profesional të audituesit shtetëror të pavarur janë materiale, efektet e të cilave justifikojnë 

dhënien e një opinioni të kualifikuar. 

Në Opinionin tonë, Dega Doganore Vlorë përveç mangësive të identifikuara dhe të trajtuara në Raport 

Përfundimtar (të cilat janë materiale por jo të përhapura), ka një sistem të kontrollit të brendshëm efektiv për të 

garantuar përputhshmërinë me aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë aktivitetin e institucionit. 

5) Universiteti Fan S.Noli, Korçë 

Opinion: Nga auditimi i pasqyrave financiare, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, 

Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe  Manualet e Auditimit Financiar, përsa i takon shkallës së 

zbatimit nga subjekti Universiteti “Fan S. Noli” Korçë, të standardeve të kontabilitetit, të ligjit mbi kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare, udhëzimeve e kushteve të vendosura apo termave mbi raportimin financiar, mbi të cilat 

është rënë dakord (kriteret e auditimit financiar), u evidentua se informacioni financiar i këtij subjekti, është 

paraqitur në përgjithësi në përputhje me kuadrin rregullator të raportimit financiar dhe se pasqyrat financiare 
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paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale kornizën e zbatueshme të raportimit financiar. 

Megjithatë, nga auditimi i pasqyrave financiare, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit dhe 

Standardin ISSAI 1700, u konstatuan edhe anomali në plotësimin e pasqyrave financiare dhe zbatimin e kuadrit 

ligjor dhe rregullator në fuqi (të paraqitura më lartë), të konsideruara materiale, por jo të përhapura, për të cilën 

japim opinion të  kualifikuar
3
” 

Opinion: Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI 400, 

Rregulloren e Proce.durave të Auditimit të KLSH dhe Manualet e Auditimit të Përputhshmërisë, nën gjykimin 

tonë, aktiviteti i Universitetit “Fan S. Noli” Korçë, në përgjithësi është kryer në përputhje me kuadrin rregullator. 

Megjithatë, nga auditimi i përputhshmërisë, u konstatuan edhe devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, 

të konsideruara materiale, por jo të përhapura, për të cilën japim opinion të  kualifikuar
4
. 

6) Ministria e Kulturës  

Opinioni: Nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të 
Auditimit, ISSAI 4000, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe në Manualet e Auditimit të 
Përputhshmërisë të KLSH-së, i kryer në subjektin Ministria e Kulturës, Tiranë, nuk u konstatuan devijime/shkelje 
nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, të rëndësisë materiale për të cilën japim opinion të pakualifikuar 

7) Spitali Universitar i Traumës 

Opinioni: Nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të 
Auditimit, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe në Manualet e Auditimit të Përputhshmërisë, i 
kryer në subjektin Spitali Universitar i Traumës, Tiranë nuk u konstatuan devijime/shkelje nga kuadri ligjor dhe 
rregullator në fuqi, të rëndësisë materiale për të cilën japim opinion të pakualifikuar. 
Opinioni: Opinionin e dhënë mbi besueshmërinë e llogarive vjetore e mbështesim në konstatimet se; bilancet, 
deklaratat e të ardhurave, deklaratat e mbajtjes së të ardhurave, banka, janë përfshirë në deklaratat financiare. 
Janë marrë evidenca të mjaftueshme që të mund të japim një opinion. Deklaratat financiare janë paraqitur sipas 
ligjit të kontabilitetit dhe udhëzimeve të Ministrisë së Financave. 
“Sipas mendimit tonë, pasi kemi marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit, mbështetur në 
standardet ISSAI 1700 shprehim një opinion të kualifikuar për llogaritë vjetore të Spitalit Universitar të Traumës 
duke arritur në përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë 
materiale, të përhapura, në llogaritë vjetore”. 

8) Universiteti Bujqësor Tiranë 

Opinioni: Nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të 

Auditimit, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe në Manualet e Auditimit të Përputhshmërisë, i kryer 

në subjektin Universitetin Bujqësor, Tiranë nuk u konstatuan devijime/shkelje nga kuadri ligjor dhe rregullator në 

fuqi, të rëndësisë materiale për të cilën japim opinion të pakualifikuar. 

Opinion: Opinionin e dhënë mbi besueshmërinë e llogarive vjetore e mbështesim në konstatimet se; bilancet, 

deklaratat e të ardhurave, deklaratat e mbajtjes së të ardhurave, banka, janë përfshirë në deklaratat financiare. 

Janë marrë evidenca të mjaftueshme që të mund të japim një opinion. Deklaratat financiare janë paraqitur sipas 

ligjit të kontabilitetit dhe udhëzimeve të Ministrisë së Financave. 

“Sipas mendimit tonë, pasi kemi marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit, mbështetur në 

standartet ISSAI 1700 shprehim një opinion të kualifikuar për llogaritë vjetore të Universitetit Bujqësor, Tiranë 

duke arritur në përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë 

materiale, të përhapura, në llogaritë vjetore”. 

9) Bashkia Lushnje  

Opinioni i kualifikuar (me rezervë): Opinionin e dhënë e mbështesim në konstatimet se; bilancet, deklaratat e të 
ardhurave, deklaratat e mbajtjes së të ardhurave, arka, banka, janë përfshirë në deklaratat financiare. Janë 
marrë evidenca të mjaftueshme që të mund të japim një opinion; deklaratat financiare janë paraqitur sipas ligjit 

                                                 
3

Sipas Manualit të Auditimit Financiar të KLSH-së, kapitulli IV, pika 4.2, “Opinioni me rezerve” do të jepet në rastet kur 

audituesi nuk është dakord ose është i pasigurt për një ose më shumë çështje specifike që bëjnë pjesë në pasqyrat financiare 
të cilat janë materiale, por jo thelbësore për arsyetimin e pasqyrave. Nëse efekti financiar i paqartësisë apo i mosmarrëveshjes 
është i përcaktuar si shumë nga audituesi, ndonëse nuk është gjithmonë e praktikuar ose e përshtatshme, atëherë kjo do të 
shërbente si ndihmë për përdoruesit e pasqyrave. 
4
 Sipas Manualit të Auditimit Përputhshmërisë të KLSH-së, kapitulli V, pika 5.4, Konkluzionet/ opinionet e kualifikuara: Audituesi 

shpreh një konkluzion me rezervë kur në gjykimin profesional të tij, efekti ose efektet e mundshme të një çështjeje, nuk janë 
aq materiale sa që të justifikojnë një konkluzion të kundërt ose një refuzim të konkluzionit. Kur auditimi i përputhshmërisë 
kryhet së bashku me pasqyrat financiare, audituesi mund të shpreh një opinion me rezervë kur devijimet janë materiale por jo 
të përhapura, ose n.q.s. audituesi nuk është në gjendje të sigurojë evidencë auditimit të përshtatshme dhe të mjaftueshme 
dhe, efektet e mundshme, janë materiale por jo të përhapura. 
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të kontabilitetit dhe udhëzimeve të Ministrisë së Financave. 
E gjykojmë të arsyeshme të konstatojmë, se ka probleme për çështje specifike për të cilit duhet të japim një 
paragraf  shpjegues mbi rezervat që kemi. 
“Sipas mendimit tonë, pasi kemi marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit, shprehim një 
opinion të kualifikuar për llogaritë vjetore të Bashkisë Lushnjë duke arritur në përfundimin se anomalitë apo 
rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, të përhapura, në llogaritë vjetore”. 

10) Bashkia Fier 

Opinioni i kualifikuar mbi pasqyrat financiare: Në opinionin tonë, Pasqyrat Financiare të Bashkisë Fier, përveç 
çështjeve të trajtuara në bazën për kualifikimin e opinionit, paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, 
pozicionin financiar në 31 Dhjetor 2017, performancën e tij financiare dhe fluksin e parasë për vitin respektiv në 
përputhje me Kuadrin e Raportimit Financiar të Sektorit Publik.  
Opinion: Nga auditimi i përputhshmërisë, i kryer në subjektin Bashkia Fier, u konstatuan devijime/shkelje 
materiale nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, për të cilat japim një opinioni të kualifikuar. 

11) Porti Detar Vlorë  

Konkluzionet dhe baza për opinioni: Nga auditimi i përputhshmërinë, për sa i takon shkallës së zbatueshmërisë së 
rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat 
realizohet aktiviteti (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), në Portin Detar SHA Vlorë, gjatë auditimit janë 
konstatuar mospërputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator (kriteret), të cilat nën gjykimin profesional të 
audituesit shtetëror të pavarur janë materiale, por jo të përhapura duke justifikuar dhënien e një opinioni të 
kualifikuar 

12) Hekurudha Shqiptare sh.a. 
Opinion i pakualifikuar: Në opinionin tonë, përveç çështjeve të trajtuara në bazën për opinionin e pakualifikuar, 
pasqyrat financiare të audituara paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të 
shoqërisë, dhe performancën financiare dhe flukset e parasë për periudhën e audituar në përputhje me 
standardet kombëtare të kontabilitetit të përmirësuara në Shqipëri (SKK). 
Theksim të çështjes: 
Ne duam të tërheqim vëmendjen e përdoruesve për disa çështje të cilat ndikojnë në cilësinë e informacionit 
financiar të paraqitur në pasqyrat financiare duke përfshirë dobësitë në sistemin e kontrollit të brendshëm dhe 
anomalitë e identifikuara në raportimin e pasqyrave financiare. Konkretisht: 
-Dëmet ekonomike të konstatuara, të cilat kanë ardhur si pasojë e keqmenaxhimit në procedurat e prokurimit si 
dhe në likuidimin  e shërbimit të rojeve private 
-Efekte negative financiare, të cilat kanë ardhur si pasojë  largimeve të padrejta nga puna dhe mos lirimin në 
kohë i hapësirës private për vendosjen  e instrumenteve menaxhues dhe funksionues të sistemit hekurudhor 
-Vlera e subvencionuar e destinuar për rimbursimin e shpenzimeve të biletave të udhëtarëve është përdorur për 
dhënien e pagave dhe sigurimeve shoqërore përbën shkelje të disiplinës buxhetore dhe shpenzime jo në 
përputhje me ligjin po në të njëjtën vlerë. 
-Sistemet e kontrollit të brendshëm të implementuara nga institucioni nuk kanë rezultuar në përputhje me 
kërkesat e kritereve të përcaktuara për vlerësimin e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, për shkak të mungesës 
së kuptimit të këtyre kritereve, mosplotësimit të kërkesave për dorëzimin e deklaratave për cilësinë e kontrolleve 
të brendshme, mosplotësimit dhe mosdorëzimit pyetësorëve të vetëvlerësimit, regjistrit të risqeve, rregullores 
pa mbështetje në strukturën organizative, veprimeve rregulluese të kryera nga jashtë, mbajtjes së regjistrimit 
manual të transaksioneve në ditarë, raporteve të pa plota të audituesit të brendshëm, procedurave të pa 
implementuara për delegimin e detyrave dhe përgjegjësive dhe mungesës së objektivave  e planeve të punës për 
arritjen e tyre. 

13) Projekti “Modernizimi i Asistencës Sociale” në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
Auditimi mbi “Programin e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat e Aftësisë së Kufizuar” sigurojnë një bazë të 

arsyeshme, sikurse është trajtuar në Raportin Përfundimtar, për opinionin e auditimit si më poshtë:  

Opinion i Pakualifikuar; 

Sipas opinionit tonë Pasqyrat Financiare japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale. 

(Standardet Ndërkombëtare të Auditimit nr. 200)  

Ekzaminimi i pasqyrave vjetore financiare merr parasysh cilësinë dhe saktësinë e informacioneve të regjistruara 

në raportet financiare si dhe pajtueshmërinë me kornizën raportuese.  
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5. DHËNIE OPINIONI PËR AUDITIMET E PËRPUTHSHMËRISË 

Për periudhën janar – shtator 2018 janë evaduar 17 auditime përputhshmërie, ku janë dhënë opinione5 

përkatësisht:  

SU
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OPINIONI I AUDITUESIT 

Opinione të 
pakualifikuar 

Opinione të kualifikuar Opinione të 
 kundërt 

Refuzim për 
Opinion 

Drejtoria e Arsimore 
Rajonale Qarku Tiranë 

Avokatura e Shtetit Fondi i Sigurimit të Kujdesit të Detyrueshëm 
Shëndetësor 

Administratën e 
Zonave të 
Mbrojtura, Qarku 
Shkodër 

Instituti i Shëndetit 
Publik 

Ministria e Brendshme Ministria e Mbrojtjes  

Drejtoria e Shërbimit të 
Trupit Diplomatik 

Drejtoria e Përgjithshme e 
Rezervave Materiale të 
Shtetit 

MInistria e Financave dhe Ekonomisë, 
Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit 

  
  
  
  Bashkia Mallakastër Bashkia Belsh Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 

Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të 
Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik 

Ujësjellës Kanalizime 
sh.a.Vlorë 

Bashkia Vlorë Ministria e Financave dhe Ekonomisë “Mbi 
Zbatimin e Buxhetit të Shtetit” Bashkia Konispol 

 

1) Drejtoria e Arsimore Rajonale Qarku Tiranë 

Konkluzion/Opinion: Aktiviteti i DARQT, kontrollet e brendshme të zbatuara si dhe pasqyrat financiare paraqesin 

në të gjitha aspektet materiale, në mënyrë të drejtë gjendjen e këtij institucioni, në përputhje me dispozitat 

ligjore që rregullojnë përputhshmërinë dhe raportimin financiar. Nga auditimi i përputhshmërisë, (mbështetur në 

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI 400, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe në 

Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së), të kryer në Drejtorinë Arsimore Rajonale Qarku Tiranë u 

konstatuan edhe devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, të konsideruara jo materiale, për të cilën japet 

opinion i pakualifikuar. 

2) Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit 

Opinion: Nga auditimi mbi përputhshmërinë, sa i takon shkallës së zbatueshmërisë në Drejtorinë e Përgjithshme 

të Rezervave Materiale të Shtetit, Tiranë, të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura 

apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), u evidentuan 

disa devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin profesional të audituesit të 

pavarur nuk janë materiale për nga sasia, por janë materiale për nga konteksti.  

Nga auditimi I përputhshmërisë, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI 400, Rregulloren e 

Procedurave të Auditimit të KLSH dhe në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, I kryer në 

DPRMSH, u konstatuan devijime/shkelje nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, të rëndësisë  aterial për të cilën 

japet opinion I kualifikuar. 

3) Ministria e Brendshme 

Baza për opinionin mbi përputhshmërinë (ISSAI 4000 “Standardi i Auditimit të Përputhshmërisë”) e veprimtarisë 

së Ministrisë së Brendshme. 

Nga auditimi mbi përputhshmërinë, sa i takon shkallës së zbatueshmërisë nga subjekti-Ministria e Brendshme, të 

rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është 

rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), u evidentuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në 

fuqi (kriteret), që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale. 

Opinioni: Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI 400, 

Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i 

                                                 
5 Opinioni i pakualifikuar – Audituesi duhet të shpreh një opinion të pakualifikuar mbi rregullshmërinë e pasqyrave financiare kur ai/ajo 

konkludon se transaksionet financiare përputhen në të gjitha aspektet materiale me kuadrin e raportimit financiar në fuqi.  

Opinioni i kualifikuar – Objektivi i auditituesit është të shpreh opinion të modifikuar në rastet kur:  

a) Audituesi konkludon që llogaritë përmbajnë gabime materiale ose transaksionet nuk përputhen në të gjitha aspektet materiale me kuadrin 

ligjor dhe rregullator në fuqi  ose; 

b) Kur audituesi e ka të pamundur të sigurojë evidenca të mjaftueshme dhe të nevojshme të auditimit, në mënyrë që të konkludojë se llogaritë 

nuk përmbajnë gabime materiale me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi.  
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kryer në subjektin Ministria e Brendshme u konstatuan devijime/shkelje nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, 

të rëndësisë materiale për të cilat japet opinion i kualifikuar. 

4) Avokatura e Shtetit 

Opinion: Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në Standartet ndërkombëtare të auditimit, ISSAI 400, 

Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH-së dhe në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i 

kryer në subjektin Avokatura e Shtetit u konstatuan devijime dhe shkelje nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, 

të rëndësisë  materiale për të cilën japim opinion të kualifikuar. 

5) Instituti i Shëndetit Publik 

Opinion i pakualifikuar: Opinioni i dhënë mbështetet në konstatimet se: bilancet, deklaratat e të ardhurave, 

deklaratat e mbajtjes së të ardhurave, banka, janë përfshirë në deklaratat financiare. Janë marrë  aterial të 

mjaftueshme që të mund të japim një opinion. Deklaratat financiare janë paraqitur sipas ligjit të kontabilitetit dhe 

udhëzimeve të Ministrisë së Financave. 

Opinioni me  ateria: Duke marrë në  aterial na faktin se menaxhimi i subjektit, mund të mos arrijë në kuptimin e 

saktë të opinionit mbi pasqyrat financiare nëse atij nuk do t’i vihen në dukje rezervat që kemi për çështje specifike 

të pazakonta të konstatuara: 

Duam të tërheqim vëmendjen për rezervat në opinion te fakti se nuk jemi dakord për disa çështje specifike që 

bëjnë pjesë në pasqyrat financiare të cilat janë materiale por jo thelbësore për arsyetimin e pasqyrave. 

6) Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, Tiranë 

Opinion: Si konkluzion, nga auditimi i përputhshmërisë, i mbështetur në standardet INTOSAI dhe në Manualin e 

Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin DSHTD, nuk rezultuan mospërputhje nga kuadri 

ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), të cilat nën gjykimin profesional të audituesit shtetëror të pavarur nuk janë 

materiale, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të pakualifikuar. 

7) Ministria e Mbrojtjes 

Nga auditimi mbi përputhshmërinë, sa i takon shkallës së zbatueshmerisë nga subjekti Ministria e Mbrojtjes të 

rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat 

është rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), u evidentuan devijime nga kuadri ligjor dhe 

rregullator në fuqi (kritere), që nën gjykimin material të audituesit të pavarur janë material.  

Opinioni auditimit: Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në Standartet ndërkombëtare të auditimit, 
ISSAI 400, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH-së dhe në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë 
së KLSH-së, i kryer në subjektin Ministria e Mbrojtjes u konstatuan devijime dhe shkelje nga kuadri ligjor dhe 
rregullator në fuqi, të rëndësisë material për të cilën japim opinion kundërshtues. 

8) Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit 

Opinioni i Auditimit mbi Përputhshmërinë: Në opinionin tonë, bazuar në evidencat e auditimit, mbi të cilat janë 
formuluar gjetjet dhe rekomandimet përkatëse, përmbledhur në bazën për opinion, si rrjedhojë e ekzekutimit të 
procedurave audituese, rezulton se sistemi i thesarit, përgjatë të gjitha proceseve të ekzekutimit dhe raportimit 
financiar, për shkak të rëndësisë të anomalive të trajtuara në këtë raport, ka devijime materiale dhe të 
përhapura jo në përputhje me Ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjin nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 
kontrollin”, i ndryshuar, VKM nr. 50 datë 05.02.2014 “Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen 
e detyrimeve të prapambetura e të planit të veprimit”, i ndryshuar, si dhe aktet e tjera nënligjore në zbatim të 
tyre. 

9) Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik 

Ne kemi audituar aktivitetin e Drejtorisë së Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit Brendshëm Financiar 
Publik e cila përfshin aktivitetin e Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të Brendshëm dhe Drejtorisë së 
Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit. Në opinionin tonë, për shkak të rëndësisë dhë përhapjes 
së çështjeve të përmendura në bazën për opininion e kundërt të përputhshmërisë, aktiviteti i kësaj strukture, 
nuk kanë qenë në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, ku përmendim ligjet për auditin e brendshëm, për 
menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe ligjin për menaxhimin e sistemit buxhetor si dhe aktet nënligjore 
përkatëse, të cilat nën gjykimin profesional të audituesit shtetëror të pavarur janë materiale dhe të përhapura. 

10) Ministrinë e Financave “Mbi Zbatimin e Buxhetit 2017” 

Opinioni i Auditimit të Përputhshmërisë: Në opinionin tonë, bazuar në evidencat e auditimit, mbi të cilat janë 
formuluar gjetjet dhe rekomandimet përkatëse, përmbledhur në bazën për opinionin, si rrjedhojë e ekzekutimit të 
procedurave audituese, rezulton se për disa zëra buxhetorë, përfshirë nivelin e deficitit dhe borxhit publik në 
raport me PBB, për shkak të rëndësisë dhe përhapjes së çështjeve të përmendura në këtë raport, ka devijime 
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materiale (sasiore dhe cilësore) në drejtim të hartimit, ekzekutimit dhe raportimit jo në përputhje me Ligjin nr. 
130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017, të ndryshuar, Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit 
buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjin nr. 9665, datë 18.12.2006, “Për huamarrjen shtetërore, 
borxhin shtetëror dhe garancitë shtetërore të huas në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe aktet e tjera 
nënligjore në zbatim të tyre. 

11) Administratën e Zonave të Mbrojtura, Qarku Shkodër 

Opinion mohues: Në lidhje me certifikimin ose jo të aktivitetit të subjektit ADZM Shkodër, opinioni i grupit 

auditimit është mohues nuk mund të certifikojmë, pasi e kemi patur të pamundur të merrnim evidenca të 

mjaftueshme materiale e financiare, për të kryer një certifikim objektiv, profesional e të mbështetur në të dhëna 

të pakontestueshme, për shkak se 90 % e këtyre pasqyrave gjenden në Agjencinë Kombëtare të Zonave të 

Mbrojtura(AKZM) Tiranë.  Drejtoria Rajonale e Administrimit të Zonave të Mbrojtura ka devijime jo materiale nga 

kuadri ligjor rregullator në fuqi dhe ka mungesë të theksuar të efektivitetit, për masat e marra në fushën e 

administrimit dhe menaxhimit të këtyre Zonave të Mbrojtura, krijimit të të ardhurave dhe financimin e tyre. Është 

konstatuar se ka mungesë të theksuar bashkëpunimi me organet e pushtetit vendor, institucionet ligjzbatuese 

rang Qarku (Polici rendi, bashkiake, IKMTV, etj.) e OJF-të në fushën e mjedisit e peshkimit, nuk ka patur një 

orientim të duhur profesional, teknik e menaxhues nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, si organ direkt 

përgjegjës për mirëmenaxhimin dhe administrimin e ZM dhe mbështetjen e tyre teknike e financiare, etj.  

12) Fondi i Sigurimit të Kujdesit të Detyrueshëm Shëndetësor 

Opionin: Si konkluzion, nga auditimi i përputhshmërisë, i mbështetur në standardet INTOSAI dhe në Manualin e 

Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin Drejtoria e Përgjithshme e Fondit të Sigurimit të 

Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), të 

cilat nën gjykimin profesional të audituesit shtetëror të pavarur janë materiale dhe të përhapura, efektet e të 

cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të kundërt të përputhshmërisë. 

13) Bashkia Belsh 

Opinion i kualifikuar: Nga auditimi i rregullshmërisë, mbështetur në standardet INTOSAI dhe në Manualet e 

Auditimit të KLSH-së, nga auditimi i kryer rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), të 

cilat në gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale, por jo të përhapura, efektet e të cilave 

justifikojnë dhënien e një opinioni të  kualifikuar. Evidencat e auditimit të ofruara janë të mjaftueshme dhe 

ofrojnë bazën e arsyeshme për dhënien e opinionit të kualifikuar. 

14) Bashkia Vlorë  

Opinioni: Sipas mendimit tonë nga auditimi i përputhshmërisë, i kryer në subjektin Bashkia Vlorë, u konstatuan 

devijime/shkelje materiale nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, për të cilat japim një opinioni të kualifikuar të 

përputhshmërisë. 

15) Bashkia Mallakastër  

Rezulton se për periudhën 2016-2017, është në përputhje në çdo aspekt material me kërkesat e kuadrit 

rregullator në fuqi, Kreu I, germa g) të Raportit Përfundimtar të Auditimit për sa i përket: Planifikimit dhe 

zbatimit të planit të buxhetit, bazuar në ligjin organik të buxhetit dhe në ligjin nr. 130/2016, datë 17.12.2016 “Për 

buxhetin e shtetit të vitit 2017”, me ndryshimet e tij, Programimit të PBA 2017-2019 dhe programimit të buxhetit 

të vitit 2016, 2017, Çeljes së fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet e tij gjatë vitit sipas Akteve Normative, 

saktësisë së realizimit të treguesve kundrejt treguesve të planifikuar dhe të pasqyruar në raportet e monitorimit, 

planifikimit dhe realizimit të të ardhurave të institucionit dhe zbatimit të dispozitave nënligjore në përdorimin e 

tyre. 

16)  Bashkia Konispol 

Opinion: Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në standardet INTOSAI dhe në Manualin e Auditimit të 
Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin Bashkia Konispol, rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe 
rregullator në fuqi (kriteret), të cilat në gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale, por jo të 
përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar. Evidencat e auditimit të ofruara 
janë të mjaftueshme dhe ofrojnë bazën e arsyeshme për dhënien e opinionit të kualifikuar. 

17) Ujësjellës kanalizime sh.a.Vlorë 

Opinoin i pakualifikuar:  

Theksim të çështjes: Ne duam të tërheqim vëmendjen e përdoruesve për disa çështje të cilat ndikojnë në cilësinë 
e informacionit mbi objektin e auditimit të subjektit në lidhje me përputhshmërinë e çdo aspekti material me 
kuadrin rregullator në fuqi.  
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- Dëmet ekonomike të konstatuara janë në vlerën 8,702,623 lekë të cilat kanë ardhur si pasojë e keqmenaxhimit 
në procedurat e prokurimit dhe zbatimin e kontratave. 
- Efekte negative financiare në vlerën 19,319,730 lekë të cilat kanë ardhur si pasojë largimeve të padrejta nga 
puna, si dhe gjatë zbatimit të procedurave të prokurimit. 
- Nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë janë paguar këstet e principaleve me vlerë 10,478,379 Euro 
dhe interesa me vlerë 1,015,600 Euro, për kredinë me vlerë 12,447,524 Euro, pagesa të cilat duhet të 
realizoheshin nga buxheti i shoqërisë. Në pasqyrat financiare, këstet e principaleve si më sipër, nuk janë kaluar 
në detyrime afatshkurtra ndaj Ministrisë, në kundërshtim me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit.    
- Sistemet e kontrollit të brendshëm të implementuara nga institucioni nuk kanë rezultuar në përputhje me 
kërkesat e kritereve të përcaktuara për vlerësimin e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, për shkak të, 
mosplotësimit të kërkesave për dorëzimin e deklaratave për cilësinë e kontrolleve të brendshme, mosplotësimit 
dhe mosdorëzimit pyetësorëve të vetëvlerësimit, regjistrit të risqeve, veprimeve rregulluese të kryera nga jashtë, 
mbajtjes së regjistrimit manual të transaksioneve në ditarë, raporteve të pa plota të audituesit të brendshëm, 
procedurave të pa implementuara për delegimin e detyrave dhe përgjegjësive dhe mungesës së objektivave  e 
planeve të punës për arritjen e tyre. 

 

5. REKOMANDIMET PËR MASAT PËRMIRESIME LIGJOR, ORGANIZATIVE ADMINISTRATIVE DHE 
DISIPLINORE 

Bazuar në Ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të 
Shtetit”, KLSH, për të metat dhe shkeljet e konstatuara ka adresuar rekomandimet për masat disiplinore 
dhe administrative, subjekteve të audituara dhe ka bërë publike rezultatet e auditimeve në media-n e 
shkruar dhe atë elektronike. 

Gjithashtu, për shkeljet e konstatuara në bazë të ligjit të mësipërm, Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin 
civil”, neni 58 dhe Kodin e Punës, KLSH u ka kërkuar organeve respektive shqyrtimin dhe marrjen e 691 
masave disiplinore dhe administrative, si më poshtë: 

                                                                                                                                                              Tabela nr. 8 

Nr. Masat disiplinore bazuar në: Rekomanduar 

I Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, neni 58: 157 

1 Vërejtje 43 

2 Mbajtja deri 1/3 të pagës  23 

3 Pezullim ngritje në detyrë 79 

4 “Largim nga shërbimi civil” 7 

5 Në kompetencë të titullarit (Nga Vërejtje deri në largim nga puna) 5 
 

II Kodin e Punës dhe Kontratën Kolektive apo Individuale të Punës:  337 

6 Vërejtje 84 

7 Vërejtje më paralajmërim 128 

8 Zgjidhje Kontratës së Punës 65 

9 Në kompetencë të titullarit (Nga Vërejtje deri në largim nga puna) 60 
 

III Masat Administrative: 197 

10 Kompetencë të APP-së, IMTV-së, etj. 190 

11 Gjoba 7 

 

IV Shuma (I+II+III) 6916 

                Burimi KLSH 

                                                 
6
 Për masat Disiplinore dhe administrative vazhdon përpunimi i të dhënave 
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 Në bazë të ligjit për KLSH-në, për masat e kërkuara dhe llojin e tyre është njoftuar dhe Departamenti 

i Administratës Publike, Tiranë. 

 Masat disiplinore dhe administrative janë pasqyruar në mënyrë më të detajuar në formularin nr. 4, 

bashkëlidhur. 

 

Rekomandime për ndryshime apo përmirësim të  legjislacionit 

Gjatë periudhës janar – shtator 2018 janë rekomanduar gjithsej 66 propozime për ndryshime ligjore, 

ndryshime që prekin rekomandime për përmirësime në korniza ligjore, në kuadrin të brendshëm 

rregullativ të institucioneve me synim forcimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe rritjen e 

efektivitetit të përdorimit të fondeve publike. 

Tabela nr. 9 

Nr Subjektet e Audituara Rek. Pran. 
Në proc. 

shqyrtimi 

1 Drejtoria Arsimore Rajonale e Qarkut Tiranë  4  4 

2 Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materialeve të Shtetit 5 5  

3 Ministria e Kulturës 4  4 

4 Universiteti Fan S.Noli Korçë 2  2 

5 Ministria e Mbrojtjes 1  1 

6 Avokatura e Shtetit 2  2 

7 Shërbimi Kombëtar i Punësimit 1  1 

8 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 1  1 

9 Ministria e Financave dhe Ekonomisë (Aparati) 1  1 

10 

MF: Drejtoria e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar 

Publik 
2  2 

11 MF: Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit 1  1 

12 Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar 2  2 

13 ALUIZNI Vorë - Kamëz 3  3 

14 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Berat 1  1 

15 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Korçë 1  1 

16 Auditimi IT: Qendra Kombëtare e Biznesit 1  1 

17 Auditim Performance:  Receta dhe nënshkrimi elektronik 1 1  

18 Auditim Performance: Menaxhimi i mbetjeve spitalore 7  7 

19 Auditim Performance: Performanca e arkivit të shtetit 9  9 

20 

Auditim Performance: Performanca e Inspektoriatit Shtetëror 

Teknik dhe Industrial  (ISHTI) 
2 2  

21 

Auditim Performance: Funksionimi i Bashkive në Kuadër të 

Reformës Administrative - Territoriale 
6  6 

22 Auditim Performance: Urgjenca mjekësore 2  2 

23 

Auditim Performance: Varfëria në Shqipëri dhe roli i shtetit në 

zbutjen e saj 
4 4  

24 Auditim Performance: Zonat e mbrojtura detare dhe bregdetare 3  3 

 

Masa të rekomanduara për periudhën janar-shtator 2018 66 11 55 
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Rekomandime për masa organizative 

Gjatë periudhës janar – shtator 2018 janë rekomanduar nga KLSH 1843 masa organizative.  

Tabela nr. 10 

Nr. Subjektet e Audituara Rek. Pran. 
Në proc. 

shqyrtimi 

1 Ministria e Brendshme 22  22 

2 Drejtorinë Arsimore Rajonale Qark Tiranë  18 18  

3 Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materialeve të Shtetit 14 13 1 

4 Ministria e Kulturës 5  5 

5 Spitali Universitar i Traumës 25  25 

6 Universiteti Fan S.Noli Korçë 22  22 

7 Ministria e Mbrojtjes 40  40 

8 Instituti i Shëndetit Publik 17 17  

9 Avokatura e Shtetit 16  16 

10 Universiteti Bujqësor Tiranë 23  23 

11 Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik 7  7 

12 Shërbimi Kombëtar i Punësimit 7  7 

13 Dega e Doganës Vlorë 14  14 

14 Dega e Doganës Rinas 8  8 

15 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 32  32 

16 Instituti i Sigurimeve Shoqërore 25 25  

17 Dega e Doganës Fier 4 4  

18 Ministria e Financave dhe Ekonomisë (Aparati) 37  37 

19 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 24  24 

20 

MF: Drejtoria e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm 

Financiar Publik 
25  25 

21 MF: Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit 14  14 

22 Ministria e Financave “Mbi zbatimin e Buxhetit” 21  21 

23 Dega e Doganës Durrës 5  5 

24 Bashkia Kamëz 17 17  

25 Bashkia Rrogozhinë 16 16  

26 Bashkia Prrenjas  12 12  

27 Bashkia Belsh 21 21  

28 Këshilli Qarkut Berat 5 5  

29 Bashkia Vlorë 36 36  

30 Bashkia Lezhë 20 20  

31 Bashkia Lezhë (ish komunat) 7 7  

32 Bashkia Lushnje 13 13  

33 Bashkia Fier 7 7  

34 Bashkia Mallakastër 10 10  

35 Bashkia Këlcyrë 14 14  

36 Bashkia Kuçovë 11 11  

37 Bashkia Konispol 14 14  

38 Porti Detar Sarandë sh.a 28 28  

39 KESH sh.a. 18  18 

40 Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar 18  18 

41 Porti Detar Vlorë sh.a 17  17 

42 Hekurudha Shqiptare sh.a 27  27 

43 Spitali Rajonal Shkodër 35  35 
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44 Spitali Rajonal Fier 17  17 

45 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” 64  64 

46 Ujësjellës Kanalizime sh.a. Korçë 33  33 

47 Enti Kombëtar i Banesave 26  26 

48 Spitali Rajonal “Omer Nishani” Gjirokastër 40  40 

49 Autoriteti Portual Durrës 46  46 

50 Ujësjellës Kanalizime sh.a.Vlorë 31   

51 Projekti: "Shpërndarja dhe Burimet Ujore" 11  11 

52 Projekti: "Zhvillimi i Alpeve Shqiptare dhe Zonave Bregdetare" 21  21 

53 Projekti: Modernizimi i Asistencës Sociale  8  8 

54 

Auditim IT: Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile në 

Ministrinë e Punëve të Brendshme 
20  20 

55 

Auditim IT: Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit 

AKSHI (projekti e-government) 
16  16 

56 Auditim IT: Qëndra Kombëtare e Biznesit 22  22 

57 Auditim IT: Departamenti i Administratës Publike 11  11 

58 Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura Shkodër 11  11 

59 ZVRPP Malësi e Madhe 51  51 

60 ZVRPP Elbasan 42  42 

61 ALUIZNI Vorë-Kamëz 28  28 

62 ALUIZINI Fier 11  11 

63 ALUIZNI Durrës 10  10 

64 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Berat 23  23 

65 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Korçë 16  16 

66 ZVRPP Fier 43  43 

67 ZVRPP Tiranë 93  93 

68 ALUIZNI Lushnje 12  12 

69 ALUIZNI Dibër 33  33 

70 ALUIZNI Kukës 10 10  

71 

Drejtoria Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Pyjeve 

dhe Ujrave Shkodër 
11  11 

72 ZVRPP Sarandë 92  92 

73 Auditim Performance:  Receta dhe nënshkrimi elektronik 18 18  

74 

Auditim Performance:  Cilësia e ujit të pijshëm për 

konsumatorët 
15  15 

75 Auditim Performance: Menaxhimi i mbetjeve spitalore 30  30 

76 Auditim Performance: Performanca e arkivit të shtetit 30  30 

77 

Auditim Performance: Performanca e Inspektoriatit Shtetëror 

Teknik dhe Industrial  (ISHTI) 
22  22 

78 

Auditim Performance: Funksionimi i Bashkive në Kuadër të 

Reformës Administrative - Territoriale 
13  13 

79 Auditim Performance: Urgjenca mjekësore 28  28 

80 

Auditim Performance: Varfëria në Shqipëri dhe roli i shtetit në 

zbutjen e saj 
16  16 

81 

Auditim Performance: Zonat e mbrojtura detare dhe 

bregdetare 
15  15 

82 Auditim Performance: Strategjia antikorrupsion 37  37 

 
Masa të rekomanduara për periudhën janar-shtator 2018 1858 336 1522 

Burimi KLSH 
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 Në grafikun më poshtë ilustrohen masat për ndryshime apo përmirësim të legjislacionit, masat 
organizative dhe masat disiplinore dhe administrative për periudhën janar – shtator 2018.  

 
          Grafik nr.10 Masat e rekomanduara nga KLSH për periudhën janar – shtator 2018 
 

                                                                                                                                                         Burimi KLSH 

6. KALLËZIMET PËR NDJEKJE PENALE 

Gjatë kësaj periudhe, nga ana e KLSH-së janë bërë 34 kallëzime dhe indicie penale*, për drejtues 

kryesisht të rangut të mesëm dhe të lartë,  konkretisht në këto institucione:   

1) Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit  (Titullari i Institucionit);  

2) Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kamëz - Vorë (Ish-përgjegjës i sektorit të legalizimit, Përgjegjës i 

sektorit të legalizimit, Specialist i sektorit të hartografisë, Ish-përgjegjës i sektorit të hartografisë, Ish-

përgjegjës i sektorit të hartografisë, Ish-përgjegjës i sektorit të hartografisë, Specialiste në zyrën e 

legalizimit); 

3) ZVRPP Malësi e Madhe (Ish regjistrues, Ish regjistrues, Ish specialist);  

4) ZVRPP Elbasan (Specialiste, Specialist, Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, 

Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, Specialist, Specialist, Ish-specialist);  

5) Enti Rregullator i Energjisë (ERE) (Kryetar i Entit Rregullator të Energjisë);  

6) Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar (Zv.Drejtor i AAC); 

7) Bashkia Belsh (Kryetar i Bashkisë, Drejtor i Bujqësisë, Ish – përgjegjës i Urbanistikës, Ish-juriste) {Në 

cilësinë e anëtarëve të KVO-së}; 

8) Bashkia Belsh (Kryetar i Bashkisë, Mbikëqyrës i Kontratës, Kolaudatore, Kolaudator); 

9) Bashkia Rrogozhinë; 

10) Bashkia Rrogozhinë (Mbikëqyrës i punimeve në shoqërinë “C..” sh.p.k); 

11) Bashkia Rrogozhinë (Ish-Kryetar i Bashkisë në cilësinë e Kryetarit të Komisionit të Qiradhënies së 

Tokës Bujqësore të Pandarë). 

12) Universiteti Fan S.Noli Korçë (Inxhinier Ndërtimi, më cilësinë e Mbikëqyrësit të Punimeve); 

13) Spitali Universitar i Traumës; 

14) ZVRPP Fier (Ish Rregjistrues, Përgjegjës Zone, Jurist, Specialist, Zv/Rregjistrues, Ish Rregjistrues, 

Specialist); 

15) ZVRPP Tiranë (Ish Regjistruese, Specialist dhe Ish Përgjegjës Zone, Ish Përgjegjëse e Sektorit të 

Legalizimeve, Specialist, Ish Specialist Hartograf, Përgjegjës Sektori); 

16) Drejtoria Rajonale e Mjedisit Berat (Drejtor i DRM Berat, Tre Specialist të Vlerësimit të Ndikimit në 

Mjedis); 
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17) Hekurudha Shqiptare Sha Durrës; 

18) Spitali Rajonal Shkodër (Ish-Drejtor i Spitalit Rajonal Shkodër); 

19) Bashkia Lezhë, ish komuna Ungrej (Administrator, në cilësinë e titullarit të AK, Ish-përgjegjëse e 

Zyrës së Financës, në cilësinë e kryetarit të KVO, Nëpunës i Gjendjes Civile, Ish-sekretar i Këshillit të 

Komunës); 

20) Bashkia Lezhë, ish komuna Blinisht (Sekretar, në cilësinë e Kryetarit të KVO, Administrator, 

Specialiste në Zyrën e Tatimeve, Ish-Arkivist, Specialist pyjesh); 

21) Bashkia Lezhë, ish komuna Zejmen  (Ish- Kryetar i Komunës, Ish-përgjegjës i Zyrës së Financës); 

22) Bashkia Lezhë (Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit); 

23) Bashkia Këlcyrë (Specialist i Kadastrës (në cilësinë e Kryetarit të KVO, Përgjegjëse e Zyrës së 

Taksave dhe Tarifave Vendore (Në cilësinë e anëtarëve të KVO-së), Inspektor i Taksave dhe Tarifave 

Vendore (Në cilësinë e anëtarëve të KVO-së); 

24) Bashkia Konispol (Përgjegjësi i Zyrës së Financës, Drejtori i Urbanistikës, Specialiste Juriste, 

Specialist i Drejtorisë së Urbanistikës, Specialist i Drejtorisë së Urbanistikës, Ish-Zv/Kryetari i Bashkisë 

Konispol, Specialist i Drejtorisë së Bujqësisë); 

25) Indicie për hetime të mëtejshme mbi veprime mashtruese në dëm të imazhit të KLSH-së, për 

Znj.I.K., për konsumimi e figurës së veprës penale të “Mashtrimit”, parashikuar në nenin 143 të Ligjit 

nr.7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, me ndryshimet përkatëse, dërguar 

Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

26) ALUIZNI Lushnje; 

   Tre mujori i dytë i vitit 2018 (Periudha Korrik – Shtator) 

27) ALUIZNI Qarku Durrës (Ish-Drejtor i Drejtorisë Rajonale, Ish-Drejtor i Drejtorisë Rajonale, 

Specialist/Hartograf, Specialist/Juriste); 

28) ZVRPP Sarandë (Ish-Regjistruese, Ish-Zv.Regjistrues, Specialist Hartograf, Përgjegjëse e Sektorit të 

Regjistrimit, Ish-specialist jurist, Ish- Specialist Jurist, Ish-specialist Jurist, Ish-Regjistruese, Ish 

Specialist Jurist, Ish Specialist Hartograf, Ish Regjistrues, Ish Regjistrues); 

29) Bashkia Dibër (Ish-Kryetar i Bashkisë, Drejtor i zyrës së Financës (në cilësinë e Kryetarit të KVO), Ish-

Përgjegjësit dhe Përgjegjësit e Sektorit (në cilësinë e anëtarit të KVO); 

30) Bashkia Korçë (Ish-komunat Voskop, dhe Bulagerc); 

31) Bashkia Kolonjë; 

32) Bashkia Gjirokastër; 

33) Bashkia Gjirokastër; 

34) Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (Indicie për dijeni, analizë dhe vlerësim të 

elementëve të vepres penale). 

 

*Shënim: Në formularin nr. 5 janë përfshirë gjithashtu dhe Kallëzimet Penale të përcjella deri më datë 
10 tetor 2018 për auditime të evaduara gjatë periudhës janar-shtator  2018. 
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STATISTIKAT  

Evidenca e emërtimit të subjekteve të audituara nga KLSH, për të cilët janë evaduar 

rezultatet e auditimit 
 

Formulari 1 

 

Evidenca përmbledhëse e shkeljeve me dëm ekonomik të konstatuara gjatë 

auditimeve të ushtruar për të ardhurat dhe shpenzimet 
 

Formulari 2 

 

Evidenca përmbledhëse për të ardhurat e munguar ose për shpenzimet jo në 

përputhje me parimet e efektivitetit, eficiencës dhe ekonomicitetit Formulari 3 

 

Evidenca e masave disiplinore dhe administrative të rekomanduara dhe niveli 

i zbatimit të tyre 

Formulari 4 

 

Evidenca e kallëzimeve penale të KLSH-së 
Formulari 5 

Evidenca e shqyrtimit të ankesave dhe kërkesave drejtuar Kontrollit të Lartë të 

Shtetit 
Formulari 6 
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Aneks 1 Institucionet e audituara nga KLSH, gjatë periudhës Janar - Shtator 2018 

 
I DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË BUXHETIT TË SHTETIT 

 Auditime të evaduara 

1 1 Dega e Doganës Vlorë 

2 2 Dega e Doganës Rinas 

3 3 Dega e Doganës Fier 

4 4 Fondi i Sigurimit të Kujdesit të Detyrueshëm Shëndetësor 

5 5 Instituti i Sigurimeve Shoqërore 

6 6 “Mbi verifikimin e  zbatimit të Rekomandimeve të lëna nga KLSH”  

7 7 Ministria e Financave (Aparati) 

8 8 Ministria e Financave: Drejtoria e Buxhetit të Shtetit 

9 9 
Ministria e Financave: Drejtoria e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar 

Publik 

10 10 Ministria e Financave: Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit 

11 11 Dega e Doganës Durrës 

12 12 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

 Auditime të përfunduara në subjekt që do të evadohen brenda datës 10 Nëntor 

13 1 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

14 2 Banka e Shqipërisë 

15 3 Dega e Doganës Tiranë 

 Auditime në proces 

16 1 Instituti i Sigurimeve Shoqërore (auditim tematik) 

17 2 Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë 

18 3 Dega e Doganës Kapshticë 

19 4 Drejtoria e Fondit Kombëtar 

20 5 
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Ministria e 

Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

   

II DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË INSTITUCIONEVE QËNDRORE 

 Auditime të evaduara 

21 1 Ministria e Brendshme 

22 2 Drejtorinë Arsimore Rajonale Qarku Tiranë  

23 3 Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit 

24 4 Ministria e Kulturës 

25 5 Spitali Universitar i Traumës 

26 6 Universiteti “Fan Noli” Korçë 

27 7 Instituti i Shëndetit Publik 

28 8 Zbatim Rekomandimi (9 mujori i vitit 2017) 

29 9 Avokatura e Shtetit 

30 10 Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik 

31 11 Universiteti Bujqësor i Tiranës 

32 12 Ministria e Mbrojtjes 

33 13 Shërbimi Kombëtar i Punësimit 

 Auditime të përfunduara në subjekt që do të evadohen brenda  datës 10 Nëntor 

34 1 Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Tiranë 

 Auditime në proces 
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35 1 Ministria Infrastrukturës dhe Energjisë 

36 2 Ministria e Bujqësisë  dhe Zhvillimit Rural 

37 3 Drejtoria e Policisë së Shtetit 

38 4 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 

39 5 Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konflikit të Interesave 

40 6 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 

41 7 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 

   

III DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË PERFORMANCËS 

  Auditime të evaduara 

42 1 Cilësia e ujit të pijshëm për konsumatorët 

43 2 Menaxhimi i mbetjeve spitalore 

44 3 Performanca e arkivit të shtetit 

45 4 Performanca e Inspektoratit Shtetëror Teknik Industrial 

46 5 Të ardhurat në pushtetin vendor 

47 6 Urgjenca mjekësore 

48 7 Receta elektronike dhe nënshkrimi elektronik 

49 8 Varfëria në Shqipëri dhe roli i shtetit në zbutjen e saj 

50 9 Zonat e mbrojtura detare dhe bregdetare 

51 10 Strategjia antikorrupsion 

 Auditime performance në proces me temë 

52 11 Përmbytja, parandalimi, mbrojta, gatishmëria 

53 12 Financimi i klubeve shumësportesh 

54 13 Performanca e AMF 

55 14 Menaxhimi i plazheve publike 

56 15 Cilësia dhe tarifimi i shërbimeve shëndetësore pranë IAL publike 

57 16 Siguria Rrugore në Shqipëri 

58 17 Parqet Rekreative në Tiranë  

59 18 Partneriteti Global Fokusuar në Zhvillimin e Kapaciteteve Njerëzore 

   

IV DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË NJËSIVE TË VETQEVERISJES VENDORE 

 Auditime të evaduara 

60 1 Bashkia Kamëz 

61 2 Bashkia Rrogozhine  

62 3 Bashkia Përrenjas 

63 4 Bashkia Belsh 

64 5 Këshilli i Qarkut Berat 

65 6 “Mbi verifikimin e  zbatimit të Rekomandimeve të lëna nga KLSH” 

66 7 Bashkinë Kuçovë 

67 8 Bashkia Vlorë 

68 9 Bashkia Lezhë (ish komunat) 

69 10 Bashkia Lezhë 

70 11 Bashkia Lushnje 

71 12 Bashkia Fier 

72 13 Bashkia Mallakastër 

73 14 Bashkia Konispol 

74 15 Bashkia Këlcyre 

75 16 Bashkia Korçë 

76 17 Bashkia Kolonjë 
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77 18 Bashkia Pustec 

78 19 Bashkia Poliçan 

79 20 Bashkia Vau i Dejës 

80 21 “Mbi verifikimin e zbatimit të Rekomandimeve të lëna nga KLSH” 

81 22 Bashkia Dibër 

82 23 Bashkia Maliq 

83 24 Bashkia Has 

84 25 Bashkia Malësie e Madhe 

85 26 Bashkia Gjirokastër 

86 27 Bashkia Memaliaj 

87 28 Bashkia Përmet 

 Auditime në proces 

88 1 Bashka Shijak 

89 2 Këshilli i Qarkut Tiranë  

90 3 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Tiranë  

91 4 Bashkia Vorë  

92 5 Bashkia Selenicë  

93 6 Bashkia Mirditë 

94 7 Zbatimi i Rekomandimeve korrik – shtator 2017 

95 8 Bashkia Pogradec 

IV DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETEVE, DHE MJEDISIT 

 Auditime të evaduara 

96 1 Administratën e Zonave të Mbrojtura,Qarku Shkodër 

97 2 ZVRPP Malësi e Madhe 

98 3 ZVRPP Elbasan 

99 4 ALUIZNI Vorë-Kamëz 

100 5 ALUIZNI Fier 

101 6 Drejtoria Rajonale e Mjedisit, Qarku  Berat 

102 7 ALUIZNI Durrës 

103 8 Drejtoria Rajonale e Mjedisit, Qarku  Korçë 

104 9 ZVRPP Tiranë 

105 10 ZVRPP Fier 

106 11 
Auditim Tematik i ushtruar në 6 subjekte në ALUIZNI-t “Mbi verifikimin e  zbatimit të 

Rekomandimeve  të lëna nga KLSH”  

107 12 
Auditim Tematik i ushtruar në 8 subjekte në ZVRPP-t  “Mbi verifikimin e  zbatimit të 

Rekomandimeve të lëna nga KLSH” 

108 13 ALUIZNI Lushnje 

109 14 ZVRPP Sarandë 

110 15 ALUIZNI Dibër 

111 16 ALUIZNI Kukës 

 Auditme në proces 

112 1 Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë 

113 2 ZVRPP Shkodër 

114 3 ZVRPP Pogradec 

115 4 Drejtoria Rajonale e Inspektoratit të Mjedisit Shkodër 

116 5 Mbi verifikimin e  zbatimit të Rekomandimeve të lëna nga KLSH” 

117 6 ALUIZNI tirana 4 

118 7 Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura Tiranë 

119 8 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Dibër 
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V DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË SHOQËRIVE PUBLIKE DHE INVESTIMEVE TË HUAJA 

 Auditime të evaduara 

120 1 Korporata Energjitike Shqiptare sh.a 

121 2 Porti Detar sh.a. Vlorë 

122 3 Porti Detar sh.a. Sarandë 

123 4 Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar 

124 5 Hekurudha Shqiptare sh.a. 

125 6 Spitali Rajonal Shkodër 

126 7 Qendra Universitare “Shefqet Ndoqi” 

127 8 Spitali Rajonal Fier 

128 9 Ujësjellës Kanalizimet sh.a Korçë 

129 10 Zbatimi i Rekomandimeve të lëna nga KLSH për periudhën 01.07.2017-31.09.2017 

130 11 Enti Kombëtarë i Banesave 

131 12 Spitalin Rajonal Gjirokastër 

132 13 Autoriteti Portual Durrës 

133 14 Ujësjellës Kanalizimet sh.a Vlorë 

134 15 Projekti: "Shpërndarjes dhe Burimeve Ujore" 

135 16 Projekti: “Zhvillimi i Alpeve dhe Zonave Bregdetare” në Fondin Shqiptar të Zhvillimit 

136 17 Projekti: “Modernizimi i Asistencës Sociale” në Ministrinë e Shëndetësisë 

137 18 
Kontrolli i Cilësisë mbi auditimin “ Modernizimi i Asistencës Sociale”  në Ministrinë e 

Shëndetësisë 

138 19 Zbatimi i Rekomandimeve të lëna nga KLSH 

 Auditime në proces 

139 1 Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a 

140 2 Ujësjellës Kanalizime Sarandë sh.a 

141 3 Projekti: “Siguria e Digave” në KESH sh.a 

142 4 Projekti “Punët e komunitetit IV” në Fondin Shqiptar të Zhvillimit 

   

 DREJTORIA E AUDITIMIT TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT 

143 1 
Auditim IT: Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile në Ministrinë e Punëve të 

Brendshme 

144 2 
Auditim IT: Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit AKSHI (projekti e-

government) 

145 3 Auditim IT: Qëndra Kombëtare e Biznesit 

146 4 Auditim IT: Departamenti i Administratës Publike 

 Auditime në proces 

147 1 Auditim IT: Agjencia e Prokurimit Publik 

148 2 Auditim IT: Zyra e Taksave Vendore, Bashkia Elbasan 

 DREJTORIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM (AB) 

149 1 Auditimi i Brendshëm në  KLSH, për vitin 2017   

150 2 Auditimi i strukturave IPA, për vitin 2017 
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Evidenca nr.2 
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Evidenca nr.3 
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Evidenca nr.4 
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Evidenca  nr. 5 

EVIDENCA E KALLËZIMEVE PENALE  

PËR PERIUDHËN JANAR – SHTATOR 2018 
 

Nr. 
Subjekti ndaj të cilit 
është bërë kallëzimi 

Nr.prot. data e 
kallezimit 

Nr. 
Pers 

Detyra funksionale 
Referenca ligjore për 

kallëzim penal 
Gjendja e 
kallëzimit 

Dëmi ekonomik 
në lekë 

Departamenti që ka 
konstatuar veprën 

penale 

Tre mujori i parë i vitit 2018 (Periudha Janar-Prill) 

1 

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Rezervave Materiale  

të Shtetit 

Nr.Prot 1263/9 

Në datë 

02.05.2018 

1 1) Titullari i Institucionit 

“Shpërdorimi i 

detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 

 

Në  

hetim 

Minimalisht  

100,000,000 

Departamenti i 

Auditimit të 

Institucioneve 

Qëndrore 

2 

Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Kamëz-

Vorë ( Fshat) 

Nr. Prot 

1040/12 

Në datë 

06.04.2018 

7 

1)  Ish-përgjegjës i sektorit të 

legalizimit 

2) Përgjegjës i sektorit të legalizimit 

3)  Specialist i sektorit të 

hartografisë 

4) Ish-përgjegjës i sektorit të 

hartografisë 

5) Ish-përgjegjës i sektorit të 

hartografisë 

6) Ish-përgjegjës i sektorit të 

hartografisë 

7) Specialiste në zyrën e legalizimit 

“Shpërdorimi i 

detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 

 

Në  

hetim 

175,886,000 

 

Departamenti i 

Auditimit të 

Aseteve dhe 

Mjedisit 

3 
ZVRPP Malësi e 

Madhe 

Nr. Prot 

1077/11 

Në datë 

27.03.2018 

3 

1) Ish Regjistrues 

2) Ish Regjistrues 

3) Ish Specialist 

“Shpërdorimi i 

detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 

 

Në  

hetim 
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Nr. 
Subjekti ndaj të cilit 
është bërë kallëzimi 

Nr.prot. data e 
kallezimit 

Nr. 
Pers 

Detyra funksionale 
Referenca ligjore për 

kallëzim penal 
Gjendja e 
kallëzimit 

Dëmi ekonomik 
në lekë 

Departamenti që ka 
konstatuar veprën 

penale 

4 ZVRPP Elbasan 

Nr. Prot 

1314/12 

Në datë 

11.05.2018 

13 

1) Specialiste 

2) Specialist 

3)  Ish Regjistrues 

4) Ish Regjistrues 

5) Ish Regjistrues 

6) Ish Regjistrues  

7) Ish Regjistrues  

8) Ish Regjistrues 

9) Ish Regjistrues  

10)  Ish Regjistrues 

11)  Specialist 

12) Specialist 

13) Ish Specialist 

“Shpërdorimi i 

detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 

 

Në  

hetim 
 

Departamenti i 

Auditimit të 

Aseteve dhe 

Mjedisit 

5 
Enti Rregullator i 

Energjisë (ERE) 

Nr. Prot 423/1 

Në datë 

20.04.2018 

1 
1) Kryetar i Entit Rregullator të 

Energjisë 

“Shpërdorimi i 

detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 

Në  

hetim 

9,000,000 

(euro) ~9 

milion euro 

Departamenti i 

Auditimit të 

Shoqërive Publike 

6 

Autoriteti i 

Aviacionit Civil 

Shqiptar  

Nr.Prot 

1312/26 

Në datë  

15.05.2018 

1 1) Ish drejtor ekzekutiv  

“Shpërdorimi i 

detyrës” neni 248 dhe 

“Shkelje së barazisë së 

pjesëmarrësve në 

tendera apo ankande 

publike”, neni 258 i 

Kodit Penal 

Në  

hetim 
6,495,000  

Departamenti i 

Auditimit të 

Shoqërive Publike 
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Nr. 
Subjekti ndaj të cilit 
është bërë kallëzimi 

Nr.prot. data e 
kallezimit 

Nr. 
Pers 

Detyra funksionale 
Referenca ligjore për 

kallëzim penal 
Gjendja e 
kallëzimit 

Dëmi ekonomik 
në lekë 

Departamenti që ka 
konstatuar veprën 

penale 

7 Bashkia Belsh 

Nr.Prot 6/12 

Në datë  

22.05.2018 

4 

1) Kryetar Bashkie  

2) Drejtor i Bujqësisë 

3) Ish – përgjegjës i Urbanistikës 

4) Ish-juriste 

 
Në cilësinë e anëtarëve të KVO-së 

“Shpërdorimi i 

detyrës” neni 248 dhe 

“Shkelje së barazisë së 

pjesëmarrësve në 

tendera apo ankande 

publike”, neni 258 i 

Kodit Penal 

Në  

hetim 
21,858,442 

Departamenti i 

Auditimit të Njësive 

të Vetqeverisjes 

Vendore 

8 Bashkia Belsh 

Nr.Prot 6/13 

Në datë  

22.05.2018 

4 

1) Kryetar Bashkie  

2) Mbikqyrës i Kontratës 

3) Kolaudatore 

4) Kolaudatore 

“Shpërdorimi i 

detyrës” neni 248 dhe 

“Falsifikim i 

dokumentave” neni 

186 i Kodit Penal  

Në  

hetim 
62,742,949 

Departamenti i 

Auditimit të Njësive 

të Vetqeverisjes 

Vendore 

9 Bashkia Rrogozhinë 

Nr.Prot 

1297/18 

Në datë  

22.05.2018 

 Indicie Penale  
Në  

hetim 
 

Departamenti i 

Auditimit të Njësive 

të Vetqeverisjes 

Vendore 

10 Bashkia Rrogozhinë 

Nr.Prot 

1297/19 

Në datë  

22.05.2018 

1 
1) Mbikëqyrës i punimeve në 

shoqërinë “CEC Group” sh.p.k. 

“Shpërdorimi i 

detyrës” neni 248 dhe 

“Falsifikim i 

dokumentave” neni 

186 i Kodit Penal 

Në  

hetim 
8,138,275 

Departamenti i 

Auditimit të Njësive 

të Vetqeverisjes 

Vendore 

11 Bashkia Rrogozhinë 

Nr.Prot 

1297/20 

Në datë  

22.05.2018 

1 

1) Ish-Kryetar i Bashkisë në cilësinë 

e Kryetarit të Komisionit të 

Qiradhënies së Tokës Bujqësore të 

Pandarë 

“Shpërdorimi i 

detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 

Në  

hetim 
 

Departamenti i 

Auditimit të Njësive 

të Vetqeverisjes 

Vendore 

 Tre mujori i dytë i vitit 2018 (Periudha Prill-Qershor) 
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Nr. 
Subjekti ndaj të cilit 
është bërë kallëzimi 

Nr.prot. data e 
kallezimit 

Nr. 
Pers 

Detyra funksionale 
Referenca ligjore për 

kallëzim penal 
Gjendja e 
kallëzimit 

Dëmi ekonomik 
në lekë 

Departamenti që ka 
konstatuar veprën 

penale 

12 
Spitali Universitar i 

Traumës 

Nr.Prot 68/11 

Në datë 

29/06/2018 

 Indicie Penale  Në hetim  

Departamenti i 

Auditimit të 

Institucioneve 

Qëndrore 

13 
Universiteti Fan 

S.Noli Korçë 

Nr. Prot 

202/12  

Në datë 

08.07.2018 

1 
1) Inxhinier Ndërtimi, më cilësinë e 

Mbikëqyrësit të Punimeve 

Shkelje së barazisë së 

pjesëmarrësve në 

tendera apo ankande 

publike”, neni 258 i 

Kodit Penal 

Në proces  

Departamenti i 

Auditimit të 

Institucioneve 

Qëndrore 

14 
Drejtoria Rajonale e 

Mjedisit Berat 

Nr.Prot 161/10 

Në datë 

31.05.2018 

4 

1) Drejtor i DRM Berat 

2) Specialist vlerësimi ndikimi në 

mjedis 

3) Specialist vlerësimi ndikimi në 

mjedis 

4) Specialist vlerësimi ndikimi në 

mjedis 

“Shpërdorimi i 

detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 

 

Në hetim  

Departamenti i 

Auditimit të 

Aseteve dhe 

Mjedisit 

15 ZVRPP Fier 

Nr.Prot 271/12 

Në datë 

08.07.2018 

7 

1) Ish Rregjistrues 

2) Përgjegjës Zone 

3) Jurist 

4) Specialist 

5) Zv/Rregjistrues 

6) Ish Rregjistrues 

7) Specialist 

“Shpërdorimi i 

detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 

Në proces  

Departamenti i 

Auditimit të 

Aseteve dhe 

Mjedisit 

16 ALUIZNI Lushnje  

Nr.Prot 278/8 

Në datë 

24.07.2018 

 Indicie Penale Indicie Në hetim  

Departamenti i 

Auditimit të 

Aseteve dhe 

Mjedisit 
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Nr. 
Subjekti ndaj të cilit 
është bërë kallëzimi 

Nr.prot. data e 
kallezimit 

Nr. 
Pers 

Detyra funksionale 
Referenca ligjore për 

kallëzim penal 
Gjendja e 
kallëzimit 

Dëmi ekonomik 
në lekë 

Departamenti që ka 
konstatuar veprën 

penale 

17 ZVRPP Tiranë 

Nr.Prot 

1315/16 

Në datë 

26.07.2018 

6 

1) Ish Rregjistruese 

2) Specialist dhe Ish Përgjegjës 

Zone 

3) Ish Përgjegjëse e Sektorit të 

Legalizimeve 

4) Specialist  

5) Ish Specialist Hartograf 

6) Përgjegjës Sektori 

Shpërdorimi i detyrës” 

neni 248 i Kodit Penal 
Në proces  

Departamenti i 

Auditimit të 

Aseteve dhe 

Mjedisit 

18 
Hekurudha Shqiptare 

Sha Durrës 

Nr. Prot 

1313/12  

Në datë 

20.06.2018 

 Indicie 

“Shpërdorimi i 

detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 

Në hetim 1,230,000,000  
Departamenti i 

Auditimit të 

Shoqërive Publike 

19 
Spitali Rajonal 

Shkodër 

Nr. Prot 40/13  

Në datë 

27.06.2018 

1 
1) Ish-Drejtor i Spitalit Rajonal 

Shkodër 

Shpërdorimi i detyrës” 

neni 248 dhe “Shkelje 

së barazisë së 

pjesëmarrësve në 

tendera apo ankande 

publike”, neni 258 i 

Kodit Penal 

Në proces 11,629,695 
Departamenti i 

Auditimit të 

Shoqërive Publike 

20 Bashkia Lezhë 

Nr. Prot 

249/15 

Në datë 

24.06.2018 

 
Indicie (Inspektoriatit të Mbrojtjes së 

Territorit) 

“Shkelje së barazisë së 

pjesëmarrësve në 

tendera apo ankande 

publike”, neni 258 i 

Kodit Penal 

Në hetim  

Departamenti i 

Auditimit të Njësive 

të Vetqeverisjes 

Vendore 

21 
Bashkia Lezhë   

Ish komuna Ungrej 

Nr. Prot 

250/10  

Në datë 

22.06.2018 

4 

1) Administrator , në cilësinë e 

titullarit të AK  

2) Ish-përgjegjëse e Zyrës së 

Financës, në cilësinë e kryetarit të 

KVO,  

3) Nëpunës i Gjendjes Civile  

“Shkelje së barazisë së 

pjesëmarrësve në 

tendera apo ankande 

publike”, neni 258 i 

Kodit Penal 

Në proces 1,959,960  

Departamenti i 

Auditimit të Njësive 

të Vetqeverisjes 

Vendore 
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Nr. 
Subjekti ndaj të cilit 
është bërë kallëzimi 

Nr.prot. data e 
kallezimit 

Nr. 
Pers 

Detyra funksionale 
Referenca ligjore për 

kallëzim penal 
Gjendja e 
kallëzimit 

Dëmi ekonomik 
në lekë 

Departamenti që ka 
konstatuar veprën 

penale 

4) Ish-sekretar i Këshillit të 

Komunës  

22 
Bashkia Lezhë  

Ish komuna Blinisht 

Nr. Prot 

250/11  

Në datë 

22.06.2018 

5 

1) Sekretar, në cilësinë e Kryetarit të 

KVO 

2) Administrator  

3) Specialiste në zyrën e tatimeve  

4) Ish-Arkivist  

5) Specialist pyjesh  

“Shkelje së barazisë së 

pjesëmarrësve në 

tendera apo ankande 

publike”, neni 258 i 

Kodit Penal 

Në proces 13,025,790 

Departamenti i 

Auditimit të Njësive 

të Vetqeverisjes 

Vendore 

23 
Bashkia Lezhë  

Ish komuna Zejmen  

Nr. Prot 

250/12  

Në datë 

22.06.2018 

2 
1) Ish- Kryetar i Komunës  

2) Ish-përgjegjës i Zyrës së Financës 

“Shpërdorimi i 

detyrës” neni 248 dhe 

“Kundërshtimi i 

punonjësit që kryen 

një detyrë shtetërore 

ose shërbim publik” 

neni 235 i Kodit Penal 

Në proces 1,964,300  

Departamenti i 

Auditimit të Njësive 

të Vetqeverisjes 

Vendore 

24 Bashkia Këlcyrë 

Nr. Prot 

248/12  

Në datë 

04.07.2018 

3 

1) Specialist i kadastrës (në cilësinë 

e Kryetarit të KVO 

2) Përgjegjëse e Zyrës së Taksave 

dhe Tarifave Vendore (Në cilësinë 

e anëtarëve të KVO-së) 
3) Inspektor i Taksave dhe Tarifave 

Vendore (Në cilësinë e anëtarëve të 

KVO-së) 

“Shkelje së barazisë së 

pjesëmarrësve në 

tendera apo ankande 

publike”, neni 258 i 

Kodit Penal 

Në proces  

Departamenti i 

Auditimit të Njësive 

të Vetqeverisjes 

Vendore 

25 Bashkia Konispol 

Nr. Prot 247/9  

Në datë 

13.07.2018 

7 

1) Përgjegjësi i  Zyrës së Financës 

2) Drejtori i Urbanistikës 

3) Specialiste Juriste 

4) Specialist i Drejtorisë së 

Urbanistikës 

5) Specialist i Drejtorisë së 

Urbanistikës 

“Shkelje së barazisë së 

pjesëmarrësve në 

tendera apo ankande 

publike”, neni 258 i 

Kodit Penal 

Në hetim 8,371,120  

Departamenti i 

Auditimit të Njësive 

të Vetqeverisjes 

Vendore 
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Nr. 
Subjekti ndaj të cilit 
është bërë kallëzimi 

Nr.prot. data e 
kallezimit 

Nr. 
Pers 

Detyra funksionale 
Referenca ligjore për 

kallëzim penal 
Gjendja e 
kallëzimit 

Dëmi ekonomik 
në lekë 

Departamenti që ka 
konstatuar veprën 

penale 

6) Ish-Zv/Kryetari i Bashkisë 

Konispol 

7) Specialist i Drejtorisë së Bujqësisë 

26 Indicie 

Nr.Prot 633/2 

Në datë 

04.06.2018 

1 

Indicie për hetime të mëtejshme mbi 

veprime mashtruese në dëm të 

imazhit të KLSH-së, për Znj.I.K., 

për konsumimi e figurës së veprës 

penale të “Mashtrimit”. 

Neni 143 të Ligjit 

nr.7895, datë 

27.01.1995 “Kodi 

Penal i Republikës së 

Shqipërisë”, me 

ndryshimet përkatëse, 

dërguar Prokurorisë së 

Rrethit Gjyqësor 

Tiranë 

Në hetim  

Departamenti 

Juridik, Kontrollit 

dhe Zbatimit të 

Standardeve 

Tre mujori i tretë i vitit 2018 (Periudha Korrik – Shtator) 

27 

Fondi i Sigurimit të 
Detyrueshëm të 

Kujdesit 
Shëndetësor 

Nr.Prot.134/29 

Në datë 

08.08.2018 

 
Analizë dhe vlerësim të elementëve 
të vepres penale 

Për hetime të 

mëtejshme mbi 

vendimmarrje e 

organeve drejtuese për 

menaxhimin e 

burimeve njërëzore, 

fondeve të rimbursimit 

të barnave etj 

  

Departamenti i 

Auditimit të 

Institucioneve 

Qëndrore 

28 
ALUIZNI Qarkut 

Dibër 

Nr.Prot.542/9 

Në datë 

11.09.2018 

4 

1) Ish-Drejtor i Drejtorisë Rajonale 

ALUIZNI Dibër 

2) Ish-Drejtor i Drejtorisë Rajonale 

ALUIZNI Dibër 

3) Specialist/Hartograf 

4) Specialist/Juriste 

“Shpërdorimi i 

detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 

Në hetim  

Departamenti i 

Auditimit të Njësive 

të Vetqeverisjes 

Vendore 

29 ZVRPP Sarandë 

Nr.Prot.327/15 

Në datë 

06.10.2018 

12 

1) Ish-Regjistruese 

2) Ish-Zv.Regjistrues 

3) Specialist Hartograf 

Indicie për ndjekje 

Penale 
Në hetim  

Departamenti i 

Auditimit të 

Aseteve dhe 



BULETINI STATISTIKOR                                                                                                                                                                                                  PËR PERIUDHËN JANAR – SHTATOR 2018 

 
 

 

66 | K L S H  

 

Nr. 
Subjekti ndaj të cilit 
është bërë kallëzimi 

Nr.prot. data e 
kallezimit 

Nr. 
Pers 

Detyra funksionale 
Referenca ligjore për 

kallëzim penal 
Gjendja e 
kallëzimit 

Dëmi ekonomik 
në lekë 

Departamenti që ka 
konstatuar veprën 

penale 

4) Përgjegjëse e Sektorit të 

Regjistrimit 

5) Ish Specialist Jurist 

6) Ish Specialist Jurist 

7) Ish specialist Jurist 

8) Ish Regjistruese 

9) Ish Specialist Jurist 

10) Ish Specialist Hartograf 

11) Ish Regjistrues 

12) Ish Regjistrues 

Mjedisit 

30 Bashkia Dibër  

Nr.Prot.545/10 

Në datë 

11.09.2018 

5 

1) Ish-Kryetar i Bashkisë 

2) Drejtor i zyrës së Financës (në 

cilësinë e Kryetarit të KVO) 

3) Ish-Përgjegjëse e Burimeve 

Njerëzore (në cilësinë e anëtarit 

të KVO) 

4) Ish-Përgjegjës Sektori në 

Drejtorinë e Kujdesit Social (në 

cilësinë e anëtarit të KVO) 

5) Përgjegjëse e Sektorit  të 

Kulturës, Edukimit, 

Komunikimit dhr Çështjeve 

Gjinore (në cilësinë e anëtaries 

së KVO) 

“Shpërdorimi i 

detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 

Në hetim  

Departamenti i 

Auditimit të Njësive 

të Vetqeverisjes 

Vendore 

31 

Bashkia Korçë (Ish 

komunat Voskop, 

dhe Bulagerc 

Nr.Prot.484/11 

Në datë 

13.09.2018 

 Indicie për ndjekje Penale 

Të meta e mangësi të 

konstatuara në 

zbatimin e 

procedurave të 

prokurimit 

Në hetim  

Departamenti i 

Auditimit të Njësive 

të Vetqeverisjes 

Vendore 
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Nr. 
Subjekti ndaj të cilit 
është bërë kallëzimi 

Nr.prot. data e 
kallezimit 

Nr. 
Pers 

Detyra funksionale 
Referenca ligjore për 

kallëzim penal 
Gjendja e 
kallëzimit 

Dëmi ekonomik 
në lekë 

Departamenti që ka 
konstatuar veprën 

penale 

32 Bashkia Kolonjë  

Nr.Prot.487/14 

Në datë 

13.09.2018 

 Indicie për ndjekje Penale 

Të meta e mangësi të 

konstatuara në 

zbatimin e 

procedurave të 

prokurimit 

 

Në hetim  

Departamenti i 

Auditimit të Njësive 

të Vetqeverisjes 

Vendore 

33 Bashkia Gjirokastër  

Nr.Prot.684/11 

Në datë 

17.09.2018 

 Indicie për ndjekje Penale 

Shkelje të konstatuara 

në lidhje me nxjerrjen 

jashtë përdorimit të 

mjeteve të transportit 

Në hetim  

Departamenti i 

Auditimit të Njësive 

të Vetqeverisjes 

Vendore 

34 Bashkia Gjirokastër  

Nr.Prot.246/13 

Në datë 

17.09.2018 

 Indicie për ndjekje Penale 

Të meta e mangësi të 

konstatuara në 

zbatimin e 

procedurave të 

prokurimit 

Në hetim  

Departamenti i 

Auditimit të Njësive 

të Vetqeverisjes 

Vendore 

 
Gjithsej 34 

kallëzime penale 
 98 Për 98 drejtues dhe punonjës   3,695,275,531  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



Evidenca nr.6

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

314 29 12 0 12 5 181 22 17 76 66 0 0 0 0 0 104 26 0 38 40

Vazhdon 

verifikimi

Ardhur jashtë 

kompetencave 

të KLSH (nuk 

verifikohet)
E drejtë

Verifikuar  e rezultuar

Nr.

Verifikuar e  rezultuar

Vazhdon 

verifikimi

Ardhur jashtë 

kompetencave 

të KLSH (nuk 

verifikohet)
Pa drejtë

Nr.

Verifikuar  e rezultuar

Vazhdon 

verifikimi

    KLASIFIKIMI DHE MENYRA E ZGJIDHJES SË TYRE

        Për administrim financiar  dhe prokurime         Privatizim e kthim prone           Taksa, tatime e dogana                     Të tjera

EVIDENCA E SHQYRTIMIT TË ANKESAVE DHE KËRKESAVE DREJTUAR KONTROLLIT TË LARTË TË SHTETIT

PERIUDHA JANAR - SHTATOR 2018

E drejtë Pa drejtë E drejtë Pa drejtë E drejtë Pa drejtë

Vazhdon 

verifikimi

Ardhur jashtë 

kompetencave 

të KLSH (nuk 

verifikohet)

Nr.

Verifikuar  e rezultuar

Nr.

Ardhur jashtë 

kompetencave 

të KLSH (nuk 

verifikohet)

Nr.



KLSH
1925
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