Janar-Dhj
et
or

2016
4

Ti
r
anë,2017

Buletini nr. 4
Janar - Dhjetor
2016

Buletini i katërt statistikor i vitit 2016, përmbledh rezultatet e të gjitha
auditimeve të kryera nga Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë periudhës janardhjetor. Në këtë buletin përfshihen, dëmi ekonomik i konstatuar, të
ardhurat e munguara, masat disiplinore dhe administrative të
rekomanduara, si edhe kallëzimet penale të përcjellë në Prokurori, për
auditimet e përfunduara.

Buletini përgatitet nga Drejtoria e Komunikimit, Botimeve dhe e Marrëdhënieve
me Jashtë (sektori i statistikës).
Kontrolli i Lartë i Shtetit.

Tiranë, 2017

PËRMBLEDHJA E AUDITIMEVE TË USHTRUARA
PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2016

I

PËRMBLEDHJA E AUDITIMEVE TË USHTRUARA GJATË PERIUDHËS
JANAR – DHJETOR 2016
HYRJE

A

B

C

5

SHKELJET ME DËM EKONOMIK TË KONSTATUAR:
A.1 Në sektorin e tatim - taksave

8

A.2 Në sektorin e doganave

11

A.3 Në fushën e pagave, shpërblimeve dhe sigurimeve shoqërore

12

A.4 Në fushën e prokurimeve

16

A.5 Në fushën e shitjes dhe dhënies me qira

20

A.6 Në fushën e shpenzimeve operative

23

A.7 Në fushën e urbanistikës

25

A.8 Në fushën “Të tjera”

26

DHËNIE OPINIONI PËR PASQYRAT FINANCIARE

30

SHKELJE TË DISIPLINËS FINANCIARE ME NDIKIM NEGATIV NË
PERFORMANCËN E SUBJEKTEVE TË AUDITUARA

35

D

REKOMANDIMET PËR MASAT ADMINISTRATIVE DHE DISIPLINORE

49

E

KALLËZIMET PËR NDEKJE PENALE

51

II

PASQYRAT STATISTIKORE

55

Evidenca e institucioneve të audituara nga KLSH, për të cilët janë evaduar
rezultatet e auditimit………………………………….....................

Formulari 1

3|KLSH

PËRMBLEDHJA E AUDITIMEVE TË USHTRUARA
PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2016
PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016

Evidenca përmbledhëse e shkeljeve me dëm ekonomik të konstatuar gjatë
auditimeve të ushtruara ……………………………………………………

Formulari 2

Evidenca përmbledhëse për të ardhurat e munguara ose për shpenzimet
jo në përputhje me parimet e ekonomicitetit, eficiencës dhe efektivitetit

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 KLSH-së……..

Formulari 6

4|KLSH

PËRMBLEDHJA E AUDITIMEVE TË USHTRUARA
PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2016

Për periudhën janar-dhjetor 2016, Kontrolli i Lartë i Shtetit, nga 154 auditime të

planifikuar për auditim ka përfunduar dhe evaduar 154, si dhe ka ushtruar dhe ka vijuar me
përgatitjen e materialeve për 170 auditime, nga të cilat:


154 janë të përfunduar e të evaduar, ku:
-

118 (njëqind e tetëmbëdhjetë) janë auditime të përputhshmërisë (ligjshmëri e
rregullshmëri financiare);
-

7 (shtatë) janë auditime financiare;

-

14 (katërmbëdhjetë) auditime tematike;

-

13 (trembëdhjetë) auditime performance;

-

2 (dy) auditim IT.



2 janë të përfunduar si proces auditimi në subjekt, por të paevaduar;



14 janë në proces auditimi.

Struktura e institucioneve të audituara, gjatë kësaj periudhe, paraqitet analitikisht në
formularin nr.1, bashkëlidhur.
Auditimet e përfunduar e të evaduar janë ushtruar në:


Ministritë dhe institucionet qendrore…………………………………........................

37



Institucionet e administratës së qeverisjes vendore dhe njësi të tjera në nivel vendor

51



Drejtoritë dhe degët e tatimeve e doganave………………………..….........................

14



Institucionet financiare dhe shoqëritë me kapital të përbashkët shtetëror.................

20



Njësitë dhe projektet me financime të huaja..................................................................

7



Subjekte të mbrojtjes së mjedisit.....................................................................................

6



Institucione në të cilat është kryer 13 auditime performance
(qendrore dhe vendore)...................................................................................................

105
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Auditimet në institucionet e administratës
së qeverisjes
e 2016
njësi të tjera në
PËR PERIUDHËN
JANARvendore
– PRILL
nivel vendor dhe auditimet në ministritë e institucionet qendrore zënë përqindjen më të
lartë, konkretisht:
Institucionet në nivel qendror dhe vendor në të cilat është kryer auditim
performance zënë 44%; auditimet në institucionet e administratës së qeverisjes vendore e
njësi të tjera në nivel vendor zënë 21% të totalit të auditimeve; auditimet në ministritë dhe
institucionet qendrore zënë 15% të totalit të auditimeve; në institucionet financiare dhe në
shoqëritë me kapital të përbashkët shtetëror 8%; auditimet në drejtoritë e degët e tatimeve
dhe doganave zënë 6%; auditimet në njësitë dhe projektet me financime të huaja 3%;
auditimet në subjektet e mbrojtjes së mjedisit 3%.

Grafik 1: Paraqitja e auditimeve sipas institucioneve në %
Ministritë dhe institucionet qendrore
Institucionet e administratës së qeverisjes
vendore dhe njësi të tjera në nivel vendor
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Drejtoritë dhe degët e tatimeve e doganave
Institucionet financiare dhe shoqëritë me
kapital të përbashkët shtetëror
Njësitë dhe projektet me financime të huaja
Subjekte të mbrojtjes së mjedisit

3%
Burimi KLSH

Institucione në të cilat është kryer auditim
performance

Përveç auditimeve të mësipërme, gjatë kësaj periudhe, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka
trajtuar edhe 660 letra dhe ankesa, për probleme të ndryshme, nga të cilat 318 rezultuan

jashtë kompetencave dhe juridiksionit të institucionit. Nga 342 kërkesa dhe ankesa në
kompetencë të KLSH, 209 prej tyre janë verifikuar dhe u është dhënë përgjigja përkatëse,
ndërsa 133 janë në proces verifikimi.
Në grafikun e mëposhtëm pasqyrohen fushat kryesore të shqetësimit publik për
çështje të qeverisjes në Shqipëri, nga të cilat 15% e ankesave të adresuara KLSHsë i takojnë
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administrimit financiar dhe fushës së prokurimit publik; 52% privatizimit dhe kthimit të
pronës; 4%, tatime e dogana dhe 29% fushave të tjera.

Grafiku 2: Sektorët që shqetësojnë qytetarët në %
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Administrimi
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Struktura e ankesave dhe e kërkesave drejtuar KLSHsë si edhe shqyrtimi i tyre, jepet
më analitikisht në formularin nr. 6, bashkëlidhur.
Nga auditimet e ushtruara gjatë kësaj periudhe janë konstatuar:
A. Parregullsi dhe shkelje financiare, në të ardhurat dhe në shpenzimet e kryera, me
dëm ekonomik në shumën totale prej 25,484 milion lekë, afërsisht 188 milion euro1.
B. Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e subjekteve të
audituara, në shumën totale prej 46,844 milion lekë, 346 afërsisht milion euro, nga e cila:
35,919 milion lekë në fushën e të ardhurave dhe 10,925

milion lekë në fushën e

shpenzimeve.
Në total janë konstatuar shkelje në shumën 72,328 milion lekë, afërsisht 534 milion
euro.
Këto shkelje financiare përgjithësisht i përkasin veprimtarisë ekonomiko-financiare
për periudhën kohore 2013-2015, përcaktuar për çdo subjekt të audituar në programet e
auditimit dhe pjesërisht periudhës kohore 2015-deri në shtator 2016.

1

Kursi i Këmbimit të lekut/euro është kursin zyrtar i Bankës së Shqipërisë, i datës 30.12.2016, në vlerën
135.23lek/euro, https://www.bankofalbania.org/web/Kursi_i_Kembimit_2014_1.php
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A SHKELJET ME DËM EKONOMIK TË KONSTATUAR:
A.1 NË SEKTORIN E TATIM - TAKSAVE, NË VLERËN E PËRGJITHSHME PREJ
1,885,032 MIJË LEKË, KONSTATUAR NË INSTITUCIONET:

 Autoriteti Rrugor Shqiptar, në vlerën 5,067 mijë lekë si pasojë e mos ndaljes së tatimit

në burim për pagesat e kryera në favor të disa personave privat ndaj të cilëve ka paguar qira
trualli gjatë vitit 2014, në masën 10% në shumën 5,067 mijë lekë, në kundërshtim me UMF,
nr. 5, datë 30.01.2006, i ndryshuar, pika 2.3.6.
 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, në vlerën 1,049 mijë lekë si pasojë e mos ndaljes

dhe mos derdhjes për llogari të Drejtorisë Rajonale të Tatim Taksave të tatimit mbi të
ardhurat për zbatimin e vendimeve të gjykatës në lidhje me pagesat e personelit deri në
kthimin e punonjësve në vendin e punës.
 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në vlerën 898 mijë lekë, nga e cila:
- 789 mijë lekë nga mosndalja e tatimit në masën 15% mbi të ardhurat e realizuara në

projektin me objekt “Përshtatja e zgjedhjeve vendore me modulin e zgjedhjeve
parlamentare, të përshkruajë rolet, rezultatet dhe përgjegjësitë që lidhen me zbatimin e
Softwar-it në programin AlbERT”;
- 109 mijë lekë nga mosndalja e tatimit në masën 15% mbi të ardhurat e përfituara në

formë bonusi mbi shpenzimet e transportit pasi shuma e të ardhurave të përfituara nuk
është bashkuar me pagën, mbi të cilën duhej llogaritur tatimi mbi të ardhurat.
 Bashkia Skrapar, në vlerën 341,682 mijë lekë, nga e cila:
- 4,776 mijë lekë për mos pagesë të taksave vendore;
- 336,906 mijë lekë për mos pagesë për tarifën e zënies së sipërfaqes prej 120 ha, e cila

është dhënë me qera me leje minerare.
 Bashkia Malësi e Madhe, në vlerën 4,114 mijë lekë për mos pagesë të taksave vendore.
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 Bashkia Poliçan, në vlerën 521 mijë lekë për mos pagesë të taksave vendore.
 Bashkia Përmet, në vlerën 198 mijë lekë për mos derdhje të tatimit mbi vlerën e shtuar.
 Bashkia Belsh, në vlerën 115 mijë lekë për mos ndalje të tatimit në burim për shërbimet

e kryera.
 Bashkia Lezhë, në vlerën 26 mijë lekë, për mos ndalje të tatimit në burim për shërbimet

e kryera.
 Bashkia Mallakastër, në vlerën 17 mijë lekë për mos pagesë të taksave vendore.
 Bashkia Mirditë, në vlerën 11,750 mijë lekë për mos pagesë të taksave vendore.
 Bashkia Elbasan, në vlerën 7,673 mijë lekë për mos pagesë të taksave vendore.
 Bashkia Lushnje, në vlerën 2,992 mijë lekë për mos pagesë të taksave vendore.
 Bashkia Maliq, në vlerën 1,057 mijë lekë për mos pagesë të taksave vendore.
 Bashkia Has, në vlerën 9,193 mijë lekë për mospagesë të taksave vendore.
 Bashkia Pogradec, në vlerën 195 mijë lekë për mospagesë të taksave vendore.
 Bashkia Fushë-Arrëz, në vlerën 1,950 mijë lekë për mospagesë të taksave vendore.
 Bashkia Përrenjas, në vlerën 1,145 mijë lekë për mospagesë të taksave vendore.
 Bashkia Libohovë, në vlerën 7,317 mijë lekë për mospagesë të taksave vendore.
 Bashkia Librazhd, në vlerën 12,542 mijë lekë për mospagesë të taksave vendore.
 Bashkia Devoll, në vlerën 4,677 mijë lekë për mospagesë të taksave vendore.
 Bashkia Dibër, në vlerën 1,803 mijë lekë për mospagesë të taksave vendore.
 Qendra Balneare Dibër, në vlerë, 17 mijë lekë për mospagesë të tatimit mbi pagën.
 Drejtoria Rajonale Mjedisore, Tiranë, në vlerën 2,066 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës

së tarifës vjetore për lejet mjedisore.
 Drejtoria Rajonale Mjedisore, Durrës, në vlerën 1,409 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës

së tarifës vjetore për lejet mjedisore.
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 ZVRPP Berat, në vlerën 578 mijë
si pasojë JANAR
e mos –arkëtimit
të tarifave të
PËRlekë,
PERIUDHËN
PRILL 2016

përcaktuara për hapësirat e përbashkëta.
 ZVRPP Kukës, në vlerën 223 mijë lekë, si pasojë e mospagesës së taksës për

infrastrukturën.
 ALUIZNI Elbasan, në vlerën 59 mijë lekë, si pasojë e mospagesës së taksës për

infrastrukturën.
 ALUIZNI Berat, në vlerën 57 mijë lekë, si pasojë e mospagesës së taksës për

infrastrukturën.
 Njësia e tatim paguesve të Mëdhenj, në vlerën 713,122 mijë lekë, si penalitet për tatimin

mbi vlerën e shtuar të parashikuara nga Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat
Tatimore në RSH” , i ndryshuar.
 Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, në vlerën 464,474 mijë lekë, për veprime në

kundërshtim me Ligjin nr. 9920, datë 19,05,2008 "Për procedurat tatimore në RSH", i
ndryshuar , udhëzimit nr. 24 datë 02.09.20008 "Për procedurat tatimore", i ndryshuar.
 Drejtoria Rajonale Tatimore, Fier, në vlerën 107, 380 mijë lekë, si penalitet për tatimin

mbi vlerën e shtuar të parashikuara nga Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat
Tatimore në RSH”, i ndryshuar.
 Drejtoria Rajonale Tatimore, Gjirokastër, në vlerë 102,702 mijë lekë, për veprime në

kundërshtim me Ligjin nr. 9920, datë 19,05,2008 "Për procedurat tatimore në RSH", i
ndryshuar, udhëzimit nr. 24 datë 02.09.20008 "Për procedurat tatimore", i ndryshuar.
 Drejtoria Rajonale Tatimore, Korçë, në vlerë 75,884 mijë lekë, për veprime në

kundërshtim me Ligjin nr. 9920, datë 19,05,2008 "Për procedurat tatimore në RSH", i
ndryshuar, udhëzimit nr. 24 datë 02.09.20008 "Për procedurat tatimore", i ndryshuar.
 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimave, në vlerën 1,080 mijë lekë, për veprime në

kundërshtim me Ligjin nr. 9920, datë 19,05,2008 "Për procedurat tatimore në RSH", i
ndryshuar, udhëzimit nr. 24 datë 02.09.20008 "Për procedurat tatimore", i ndryshuar.
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A.2 NË SEKTORIN E DOGANAVE, NË VLERËN E PËRGJITHSHME PREJ 2,935,610 MIJË
LEKË, KONSTATUAR NË INSTITUCIONET:

 Dega Doganore Fier, në vlerën 1,970,293 mijë lekë, për veprime në kundërshtim me

Ligjin nr. 8449, datë 27.01.1999 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, VKM nr. 1067,
datë 14.12.2013, VKM 205 datë 13.04.1999, Udhëzimin nr. 25, datë 30.11.2007.
 Dega Doganore Tiranë, në vlerën 383,887 mijë lekë, për veprime në kundërshtim me

Ligjin nr. 8449, datë 27.01.1999 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, VKM nr. 1067,
datë 14.12.2013, VKM 205 datë 13.04.1999, Udhëzimin nr. 25, datë 30.11.2007.
 Dega Doganore Durrës, në vlerën 321,565 mijë lekë si penalitet për parregullsi në

dokumentacion e “diferencë peshe” në procesin e vlerësimit të detyrimit doganor,
parashikuar nga nenet 256.1/2/3 dhe 275 të KD.
 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në vlerën 91,275 mijë lekë, për veprime në

kundërshtim me Ligjin nr. 8449, datë 27.01.1999 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”,
VKM nr. 1067, datë 14.12.2013, VKM 205 datë 13.04.1999, Udhëzimin nr. 25, datë
30.11.2007.
 Dega Doganore Kakavijë, në vlerën 89,544 mijë lekë rivlerësimi i detyrimit doganor i

rillogaritur sipas DAV-ve në zbatim të neneve 34-38 të Kodit Doganor.
 Dega Doganore Qaf Thanë, në vlerën 33,431 mijë lekë, për veprime në kundërshtim me

Ligjin nr. 8449, datë 27.01.1999 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, VKM nr. 1067,
datë 14.12.2013, VKM 205 datë 13.04.1999, Udhëzimin nr. 25, datë 30.11.2007.
 Dega Doganore Qaf Botë, Sarandë në vlerën 27,197 mijë lekë, për veprime në

kundërshtim me Ligjin nr. 8449, datë 27.01.1999 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”,
VKM nr. 1067, datë 14.12.2013, VKM 205 datë 13.04.1999, Udhëzimin nr. 25, datë
30.11.2007.
 Dega Doganore Rinas, në vlerën 18,418 mijë lekë si rivlerësimi i detyrimit doganor i

rillogaritur sipas DAV-ve në zbatim të neneve 34-38 të Kodit Doganor dhe keqklasifikim i
artikujve jo në përputhje me Nomenklaturën e Kombinuar të Mallrave parashikuar neni
256.1/2/3 dhe 275 të KD.
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A.3 NË FUSHËN E PAGAVE, SHPËRBLIMEVE
DHE SIGURIMEVE
SHOQËRORE,
NË
PËR PERIUDHËN
JANAR – PRILL
2016
VLERËN

E

PËRGJITHSHME

PREJ

110,734

MIJË

LEKË,

KONSTATUAR

NË

INSTITUCIONET:
 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, në vlerën 4,127 mijë lekë, nga e cila:
- 1,601 mijë lekë si pasojë e mos ndaljes dhe mos derdhjes për llogari të Drejtorisë

Rajonale të Sigurimeve Shoqërore të kontributit të sigurimeve shoqërore e
shëndetësore, gjatë zbatimit të vendimeve të gjykatës për pagesën e personelit deri në
kthimin e punonjësve në vendin e punës;
- 2,526 mijë lekë si pasojë e mos derdhjes në fondin e ISSH detyrimet e punëdhënësit

ndaj punëmarrësit për efekt të zbatimit të 4 vendimeve të gjykatave nga DP Burgjeve.
 Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, në vlerën 75 mijë lekë si pasojë e

përfitimit padrejtësisht e shumës për titullin shkencor “Doktor i Shkencave” pa miratimin e
DAP-it.
 Bashkia Berat, në vlerën 2,786 mijë lekë si pasojë e pagesave më tepër në paga.
 Bashkia Rrogozhinë, në vlerën 2,593 mijë lekë, nga e cila:
- 1,344 mijë lekë si shpërblime të përfituara padrejtësisht për Këshillin Bashkiak ;
- 1,249 mijë lekë pagesa më tepër për sektorin e futbollit.
 Bashkia Lezhë, në vlerën 1,414 mijë lekë si pasojë e pagesave më tepër në paga.
 Bashkia Poliçan, në vlerën 1,047 mijë lekë si shpërblime të përfituara padrejtësisht nga

anëtarët e Këshillit Bashkiak.
 Këshilli i Qarkut Vlorë, në vlerën 429 mijë lekë si pasojë e pagesave më tepër në paga.
 Bashkia Mallakastër, në vlerën 201 mijë lekë si pasojë e pagesave më tepër në paga.
 Bashkia Konispol, në vlerën 1,446 mijë lekë, nga e cila:
- 924 mijë lekë si shpërblime të përfituara padrejtësisht për Këshillin Bashkiak;
- 522 mijë lekë pagesa më tepër në paga.
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 Bashkia Elbasan, në vlerën 2,657 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht për

Këshillin Bashkiak.
 Bashkia Lushnje, në vlerën 2,206 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht për

Këshillin Bashkiak.
 Bashkia Shijak, në vlerën 1,186 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht për

Këshillin Bashkiak.
 Bashkia Maliq, në vlerën 1,185 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht për

Këshillin Bashkiak.
 Bashkia Mirëditë, në vlerën 726 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht për

Këshillin Bashkiak.
 Bashkia Has, në vlerën 1,259 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht për Këshillin

Bashkiak.
 Bashkia Pogradec në vlerën 464 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht për

Këshillin Bashkiak.
 Bashkia Fushë-Arrëz, në vlerën 1,228 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht për

Këshillin Bashkiak.
 Bashkia Kurbin, në vlerën 5,305 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht për

Këshillin Bashkiak.
 Bashkia Përrenjas, në vlerën 4,823 mijë lekë, nga e cila:
- 4,458 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht për Këshillin Bashkiak;
- 365 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht nga shpërblimet.
 Bashkia Libohovë, në vlerën 1,381 mijë lekë, nga e cila:
- 1,035 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht për Këshillin Bashkiak;
- 346 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht nga shpërblimet.
 Bashkia Bulqizë, në vlerën 7,150 mijë lekë, nga e cila:
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- 1,223 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht nga shpërblimet.
 Këshilli i Qarkut Tiranë, në vlerën 227 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht nga

shpërblimet.
 Prefektura Tiranë, në vlerën 467 mijë lekë si shpërblime të përfituara padrejtësisht për

Këshillin Bashkiak.
 Bashkia Këlcyrë, në vlerën 697 mijë lekë si shpërblime të përfituara padrejtësisht për

Këshillin Bashkiak.
 Bashkia Librazhd, në vlerën 8,731 mijë lekë si shpërblime të përfituara padrejtësisht për

Këshillin Bashkiak.
 Bashkia Devoll, në vlerën 2,856 mijë lekë si shpërblime të përfituara padrejtësisht për

Këshillin Bashkiak.
 Bashkia Dibër, në vlerën 1,580 mijë lekë si shpërblime të përfituara padrejtësisht për

Këshillin Bashkiak.
 Bashkia Vorë, në vlerën 193 mijë lekë si shpërblime të përfituara padrejtësisht për

Këshillin Bashkiak.
 Këshilli i Qarkut Gjirokastër, në vlerën 338 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht

në kundërshtim me tabelën e pagave.
 Ndërmarrja “Trajtimi i Studentit nr. 3” sh.a., Tiranë, në vlerën 98 mijë lekë si shpërblim

i paguar për një anëtar të Këshillit Mbikëqyrës në kundërshtim me VKM nr. 642, datë
11.10.2005, “Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive anonime”, pika 7 dhe Udhëzimit nr. 318,
datë 08.04.2009 të Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës “Për emërimin,
funksionimin dhe shpërblimin e Këshillit Mbikëqyrës në shoqëritë anonime shtetërore”.
 Autoriteti i Aviacionit Civil, në vlerën 591 mijë lekë si shpërblime të përfituara

padrejtësisht nga anëtarët e Këshillit Drejtues.
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 KESH sh.a., në vlerën 36,560 mijë lekë si pasojë e dhënies së një shpërblimi të veçantë të

padrejtë mbi pagë, në fund të vitit për punonjësit e Shoqërisë KESH sh.a.
 Enti Kombëtar i Banesave, në vlerën 1,301 mijë lekë si shpërblim në masën e një page

mujore për punonjësit e Entit Kombëtar të Banesave, të cilët janë punësuar gjatë 6-mujorit të
parë të vitit 2014, në kundërshtim me Ligjin nr. 10405, datë 24.3.2011 "Për kompetencat për
caktimin e pagave dhe të shpërblimeve".
 Autoriteti Portual Durrës, në vlerën 3,300 mijë lekë, nga e cila:
- 132 mijë lekë për pagesa shtesë mbi pagë për diplomën 2 punonjësve, të cilët nuk

ishin pajisur me diplomë universitare;
- 120 mijë lekë paguar më shumë shtesa të pagës për diplomën për 8 punonjës;
- 3,048 mijë lekë si pasojë e pagave për më tepër punjonjës, në kundërshtim me VKM

nr. 524, datë 16.08.2012. Me vendim të Këshillit Drejtues nr. 12, datë 05.05.2015,
Njësia e zbatimit të Projektit BEI-BERZH për kalatën 7 dhe 8, nga 3 punonjës është
bërë me 8 punonjës, që nga qershori 2015 deri në mars 2016.
 AlbPetrol sh.a. në vlerën 2,907 mijë lekë, nga e cila:


1,761 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht për pjesëmarrje në Këshillin

Shkencor të AlbPetrol sh.a., që për punonjësit e saj është detyrë funksionale e
përcaktuar në kontratën individuale të punës;


1,145 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht nga shpërblimet për titujt

“Master shkencor” dhe “Master profesional”.
 Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, Tiranë, në vlerën 7,088 mijë lekë si pasojë e

pagesave më tepër në pagat e punonjësve në kundërshtim më VKM nr. 736 datë 09.09.2015
“Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve”.
 Drejtoria Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Durrës, në vlerën 112 mijë lekë

si pasojë e pagesave më tepër.
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A.4 NË FUSHËN E PROKURIMEVE,
NËPERIUDHËN
VLERËN E PËRGJITHSHME
PREJ 3,407,159
PËR
JANAR – PRILL 2016
MIJË LEKË, KONSTATUAR NË INSTITUCIONET:

A.4.1

SHKELJE E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT
Vlera në

Subjektet e audituara
mijë lekë


Komisioni Qendror i Zgjedhjeve



Projekti: Shëndetësia elektronike në Shqipëri, regjistri
mbarëkombëtar i shëndetësisë elektronike

351,179
243,834



Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

207,767



Autoriteti Rrugor Shqiptar

111,009



Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Tiranë

55,829



Bashkia Mallakastër

44,293



Ministria e Shëndetësisë

39,767



AlbPetrol sh.a.

28,158



Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

21,790



Autoriteti Portual Durrës

20,918



Bashkia Konispol

16,677



KESH sh.a.

8,726



Bashkia Skrapar

7,699



Bashkia Përmet

7,299



Ujësjellës Kanalizime sh.a., Tiranë

6,170



Bashkia Devoll

5,807



Bashkia Berat

5,185



Bashkia Malësi e Madhe

4,878



FSHZH Projekti: Rehabilitimi i rrugëve dytësore dhe lokale

4,569



Bashkia Lezhë

4,124



Spitali Rajonal Fier

3,845
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Auditim tematik në Ujësjellës Kanalizime SHA Pogradec

3,757



Bashkia Fushë-Arrëz

3,243



Bashkia Dibër

3,230



Bashkia Librazhd

2,870



Bashkia Pogradec

2,703



Bashkia Përrenjas

2,203



Ministria e Mjedisit

2,159



Spitali Rajonal Vlorë

1,785



Ujësjellës Kanalizime sh.a., Durrës

1,570



Bashkia Mirditë

1,407



AlbKontrol sh.a.

1,112



Bashkia Libohovë

1,107



Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizimeve

1,061



ALUIZNI Elbasan

960



Bashkia Has

958



Bashkia Këlcyrë

575



Bashkia Elbasan

490



Bashkia Belsh

475



Bashkia Shijak

246



Këshilli i Qarkut Tiranë

191



Bashkia Maliq

150



Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

130



Ndërmarrja "Trajtimi i Studentit nr. 3" sh.a., Tiranë

66



Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

32



Autoriteti i Aviacionit Civil

27

Burimi KLSH
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A.4.2 SHKELJE PROCEDURASH NË ZBATIMIN
E PUNIMEVE
PËR PERIUDHËN
JANAR – PRILL 2016

Subjektet e audituara

Vlera në
mijë lekë



ARRSH Projekti "Ndërtimi i segmentit "By-pass Fier-Vlorë""

732,444



Autoriteti Rrugor Shqiptar

517,563



Projekti: Ndërtimi i aksit Tiranë-Elbasan

306,169



KESH sh.a.

106,383



DPUK Projekti "Rehabilitimi i rrjetit hidrik në Tiranë"

80,563



Bashkia Konispol

66,314



Autoriteti Portual Durrës

49,898



Bashkia Elbasan

34,327



Bashkia Pogradec

32,585



Bashkia Belsh

22,380



Bashkia Bulqizë

20,252



Bashkia Lezhë

19,691



Bashkia Skrapar

18,904



Bashkia Berat

17,110



Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.

14,860



Bashkia Mirditë

13,639



Bashkia Librazhd

9,633



Bashkia Kurbin

9,359



Bashkia Has

8,860



Bashkia Vorë

8,280



AlbPetrol sh.a.

7,209



Këshilli i Qarkut Durrës

7,050



Bashkia Malësi e Madhe

6,800



Ujësjellës Kanalizime sh.a., Durrës

6,095



FSHZH Projekti: Rehabilitimi i rrugëve dytësore dhe lokale

5,893



Bashkia Lushnjë

5,466
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Bashkia Dibër

4,799



Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

4,610



Këshilli i Qarkut Gjirokastër

4,554



Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizimeve

4,390



Bashkia Fushë-Arrëz

3,960



Bashkia Maliq

3,595



Ujësjellës Kanalizime sh.a., Tiranë

3,218



Spitali Rajonal Fier

3,210



Enti Kombëtar i Banesave (Pilot)

2,604



Ministria e Mjedisit

2,525



Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë

1,881



Këshilli i Qarkut Vlorë

1,564



Bashkia Permet

1,460



Bashkia Libohovë

1,049



Bashkia Këlcyrë

864



Ujësjellës Kanalizime sh.a., Lezhë

715



Spitali Rajonal Vlorë

519



ALUIZNI Berat

450



Bashkia Devoll

376



Bashkia Poliçan

343



Bashkia Shijak

285



Ministria e Shëndetësisë

149



Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

98



Autoriteti i Aviacionit Civil

90



Bashkia Mallakastër

73



Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, Tiranë

21

Burimi KLSH
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A.5 NË FUSHËN E SHITJES DHE DHËNIES
ME QIRA TË
PASURISË
SHTETËRORE,
NË
PËR PERIUDHËN
JANAR
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2016
SHUMËN E PËRGJITHSHME PREJ 15,670,640 MIJË LEKË KONSTATUAR NË
INSTITUCIONET:

 Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, në vlerën 2,099 mijë lekë, nga e cila:
- 600 mijë lekë si pasojë e përfitimeve të padrejta nga një shoqëri.
- 1,318 mijë lekë nga mos llogaritja dhe mos arkëtimi i penaliteteve për mos zbatim të

kontratës së qirasë të datës 15.3.2013 të lidhur me METE, qiramerrësi ka përfituar
padrejtësisht shumën 706 mijë lekë për vitin 2014 dhe 612 mijë lekë për vitin 2015;
- 181 mijë lekë nga mos llogaritja dhe mos arkëtimi i penaliteteve për mos zbatim të

kontratës së qirasë të lidhur me METE, qiramerrësi ka përfituar padrejtësisht shumën
për vitin 2014 .
 Bashkia Berat, në vlerën 29,932 mijë lekë, nga e cila:
- 9,738 mijë lekë si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë së dhënë për objektet e

Bashkisë;
- 20,194 mijë lekë si rezultat i aplikimit të gabuar të referencave ligjore në vlerësimin e

truallit dhe të një investimi publik.
 Bashkia Belsh, në vlerën 9,183 mijë lekë si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë së

tokave të pandara.
 Bashkia Tiranë (ish Komuna Vaqar-Pezë), në vlerën 7,311 mijë lekë si pasojë e mos

aplikimit të saktë të çmimit të tokës së dhënë me qira.
 Bashkia Lezhë, në vlerën 3,098 mijë lekë, lekë si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë

për objektet e bashkisë të dhëna me qera.
 Bashkia Mallakastër, në vlerën 1,482 mijë lekë si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë

për objektet e bashkisë të dhëna me qera.
 Bashkia Malësi e Madhe, në vlerën 439 mijë lekë si pasojë e mos pagesës së vlerës së

qirasë të tokave të pandara.
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 Bashkia Skrapar, në vlerën 241 mijë lekë si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë për

objektet e bashkisë të dhëna me qera.
 Bashkia Mirditë, në vlerën 1,418 mijë lekë, nga e cila:
- 833 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së qirasë për sipërfaqen e tokave pyjore;
- 272 mijë lekë si pasojë e mos pagesave të qerave nga 8 qytetarë;
- 313 mijë lekë si pasojë e mospagesës së qirasë për antenat televizive.
 Bashkia Elbasan, në vlerën 4,454 mijë lekë si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë për

objektet e bashkisë të dhëna me qera.
 Bashkia Shijak, në vlerën 24,522 mijë lekë si pasojë e mos pagesës së qirasë për një objekt

truall të dhënë me qera.
 Bashkia Maliq, në vlerën 21,118 mijë lekë si pasojë e mos pagesës së qirasë për një objekt

truall të dhënë me qera.
 Bashkia Has, në vlerën 92 mijë lekë si pasojë e mos pagesës së qirasë për një objekt truall

të dhënë me qera.
 Bashkia Pogradec, në vlerën 47,768 mijë lekë si pasojë e mos pagesës së tarifës për

sipërfaqen pyjore, për lejet minerare.
 Bashkia Fushë-Arrëz, në vlerën 62,933 mijë lekë si pasojë e mos pagesës së tarifës për

sipërfaqen pyjore, për lejet minerare.
 Bashkia Kurbin, në vlerën 1,073 mijë lekë si pasojë e mos pagesës së qirasë për një objekt

truall të dhënë me qera.
 Bashkia Përrenjas, në vlerën 10,910 mijë lekë, nga e cila:
- 6,667 mijë lekë si pasojë e mos pagesës së qirasë për objekt truall të dhënë me qera;
- 4,243 mijë lekë si pasojë e mos pagesës së tarifës për sipërfaqen pyjore, për lejet

minerare.
 Bashkia Libohovë, në vlerën 1,267 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së tarifës për

sipërfaqen pyjore të dhënë me qera.
 Bashkia Bulqizë, në vlerën 24,062 mijë lekë, nga e cila:
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21,210 mijë lekë si pasojë e mosPËR
pagesës
së qirasë për
objekt–truall
të 2016
dhënë me qera;
PERIUDHËN
JANAR
PRILL



2,852 mijë lekë si pasojë e mos pagesës së tarifës për sipërfaqen pyjore, për lejet

minerare.
 Bashkia Këlcyrë, në vlerën 2,150 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së qirasë për antenat

televizive.
- Bashkia Devoll, në vlerën 20,873 mijë lekë, lekë si pasojë e mos pagesës së tarifës për

sipërfaqen pyjore, për lejet minerare.
 Bashkia Dibër, në vlerën 68,113 mijë lekë, nga e cila:
 58,710 mijë lekë lekë si pasojë e mos pagesës së qirasë truallit publik të dhënë me qera.
 9,403 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së qirasë për antenat televizive.
 Bashkia Vorë, në vlerën 412 mijë lekë, lekë si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë

objektet e bashkisë të dhëna me qera.
 Spitali Rajonal Vlorë, në vlerën 1,407 mijë lekë, në dy raste u konstatua së çmimi i

dhënies me qira të ambienteve ishte më i ulët se tarifa dysheme.
 Ndërmarrja “Trajtim i Studentit nr. 3” sh.a., Tiranë, në vlerën 5,554 mijë lekë si pasojë e

mos arkëtimit të detyrimit të qerasë për subjektet private dhe familjarët që banojnë në 8 prej
10 godinave të shoqërisë.
 KESH sh.a., në vlerën 16,956 mijë lekë, si pasojë e anulimit të procedurave të shitjes së

energjisë elektrike në datën 03.2.2015 dhe derdhjet e ujit të HEC-it Vau-t të Dejës pa
prodhim energjie, pra pa përfitim financiar, në kushtet e prurjeve të mëdha me qëllim
mbajtjen e niveleve të rezervuarve në kufijtë e lejuar dhe të shfrytëzimit, në zbatim të
Rregullores së shkarkimit të plotave.
 Spitali Rajonal Fier, në vlerën 131 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit të pagesës së qerasë

për objektin 30m2 nga një person fizik.
 Autoriteti Portual Durrës, në vlerën 2,218 mijë lekë, nga e cila:
 1,052 mijë lekë si pasojë e dhënies me qera të mbi 200 m2, si shesh të hapur për

shërbime portuale ngarkim shkarkimi, përtej kompetencave të Autoriteti Portual
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Durrës, si dhe të përdorimit të sipërfaqes prej 793 m2, pa kontraktim dhe pa derdhur
asnjë detyrim për APD dhe Buxhetin e Shtetit;
 1,166 mijë lekë si pasojë e mos respektimit të kontratës koncesionare nga ana e

koncensionares, duke mos pasqyruar saktë

tarifat për kontratat e lidhura me

koncensionarin për shesh përdorimi, depozitimi, dhe truall i lirë.
 AlbPetrol sh.a. në vlerën 14,956,009 mijë lekë si pasojë e detyrimeve të prapambetura

për naftën brut pjesë e AlbPetrol dhe sasi nafte të prodhuara por të paraportuara.
 Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, Tiranë, në vlerën 8,999 mijë lekë si pasojë e

mos pagesave të tarifave vjetore sipas detyrimeve kontraktuale.
 ALUIZNI Elbasan, në vlerën 4,283 mijë lekë si pasojë e mos llogaritjes së vlerës së

parcelës ndërtimore.
 ZVRPP Gjirokastër, në vlerën 16,490 mijë lekë si pasojë e përdorimit të paligjshëm të

truallit.
 ZVRPP Dibër, në vlerën 107,305 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit të të ardhurave nga

shitja dhe qeraja.
 ZVRPP Lushnjë, në vlerën 82,386 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit të të ardhurave nga

shitja dhe qeraja.
 Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë, në vlerën 123,952 mijë lekë si pasojë e tjetërsimit

të oborreve.

A.6 NË FUSHËN E SHPENZIMEVE OPERATIVE, NË SHUMËN E PËRGJITHSHME PREJ
422,267 MIJË LEKË, KONSTATUAR NË INSTITUCIONET:

Institucionet e audituara

Vlera në
mijë lekë



Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve



AlbPetrol sh.a.

86,371



Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi", Tiranë

35,268

168,060
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Bashkia Devoll



Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Tiranë

12,293



Autoriteti Portual Durrës

10,902



Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

10,265



Banka e Shqipërisë

10,043



Spitali Rajonal Fier

9,686



Bashkia Konispol

6,485



Bashkia Librazhd

5,002



Ujësjellës kanalizime Pogradec

3,756



Bashkia Rrogozhinë

3,067



Bashkia Përrenjas

2,847



Bashkia Lezhë

2,765



Bashkia Këlcyrë

2,765



Bashkia Fushë-Arrëz

2,343



Bashkia Malësi e Madhe

2,206



Bashkia Pogradec

2,076



Këshilli i Qarkut Vlorë

2,064



Bashkia Mallakastër

1,964



Bashkia Mirditë

1,370



Ujësjellës Kanalizime sh.a., Durrës

1,307



Bashkia Has

1,228



Bashkia Dibër

1,199



Qendra balneare Dibër (Llixhat)

1,178



Bashkia Shijak

1,072



Shërbimi Kombëtar i Punës

1,008



Ndërmarrja "Trajtimi i Studentit nr. 3" sh.a., Tiranë

975



Drejtoria Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Durrës

884



Bashkia Berat

815
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Ujësjellës Kanalizime sh.a., Tiranë

805



Bashkia Elbasan

676



Prefektura Korçë

635



Bashkia Permet

611



Bashkia Belsh

558



Ministria e Mjedisit

478



Bashkia Libohovë

391



Këshilli i Qarkut Gjirokastër

340



Bashkia Kurbin

339



Këshilli i Qarkut Tiranë

310



Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë

302



Bashkia Skrapar

235



Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, Tiranë

204



Këshilli i Qarkut Durrës

196



Bashkia Bulqizë

165



Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.

141



Spitali Rajonal Vlorë

118



Autoriteti i Aviacionit Civil

67



Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve Qarku Shkodër

61



Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

40



Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë

22

Burimi KLSH

A.7 NË FUSHËN E URBANISTIKËS, NË SHUMËN E PËRGJITHSHME PREJ 52 MIJË
LEKË, KONSTATUAR NË INSTITUCIONET:

 Bashkia Belsh, në vlerën 52 mijë lekë nga mos llogaritja dhe mos arkëtimi i taksës së

ndikimit në infrastrukturë.
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A.8 NË ZËRIN “TË TJERA”, SHKELJEPËR
TË DISIPLINËS
FINANCIARE
NË SHUMËN
E
PERIUDHËN
JANAR – PRILL
2016
PËRGJITHSHME PREJ 425.648 MIJË LEKË, KONSTATUAR NË INSTITUCIONET:

 FDSKSH në vlerën 33 mijë lekë, si pasojë mungesave në inventarin e materialeve.
 Bashkia Belsh, në vlerën 8,028 mijë lekë si pasojë e mos dorëzimit të mjeteve të

transportit nga ana e ish komunave.
 Bashkia Poliçan, në vlerën 1,339 mijë lekë si pasojë e mos vendosjes së gjobave për

ndërtimet pa leje të konstatuara nga IMTV.
 Bashkia Përmet, në vlerën 1,000 mijë lekë si pasojë e mos vendosjes së gjobave për

ndërtimet pa leje të konstatuara nga IMTV.
 Bashkia Bulqizë, në vlerën 7,747 mijë lekë si pasojë e mos dorëzimit të 3 mjeteve të

transportit nga ana e ish komunave .
 Autoriteti Rrugor Shqiptar në projektin “Ndërtimi i segmentit “By-pass Fier-Vlorë””, në
vlerën 590,482 mijë lekë, nga e cila:
- 12,930 mijë lekë si pasojë e shmangies së taksave nga një kontraktor.
- 577,552 mijë lekë për shkak të mos penalizimit të një kontraktori për vonesat në

punime.
 KESH sh.a, në vlerën 223,182 mijë lekë si pasojë e realizimit të marrëveshjeve të

ndaluara në procedurat e shit/blerjes së energjisë elektrike, pasi kanë fshehur pozicionin e
tyre të dyfishtë dhe kanë kryer tregti direkte të fshehtë, duke krijuar avantazh të paligjshëm,
duke mos respektuar rregullat e konkurrencës.
 Autoriteti Portual Durrës, në vlerën 129,906 mijë lekë, nga e cila:
 104 mijë lekë si pasojë mos penalizimit nga APD të kontraktorit për tejkalim të

afateve në zbatimit të kontratës me objekt “Auditimi i Pasqyrave Financiare për vitet
2015-2016;
 1,095 mijë lekë si pasojë e mos likuidimit të faturimeve në masën 44 %, si dhe

interesave nga mos likujdim në kohë për faturimin e përpunimit dhe peshimit të
anijeve, të cilat janë bërë nga Agjenci spedicionare pa hartuar kontratat respektive
mes palëve (APD dhe agjencive) për të përcaktuar detyrimet e ndërsjella;
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 6,000 mijë lekë si pasojë e mos shlyerjes së sigurimit të kontratës me objekt mbulimin

e shërbimeve të ngarkim-shkarkimit të mallrave në port për një periudhë tjetër 10
(dhjetë) vjeçare, e vlefshme deri më datë 31.05.2025;
 6,624 mijë lekë si pasojë e përfitimit të padrejtë paradhënien (përfshi dhe

kamatëvonesat), nga Komisioni Europian, për llogari të projektit “Promoting
Connectivity of Internet Broadband in the Accursed Mountain Border Area”, si
detyrim financiar i APD-së kundrejt Komisionit Europian në kuadër të zbatimit të
kontratës (grant contract) nr. 2009/223-213, datë 14.09.2009, vlerë të cilën e ka kaluar
nëpërmjet llogarisë të Ministrisë së Inovacionit dhe Administratës Publike;
 66,147 mijë lekë si pasojë e shkeljeve të konstatuara në likuidimin te shoqërisë nga

APD për llogari të Projektit BEI-BERZH;
 1,942 mijë lekë si pasojë përfitimit të padrejtë nga një shoqëri;
 47,994 mijë lekë si pasojë e mos vënies në punë të peshores elektronike.
 AlbPetrol sh.a. në vlerën 27,434 mijë lekë, nga e cila:
-

2,676 mijë lekë si pasojë e llogaritjes së 121.66 ton nafte firo, tej firove ligjore

nga ana e QASHNG Patos;
-

4,084 mijë lekë, si pasojë e mos tërheqjes së 7,236 ton naftës brut sipas grafikut

të përcaktuar në kontratë;
-

20,674 mijë lekë. për shkak të mos penalizimit të kontraktorëve, për vonesën në

lëvrimin e mallrave.
 Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor, në vlerën 6,009 mijë lekë, nga e cila:
- 5,081 mijë lekë për shkak të mos penalizimit të kontraktorit për vonesën në lëvrimin

e mallit;
- 928 mijë lekë për shkak të mos penalizimit të kontraktorit për vonesën në realizimin

e punimeve.
 Autoriteti i Aviacionit Civil, në vlerën 2,090 mijë lekë nga të cilat:
 2,015 mijë lekë si mungesa së materiale dhe vlera.

27 | K L S H

PËRMBLEDHJA E AUDITIMEVE TË USHTRUARA
PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2016

 75 mijë lekë nga mos arkëtimi i të PËR
ardhurave
për shërbimet
e kryera
për2016
fluturimet ferry
PERIUDHËN
JANAR
– PRILL

të realizuara.
 Enti Kombëtar i Banesave (Pilot), në vlerën 23,341 mijë lekë si pasojë e përfitimi të

padrejtë nga BKT të subvencionimit të interesave të kredive, për familjet që përfitojnë kredi
të lehtësuara nga shteti, nё vitin 2009.
 Spitali Rajonal Fier, në vlerën 114 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit të penalitetit që

duhej të paguante kontraktori, për vonesë me 14 ditë në përfundimin e punimeve të
realizuara në bazë të kontratës së sipërmarrjes.
 ZVRPP Kukës, në vlerën 17,954 mijë lekë si pasojë e shpronësimeve ndaj pronarëve pa

patur në pronësi toka dhe nuk janë llogaritur e ndalur kamatëvonesat për regjistrimin e
lejeve të përdorimit për disa pasuri.
 ZVRPP Gjirokastër, në vlerën 4,190 mijë lekë si kamatëvonesa për mos regjistrimin në

kohë të pronave.
 ZVRPP, Dibër, në vlerën 2,781 mijë lekë si pasojë e mos llogaritjes dhe e ndaljes së

kamatëvonesave për regjistrimin e lejeve të përdorimit për disa pasuri.
 ZVRPP Berat, në vlerën 1,475 mijë lekë si pasojë e mos llogaritjes dhe e ndaljes së

kamatëvonesave për regjistrimin e lejeve të përdorimit për disa pasuri.
 ZVRPP, Devoll, në vlerën 669 mijë lekë si pasojë e shpronësimeve ndaj pronarëve pa

patur në pronësi toka.
 ZVRPP Lushnjë, në vlerën 600 mijë lekë si pasojë e mos llogaritjes dhe e ndaljes së

kamatëvonesave për regjistrimin e lejeve të përdorimit për disa pasuri.
 ZVRPP Kuçovë, në vlerën 596 mijë lekë si pasojë e mos llogaritjes dhe e ndaljes së

kamatëvonesave për regjistrimin e lejeve të përdorimit për disa pasuri.
 Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve Qarku Vlorë, në vlerën 2,500 mijë lekë për

shkak të mos vendosjes së gjobave për shkeljet e konstatuara.
 ALUIZNI Berat, në vlerën 1, 204 mijë lekë, si pasojë e mospagesës së tarifë së ndërtimit,

mos mbledhjes së gjobave, si kryerjes së dhe pagesave të paligjshme.
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Në grafikët më poshtë ilustrohen shkeljet me dëm ekonomik në mijë lekë, sipas
fushave.

Grafiku 3: Dëmi ekonomik sipas fushave
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Grafik 4: Dëmi ekonomik sipas fushave në 000/lekë
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*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.
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B. DHËNIE OPINIONI PËR PASQYRAT
PËRFINANCIARE
PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016
Është dhënë opinion për pasqyrat financiare për 7 auditime financiare të evaduara gjatë
periudhës janar- dhjetor 2016, si dhe për një auditimi përputhshmërie të evaduar gjatë kësaj
periudhe, dhe përkatësisht:
B.1 Qendra e Studimeve Albanologjike
OPINIONI I AUDITUESIT

Bazat për opinion të kualifikuar mbi besueshmërinë e pasqyrave financiare.
Nga auditimi u konstatua se, grupi i auditimit, nuk jep dot siguri të arsyeshme mbi vlerën
kontabël të njohur si Aktive të trashëgimisë kulturore për një vlerë totale prej 217,622 mijë
lekë, për shkak të pasaktësive të konstatuara në evidentimin e këtyre aktiveve si dhe
llogaritjes gabim të amortizimit për këto aktive. Konstatuam përfshirje të këtyre aktiveve,
me pa të drejtë brenda zërit të Inventarit Ekonomik të Aseteve të Trashëgimisë Kulturore e
për rrjedhojë përllogaritja në nivel grupi e amortizimit të këtij zëri për një vlerë rreth 43,524
mijë lekë (me një normë 20%), ka shtrembëruar vlerën e aktivit deri dhe vetë qëllimin që ka
raportimi financiar për të siguruar informacion rreth pozicionit financiar, performancës dhe
ndryshimeve të pozicionit financiar të një njësie, i cili është i dobishëm për një gamë të gjerë
përdoruesish me impakt në vendimmarrje.
Pasaktësi konstatuam në llogaritjen dhe pasqyrimin e amortizimit të Aktiveve të
Patrupëzuara në vlerën 2,495 mijë lekë. Nuk është respektuar parimi i kontabilitetit rritës në
përgatitjen e pasqyrave financiare, me efekte në rezultatin e periudhës në masën 954 mijë
lekë.
Nga sa më sipër, konstatohet se pasqyrat financiare të QSA-së mbartin një gabim material
prej 46,974 mijë lekë.

Opinion i kualifikuar.
Në gjykimin e KLSH-së, si edhe mbështetur në ISSAI 17002, përveç efekteve të çështjeve të
përshkruara te “Bazat për opinion të kualifikuar”, pasqyrat financiare vjetore të Qendrës së

ISSAI 1700: Objektivi i audituesit është të shprehë qartë një opinion të modifikuar mbi pasqyrat financiare, i
nevojshëm nëse (...) audituesi e ka të pamundur të sigurojë evidencat e duhura për të konkluduar se, pasqyrat
financiare nuk përmbajnë gabime materiale dhe që transaksionet e kryera, përputhen në të gjitha aspektet
materiale me ligjet dhe rregullat në fuqi.
2 ISSAI 1500: Objektivi i audituesit është të hartojë dhe kryejë procedura auditimi, në mënyrë që të sigurojë
evidenca të mjaftueshme, relevante dhe të besueshme.
2
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Studimeve Albanologjike, paraqesin drejtë, të gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar
të QSA-së më datë 31.12.2014 dhe rezultatet e operacioneve dhe flukseve të arkës, në
përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. Është në përgjegjësinë tonë, si auditues të
pavarur, të shprehemi se, parregullsitë e konstatuara sa më sipër ofrojnë një bazë të
mjaftueshme për dhënien e opinionit të kualifikuar.

B.2 Akademia e Shkencave
OPINIONI I AUDITUESIT

Opinion i pakualifikuar me theksim çështje.
Në gjykimin e KLSH-së, si edhe mbështetur në ISSAI 1700, përveç efekteve të çështjeve të
përshkruara të “Theksim Çështje”, pasqyrat financiare vjetore të Institucionit Akademia e
Shkencave, paraqesin drejtë, në të gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të
Institucionit dhe rezultatet e operacioneve dhe flukseve të arkës, në përputhje me aktet
ligjore dhe nënligjore në fuqi. Është në përgjegjësinë tonë, si auditues të pavarur, të
shprehemi se, transaksionet financiare të paraqitura në llogaritë vjetore për periudhën e
audituar janë në përputhje me rregullat financiare në të gjitha aspektet materiale.

Theksim Çështje
Gjykojmë se çdo përdorues i këtij raporti nuk do të arrinte në një kuptim të saktë të
pasqyrave financiare nëse nuk do të tërhiqej vëmendja lidhur me zërin “Ndërtime dhe
konstruksione” të aktivit të bilancit, ku pasqyrohet objekti në përgjegjësi administrimi të
Akademisë së Shkencave, për të cilin institucioni nuk ka Certifikatë Pronësie. Megjithëse
institucioni ka iniciuar procedurat përkatëse administrative në ZVRPP, Tiranë, çështja
mbetet akoma për tu theksuar.
Nuk janë kryer rregullimet kontabël të mbylljes së llogarisë “Studime dhe kërkime” me vlerë
532,559 lekë (jo materiale), e cila përfaqëson fondet e alokuara dhe të shpenzuara nga
Buxheti i Shtetit në vitin 2005, në artikullin 230 “Projekte”, në kuadër të Programeve
Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit. Gjithashtu vlera e prezantuar në zërin “Detyrime
afatshkurtra” të pasivit të bilancit nuk rakordon në çelje të periudhës ushtrimore për vlerën
242,470 lekë (gabim jo material).
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B.3 Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe
Kontrollit
të Pasurive
dhe –Konfliktit
të Interesave
PËR
PERIUDHËN
JANAR
PRILL 2016
OPINIONI I AUDITUESIT

Opinion i pakualifikuar
Në gjykimin e KLSH-së, mbështetur në standardet ISSAI 1700 dhe ISSAI 12003, pasqyrat
financiare vjetore të Institucionit të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të
Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, paraqesin drejtë, në të gjitha aspektet materiale,
pozicionin financiar të Institucionit të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të
Pasurive dhe Konfliktit të Interesave më datë 31.12.2015.
Është në përgjegjësinë tonë, si auditues të pavarur, të shprehemi se evidencat e auditimit të
ofruara janë të mjaftueshme dhe ofrojnë një bazë të mjaftueshme për dhënien e opinionit të
pakualifikuar.

B.4 Prokuroria e Përgjithshme
OPINIONI I AUDITUESIT

Opinion i pakualifikuar
Në gjykimin e KLSH-së, mbështetur në standardet ISSAI 1700 dhe ISSAI 1200, pasqyrat
financiare vjetore të Institucionit të Prokurorisë së Përgjithshme (Aparati), paraqesin drejtë,
në të gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të institucionit më datë 31.12.2015. I
njëjti opinion vlen edhe për pasqyrën e realizimit të buxhetit.
Është në përgjegjësinë tonë, si auditues të pavarur, të shprehemi se evidencat e auditimit të
ofruara janë të mjaftueshme dhe ofrojnë një bazë të mjaftueshme për dhënien e opinionit të
pakualifikuar.

Theksim Çështje
Nuk arritëm të krijojmë bindje për saktësinë e raportimit të konsoliduar të këtij institucioni,
për shkak të formalitetit të konstatuar në realizimin e këtij procesi. Nuk kishte asnjë

ISSAI 1200: Gjatë auditimit financiar, objektiva kryesor të audituesit janë dhënia e një sigurie të arsyeshme,
nëse pasqyrat financiare janë pa gabime materiale, në mungesë të mashtrimeve apo gabimeve duke përbërë
bazën për shprehjen e opinionit nga audituesi si dhe raportimi në përputhje me standartet dhe gjetjet nga
auditimi.
3
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procedurë kontrolli apo dhe verifikimi paraprak të pasqyrave të njësive të varësisë si dhe
konstatuam mungesë të plotë të shënimeve shpjeguese të lidhura me këto pasqyra financiare.
Nga auditi i brendshëm nuk kishte misione auditimi të lidhura me auditimin financiar dhe
certifikimin e shifrave të pasqyruara në këto pasqyra ne njësitë e ndryshme të varësisë. Në
gjykimin tonë risku për paraqitje të drejtë dhe saktë të transaksioneve apo ligjshmërisë së
veprimeve të pasqyruara brenda periudhës kontabël është i lartë.

B.5 Këshilli i Ministrave

OPINIONI I AUDITUESIT

Opinion i pakualifikuar
Nga auditimi i pasqyrave financiare të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbështetur në
standardet ISSAI 1700 dhe ISSAI 1200, për vitin ushtrimor deri më 31 dhjetor 2015, të cilat
përfshijnë pasqyrën e gjendjes ekonomike, pozicionit financiar (hyrjeve dhe daljeve
(pagesave) në para, pasqyrën e amortizimit, pasqyrën e krahasimit të fondeve buxhetore dhe
rezultateve aktuale dhe shënimet shpjeguese shoqëruese të tyre, arritëm në konkluzionin se:
Pasqyrat financiare prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet
materiale lidhur me hyrjet dhe daljet në para, si dhe të buxhetit të realizuar nga Aparati i
Këshillit të Ministrave për vitin 2015, në përputhje me bazën ligjore e nënligjore që
rregullon këtë veprimtari e referuar përgjatë Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Nisur nga formularët e vetë-vlerësimit mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin, në
rezultatet e auditimeve të mëparshme të KLSH-së, të zhvilluara në Aparatin e Këshillit të
Ministrave por edhe intervistimet e bëra nga grupi i auditimit për të realizuar këtë mision,
është konkluduar se situata e sistemeve të kontrollit të brendshëm në aparatin e Këshillit të
Ministrave është efektive dhe reflektojnë një nivel të ulët risku. Konkluzioni për
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin jashtë fushave të qeverisjes së këtij entiteti publik i
korrespondojnë menaxhimit të buxhetit, çështjeve të prokurimit, administrimit të aktiveve
dhe detyrimeve financiare, për të cilat në përfundim të auditimit kemi rekomanduar edhe
përmirësime që do të sillnin progres në menaxhimin e pasurisë por edhe efektivitet në
realizimin e shpenzimeve buxhetore.
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B.6 Shërbimi Informativ Shtetëror

PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016

OPINIONI I AUDITUESIT

Opinion i pakualifikuar
Në gjykimin e KLSH-së, mbështetur në standardet ISSAI 1700 dhe ISSAI 1200, pasqyrat
financiare vjetore të Institucionit të Shërbimit Informativ të Shtetit, paraqesin drejtë, në të
gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të institucionit më datë 31.12.2015. I
njëjti opinion vlen edhe për pasqyrën e realizimit të buxhetit.
Është në përgjegjësinë tonë, si auditues të pavarur, të shprehemi se evidencat e auditimit të
ofruara janë të mjaftueshme dhe ofrojnë një bazë të mjaftueshme për dhënien e opinionit të
pamodifikuar.
B.7 Ministria e Financave
OPINIONI I AUDITUESIT

Opinion i pakualifikuar
Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Ministrisë së Financave (Aparati) për vitin
ushtrimor, më 31 dhjetor 2014 dhe 31 dhjetor 2015, të cilat përfshijnë pasqyrën e gjendjes
ekonomike, pozicionit financiar (hyrjeve dhe daljeve (pagesave) në para, pasqyra e
amortizimit, pasqyrën e krahasimit të fondeve buxhetore dhe rezultateve aktuale, shënimet
shpjeguese që shoqëronin këto pasqyra.
Në gjykimin tonë pasqyrat financiare prezantojnë një pamje të drejtë, në të gjitha aspektet
materiale lidhur me hyrjet dhe daljet në para, si dhe të buxhetit të realizuar nga Ministria e
Financave (Aparati).

Bazat për opinion
Ne kemi kryer auditimin në përputhje me kërkesat e manualit të auditimit financiar të KLSH
si dhe standardet ndërkombëtare të auditimit financiar të zbatueshme për Institucionet
Supreme të Auditimit. Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar tek pjesa,
Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare. Sipas kërkesave etike, të
cilat janë relevante për auditimin tonë në institucionet buxhetore, KLSH është e pavarur nga
Ministria e Financave (Aparati) dhe përgjegjësitë e tjera etike janë përmbushur në pajtim me
këto kërkesa. Ne besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të
duhura për sigurimin e bazës për opinionin tonë. Në vijim theksojmë monitorimin e
kujdesshëm për saktësimin e vlerës së aktivit dhe pasivit (duke marrë shkas nga llogaria 468
“Debitorë të ndryshëm”).
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C. SHKELJE TË DISIPLINËS FINANCIARE ME NDIKIM NEGATIV NË PERFOMANCËN
E SUBJEKTEVE TË AUDITUARA, NË SHUMËN E PËRGJITHSHME 46,843,905 MIJË LEKË
NGA E CILA: 35,919,043 MIJË LEKË NË FUSHËN E TË ARDHURAVE DHE 10,924,862
MIJË LEKË NË FUSHËN E SHPENZIMEVE KONSTATUAR NË INSTITUCIONET:

 Autoriteti Rrugor Shqiptar, në vlerën 100,633 mijë lekë, nga e cila:


9,800 mijë lekë si t.v.sh. mbi vlerën e qirasë në tre kontrata me objekt “Studim

projektim”;


36,000 mijë lekë si pagesë për përdorimin nga OE fitues të pajisjeve FWD në

objektin “Supervizim dhe auditim për vlerësimin e punimeve të rrugëve”,
megjithëse disponoheshin nga ARRSH;


36,000 mijë lekë, në objektin “Studim projektim masa inxhinierike në aksin Vlorë-

Sarandë dhe Fier-Ballsh-Tepelenë” auditimi i kontratës nr. 4093/1, datë 3.8.2015,
është bërë në kundërshtim me kushtet e përgjithshme të kontratës 4418/6, datë
6.10.2014, neni 21.1 dhe me VKM nr. 704, datë 29.10.2014, neni 45;


18,833 mijë lekë si pasojë e mos mbrojtjes në gjykatë nga ARRSH të çështjes së
dëmtimit të një vinçi.

 Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, në vlerën 266,144 mijë lekë, nga e cila:
- 79,560 mijë lekë si pasojë e shtesave në kosto për mirëmbajtjen e dy pajisjeve skaner

dhe akselerator në kontratën e shërbimit të mirëmbajtjes së pajisjeve mjekësore në
kundërshtim me nenin 20 "Trajnimi" dhe Aneksin C të kontratës së lidhur nga
Ministria e Shëndetësisë me OE fitues;
- 13,869 mijë lekë si pasojë e përfitimit të padrejtë nga OE fitues i pagesës për seanca

të tejkaluara por të pa regjistruara të shërbimit të hemodializës;
- 48,376 mijë lekë si pasojë e skadimit të barnave;
- 124, 339 mijë lekë si pasojë e skadimit të barnave të siguruara nga donacionet.
 Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, u konstatua në 4 (katër) raste në

vlerën 132,511 mijë lekë, si pasojë e përdorimit të fondeve të prokuruara me nivel të ulët të
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ekonomicitetit për shkak të mos analizës
përshtatshmeJANAR
të nivelit
real të2016
fondit limit të
PËRsë
PERIUDHËN
– PRILL
mallrave/shërbimeve.
 Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në vlerën 52,158 mijë lekë si humbje e

shkaktuar nga fitimi i munguar për shkak të vendimit të Gjykatës për dëmshpërblimin në
favor të shoqërisë.
 Instituti i Sigurimeve Shoqërore, në vlerën 11,793,818 mijë lekë, nga e cila:
- 11,779,106 mijë lekë si pasojë e humbjeve progresive më 31.12.2015;
- 14,712 mijë lekë si pasojë e skualifikimit të padrejtë nga një procedurë prokurimi të

OE –ve .
 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, në vlerën 7,381 mijë lekë, e cila është paguar në

favor të Zyrave të Përmbarimit Gjyqësor për 178 vendime, për shkak të mos pagimit
vullnetar të detyrimeve që rrjedhin nga vendimet e gjykatave të formës së prerë.
 Qendra e Studimeve Albanologjike, në vlerën 1,875 mijë lekë si pasojë e përfitimit nga

punonjësit akademik të pagesës për tejkaluar normën vjetore të mësimdhënies në masën
30%, për vitin 2014, pa miratim të MAS, në kundërshtim me udhëzimin nr. 20, datë
09.08.2008 "Për veprimtarinë e personelit akademik në institucionet publike të arsimit të
lartë".
 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në vlerën 54,796 mijë lekë si pasojë e mbajtjes në

magazinë e mallra stok (13.000 kuti votimi), të cilat nuk përdoren pasi nuk pranohen nga
Partitë Politike.
 Shërbimi Kombëtar i Punës, në vlerën 1,824 mijë lekë si pasojë e kryerjes së shpenzime

për udhëtime/dieta brenda vendit me dokumente jo të plota për 202 raste.
 Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në vlerën 53,308 mijë lekë, nga e cila:
- 15,500 mijë lekë si pasojë e pagesës së 5 punonjës të ministrisë dhe njësive të varësisë

të larguar padrejtësisht nga puna dhe të pa kthyer në vendin e punës sipas vendimeve
të formës së prerë të gjykatës;
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- 20,455 mijë lekë si pasojë e pagesës pa u rakorduar detyrimet e prapambetura, në

favor të Albtelekomit, për tarifat e shërbimit telefonik fiks, për personat me aftësi të
kufizuara;
- 17,353 mijë lekë si pasojë e pagesës së përfituar padrejtësisht nga 2 OE në tenderin me

objekt "Organizimi i koncertit të madh përmbyllës dhe fushatës publicitare me rastin
e 70 vjetorit të çlirimit të vendit", pagesë e cila është kryer pa dokumente vërtetues
dhe pa bërë monitorimin e kontratës.
 Ministria e Shëndetësisë, në vlerën 2,723 mijë lekë, nga e cila:
- 2,445 mijë lekë si pasojë e llogaritjes më tepër të fondit limit në dy tendera, sepse

është përfshirë padrejtësisht në preventiv edhe vlera e pajisjeve dhe aparaturave;
- 278 mijë lekë si pasojë e përfitimit të padrejtë nga punonjës të njësive të varësisë, në

formën e shpërblimit me nga dy paga mujore për kohën e angazhuar në KVO apo
njësinë e prokurimit për procedurat e përqendruara.
 Fondi i Sigurimit të Detyruar të Kujdesit Shëndetësor (FDSKSH), në vlerën 1,855,227
mijë lekë, nga e cila:
 50,133 mijë lekë si pasojë e mos llogaritjes së saktë të shërbimeve të pakryer gjatë 8

muajve të vitit 2015 në zbatim të kontratës me koncensionarin për CHECK UP –in;
 59,262 mijë lekë si pasojë e financimit të padrejtë të spitaleve private për kryerjen e

shërbimit të angiografisë (koronagrafie) dhe angioplastikës koronare gjatë vitit 2015,
duke përdorur pa efektivitet fondet buxhetore;
 13,337 mijë lekë si pasojë e rritjes së kostos së shërbimeve paketë të kardiologjisë dhe

kardiokirurgjisë nga mos rishikimi i çmimeve të këtyre paketave;
 104,995 mijë lekë si pasojë e rritjes së kostos së paketës së hemodializës nga mos

rishikimi i çmimeve të kësaj pakete;
 1,627,500 mijë lekë për shkak se depot Importuese/distributore, të cilat kanë kontratë

me FSDKSH, për barnat e rimbursueshme me të cilat kanë furnizuar depot e barnave
dhe rrjetin e hapur farmaceutik kanë deklaruar më shumë shitje se sa ato vetë kanë
hyrje për këto barna.
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 Banka e Shqipërisë, në shumën 7,670
mijë
lekë, nga e cila:
PËR
PERIUDHËN
JANAR – PRILL 2016
 6,995 mijë lekë si pasojë e rritjes fiktive të preventivit të punimeve në tenderin me

objekt “Sistemim i trotuareve dhe rrugëve përreth godinës së BSH”, në kundërshtim
me udhëzimin e KM për klasifikimin e strukturën e kostos dhe me manualet e
çmimeve të punimeve të ndërtimit;


675 mijë lekë janë si pasojë e shpenzimeve të kryera në formën e pagesës për marrjen

me qera nga subjektet private të objektit, të fonisë dhe ndriçimit, për konferencat dhe
aktivitetet periodike, pavarësisht se BSH ka në pronësi të saj një sallë me 100 vende
dhe të pajisur me foni dhe ndriçim.
 Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në
vlerën 144,596 mijë lekë, nga e cila:
 41,179 mijë lekë si pasojë e mos përdorimit me efektivitet dhe eficiencë i fondeve

publike në tre raste, për shkak të boshllëqeve dhe hapësirave ligjore në aktet që
rregullojnë prokurimet, duke bërë që disa shërbime me vlerë të përdoren pa
efektivitet;
 22,570 mijë lekë si pasojë e mos përdorimit me efektivitet dhe eficiencë i fondeve

publike në dy tendera për shkak të paqartësisë në shqyrtimin e ofertës teknike dhe
skualifikimit jo korrekt të ofertuesit me vlerë më të ulët;
 80,846 mijë lekë si pasojë e impaktit negativ në fondet publike për shkak të veprimit

në kundërshtim me rregullat e PP nga OQB në hartimin e kritereve të veçanta
kualifikuese në tenderin me objekt “Restaurimi i godinës së MPB”.
 Ministria e Mjedisit, në vlerën 390,838 mijë lekë, nga e cila:


112,292 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit të gjobave në 260 kundravajtje

administrative;


278,546 mijë lekë si pagesa për vendime gjyqësore të formës së prerë për 305

largime të padrejta nga puna.
 Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, në vlerën 4,640 mijë lekë si pagesa për

vendime gjykatash.
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 Instituti i Monumenteve të Kulturës, në vlerën 4,986 mijë lekë si pagesa për vendime

gjyqësore të formës së prerë për largime padrejtësisht nga puna.
 Ministria e Financave (Aparati), në vlerën 2,846,210 mijë lekë, nga e cila:
 2,816,214 mijë lekë si pagesë për vendime të Gjykatës Europiane të të Drejtave të

Njeriut;


28,832 mijë lekë si pagesë për penalitete për mosekzekutim të vendimeve gjyqësore;

 1,164 mijë lekë si pagesë për vendime gjyqësore të formës së prerë për 5 punonjës të

rikthyer në vendin e punës.
 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, në vlerën 356,717 mijë lekë, nga e cila:
 338,072 mijë lekë si shpenzime për ekzekutim të vendimeve gjyqësore për largim nga

puna të punonjësve, në 529 raste;
 18,645 mijë lekë si shpenzime përmbarimore.
 Bashkia Skrapar, në vlerën 307,251 mijë lekë, nga e cila:
 253,000 mijë lekë si pasojë e pajisjes me leje shfrytëzimi për sipërfaqe pyjore dhe

kullosore të subjekteve private, pa bërë kërkesë pranë Ministrisë së Mjedisit dhe
Administrimit të Ujerave për heqjen nga fondi pyjor, me qëllim lidhjen e kontratave
për arkëtimin e vlerës përkatëse;
 54,251 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit të taksës vendore.
 Bashkia Rrogozhinë, në vlerën 448,205 mijë lekë, nga e cila:
 440,191 mijë lekë si pasojë e mos inventarizimit dhe administrimit të aseteve, të

cilat mund të lidheshin kontrata qera për arkëtimin e vlerës përkatëse ;
 8,014 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit të taksës vendore.
 Bashkia Berat, në vlerën 92,956 mijë lekë, si pasojë e mos arkëtimit të taksave vendore.
 Bashkia Lezhë, në vlerën 72,633 mijë lekë, nga e cila:
- 61,000 mijë lekë si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 3 (tre)

procedura prokurimi;
- 11,633 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit të taksës vendore.
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 Bashkia Poliçan, në vlerën 70,291 mijë
nga e cila:JANAR – PRILL 2016
PËR lekë,
PERIUDHËN
 50,439 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit të taksës vendore;
 19,852 mijë lekë si efekt i mos pagesës së kontributit të sigurimeve shoqërore për 100

punonjës që nga viti 2013.
 Bashkia Malësi e Madhe, në vlerën 32,966 mijë lekë, nga e cila:
 5,925 mijë lekë si pasojë e mos pagesave të qerave për 11 (njëmbëdhjetë) objektet e

zaptuara nga persona të tretë;
 18,643 mijë lekë për efekt të mos pagesës së taksave vendore nga 100 subjekte;
 4,878 mijë lekë si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 3 (tre) procedura

prokurimi;
 3,520 mijë lekë për efekt të mos vendosjes së gjobave ndaj 4 subjekteve për ndërtim

pa leje.
 Bashkia Mallakastër në vlerën 4,606 mijë lekë, nga e cila:
 3,618 mijë lekë si pasojë e përfitimeve nga vendime gjyqësore për 11 punonjës;
 237 mijë lekë për efekt të mos pagesës së sigurimeve shoqërore për punonjësit;
 751 mijë lekë si pasojë e mos pagesës së taksave vendore.
 Bashkia Përmet, në vlerën 4,467 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit së taksave vendore.
 Këshilli i Qarkut Vlorë, në vlerën 2,670 mijë lekë si pasojë e përdorimit jo me efektivitet

të fondeve në 2 (dy) procedura prokurimi.
 Bashkia Konispol në vlerën 6,557 mijë lekë, nga e cila:
- 6,066 mijë lekë si pasojë e mos pagesës së taksës vendore;
- 491 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit së taksës së tokës.
 Bashkia Elbasan, në vlerën 157,007 mijë lekë, nga e cila:
 98,757 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit së taksave vendore nga 272 subjekte;
 58,250 mijë lekë si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 3 (tre)

procedura prokurimi.
 Bashkia Lushnje, në vlerën 304,830 mijë lekë, nga e cila:
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 243,000 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit të qerave për prona dhe asete të ndryshme

në pronësi të Bashkisë që shfrytëzohen nga privatët;
 61,830 mijë lekë si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 4 (katër)

procedura prokurimi.
 Bashkia Shijak, në vlerën 98,096 mijë lekë, nga e cila:
 68,730 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit së taksave vendore;
 1,238 mijë lekë si pasojë e mospagimit të taksave nga bizneset;
 28,128 mijë lekë si pasojë e kamat vonesa të paguara për mos likuidim në afat të

faturave të Albtelekomit dhe Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës.
 Bashkia Maliq në vlerën 23,140 mijë lekë, nga e cila:
 21,537 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit së taksave vendore;
 1,603 mijë lekë si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 3 (tre) procedura

prokurimi.
 Bashkia Mirditë, në vlerën 831 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimin e taksave vendore.
 Bashkia Has, në vlerën 12,450 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimin e taksave vendore.
 Bashkia Pogradec, në vlerën 30,871 mijë lekë, nga e cila:
 5,900 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimin e taksave vendore;
 24,971 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit të qerave për sipërfaqet pyjore.
 Bashkia Fushë-Arëz, në vlerën 168,107 mijë lekë, nga e cila:
 5,107 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit të taksave vendore;
 163,000 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit të qerave për sipërfaqet pyjore.
 Bashkia Kurbin, në vlerën 13,487 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit të qerasë nga

subjekt privat për përdorimin e Pallatit të Kulturës së qytetit.
 Bashkia Përrenjas, në vlerën 454,328 mijë lekë, nga e cila:
 7,130 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit e taksave vendore;
 447,198 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit të qerave për sipërfaqet pyjore.
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vendore.
 Bashkia Bulqizë, në vlerën 24,088 mijë lekë, nga e cila:
 19,403 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit e taksave vendore;
 4,685 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit të qerave për sipërfaqet pyjore.
 Bashkia Këlcyrë, në vlerën 42,623 mijë lekë, si pasojë e mos arkëtimit e taksave vendore.
 Bashkia Devoll, në vlerën 73,000 mijë lekë, si pasojë e mos arkëtimit e taksave vendore.
 Bashkia Dibër, në vlerën 14,093 mijë lekë, si pasojë e mos arkëtimit e taksave vendore.
 Bashkia Vorë, në vlerën 8,885 mijë lekë, si pasojë e mos arkëtimit e taksave vendore.
 Operatori i Sistemit të Transmetimit, në vlerën 1,064, 991 mijë lekë, nga e cila:
 980,825 mijë lekë si pasojë e vonesave në zbatimin e punimeve nga kontraktori në

kundërshtim me marrëveshjen e financimit (ndërtimi i linjës së interkonjuksionit
400kv Tiranë – Podgoricë);
 84,166 mijë lekë si pasojë e moskryerjes së asnjë veprimi të mëvonshëm për

rimburisimin e shpenzimeve për zhvendosjen e dytë të shtyllës, shpenzime të cilat
duhet të mbuloheshin nga kontraktori.
 Ndërmarrja "Trajtimi i Studentit nr. 3" sh.a., Tiranë, në vlerën 175,722 mijë lekë, nga e cila:
 162,958 mijë lekë si pasojë e mos llogaritjes së saktë të qerave (e pakontraktuar) për

ambientet që shfrytëzohen nga familjarët, detyrim ky i pa dokumentuar dhe
kontabilizuar;
 12,764 mijë lekë si pasojë e ndërprerjeve të shpeshta të marrëdhënieve të punës, pa

shkaqe të arsyeshme dhe të pambështetura nga ana ligjore, kanë sjellë hapjen e
procedurave gjyqësore nga punonjësit e larguar, e për pasojë gjykata ka kërkuar
dëmshpërblimin nga institucioni për 19 punonjës.
 Ujësjellës Kanalizime sh.a., Durrës, në vlerën 17,244 mijë lekë si pasojë e dhënies së

shpërblimeve për punonjësit, për anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës dhe shpërblim për punë të
mirë ndaj punonjësve të Degës së Mbledhjes së Debive, veprime këto në kundërshtim me
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kërkesat e ligjit nr. 10405, datë 24.03.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të
shpërblimeve”, neni 6, pika 1.
 Spitali Rajonal Vlorë, në vlerën 657 mijë lekë si pasojë e mos pagesave të rregullta për

ambientet e spitalit të dhëna me qera ndaj katër qiramarrësve.
 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”, në vlerën 9,972 mijë lekë si pasojë e përdorimit jo

me efektivitet të fondeve në procedurat e prokurimit.
 Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Projekti “Rehabilitimi i rrugëve dytësore dhe lokale”, në
vlerën 20,266 mijë lekë si pasojë e shpenzimeve të panevojshme, të cilat kanë rritur koston e

projektit dhe kjo ka sjellë përdorimin pa efektivitet, ekonomicitet dhe eficiencë të fondeve
publike.
 Ministria e Shëndetësisë, Projekti “Shëndetësia elektronike në Shqipëri, regjistri
mbarëkombëtar i shëndetësisë elektronike”, në vlerën 6,764 mijë lekë, si pasojë e kryerjes së

tre pagesave nga ana e MF për tarifën e angazhimit, shumë e cila ka rritur koston e projektit,
si pasojë e mos implementimit të tij brenda afatit duke sjell efekt negativ.
 Autoriteti i Aviacionit Civil, në vlerën 72,677 mijë lekë si pasojë e detyrimeve të

prapambetura për sigurimet shoqërore e shëndetësore, efekte negative financiare për
punësimin e 10 punonjësve mbi strukturën e miratuar nga MTI. Gjithashtu janë konstatuar
parregullsi në plotësimin dhe rregullshmërinë e dokumentacionit justifikues së harxhimit të
karburantit.
 Ujësjellës Kanalizime sh.a., Tiranë, në vlerën 16,080,127 mijë lekë, nga e cila:
 16,060,373 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit të faturave të ujit të pijshëm duke

krijuar/shkaktuar të ardhura të munguara për shoqërinë, vlera të cilat ndikojnë
drejtpërdrejtë në performancën ekonomike të shoqërisë;
 19,754 mijë lekë si pasojë e kryerjes së pagesave për gjoba dhe interesa për gjoba ndaj

Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë për detyrime tatimore të kryera me vonesë, të
marra dhe të mbartura ndër vite, pa u analizuar nga bordi drejtues i shoqërisë dhe
Këshilli Mbikëqyrës, duke mos nxjerrë përgjegjësitë për sjelljen e këtyre penaliteteve
dhe gjobave ndaj shoqërisë.
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 KESH sh.a., në vlerën 2,465,649 mijë
lekë,
nga e cila: JANAR – PRILL 2016
PËR
PERIUDHËN
-

1,463,306 mijë lekë që përfaqëson humbjen si pasojë e diferencës prej -24.38

euro/Mwh, midis çmimit të shitjes së energjisë nga KESH sh.a. dhe çmimit të blerjes
së energjisë nga OSHEE sh.a.
-

1,002,343 mijë lekë për shkak se nga nënshkrimi dhe zbatimi i marrëveshjes me

shoqërinë “Energji Ashta”, është krijuar humbje e kapacitetit energjetik për HEC –in
e Vaut të Dejës, si dhe detyrim për Shoqërinë KESH sh.a. për blerjen e energjisë me
një çmim shumë më të lartë se çmimi i tregut.
 Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizimeve në vlerën 54,746 mijë lekë, nga e cila:
- 46,646 mijë lekë si pasojë e pagesës së bërë për punime shtesë të paparashikuara dhe

të pa miratuar dhe duke mos realizuar punimet të parashikuara sipas kontratës me
objekt “Përfundimi i rrjetit të kanalizimeve të ujerave të zeza në zonë Përroi AgaitQerret, Loti I”;
- 1,051 mijë lekë si pasojë e skualifikimit të padrejtë të një OE nga procedura e

prokurimit “Supervizion punimesh për objektin furnizim me ujë i fshatrave të
komunës Golem”;
- 4,873 mijë lekë si pasojë e pagesave të kryera për zbatimin e vendimeve të Gjykatës

për marrëdhëniet e punës për shkak të mos zbatimit të Kodit të Punës;
- 2,176 mijë lekë si pasoje e përdorimit jo efektiv të fondeve buxhetore.
 Projekti “Ndërtimi i aksit Tiranë-Elbasan”, në vlerë 512,867 mijë lekë si pasojë e

përdorimit pa efektivitet i fondeve.
 Enti Kombëtar i Banesave (Pilot), në vlerën 2688 mijë lekë si pasojë pagesës së

penalizimit nga gjykata për largime nga puna të punonjësve, për vitin 2014.
 Ujësjellës Kanalizime sh.a. Lezhë, në vlerën 293,592 mijë lekë, nga e cila:
- 290,225 mijë lekë si pasojë e tё ardhurave të pa arkëtuara nga faturimi i ujit të

pijshëm dhe kamatëvonesat përkatëse;
- 3,185 mijë lekë si pasojë shpërblimit të padrejtë të punonjësve të shoqërisë;
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- 182 mijë lekë si pasojë mos dokumentimit të rritjes së vlerës së fondit limit në

procedurën e prokurimit “Blerje Hipoklorit Kalciumi për UKL sh.a.” në vitin 2012.
 Spitali Rajonal Fier në vlerën 12,680 mijë lekë, nga e cila:
- 1,011 mijë lekë si pasojë e pagesës me vendim gjyqësor të një ish punonjësi të larguar

padrejtësisht nga puna;
- 4,863 mijë lekë si pasojë e mos planifikimit të saktë të sasisë së medikamente, kite e

reagentë, materiale mjekimi, etj.;
- 4,494 mijë lekë si pasojë e pagesave të kamatë vonesave dhe shpenzimeve gjyqësore;
- 1,668 mijë lekë si pasojë e shpenzimeve gjyqësore për likuidimin e faturave të pa

paguara, për të cilat nuk ka patur kontratë mes palëve;
- 644 mijë lekë si pasojë e mbarimit të afatit të përdorimit për 1,300 litra benzine dhe

2,000 litra eurodiesel-benzine në tollana;
 Autoriteti Portual Durrës, në vlerën 169,432 mijë lekë, nga e cila:
- 36,118 mijë lekë si pasojë e përfitimit të padrejtë nga kompania koncensionare e

pagesave për operacione të pa përfshira në objektin e Kontratës Koncensionare,
operacione të cilat duheshin kryer nga APD;
- 18,166 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimin e tarifës të infrastrukturës dhe të tarifës së

hyrjes së mjeteve të transportit mbi 7.5 ton e përfituar padrejtësisht nga kompania
koncensionare si tarifë shërbimi;
- 71,169 mijë lekë si pagesë e kundra ligjshme për realizimin e shkarkimeve,

depozitimeve dhe evadimeve të projektit TAP nga kompania koncensionare dhe jo
nga Porti i Durrësit si i vetmi Autoritet Portual në Republikën e Shqipërisë, ligjërisht
i ngarkuar për këto shërbime;
- 26,096 mijë lekë si pasojë e mosrespektim nga shoqëria ndërtuese të afateve në zbatim

të kontratës, me objekt “Ndërtimi i segmentit rrugor Hyrja nr. 4, Kalata Lindore”, viti
2015;
-

17,883 mijë lekë si pasojë e pagesës me vendim gjyqësor për 17 punonjës të larguar

padrejtësisht nga puna.
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 Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës
Kanalizimeve,
Projekti
"Rehabilitimi
i rrjetit hidrik
PËR
PERIUDHËN
JANAR
– PRILL 2016
në Tiranë", në vlerën 57,001 mijë lekë, si pasojë e mos vënies në punë të 7 transformatorëve

elektrik të prokuruar me qëllim mbrojtjen e pompave të ujit, të cilat janë dëmtuar dhe
shkatërruar më pas.
 Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor, në vlerën 1,110,638 mijë lekë, nga e cila:
- 1,043,521 mijë lekë si pasojë e mos pagesës së taksës vjetore nga 348,029 mjete

transporti, për periudhë 2013-2015.
- 13,328 mijë lekë si pagesë e kundraligjshme nga fondet e DPSHTRR për punonjësit e

saj, të pjesës taksuese të fondit vullnetar të pensionit në mënyrë të barabartë me
pjesën që paguan vullnetarisht çdo punonjës.
-

34,541 mijë lekë si pagesa për vendimet e vendimet e Gjykatave në rastet e

ndërprerjeve të njëanshme të marrëdhënieve të punës.
- 454 mijë lekë si pagesë për konsumimin e 2,523 litra karburant të parakorduar me

dokumetacionin përkatës.
- 15,647 mijë lekë si pasojë e përllogaritjes të tejfryrë të fondit limit të procedurës së

prokurimit “Blerje targa prokat”.
- 1,659 mijë lekë si pasojë e përllogaritjes të tejfryrë të fondit limit të procedurës së

prokurimit “Blerje shtypshkrime viti 2014”.
- 1,488 mijë lekë si pasojë diferencave midis çmimit të ofruar dhe çmimit të prokuruar

në procedurën e prokurimit “Blerje targa prokat viti 2014”.
 AlbPetrol sh.a., në vlerën 3,010,824 mijë lekë, nga e cila:
- 564,402 mijë lekë si pasojë e mosarkëtimit të detyrimeve që të tretë kanë ndaj

AlbPetrol sh.a. si dhe detyrimeve të lindura rishtas;
- 2,168 mijë lekë si pagesa të përfituara padrejtësisht nga shpërblimet;
- 11,496 mijë lekë, si pasojë e përllogaritjes të tejfryrë, të paargumetuar dhe

padokumetuar të fondit limit në një prokurim;
- 1,788,727 mijë lekë si detyrime financiare ndaj MZHETTS dhe Drejtorisë së Tatim

Taksave, për pagesë dividenti më tepër;
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- 644,031 mijë lekë si pagesë kamatëvonese për faturat e energjisë elektrike të shlyera

me vonesë.
 Autoriteti Rrugor Shqiptar, projekti “Ndërtimi i segmentit “By-pass Fier-Vlorë””, në
vlerën 117,025 mijë lekë, nga e cila:
- 73,879 mijë lekë si pagesë shtesë konsulence dhe mbikëqyrje gjatë punimeve jashtë

afatit të pëcaktuar në kontratë;
- 30,098 mijë lekë si pagesë për punime shtesë të pambështetura në një plan zhvillimi

apo dokumentacion nga Hekurudha Shqiptare;
- 13,048 mijë lekë si pagesa shtesë për rishikim projekti.
 Drejtoria Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Durrës, në vlerën 33,638 mijë
lekë si pasojë e mos respektimit të afateve kohore për shlyerje vullnetarisht të gjobave.
 Agjencia e Basenit Ujor (Ishëm–Erzen), në vlerën 54,481 mijë lekë nga mos funksionimi

i mekanizmave ligjorë dhe nxitja e operatorëve në përdorimin e ujit, për shkak të mungesës
së ecurisë me ritmet e duhura të proceseve reformuese.
 Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë, në vlerën 854,752 mijë lekë, nga e cila:
-

41,355 mijë lekë si pagesa për vendimet e vendimet e Gjykatave në rastet e

ndërprerjeve të njëanshme të marrëdhënieve të punës.
-

379,989 mijë lekë si pagesa për 190 vendime Gjykatash për kundërshtimet ndaj

vendimeve te AKK/ATP nga pronarët/trashëgimtarët, Avokati i Shtetit ao palët e
interesuara.
-

431,257 mijë lekë si pasojë e mostrajtimit apo mbajtjes tej afateve ligjore te 1134

dosje-kërkesa për tjetërsim të oborreve.
-

2,151 mijë lekë si pasojë e përdorimit jo efektiv i fondeve të prokurimeve publike.

 Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve, Qarku Vlorë, në vlerën 39,000 mijë lekë si

pasojë e mos respektimit të afateve kohore për shlyerje vullnetarisht të gjobave.
 Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve, Qarku Shkodër, në vlerën 49,410 mijë lekë

si pasojë e mos respektimit të afateve kohore për shlyerje vullnetarisht të gjobave.

47 | K L S H

PËRMBLEDHJA E AUDITIMEVE TË USHTRUARA
PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2016

Në grafikët më poshtë ilustrohen shkeljet
paPERIUDHËN
dëm ekonomikJANAR
(në mijë
lekë), sipas
PËR
– PRILL
2016fushave.

Grafiku 5: Efekti negativ financiar në fushën e të ardhurave
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Grafiku 6: Efekti negativ financiar në fushën e shpenzimeve
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Grafiku 7: Efekti negativ financiar në të ardhura dhe shpenzime
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Në shpenzime,
10,924,862

Në të ardhura,
35,919,043

Burimi KLSH

*Shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e subjekteve të
audituara, janë pasqyruar në mënyrë më të detajuar në formularin nr. 3, bashkëlidhur.
*
*

*

Për parregullsitë dhe shkeljet financiare me dëm ekonomik në të ardhurat dhe në
shpenzimet e kryera, të pasqyruara në raportet e auditimit të evaduar gjatë kësaj periudhe,

në shumën totale prej 25,484 milion lekë, KLSH ka rekomanduar shpërblimin e dëmit të
shkaktuar në shumën 24,733 milion lekë.
Më analitikisht, evidenca përmbledhëse e shkeljeve me dëm ekonomik të konstatuara
gjatë auditimeve të ushtruara paraqitet në formularin nr. 2 bashkëlidhur.

D. REKOMANDIMET PËR MASAT ADMINISTRATIVE DHE DISIPLINORE
Për të metat dhe shkeljet e konstatuara për çdo subjekt të kontrolluar, në bazë të ligjit
nr. 154, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”,
KLSH ka lënë detyra për zbatim, duke njoftuar edhe institucionet apo strukturat përkatëse, si
dhe ka bërë publike rezultatet e auditimeve në median e shkruar dhe atë elektronike.
Gjithashtu, për shkeljet e konstatuara në bazë të ligjit të mësipërm, Ligjit nr.
152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe Kodin e Punës, KLSH u ka kërkuar organeve respektive
shqyrtimin dhe marrjen e 1104 masave disiplinore dhe administrative, si vijon:
49 | K L S H

PËRMBLEDHJA E AUDITIMEVE TË USHTRUARA
PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2016

Nr.
I
1
2
3
4
5
II

Lloji i masës
Propozuar
PËR PERIUDHËN JANAR
– PRILLgjithsej
2016
Ligji nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”:
456
Vërejtje
95
Mbajtja deri 1/3 të pagës
89
Pezullim ngritje në detyrë
142
“Largim nga shërbimi civil”
48
Në kompetencë të titullarit
82
586

6
7
8
9

Me Kodin e Punës dhe Kontratën
Kolektive apo Individuale të Punës:
Vërejtje
Vërejtje më paralajmërim
Zgjidhje Kontratës së Punës
Në kompetencë të titullarit

III
10
11

Masat Administrative në:
Kompetencë të APP-së, IMTV-së, etj.
Gjoba

471
437
34

IV

Shuma (I+II+III)

1515

154
84
102
238

Burimi KLSH

Në grafikun më poshtë ilustrohen masat disiplinore dhe administrative për periudhën janar –
dhjetor 2016.

Grafik 8: Masat disiplinore dhe administrative
për periudhën janar-dhjetor2016
600
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0

Masat disiplinore dhe administrative

Burimi KLSH
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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.

E. KALLËZIMET PËR NDJEKJE PENALE

Gjatë kësaj periudhe, nga ana e KLSH-së janë bërë 49 kallëzime penale, për drejtues
të rangut të mesëm dhe të lartë, e konkretisht në këto institucione:
 Autoriteti Rrugor Shqiptar (Drejtor i Përgjithshëm i ARRSH-së në cilësinë e Kryetarit

të Këshillit Teknik, 4 anëtarë të grupit të hartimit termave të referencës dhe përllogaritjes së
fondit limit), për shpërdorim detyre dhe shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo
ankande publike.
 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (Kryetare e KQZ).
 Drejtoria e Policisë së Shtetit ( Kryetari dhe 3 Anëtarë të Grupit të hartimit të referencave,
Kryetari dhe 3 Anëtarë të KVO).
 Autoriteti Rrugor Shqiptar, përcjellë materialet e auditimit për vlerësim prokurorisë.
 Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” (Mjeke nefrologe).
 Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (3 Anëtarë të KVO).
 Spitali “Shefqet Ndroqi” (Drejtor i Spitalit).
 ARRSH Projekti: Ndërtimi i aksit Tiranë-Elbasan (Drejtor i Njësisë së Menaxhimit).
 ARRSH Projekti: Ndërtimi i segmentit "By-pass Fier-Vlorë"" (Përgjegjës i Sektorit të
Zhvillimit të Projekteve të huaja dhe të Brendshme).
 Ujësjellës Kanalizime sh.a., Pogradec, (Ish Drejtor i institucionit).
 Albpetrol sh.a. (Indicie).
 Autoriteti Portual Durrës (Drejtori i Përgjithshëm).
 Bashkia Lezhë, (Mbikëqyrës punimesh (përfaqësues ligjor i firmës)).
 Bashkia Përmet (Ish Zv/Kryetar i Bashkisë Përmet, Drejtor i Ujësjellës Kanalizimeve,
Specialiste në Sektorin e Marrëdhënieve me Publikun).
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 Bashkia Skrapar (Ish Nënkryetar PËR
i Bashkisë,
Drejtor JANAR
Finance,–Drejtor
i Planifikimit të
PERIUDHËN
PRILL 2016
Territorit, 2 Mbikëqyrës punimesh).
 Bashkia Poliçan (Kryetar i Bashkisë).
 Bashkia Konispol (2 ish Jurist të ish Komunës Markat, ish Përgjegjës Finance, ish
Përgjegjës i Zyrës Urbanistike, ish Përgjegjës në Zyrën e Shërbimeve, 2 ish Përgjegjës në
Zyrën e Taksave, ish Financier, ish Ekonomist).
 Bashkia Konispol (Drejtor i Urbanistikës (Anëtar i Njësisë së Prokurimit), Inspektor i
IMTV (Anëtar i Njësisë së Prokurimit)).
 Bashkia Konispol (Mbikëqyrëse punimesh (përfaqësuese ligjore e firmës Palma
Konstruksion, përfaqësuese ligjore e firmës Nika sh.p.k.).
 Bashkia Mallakastër (Zv/Kryetar i Bashkisë, Drejtor Finance, Specialist Urbanist,
Specialist Finance, Specialist Taksave Vendore).
 Bashkia Mallakastër (Përgjegjës finance, Arkiviste, Anëtar KVO).
 Bashkia Mallakastër (Indicie) (Përgjegjës finance, 2 specialistë).
 Bashkia Berat (Ish N/Kryetare e Bashkisë, ish Drejtore e Drejtorisë Juridike, Ish Drejtor i
Planifikimit të Territorit, ish Specialist në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit, Drejtor në
Drejtorinë e Aseteve, Drejtor Finance).
 Komuna Balldre, Lezhë (Ish Kryetari Komunës).
 Bashkia Mirditë (Mbikëqyrës punimesh).
 Bashkia Belsh (Ish Kryetar i Bashkisë, ish Drejtor i Financave, 2 Specialistë të
urbanistikës).
 Bashkia Pogradec (2 Mbikëqyrës punimesh).
 Bashkia Pogradec (Ish Kryetar Komune, Jurist, 5 Specialistë).
 Bashkia Lushnjë, ish Komuna Karbunarë (Ish Kryetar Komune, 3 Anëtarë të KVO).
 Bashkia Lushnjë (Indicie).
 Bashkia Përrenjas, ish Komuna Qukës (Kryetar i KVO, 2 Anëtarë të KVO).
 Bashkia Berat, përcjellë materialet e auditimit për vlerësim prokurorisë.
 Bashkia Devoll (ish komunat Progër dhe Hoçisht) (6 Anëtarë të KVO).
 Bashkia Devoll (ish bashkia Bilisht) (Ish Kryetar i Bashkisë, një ish Përgjegjës dhe një
Përgjegjës të Sektorit Juridik) (Indicie).
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 Prefektura e Qarkut Korçë (Drejtor i Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të
Pronësisë, 5 Specialistë dhe 2 ish Specialistë të Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve
të Pronësisë).
 Bashkia Dibër (ish Komuna Maqellar) (3 Anëtarë të KVO).
 Këshilli i Qarkut Gjirokastër (2 Hartues projektesh, Mbikëqyrës punimesh, Drejtues teknik
kompanie, Administrator kompanie)
 Bashkia Këlcyrë (Indicie).
 Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Tiranë (Dy ish Regjistrues, ish
Përgjegjës zone, ish Jurist, tre ish Specialist, specialist Hartograf).
 Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Tiranë (Indicie) (ish Regjistrues).
 Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Shkodër (Katër ish Regjistrues,
5 Hartograf, 4 Juristë dhe një ish Jurist).
 ALUIZNI Elbasan, (ish Drejtor ALUIZNI, ish Përgjegjës Sektori, Specialist për çështjet e
pronësisë).
 ALUIZNI Gjirokastër (Drejtor i ALUIZNI-t, ish Drejtor i ALUIZNI-t, katër ish Specialist
Legalizimi, dy ish Specialist Hartograf).
 Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Gjirokastër (Një regjistrues, një
hartograf, dy ish-hartograf, ish Jurist).
 Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Berat (Regjistrues, 2 ish Regjistrues,
2 ish Përgjegjës; 2 ish Specialistë, 3 ish Hartografë, Hartograf, Përgjegjës sektori, 3 Juristë).
 Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kukës (ish Regjistrues, ish
Hartograf, 2 Juristë).
 Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kuçovë (ish Regjistrues, ish
Regjistrues e hartograf, 2 Juristë).
 ZVRPP Lushnjë (4 ish Regjistrues, 5 Specialistë, një ish Specialist).
 ZVRPP Devoll (Regjistrues, 5 ish Regjistrues, 5 Jurist, Përgjegjës sektori/hartograf).

Në grafikun më poshtë ilustrohen Kallëzimet Penale mbi auditimet e evaduara gjatë
periudhës janar–dhjetor 2016.
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Grafik 9: Kallëzimet
Penale janar - dhjetor 2016

200
150
100
50
0

janar-dhjetor 2016

Numri i
Kallëzimeve
Penale
49

Persona të
kallëzuar
penalisht
191

Burimi KLSH

Nga 49 kallëzimet penale:


39 kallëzime penale janë në hetim nga degët e prokurorive në rrethe;



10 indicie janë përcjellë prokurorisë për vlerësim;



6 kallëzime të pushuara janë ankimuar në Gjykatë;



1 kallëzim i pushuar është ankimuar në Gjykatë dhe tek Prokurori i
Përgjithshëm.

Në prokurori janë përcjellë gjatë vitit 2016, për vlerësim dhe 4 dosje auditimi.
*Kallëzimet Penale janë pasqyruar në mënyrë më të detajuar në formularin nr.5,
bashkëlidhur.
*Në formularin nr. 5.1 janë pasqyruar Kallëzimet Penale të ankimuara në Gjykatë dhe
në formularin 5.2 janë pasqyruar Kallëzimet Penale të ankimuara tek Prokurori i
Përgjithshëm.
*Shënim: Në formularin nr.5 janë përfshirë gjithashtu dhe Kallëzimet Penale të bëra deri më

datë 10 janar 2017 për auditime të evaduara gjatë periudhës janar-dhjetor 2016. Për disa
auditime të evaduara në javën e fundit të muajit dhjetor, mbështetur në vendimet përkatëse
të Kryetarit të KLSH-së, po vijon puna për përgatitjen e Kallëzimeve Penale.
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
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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 mungura ose për shpenzimet jo
në përputhje me parimet e ekonomicitetit, eficiencës dhe

Formulari 3

efektivitetit……..........................................................................................
Evidenca e masave disiplinore dhe administrative të rekomanduara

Formulari 4

dhe niveli izbatimit të tyre………………………………………………
Evidenca e kallëzimeve penale të KLSH-së………………….................

Formulari 5

Evidenca e kallëzimeve penale të ankimuara në Gjykatë

Formulari 5.1

Evidenca e kallëzimeve penale të ankimuara te Prokurori i Përgjithshëm

Formulari 5.2

Evidenca e shqyrtimit të ankesave dhe kërkesave drejtuar Kontrollit të
Lartë të Shtetit…………………………………………………………….

Formulari 6
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Formular 1

INSTITUCIONET E AUDITUARA NGA KLSH,
GJATË PERIUDHËS JANAR- DHJETOR 2016
I

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË BUXHETIT QENDROR,
ADMINISTRATËS SË LARTË PUBLIKE, MENAXHIMIT FINANCIAR DHE
AUDITIMIT TË BRENDSHËM

1

1

Qendra e Studimeve Albanologjike

2

2

Autoriteti Rrugor Shqiptar

3

3

Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza", Tiranë

4

4

Drejtoria Arsimore Rajonale, Tiranë

5

5

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

6

6

Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

7

7

Akademia e Shkencave

8

8

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

9

9

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

10

10

Shërbimi Kombëtar i Punësimit

11

11

Instituti i Sigurimeve Shoqërore

12

12

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të
Interesave

13

13

Universiteti “Aleksandër Moisiu", Durrës

14

14

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (auditim Tematik)

15

15

Fondi i Sigurimit të Detyruar të Kujdesit Shëndetësor

16

16

Ministria e Shëndetësisë

17

17

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

18

18

Fondi i Sigurimit të Detyruar të Kujdesit Shëndetësor (auditim IT)

19

19

Banka e Shqipërisë

20

20

Ministria e Financave

21

21

Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara në Ministrinë e Punëve të Brendshme

22

22

Prokuroria e Përgjithshme

23

23

Shërbimi Informativ Shtetëror

24

24

Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit në Ministrinë e Financave

25

25

Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit në Ministrinë e Financave (auditim IT)
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26

26

Instituti i Monumenteve tëPËR
Kulturës
PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016

27

27

Ministria e Financave (Aparati)

28

28

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

29

29

Aparati i Këshillit të Ministrave

30

30

Auditimi i Zbatimit të rekomandimeve në Bankën e Shqipërisë

31

31

Ministria e Mjedisit

32

32

Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural

33

33

Zbatimi i buxhetit të Shtetit për vitin 2015

34

34

Zbatimi i rekomandimeve për auditimet
DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË INVESTIMEVE DHE PROJEKTEVE ME
FINANCIME TË HUAJA, SHOQËRIVE PUBLIKE

II
35

1

Spitali Rajonal Vlorë

36

2

Albkontroll sh.a.

37

3

Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.

38

4

Ujësjellës Kanalizime sh.a. Durrës

39

5

Ndërmarrja "Trajtimi i Studentit nr. 3" sh.a., Tiranë

40

6

Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi", Tiranë

41

7

Urdhri i Stomatologut Shqiptar

42

8

Projekti: Rehabilitimi i rrugëve dytësore dhe lokale, Fondi Shqiptar i Zhvillimit

43

9

Projekti: Shëndetësia elektronike në Shqipëri, regjistri mbarëkombëtar i
shëndetësisë elektronike, Ministria e Shëndetësisë

44

10

Autoriteti i Aviacionit Civil

45

11

Ujësjellës Kanalizime sh.a., Tiranë

46

12

KESH sh.a.

47

13

Spitali Rajonal Fier

48

14

Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizimeve

49

15

Projekti: Ndërtimi i aksit Tiranë-Elbasan

50

16

Enti Kombëtar i Banesave (Pilot)

51

17

Ujësjellës Kanalizime sh.a., Lezhë

52

18

Autoriteti Portual Durrës

53

19

Ujësjellës Kanalizime sh.a., Pogradec (auditim Tematik)

54

20

Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizime, Projekti "Rehabilitimi i rrjetit
hidrik në Tiranë"

55

21

Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor
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56

22

Albpetrol sh.a.

57

23

Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, Projekti "Modernizimi i asistencës
sociale"

58

24

Autoritet Rrugor Shqiptar, Projekti "Ndërtimi i segmentit "By-pass Fier-Vlorë""

59

25

KPP: Auditimi i praktikës për procedurën e zhvilluar me objekt "Ndërtimi i
banesës tip 85/3, 8 kate me 38 apartamente dhe tre njësi shërbimi", në qytetin e
Lushnjës

60

26

Zbatimi i Rekomandimeve 2016

III

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË BUXHETIT TË PUSHTETIT VENDOR

61

1

Zbatimi i Rekomandimeve të vitit 2015

62

2

Këshilli i Qarkut Vlorë

63

3

Bashkia Përmet

64

4

Bashkia Berat

65

5

Bashkia Malësi e Madhe

66

6

Bashkia Lezhë

67

7

Bashkia Belsh

68

8

Bashkia Tiranë (ish Komunar Vaqar dhe Pezë) (auditim Tematik)

69

9

Bashkia Skrapar

70

10

Bashkia Poliçan

71

11

Bashkia Rrogozhinë

72

12

Bashkia Mallakastër

73

13

Bashkia Elbasan

74

14

Bashkia Lushnje

75

15

Bashkia Mirëditë

76

16

Bashkia Maliq

77

17

Bashkia Tiranë (Unaza e Vogël) (auditim Tematik)

78

18

Bashkia Konispol

79

19

Bashkia Shijak

80

20

Bashkia Has

81

21

Bashkia Kurbin

82

22

Bashkia Pogradec

83

23

Bashkia Fushë-Arrëz

84

24

Bashkia Libohovë

85

25

Bashkia Bulqizë
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86

26

Këshilli Qarkut Tiranë

87

27

Këshilli Qarkut Durrës

88

28

Bashkia Përrenjas

89

29

Prefektura Tiranë

90

30

Prefektura Korçë

91

31

Bashkia Devoll

92

32

Bashkia Vorë

93

33

Bashkia Këlcyrë

94

34

Bashkia Dibër

95

35

Bashkia Librazhd dhe 6 ish komuna

96

36

Qendra balneare Dibër

97

37

Këshilli Qarkut Gjirokastër

98

38

Zbatimi i Rekomandimeve 2016

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ADMINISTRIMIT TË ASETEVE,
KONTROLLIT TË TERRITORIT DHE MBROJTES SË MJEDISIT

IV
99

1

Drejtoria Rajonale e Mjedisit Durrës

100

2

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura

101

3

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Gjirokastër

102

4

ALUIZNI Elbasan

103

5

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Berat

104

6

Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Dega Durrës

105

7

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Kukës

106

8

Agjencia e Basenit Ujor Ishëm - Erzen, Tiranë

107

9

ALUIZNI Berat

108

10

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Dibër

109

11

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Devoll

110

12

Drejtoria Rajonale e Mjedisit Tiranë

111

13

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Kuçovë

112

14

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Lushnjë

113

15

Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë

114

16

Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve Qarku Vlorë

115

17

Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve Qarku Shkodër

116

18

Zbatimi i rekomandimeve
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DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË TË ARDHURAVE TË BUXHETIT TË
SHTETIT

V
117

1

Dega Doganore Durrës

118

2

Drejtoria Rajonale Tatimore, Fier

119

3

Dega Doganore Rinas

120

4

Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenj

121

5

Dega e Doganës Kakavijë

122

6

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Tiranë

123

7

Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Tiranë

124

8

Dega e Doganës Tiranë

125

9

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

126

10

Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Korçë

127

11

Dega e Doganës Qaf Thanë

128

12

Dega e Doganës Qaf Botë, Sarandë

129

13

Dega e Doganës Fier

130

14

Drejtoria Rajonale Tatimeve, Gjirokastër

131

15

Zbatimin e Rekomandimeve viti 2016

VI

DREJTORIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM (AB)

132

1

Auditim KLSH, për vitin 2015

133

2

Projekti IPA

DEPARTAMENTI JURIDIK , KONTROLLIT TË ZBATIMIT TË
STANDARDEVE DHE ETIKËS

VII
134

1

Vlerësim veprimtarie e KLSH për vitin 2016

135

2

Sptali Rajonal Fier

136

3

Bashkia Bulqizë

137

4

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

138

5

Bashkia Mallakstër

139

6

Fondi i Sigurimit të Detyruar të Kujdesit Shëndetësor

140

7

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura

141

8

Bashkia Tiranë (ish Komunar Vaqar)
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DEPARTAMENTI I AUDITIMIT
PËR PERIUDHËN
TË PERFORMANCËS
JANAR – PRILL 2016

VI
142

1

Tema: Rehabilitimi i ish të përndjekurve politikë në periudhën e tranzicionit

(6 subjekte)
1. Ministria e Drejtësisë
2. Ministria e Financave
3. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
4. Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë
5. Instituti i Sigurimeve Shoqërore
6. Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri

143

2

Tema: Mbrojtja e konsumatorit nga abuzimet me peshën dhe matjet (1 subjekt)
7. Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë

144

3

Tema: Menaxhimi i mbetjeve urbane (4 subjekt)
8. Bashkia Tiranë
9. Ministri e Mjedisit
10. Ministri e Transportit dhe Infrastrukturës
11. Agjencia Rajonale Mjedisore

145

4

Tema: Marrëveshja Hidrokarbure (3 subjekte)
12. Ministria e Energjisë dhe Industrisë
13. Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore
14. AlbPetrol sh.a.

146

5

Tema: Performanca e institucioneve të kujdesit për fëmijët jetimë (Zyber
Hallulli) (3 subjekte)
15. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
16. Drejtoria e Përgjithshëm e Shërbimit Social Shtetëror
17. Shtëpia e Fëmijëve “Zyber Hallulli”, Tiranë

147

6

Tema: Menaxhimi i parqeve kombëtare (14 subjekte)
18. Ministria e Mjedisit
19. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura;
20. Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura në qarqet Berat, Dibër,
Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Korçë Kukës, Lezhë, Shkodër, Tiranë
dhe Vlorë.
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148

7

Tema: Performanca e detyrimeve të ndërsjellta KESH-OST-OSHEE (3 subjekte)
21. Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a.
22. Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
23. Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.

149

8

Tema: Për efektivitetin e reformës territoriale (5 subjekte)
24. Bashkia Shkodër
25. Bashkia Vlorë
26. Bashkia Berat
27. Bashkia Selenicë
28. Bashkia Kuçovë

150

9

Tema: Shërbimi i Transportit Publik në Bashkinë Tiranë (3 subjekte)
29. Bashkia e Tiranës
30. Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit
31. Drejtoria Rajonale e Taksave dhe Tarifave Vendore

151

10

Tema: Shkollimi profesional në Shqipëri (44 subjekte)
32. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
33. Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimit
34. Qendrat e Formimit Profesional në qarqet Berat, Dibër, Durrës, Elbasan,
Fier, Gjirokastër, Korçë Kukës, Lezhë, Shkodër, Tiranë dhe Vlorë
35. 30 Shkollat e mesme publike të arsimit profesional në qarqet Berat,
Dibër, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Korçë Kukës, Lezhë, Shkodër,
Tiranë dhe Vlorë

152

11

Tema: Shërbimi i urgjencës mjekësore (11 subjekte)
36. Ministria e Shëndetësisë
37. Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore
38. Qendra Kombëtare e Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve
Shëndetësore
39. Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim
40. Spitali “Shefqet Ndroqi”
41. Qendra Spitalore Universitare e Tiranës
42. Sptitali Universitar i Traumës
43. Spitalit Rajonal Shkodër
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44. Spitalit Rajonal FierPËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016
45. Spitalit Rajonal Vlorë
46. Spitalit Rajonal Korçë
153

12

Tema: Auditimi i brendshëm dhe roli i tij në llogaridhënie (1 subjekt)
47. Drejtoria e Qendrore e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm (pranë
Ministrisë së Financave)

154

13

Tema: Performanca e sh.a. kah certifikimit financiar (8 subjekte)
48. Ministria e Ekonomisë
49. Posta Shqiptare sh.a.
50. Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a.
51. Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
52. Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.
53. AlbPetrol sh.a.
54. Autoriteti Portual Durrës
55. Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë
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Formular 5

EVIDENCA E KALLËZIMEVE PENALE
PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2016

Nr.

Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

1

Autoriteti Rrugor
Shqipëtar

2

Qendra Spitalore
Universitare
"Nënë Tereza",
Tiranë

Nr. prot. data
e kallëzimit

Nr.787/15
dt.22.02.2016

Nr.789/16
dt.18.04.2016

Nr.
Pers.

5

1

Detyra funksionale

 Kryetari i Këshillit Teknik/
Drejtor i Përgjithshëm i
ARRSH
 4 Anëtar i Grupit të
Hartimit të Termave të
Referencave

 Ndjekëse e monitorimit të
kontratës/ Mjeke Nefrologe

Referenca ligjore
për kallëzim penal

Neni 248 i Kodit
Penal

“Shpërdorim i
detyrës”

Neni 248 i Kodit
Penal

“Shpërdorim i
detyrës”

Gjendja e
kallëzimit

Vendim
pushimi
Nr.363/25
dt.18.07.2016

Në hetim

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

174,254

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale

Departamenti
i Auditimit të
Buxhetit
Qendror,
Administratës
së Lartë
Publike,
Menaxhimit
Financiar dhe
Auditimit të
Brendshëm
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Nr.

Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

3

Komisioni
Qendror i
Zgjedhjeve

4

Agjencia
Kombëtare e
Shoqërisë së
Informacionit

5

Autoriteti Rrugor
Shqipëtar

PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016

Nr. prot. data
e kallëzimit

Nr.1131/17
dt.19.07.2016

Nr.1134/30
dt.23.07.2016

Nr.508/8
dt.07.09.2016

Nr.
Pers.

1

3

1

Detyra funksionale

 Kryetare e KQZ

 3 Anëtarë të KVO

Rivlerësim

- Kryetar grupi për hartimin e
termave të referencave,
anëtar i NjP
6

Drejtoria e
Policisë së Shtetit

Nr. 871/13
dt.10.01.2017

7

- 3 Anëtarë të grupit për
hartimin e termave të
referencave, anëtar i NjP
- Kryetari i KVO-së
- 2 Anëtarë të KVO-së
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Referenca ligjore
për kallëzim penal
Neni 248 i Kodit
Penal

“Shpërdorim i
detyrës”
Neni 248 i Kodit
Penal

“Shpërdorim i
detyrës”
Neni 248 i Kodit
Penal

“Shpërdorim i
detyrës”

Gjendja e
kallëzimit

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

Vendim mos
fillimi dhe
pushimi
Nr.363/40
dt.16.09.2016

351,179

Në hetim

Vendim
pushimi
Nr.2651
dt.30.06.2016

Neni 248 dhe 258
i Kodit Penal

“Shpërdorim i
detyrës” dhe
Në hetim
"Shkelje e barazisë
së pjesëmarrësve
në tendera apo
ankande publike"

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale

Departamenti
i Auditimit të
Buxhetit
Qendror,
Administratës
së Lartë
Publike,
Menaxhimit
Financiar dhe
Auditimit të
Brendshëm
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Nr.

Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

7

ARRSH Projekti:
Ndërtimi i
segmentit "Bypass Fier-Vlorë""

8

Spitali
Universitar
"Shefqet Ndroqi",
Tiranë

Nr. prot. data
e kallëzimit

Nr.
Pers.

Detyra funksionale

 Përgjegjës i Sektorit të
Nr. 817/13,
dt.04.01.2017

1

Zhvillimit të Projekteve të
huaja dhe të Brendshme

Referenca ligjore
për kallëzim penal

Neni 248 i Kodit
Penal

“Shpërdorim i
detyrës”

Gjendja e
kallëzimit

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

Në hetim

Nenet 248 dhe
258 të Kodit
Penal,
Nr. 1211/8
dt.17.05.2016

1

 Drejtor i Spitalit

“Shpërdorim i
detyrës” dhe
"Shkelje e barazisë
së pjesëmarrësve
në tendera apo
ankande publike"

Në hetim

35,268

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale

Departamenti
i Auditimit të
Investimeve
dhe
Projekteve me
Financime të
Huaja,
Shoqërive
Publike
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Nr.

Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016

Nr. prot. data
e kallëzimit

9

Autoriteti Portual
Nr. 415/21
Durrës
dt.02.11.2016

10

Albpetrol sh.a
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Nr. 814/21
dt.10.01.2017

Nr.
Pers.

1

Detyra funksionale

 Drejtor i Përgjithshëm

Indicie

Referenca ligjore
për kallëzim penal

Neni 248 i Kodit
Penal

“Shpërdorim i
detyrës”

Indicie

Gjendja e
kallëzimit

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

Në hetim

217,142

Në hetim

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale

Departamenti
i Auditimit të
Investimeve
dhe
Projekteve me
Financime të
Huaja,
Shoqërive
Publike

STATISTIKAT E AUDITIMEVE TË USHTRUARA
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Nr.

Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

Nr. prot. data
e kallëzimit

Nr.
Pers.

Detyra funksionale

Referenca ligjore
për kallëzim penal

Gjendja e
kallëzimit

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

Në hetim

22,428

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale

Nenet 248 dhe
258 të Kodit
Penal,
11

12

13

Bashkia Lezhë

Bashkia Përmet

Bashkia Skrapar

Nr.1105/15
dt.30.05.2016

Nr.997/15
dt.31.05.2016

Nr.1196/17
dt.31.05.2016

1

3

 Përfaqësues Ligjor i firmës
Mbikëqyrëse

 Ish zv/Kryetar i Bashkisë
Përmet
 Drejtor i Ujësjellës
Kanalizimeve
 Specialiste në Sektorin e
Marrëdhënieve me
Publikun
 Ish nënkryetari i

5

Bashkisë/kreu i KVO
 Drejtor Finance/anëtar i KVO

“Shpërdorim i
detyrës” dhe
"Shkelje e barazisë
së pjesëmarrësve
në tendera apo
ankande publike"
Nenet 248 dhe
258 të Kodit
Penal,

“Shpërdorim i
detyrës” dhe
"Shkelje e barazisë
së pjesëmarrësve
në tendera apo
ankande publike"
Nenet 248 dhe
258 ë Kodit Penal,

“Shpërdorim i
detyrës” dhe

Në hetim

7,056

Në hetim

7,698

Departamenti
i Auditimit të
Buxhetit të
Pushtetit
Vendor
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Nr.

Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016

Nr. prot. data
e kallëzimit

Nr.
Pers.

Detyra funksionale

 Drejtor Planifikim
Territori/anëtar KVO
 Mbikëqyrës punimesh
 Mbikëqyrës punimesh
14

15
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Bashkia Poliçan

Nr.1194/12
dt.31.5.2016

Bashkia Konispol,
Nr.128/16
ish Komuna
dt.01.06.2016
Markat

1

 Kreu i Bashkisë/titullari i
AK

9

 2 Ish Juristë/NJP
 Ish Përgjegjës Finance/ NJP
 Ish përgjegjës i zyrë së
urbanistikës/anëtar KVO
 Ish përgjegjës zyrës së
shërbimeve/anëtar KVO
 Ish ekonomiste/ NJP
 Ish inspektor zyra
taksave/anëtar i KVO
 Ish financier/anëtar NJP
 Ish Përgjegjës i zyrës së
taksave/anëtare KVO

Referenca ligjore
për kallëzim penal

Gjendja e
kallëzimit

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale

"Shkelje e barazisë
së pjesëmarrësve
në tendera apo
ankande publike"
Indicie

Indicie
Departamenti
i Auditimit të
Buxhetit të
Pushtetit
Vendor

Nenet 186 dhe
258 të Kodit Penal

"Falsifikimi i
dokumenteve"
dhe "Shkelje e
barazisë së
pjesëmarrësve në
tendera apo
ankande publike"

Në hetim

STATISTIKAT E AUDITIMEVE TË USHTRUARA
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Nr.

Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

Nr. prot. data
e kallëzimit

Nr.
Pers.

Detyra funksionale

Referenca ligjore
për kallëzim penal

Gjendja e
kallëzimit

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

Në hetim

15,319

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale

Nenet 186 e 258
të Kodit Penal

16

Bashkia Konispol,
Nr.128/18
ish Komuna
dt.01.06.2016
Markat

2

 Mbikëqyrëse e punimeve,
përfaqësuese ligjore e Palma
konstruksion
 Përfaqësuese ligjore e firmës
Nika sh.p.k.

"Falsifikimi i
dokumenteve"
dhe "Shkelje e
barazisë së
pjesëmarrësve në
tendera apo
ankande publike"

Departamenti
i Auditimit të
Buxhetit të
Pushtetit
Vendor

Nenet 186 dhe
258 të Kodit Penal

17

Bashkia Konispol,
Nr.128/17
ish Komuna
dt.01.06.2016
Markat

2

 Drejtor i Urbanistikës,
anëtar i NJP
 Inspektor i IMTV/anëtar i
NJP

"Falsifikimi i
dokumenteve"
dhe "Shkelje e
barazisë së
pjesëmarrësve në
tendera apo
ankande publike"

Në hetim
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Nr.

18

19
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Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

Bashkia
Mallakastër

Bashkia
Mallakastër
Ish Komuna
Fratar

PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016

Nr. prot. data
e kallëzimit

Nr.1195/15
dt.16.06.2016

Nr.1195 /16
dt.16.06.2016

Nr.
Pers.

5

3

Detyra funksionale

 Zv/kryetar i
Bashkisë/kryetar i KVO
 Drejtor Finance/anëtar i
KVO
 Specialist Urbanist/anëtar
KVO
 Specialist Finance/anëtar i
KVO
 Specialist taksavendore/anëtar KVO

 Ish kryetar i Komunës
Fratar/anëtar KVO
 Ish Përgjegjës i
Financës/anëtar i KVO
 Punonjëse arkivit, anëtar i
KVO

Referenca ligjore
për kallëzim penal

Gjendja e
kallëzimit

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale

Nenet 258 i Kodit
Penal,
"Shkelje

e barazisë së
pjesëmarrësve në
tendera apo
ankande publike"

Në hetim

Departamenti
i Auditimit të
Buxhetit të
Pushtetit
Vendor

Nenet 248 dhe
258 të Kodit
Penal,

“Shpërdorim i
detyrës” dhe
"Shkelje e barazisë
së pjesëmarrësve
në tendera apo
ankande publike"

Në hetim

STATISTIKAT E AUDITIMEVE TË USHTRUARA
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Nr.

20

21

Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

Bashkia
Mallakastër,
ish Komuna
Fratar

Bashkia Berat

Nr. prot. data
e kallëzimit

Nr.1195 /17
dt.16.06.2016

Nr.1104/14
dt.29.06.2016

Nr.
Pers.

3

6

Detyra funksionale

 Përgjegjës i Financës së ish
Komunës Fratar/anëtar i
KVO
 2 Specialistë

 Ish specialist në Drejtorinë e
Planifikimit të Territorit
 Ish Drejtore e Drejtorisë
Juridike
 Ish N/Kryetare e Bashkisë
 Drejtore në Drejtorinë e
Aseteve
 Drejtore Finance
 Ish Drejtor në Drejtorinë e
Planifikimit të Territorit

Referenca ligjore
për kallëzim penal

Gjendja e
kallëzimit

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale

Nenet 248 dhe
258 të Kodit
Penal,

“Shpërdorim i
detyrës” dhe
"Shkelje e barazisë
së pjesëmarrësve
në tendera apo
ankande publike"

Indicie

Departamenti
i Auditimit të
Buxhetit të
Pushtetit
Vendor

Nenet 248 dhe
258 të Kodit
Penal,

“Shpërdorim i
detyrës” dhe
"Shkelje e barazisë
së pjesëmarrësve
në tendera apo
ankande publike"

Në hetim

5,083
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Nr.

Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016

Nr. prot. data
e kallëzimit

Nr.
Pers.

Detyra funksionale

Referenca ligjore
për kallëzim penal

Gjendja e
kallëzimit

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale

Nenet 248 dhe
258 të Kodit
Penal,
22

Komuna Balldre,
Lezhë

Nr.767/15
dt.10.07.2016

1

 Ish kryetar i Komunës
Balldren, Lezhë

“Shpërdorim i
detyrës” dhe
"Shkelje e barazisë
së pjesëmarrësve
në tendera apo
ankande publike"

Në hetim

Departamenti
i Auditimit të
Buxhetit të
Pushtetit
Vendor

Nenet 186 dhe
258 të Kodit Penal

23
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Bashkia Mirditë

Nr.384/14
dt.02.09.2016

1

 Mbikëqyrës i Punimeve

"Falsifikimi i
dokumenteve"
dhe "Shkelje e
barazisë së
pjesëmarrësve në
tendera apo
ankande publike"

Në hetim

12,308
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Nr.

Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

Nr. prot. data
e kallëzimit

Nr.
Pers.

Detyra funksionale

 Ish Kryetar Bashkie
24

Bashkia Belsh

Nr.1103/15
dt.05.09.2016

4

 Ish Drejtor Finance
 2 Specialistë të urbanistikës

Referenca ligjore
për kallëzim penal

Gjendja e
kallëzimit

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

Nenet 248 dhe
258 të Kodit
Penal,

“Shpërdorim i
detyrës” dhe
"Shkelje e barazisë
së pjesëmarrësve
në tendera apo
ankande publike"

Në hetim

Departamenti
i Auditimit të
Buxhetit të
Pushtetit
Vendor

Nenet 248 dhe
258 të Kodit
Penal,
25

Bashkia Pogradec

Nr.389/16
dt.30.9.2016

2

 2 Mbikëqyrës Punimesh

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale

“Shpërdorim i
detyrës” dhe
"Shkelje e barazisë
së pjesëmarrësve
në tendera apo
ankande publike"

Në hetim

14,175
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Nr.

Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016

Nr. prot. data
e kallëzimit

Nr.
Pers.

Detyra funksionale

 Ish Kryetar i Komuna
Buçimas/ titullar i AK
26

Bashkia Pogradec

Nr.389/15
dt.30.09.2016

 Juristit të Njësisë së
7

Prokurimit
 5 Specialistë të Njësisë së
Prokurimit

Referenca ligjore
për kallëzim penal

Gjendja e
kallëzimit

27
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Nr.242/16
dt.13.10.2016

 Ish Kryetar Komune
4

 3 Anëtarë të KVO

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale

Nenet 248 dhe
258 të Kodit
Penal,

“Shpërdorim i
detyrës” dhe
"Shkelje e barazisë
së pjesëmarrësve
në tendera apo
ankande publike"

Në hetim

Departamenti
i Auditimit të
Buxhetit të
Pushtetit
Vendor

Nenet 248 dhe
258 të Kodit
Penal,
Bashkia Lushnjë,
ish Komuna
Karbunarë

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

“Shpërdorim i
detyrës” dhe
"Shkelje e barazisë
së pjesëmarrësve
në tendera apo
ankande publike"

Vlerësim

STATISTIKAT E AUDITIMEVE TË USHTRUARA
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Nr.

28

Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

Bashkia
Përrenjas,
ish Komuna
Qukës

29

Bashkia Berat

30

Bashkia Berat

31

Bashkia Berat
Bashkia Devoll,

32

ish komunat
Progër dhe
Hoçisht

Nr. prot. data
e kallëzimit

Nr.
Pers.

Detyra funksionale

Referenca ligjore
për kallëzim penal

Gjendja e
kallëzimit

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale

Nenet 248 dhe
258 të Kodit
Penal,
Nr.509/11
dt.13.10.2016

 Kryetar i KVO
3

Nr.709/12
dt.13.10.2016
Nr.1104/19
dt.14.10.2016
Nr.1104/20
dt.14.10.2016

Nr. 732/11
dt.23.12.2016

6

 2 Anëtarë të KVO

“Shpërdorim i
detyrës” dhe
"Shkelje e barazisë
së pjesëmarrësve
në tendera apo
ankande publike"

Në hetim

Indicie

Indicie

Indicie

Indicie

Indicie

Indicie

Indicie

Indicie

Indicie

 6 Anëtarë të KVO

Nenet 248 dhe
258 të Kodit
Penal,

“Shpërdorim i
detyrës” dhe
"Shkelje e barazisë

Në hetim

Departamenti
i Auditimit të
Buxhetit të
Pushtetit
Vendor

5,769,258

87 | K L S H

STATISTIKAT E AUDITIMEVE TË USHTRUARA
PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2016

Nr.

Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016

Nr. prot. data
e kallëzimit

Nr.
Pers.

Detyra funksionale

Referenca ligjore
për kallëzim penal

Gjendja e
kallëzimit

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

Indicie

17,263,893

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale

së pjesëmarrësve
në tendera apo
ankande publike"

Bashkia Devoll,
33

ish Bashkia

 Ish Kryetar Bashkie
Nr. 732/12
dt.23.12.2016

3

Bilisht

 Ish Përgjegjë Sektori

34
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Departamenti
i Auditimit të
Buxhetit të
Pushtetit
Vendor

 Përgjegjë Sektori

 Drejtor i KVVTP
Prefektura e
Qarkut Korçë

Indicie

Nr. 147
dt.19.12.2016

 5 Specialistë KVVTP
8

 2 ish Specialistë KVVTP

Nenet 248 dhe
258 të Kodit
Penal,

“Shpërdorim i
detyrës” dhe
"Shkelje e barazisë
së pjesëmarrësve
në tendera apo
ankande publike"

Në hetim

STATISTIKAT E AUDITIMEVE TË USHTRUARA
PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2016

Nr.

35

Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

Bashkia Dibër,
ish Komuna
Maqellar

Nr. prot. data
e kallëzimit

Nr.
Pers.

Detyra funksionale

Nr. 731/11
dt.19.12.2016

3

 3 Anëtarë të KVO

 Mbikëqyrës punimesh
Këshilli i Qarkut
Gjirokastër

Nr. 1021/7
5
dt.30.12.2016

 Drejtues teknik kompanie
 Administrator kompanie

37

Bashkia Këlcyrë

Gjendja e
kallëzimit

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale

Nenet 248 dhe
258 të Kodit
Penal,

 2 Hartues projektesh

36

Referenca ligjore
për kallëzim penal

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

Nr. 734/11
dt.30.12.2016

Indicie

“Shpërdorim i
detyrës” dhe
"Shkelje e barazisë
së pjesëmarrësve
në tendera apo
ankande publike"

Në hetim

Departamenti
i Auditimit të
Buxhetit të
Pushtetit
Vendor

Nenet 248 dhe
258 të Kodit
Penal,

“Shpërdorim i
detyrës” dhe
"Shkelje e barazisë
së pjesëmarrësve
në tendera apo
ankande publike"
Indicie

Në hetim

Në hetim

14,693,493
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Nr.

38

Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

Ujësjellës
Kanalizime sh.a.
Pogradec

PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016

Nr. prot. data
e kallëzimit

Nr.
Pers.

Detyra funksionale

Referenca ligjore
për kallëzim penal

Gjendja e
kallëzimit

Nenet 248 dhe
186 të Kodit Penal
Nr. 275/8
dt.20.04.2016

1

 Ish drejtor i institucionit

“Shpërdorim i
detyrës” dhe
"Falsifikimi i
dokumenteve"

Në hetim

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale
Departamenti
Juridik,
Kontrollit të
zbatimit të
Standardeve
dhe Etikës

 4 Ish regjistrues
39

ZRPP Shkodër

Nr.702/22
dt.11.01.2016

 5 Hartografë
14

 4 Juristë
 1 Ish jurist

Neni 248 i Kodit
Penal

“Shpërdorim i
detyrës”

Në hetim

 2 Ish regjistrues
 1 Ish përgjegjës zone
40

ZRVPP Tiranë

Nr.703/22
dt.20.01.2016

8

 1 Ish jurist

Neni 248 i Kodit
Penal

 3 Ish specialistë

“Shpërdorim i
detyrës”

 1 Ish specialist hartograf
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Në hetim

Departamenti
i Auditimit të
Administrimit
të Aseteve,
Kontrollit të
Territorit dhe
Mbrojtjes së
Mjedisit
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Nr.

41

Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

ZRVPP Tiranë

Nr. prot. data
e kallëzimit

Nr.703/23
dt.20.01.2016

Nr.
Pers.

1

Detyra funksionale

 Indicie

Referenca ligjore
për kallëzim penal
Neni 281 i Kodit
të Procedurë
Penale "Kallëzim

nga nëpunësit
publik"

Gjendja e
kallëzimit

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale

Vendim
pushimi
Nr.2383
dt10.07.2016

 Ish Drejtor i ALUIZNI
42

ALUIZNI Elbasan

Nr.130/10
dt.31.05.2016

 Ish Përgjegjës Sektori
3

Specialiste çështjesh
pronësie

Neni 248 i Kodit
Penal

“Shpërdorim i
detyrës”

Në hetim

 Drejtor i ALUIZNI
43

ALUIZNI
Gjirokastër

Nr. 765/20
dt.13.06.2016

 Ish Drejtor i ALUIZNI
8

 4 Ish specialist legalizimi
 2 Ish hartograf

44

ZVRPP
Gjirokastër

Nr. 1102/14
dt.17.06.2016

5






Regjistrues
Hartograf
2 Ish Hartografë
Ish Jurist

Neni 248 i Kodit
Penal

“Shpërdorim i
detyrës”
Neni 248 i Kodit
Penal

“Shpërdorim i
detyrës”

Në hetim

Departamenti
i Auditimit të
Administrimit
të Aseteve,
Kontrollit të
Territorit dhe
Mbrojtjes së
Mjedisit

Në hetim
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Nr.

Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016

Nr. prot. data
e kallëzimit

Nr.
Pers.

Detyra funksionale

Referenca ligjore
për kallëzim penal

Gjendja e
kallëzimit

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale

 Regjistrues
 2 Ish Regjistrues
 2 Ish specialist
45

ZVRPP Berat

Nr. 189/9
dt.01.09.2016

15

 2 Ish përgjegjës
 3 Ish hartografë
 Hartograf

Neni 248 i Kodit
Penal

“Shpërdorim i
detyrës”

Në hetim

 Përgjegjës Sektori
 3 Juristë
 Ish Regjistrues
46

ZVRPP Kukës

Nr. 311/2
dt.02.09.2016

4

 Ish hartograf
 2 Juristë
 Ish Regjistrues

47

ZVRPP Kuçovë

Nr. 529/11
dt.30.09.2016

3

 Ish Regjistrues, ish
Hartograf
 Hartograf
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Neni 248 i Kodit
Penal

“Shpërdorim i
detyrës”
Neni 248 i Kodit
Penal

“Shpërdorim i
detyrës”

Në hetim

Në hetim

Departamenti
i Auditimit të
Administrimit
të Aseteve,
Kontrollit të
14,267 Territorit dhe
Mbrojtjes së
Mjedisit
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Nr.

Subjekti ndaj të
cilit është bërë
kallëzimi

Nr. prot. data
e kallëzimit

Nr.
Pers.

Detyra funksionale

 4 ish Regjistrues
48

ZVRPP Lushnjë

Nr.812/21
dt.27.12.2016

9

 5 Specialistë
 një ish Specialist

Referenca ligjore
për kallëzim penal
Neni 248 i Kodit
Penal

“Shpërdorim i
detyrës”

Gjendja e
kallëzimit

Dëmi
ekonomik
në 000/lekë

Departamenti
i Auditimit të
Administrimit
të Aseteve,
Kontrollit të
Territorit dhe
Mbrojtjes së
Mjedisit

Në hetim

 Regjistrues
49

ZVRPP Devoll

Nr.608/13
dt.11.11.2016

 5 ish Regjistrues
12

 5 juristë
 Përgjegjës Sektori/Hartograf

Gjithësej 49
kallëzime penale

191

Për 191 persona

Neni 248 i Kodit
Penal

“Shpërdorim i
detyrës”

Departamenti
që ka
konstatuar
veprën penale

Në hetim

38,612,355

Burimi KLSH
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Formular 5.1

EVIDENCA E KALLËZIMEVE PENALE
TË ANKIMUARA NË GJYKATË 2016

Nr. prot.,
Subjekti ndaj të cilit
Nr.

është bërë kallëzimi

Data e

Nr.

Referenca ligjore për

Vendim

Ankimuar në

Gjendja e

kallëzim penal

Pushimi

gjykatë

kallëzimit

Nr. 4411/2

Nr. 363/12

dt.29.04.2016

dt.6.05.2016

kallëzimit

Nr. 31/14
1

Detyra funksionale

Bashkia Patos

4
dt.08.09.2015

- Kryetar i Bashkisë;

Neni 258

- Kryetare e vlerësimit

“Shpërdorim i

të ofertave;
- Dy jurist.

detyrës”, parashikuar
nga Ligji Nr. 7895,
datë 27.01.1995 “Kodi
Penal i Republikës

- Kryetar i Bashkisë;
- Tre ish Drejtorët e
Nr. 276/14
2

Bashkia Kavajë

Planifikimit të
5

dt.31.08 2015

Territorit;
- Përgjegjëse e Sektorit
të Urbanistikës.

Neni 248
“Shpërdorim i

detyrës”, parashikuar
nga Ligji Nr. 7895,
datë 27.01.1995 “Kodi
“Penal i Republikës

Ankimuar në
Nr. 1910

Nr. 363/13

dt.22.04.2016

dt.06.05.2016

Gjykatën e
Apelit
Nr. 363/29
dt.27.07.2016
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Nr. prot.,
Subjekti ndaj të cilit
Nr.

është bërë kallëzimi

Data e

Nr.

Detyra funksionale

Referenca ligjore për

Vendim

Ankimuar në

Gjendja e

kallëzim penal

Pushimi

gjykatë

kallëzimit

Nr. 4864

Nr. 363/15

kallëzimit
Neni 333/a, 248, 258,
244,135 i Kodit Penal

- Administratori i
shoqërisë
Nr. 528/28
3

Albpetrol Fier

- Drejtor drejtorie
5

dt.24.09.2014

- Specialist
- Shefe finance
- Kryeinxhinier
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“Grupit të
strukturuar
kriminal”,
"Shpërdorim detyre",
“Shkelje të barazisë së
pjesëmarrësve në
tenderë apo ankande
publike ”,
“Korrupsion
aktiv/pasiv të
personave që
ushtrojnë funksione
publike/funksionarëv
e të lartë shtetëror”,
“Vjedhjes së kryer
duke shpërdoruar
detyrën”.

Në gjykim
dt.11.05.2016

dt.19.05.2016
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Nr. prot.,
Subjekti ndaj të cilit
Nr.

është bërë kallëzimi

Data e

Nr.

Detyra funksionale

Referenca ligjore për

Vendim

Ankimuar në

Gjendja e

kallëzim penal

Pushimi

gjykatë

kallëzimit

kallëzimit
- Ish Administrator i

4

OSHEE

Nr. 495/21,
dt.25.09.2015

shoqërisë
3

- Ish Drejtor
Departamenti

Neni 248 i Kodit
penal “Shpërdorim i

detyrës”

Në favor të
Nr. 12673

Nr. 363

KLSH-së, me

dt.22.04.2016

dt.29.04.2016

vendim
gjykate

- Ish Drejtor
- 2 ish Regjistrues
- Ish Përgjegjës zone
5

ZRVPP Tiranë

Nr.703/23
dt.20.01.2016

8

- 3 ish specialist
- Specialist hartograf
- Ish iurist

Ankimuar në
Neni 248 i Kodit
penal “Shpërdorim i

detyrës”

Gjykatën e
Nr.2383

363/37

dt.10.07.2016

dt.08.08.2016

Apelit
Nr. 363/69
dt.22.12.2016

ZRVPP Tiranë
6
(indicie)
7

Komisioni Qendror
i Zgjedhjeve

Nr.703/23
dt.20.01.2016
Nr.1131/17
dt.19.07.2016

1

1

Indicie

 Kryetare e KQZ

Indicie
Neni 248 i Kodit
Penal “Shpërdorim i

detyrës”

Nr.2383

363/37

dt10.07.2016

dt.08.08.2016

Nr.363/40

Nr.363/42

dt.07.09.2016

dt.29.09.2016

Në gjykim

Në gjykim
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Nr. prot.,
Subjekti ndaj të cilit
Nr.

është bërë kallëzimi

Detyra funksionale

Referenca ligjore për

Vendim

Ankimuar në

Gjendja e

kallëzim penal

Pushimi

gjykatë

kallëzimit

kallëzimit

ARRSH Projekti:
8

Data e

Nr.

Ndërtimi i aksit
Tiranë-Elbasan

 Drejtor i Njësisë së
Nr. 508/8
dt.07.09.2016

1

Menaxhimit të Projektit
të Rrugës Tiranë-Elbasan

Ankimuar në
Neni 248 i Kodit
Penal “Shpërdorim i

detyrës”

Nr.2651

Nr.363/26

dt.30.06.2016

dt.18.07.2016

Gjykatën e
Apelit
Nr. 363/60
dt.17.11.2016

 Kryetari i Këshillit
Teknik/ Drejtor i
Përgjithshëm i ARRSH
 Anëtar i Grupit të
9

Autoriteti Rrugor
Shqipëtar

Nr.787/15
dt.20.02.2016

5

Hartimit të Termave të
Referencave
 3 Anëtarë të Grupit të

Neni 248 i Kodit
Penal “Shpërdorim i

detyrës”

Nr.363/25

Nr.363/27

dt.18.07.2016

dt.19.07.2016

Në gjykim

Hartimit të Termave të
Referencave
OST Projekti i
10

ndërtimit të
Qendrës dispecer
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- Ish shefes së PIU
516/13
dt.22.09.2015

2

- Mbikëqyrëse kryesore të
sistemit SCADA

Neni 248 i Kodit
Penal “Shpërdorim i

detyrës”

Nr.9456
dt.17.07.2016

Nr. 363/35
Në gjykim
dt.08.08.2016

STATISTIKAT E AUDITIMEVE TË USHTRUARA
PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2016

Nr. prot.,
Subjekti ndaj të cilit
Nr.

është bërë kallëzimi

Data e

Nr.

Detyra funksionale

Referenca ligjore për

Vendim

Ankimuar në

Gjendja e

kallëzim penal

Pushimi

gjykatë

kallëzimit

kallëzimit
- Ministër i Energjisë dhe
industrisë, në cilësinë e
Kryetarit të Grupit

Ministria e
11

Energjisë dhe

118/13

Industrisë dhe

dt.12.10.2015

Punës
2

- Avokate e Përgjithshme Penal “Shpërdorim i
e Shtetit, në cilësinë e

Avokatura e Shtetit

Neni 248 i Kodit

detyrës”

Nr.3114/14
dt.28.07.16

Nr. 363/35
dt.08.08.2016

Anëtarit të Grupit të
punës
Neni 248 dhe 258
"Shpërdorim detyre"

Spitali Universitar
12

“Shefqet Ndroqi”,
Tiranë

1211/8
dt.17.05.2016

1

- Drejtori i SUSHNT

dhe “Shkelje të

barazisë së
pjesëmarrësve në
tenderë apo ankande
publike”.

Nr. 6437

Nr. 363/56

dt.03.11.2016

dt.10.11.2016

Në gjykim
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STATISTIKAT E AUDITIMEVE TË USHTRUARA
PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2016
PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016

Nr. prot.,
Subjekti ndaj të cilit
Nr.

është bërë kallëzimi

Data e

Nr.

Detyra funksionale

Referenca ligjore për

Vendim

Ankimuar në

Gjendja e

kallëzim penal

Pushimi

gjykatë

kallëzimit

Nr. 15918

Nr. 6/3

dt.28.12.2016

dt.12.01.2017

kallëzimit

13

Bashkia Lezhë

Gjithsej 13
kallëzime penale të
ankimuara në
gjykatë.
Burimi KLSH
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1105/15
dt.30.05.2016

- Përfaqësues ligjor i
1

firmës

Neni 248 i Kodit
Penal “Shpërdorim i

detyrës”

Për 39 persona

Në gjykim

STATISTIKAT E AUDITIMEVE TË USHTRUARA
PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2016
Formular 5.2

EVIDENCA E KALLËZIMEVE PENALE
TË ANKIMUARA TE PROKURORI I PËRGJITHSHËM

Nr.

Subjekti ndaj të cilit
është

Nr. prot.,

bërë kallëzimi

e kallëzimit

data

Nr.

Detyra funksionale

-

- Përcjellë materialet e
Auditimit për vlerësim
prokurorisë

Për Vlerësim

3

 Kryetar i njësisë së
prokurimit
 Dy Anëtar i njësisë së
prokurimit

Neni 248 i Kodit Penal
“Shpërdorim i detyrës”

Nr. 1039/26
1

Agjencia Kombëtare e
Kontrollit të Barnave

dt.20.06.2015
Nr. 276/12

2

Instituti i Sigurimeve
Shoqërore

dt.27.08.2015

Nr. 111/9
3

Bashkia Memaliaj

dt.30.6.2015

Referenca ligjore

2

 Kryetar i Bashkisë
Memaliaj
 Një - Inxhinier
ndërtimi i kontraktuar

për kallëzim penal

Neni 248 i Kodit Penal
“Shpërdorim i detyrës”

Vendim
Pushimi

Ankimuar tek
Prokurori i
Përgjithshëm

Nr. 6583

Nr. 363/4

dt.20.01.16

dt.05.04.2016

Nr. 8517

Nr. 363/1

dt.20.01.2016

dt.4.03.2016

Nr. 592

Nr. 363

dt.19.12.2015

dt.24.03.16
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STATISTIKAT E AUDITIMEVE TË USHTRUARA
PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2016

Nr.

JANAR – PRILL 2016
Nr. prot.,
Subjekti ndaj të cilit PËR PERIUDHËN
është
data
Nr.
Detyra funksionale

bërë kallëzimi

e kallëzimit

Nr. 32/12
4

Bashkia Kuçovë

dt.10.07.2015

5

Nr. 409/15
5

Dogana Tiranë

6

Shtypshkronja e
Letrave me Vlerë

dt.03.12.2015

7

Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve

Nr.1131/17
dt.19.07.2016

Gjithsej 7 kallëzime
penale të ankimuar
Burimi KLSH
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dt.08.09.2015

2

Nr. 1220/17
1

1

 Nënkryetar i Bashkisë
 Drejtor i Drejtorisë
Juridike
 Drejtorit të
Urbanistikës.
 Dy - specialist të
Urbanistikës
 Ish Kryetar DDT
 Ish Jurist DDT

 Administrator i
shoqërisë



Kryetare e KQZ

Për 14 persona

Referenca ligjore
për kallëzim penal

Neni 248 i Kodit Penal
“Shpërdorim i detyrës”

Neni 248 i Kodit Penal
“Shpërdorim i detyrës”

Neni 248 i Kodit Penal

“Shpërdorim i detyrës”

Neni 248 i Kodit Penal

“Shpërdorim i detyrës”

Vendim
Pushimi

Ankimuar tek
Prokurori i
Përgjithshëm

Nr. 1777/11

Nr. 363/2

dt.09.12.2015

dt.24.03.2016

Nr. 8572

Nr. 363/3

dt.8.01.2016

dt.24.03.2016

Nr. 222

Nr. 363/22

dt.30.06.2016

dt.12.07.2016

Nr.363/40

Nr.363/42

dt.07.09.2016

dt.28.09.2016

KLSH
1925

