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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në standardet e INTOSAI-t dhe Manualit të 

Përputhshmërisë të KLSH-it, kryer në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, 

Pyjeve, Ujërave dhe Turizmi (DRISHMPUT) Qarku Tiranë, rezultuan devijime nga kuadri 

ligjor rregullator në fuqi (kriteret) dhe konkretisht:  
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a. -DRISHMPUT Tiranë, që ushtron aktivitetin në juridiksion Qarku në 5 Bashki Tiranë, 

Kamëz, Vorë, Kavajë dhe Rrogozhinë, për periudhën objekt auditimi nga data 01.09.2016 deri 

më 01. 10.2018, ka kryer 1429 inspektime, ndarë 1147 inspektime ne mjedis dhe 282 në Pyje 

kullota; prej tyre në v.2018 me metodën on-line 194 inspektime 190 në mjedis dhe 4 në pyje; 

tregues i pamjaftueshëm për mundësim dhenie opinioni të arrijtes objektivit kryesor, duke u 

mbështetur vetëm në numrin faktik të inspektimeve, pasi ka munguar plani i miratuar i 

inspektimeve për secilin prej 3 viteve 2016, 2017 dhe 2018, dhe për shkak të mungeses së 

bazës së krahasimit, nga Grupi i auditimit u bë evidentimi dhe listimi i numrit të inspektimeve 

të kryera duke hartuar tabelat përkatëse  të realizimit faktik. 

b. Nga DRISHMPUT Tiranë nuk është hartuar miratuar plani vjetor i inspektimeve mbështetur 

në përcaktimin, argumentimin e zgjedhjes së subjekteve dhe fushave për inspektim mbi bazën e 

riskut si dhe regjistrit të riskut,  

c.-Në kryerjen e inspektimeve janë konstatuar mangësi e parregullsi në mbajtjen e 

dokumentacionit të inspektimeve, planeve vjetore, parashikimin e riskut, në sistemimin, 

arkivimin, përmbledhjen e dokumentacionit përbërës: Autorizim inspektimi, procesverbal 

inspektimi, procesverbal kundravajtje, raport përmbledhës të inspektimit deri në ekzekutimin e 

gjobave, sekuestrimeve, procesverbaleve të vlerësimit të dëmit(PVD) etj, 

 

 d. Nga auditimi i kryerjes së inspektimeve rezultuan me mangësi e shkelje 298 praktika 

inspektimesh kundrejt 1429 inspektime të kryera ose 21 % sipas fushave:  

- në mjedis 230 inspektime ose 20.% kundrejt 1147 gjithsejtë, në kundërshtim me ligjin 

nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 neni 62-66 “Inspektimi për 

mbrojtjen e Mjedisit”, me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë” nenin 45-48 dhe me ligjin nr.10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 

29, pika1/ii, “Kundërvajtjet” 

 - në pyje kullota 60 inspektime ose 21,2 % kundrejt 282 inspektimeve; mangësi në autorizimet 

e inspektimit, procesverbalit të inspektimit, ne plotësimin, mosdërgimin për ekzekutim të 

procesverbaleve të vlerësimit të demit, në plotësimin e vendimit përfundimtar të inspektimit; në 

kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në 

Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 

23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12 dhe me Manualin e Përgjithshëm të 

Inspektimit në Republikën e Shqipërisë,  si dhe VKM nr. 396, datë 21.06.2006, 

 

e.- Numër i kufizuar i inspektimeve me metodën on-line,  kryesisht inspektimet në pyje, në 

moszbatim të urdhrit nr. 284, datë 3.5.2018 “Për Kryerjen e Inspektimeve On-Line”  kjo për  2 

grup shkake: 

1.Shkak të sistemit lidhur me mangësitë dhe nevojën per modifikimin e përfshrjes në 

programin e inspektimeve on-line të 5 formateve të procesverbaleve; zgjidhjen, përfshirjen në 

sistem të 3 problemeve lidhur me identifikimin përcaktimin e ekonomive, ngastrave pyjore, 

kullosore, zonave te mbrojtura objekt inspektimi, identifikimin e kundravajtesit ne kushtet e 

flagrancës, kur nuk kane apo nuk paraqesin kartën ID (ne ekonomit pyjore, kullosore, ne rruge 

auto etj); -Problemi i planeve mujore apo vjetore te punës sipas ekonomive pyjore, 

kullosore,zonave te mbrojtura,gjueti etj, pasi sistemi i inspektimit on-line pranon vetëm 

subjekte me nr Nipt, gjë e cila ne ekonomit pyjore,kullosore etj nuk ekziston, nuk i përshtatet; 

për të cilat kemi propozuar masat për rregullimet.   

2. Nevoja për përmirësime afatesh ligjore për inspektimet në pyje, në harmonizim dhe zbatim 

të dy ligjeve nr. 10433, datë 16.6.2011“Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”  dhe ligjit 

nr. 9385, datë 4.5.2005 ”Për pyjet dhe shërbimin pyjor” në kryerjen e inspektimeve në fushën 
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e pyjeve në drejtim rregullimit dhe përputhjes afateve  ndërmjet neneve 45 dhe 46 të Ligjit nr. 

10433, datë 16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” me nenin 38 të ligjit nr. 

9385, datë 4.5.2005 ”Për pyjet dhe shërbimin pyjor” të ndryshuar, 

-rishqyrtimin dhe ndryshimin e afateve përcaktuar (prej 3 dhe 5 ditë) lidhur me dërgesat e 

njoftimeve të praktikave inspektuese, duke i rritur deri në 1javë, për inspektimet që kryhen në 

Sektorin Pyjor,nisur nga veçoritë e inspektimeve në Sektorin e Policisë Pyjore lidhur me 

hapësirën dhe shtrirjen territoriale, gjendjen dhe lëvizjen e selive (adresave) te subjekteve me 

veprimtaritë në fondin pyjor, dhe vonesat në rastet e dërgesave te njoftimeve të praktikave 

inspektuese me pasoja humbje të cështjeve në gjykata; për të cilat kemi propozuar rishqyrtimin 

dhe masat për përmirësim ligjo ne nenet 32 dhe 45 të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011 “Për 

Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, në  harmonizim me ligjin nr. 9385, datë 4.5.2005 

”Për pyjet dhe shërbimin pyjor”,të ndryshuar. 

 

f. DRISHMPUT Tiranë, sektori i inspektimit Pyjor, nga inspektimet në pyje nuk ka 

dokumentuar e vënë nën administrim të subjekteve shtetërore  në 11 raste me 64,8 mst dru 

zjarri  dhe 25 m2 lëndë punimi që i përkasin  periudhës 3/mujori IV v. 2016  dhe v. 2017, në  6 

rate për 49,8 mst dru zjarri dhe 25 m3 lëndë punimi për të cilat nuk janë marrë vendime 

sekuestrimi, apo përmoszbatim   të pika 4 për sekuestrim të vendimeve  nuk janë prerë 

fletëhyrje, me pasojë lënie dhe përfitimin e pa drejtë tek kundravajtëait të materialit drusor; 

ndërsa për v.2018 në 5 raste me 16 mst dru zjarri konstatuar dhe kapur gjatë transportit 

dokumentuar me 5 procesverbale të inspektimit nuk janë vënë nën administrim pra nuk janë 

dokumentuar me fletë hyrje, pasi rastet janë në ndjekje penale dhe nuk është vendosur 

sekuestro mbi materialin të ndodhur në Komisariate apo Prokurori 

 g. 1. DRIDHMPUT Tiranë Sektori Pyjor për 3/muj IV v. 2016 deri v. 2017 për  dëmtimet në 

pyje nga kundravajtësit prej 23 rasteve me vlerë dëmi 43,492.235 lekë, vetëm në 5 raste në 

vlerën 30,878,235 lekë ka hartuar Procesverbale Vlerësimi Dëmi (PVD), të cilat i ka kallëzuar 

në prokurori, ndërsa në 18 raste me vlerën 12,614,000 lekë, nuk janë hartuar PVD dhe nuk 

janë dërguar për arkëtim në bashkite dhe ne AKZM 

2. DRIDHMPUT Tiranë Sektori Pyjor në v. 2018, për dëmtimet në pyje nga kundravajtësit, 

prej 26 rasteve me vlerë dëmi 3,562,679,000 lekë, ku në 3 raste me vlerë 3,555,999,000 lekë 

(nr, 5, 16, 21) ka hartuar Procesverbale Vlerësimi Dëmi (PVD) dhe kallëzuar në prokurori 

(prej tyre Subjekti “Pashkashesh”shpk me vlerë dëmi 3,555,000,000 lekë), ndërsa në 23 raste 

me vlerën 6,680,000 lekë, janë hartuar PVD dhe janë në proces dërgimi për arkëtim që kanë 

sjellë pasoje vonesa ne arkëtimin të  vlerës 6,680,000 lekë, 

h.   DR ISHMPU Tirane  nuk ka vepruar për  49 raste në vlerën 8,590,000 lekë, prej të cilave: 

për 23 rastet me vlerën 6,900,000 lekë për mos vendosje të masës minimale të gjobës nga 

inspektimet për shkeljet në mjedis, për 19 raste subjekte për vlerën 190,000 lekë në inspektime 

për verifikimin e detyrës në subjektet me kontrata te mbetjeve te rrezikshme; për 7 raste vlerën 

1,500,000 leke,për  mosvendosje gjobe subjekteve që nuk  kanë plotësuar kushtet e lejeve të 

lëna detyrë, nuk kanë paraqitur raportet e vetmonitorimi, në kundërshtim me ligjin nr.10431 

datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për 

inspektimin në Republikën e Shqipërisë” ligjin nr.10448, datë 14.07.2011“Për lejet e 

mjedisit”,neni 29, pika1/ii,  

 

i. DRISHMPUT Tiranë për periudhën 2015, 2016, 2017 dhe 2018, për shkak të mos nxjerrjes e 

miratimit të aktit përkatës të kritereve të punësimit, zotëron strukturë të pa përshtatshme e të 

paqëndrueshme punonjësish me rreth 40, ku kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës e larguar nga 

shërbimi civil 31 punonjës ose 77,5%,(13 inspektorë pyjesh me kontratë, 17 punonjës civil 
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inspektorë mjedisi) me kohëzgjatje mesatare më pak se 1vit e 6 muaj me ndikim e mungesë të 

kualifikimit të nevojshëm; si dhe me nivel kualifikimi specialitet të pa përshtatshëm, jo 

funksionale dhe jo në përputhje me kriteret e kërkesat detyrat, funksionet përcaktuar në VKM 

nr. 103, datë 4.2.2015 “Për Krijimin dhe mënyrën e Organizimit të Funksionimit të 

Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave”  

 

j. DRISHMPUT Tiranë në hartimin, zbatimin ndjekjen menaxhimin e realizimit të treguesve të 

Buxhetit ka parashikime me rezerva, buxhete të pamjaftueshme, të pa argumentuar jo 

funksional me ndikim në numrin e inspektimeve, sidomos në distanca të largëta, nga mos 

përfshirja mosakordimi në zërin 602 “shpenzm transporti udhtime dieta” dhe  nivele të ulëta 

realizimi. 

Më analitikisht  referojuni Kreu IV Gjetje-Rekomandime te Raportit Perfundimtar.  

 

I1.HYRJE 

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

KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 14/1, datë 07.01.2019, miratuar 

nga Kryetari i KLSH, nga data 28.01.2019 deri në datë 17.03.2019, në subjektin Dega 

Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmi 

(DRISHMPUT) Qarku Tiranë për periudhën nga 01.09.2016 deri ne 01.01.2019 u krye 

auditimi “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë, ligjshmërisë  në aktivitetin 

ekonomiko-financiar”, dhe pas dërgimit të Projektraportit auditimit me shktesën 14/2, datë 

8.5.2019, kthyer me shkresen nr.1719, datë 06.06.2019, u përgatit raporti përfundimtar i 

auditimit  nga grupi i Auditimi me përbërje: 

1. Selfo  Zeneli, përgjegjës grupi 

2. Valdete Berisha, anëtar 

3. Keida Muça, anëtar 

Objektivat dhe qëllimi i auditimit 

Është ligjshmëria, përputhshmëria dhe rregullshmëria me dhenie opinioni, lidhur me vlerësimin 

e aktivitetit të institucionit në përmbushjen e qëllimit detyrave, funksioneve dhe misionit në 

zbatim të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” duke i 

kushtuar vëmendje të posaçme çështjeve që lidhen me vlerësimin e aktivitetit ekonomiko 

financiar, Vlerësimin e aktivitetit të institucionit për procedurën e inspektimeve në përputhje  

me zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore në fushën e inspektimit  në funksion të   mbrojtjes 

së mjedisit, pyjeve, Ujërave  si dhe aktivitetin Ekonomiko-Financiar, performancën e punës në 

përmbushje të funksioneve ligjore të mbrojtjes së mjedisit dhe pyjeve në zbatim të ligjit nr. 

10433, datë 16.06.2011”Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, ligjit nr.10431, datë 

09.06.20111“Për mbrojtjen e mjedisit”, Ligji nr. 10448 “Për Lejet e Mjedisit”,i ndryshuar;Ligji 

nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”; Ligji nr. 9385, datë 04.05.2005 

“Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor” i ndryshuar; Ligji nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin 

e integruar të mbetjeve”; VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e 

Organizimit e të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”, në bazë të 

Kreut IX të Rregullores nr.1, datë 15.09.2014  “Për  Organizimin Funksionimin e  Inspektoratit 

Shtetëror të Mjedisit Pyjeve dhe Ujërave në nivel qendror dhe rajonal”, Manualit të 

Inspektimeve, miratuar me Urdhrin nr. 13, datë 23.04.2015”Për Miratimin e Manualit të 

Përgjithshëm të Inspektimit  në Republikën e Shqipërisë; me synim ruajtjen e mjedisit dhe të 

pyjeve për të siguruar mirë përdorim të resurseve dhe garantimin e sigurisë së jetës 

veprimtarisë dhe aktivitetit të publikut nga kundravajtjet në mjedis dhe nga pasojat, kryerjen e 

inspektimeve, procedurën dokumentacionin, batimin e ligjit ndaj kudravajtësve marrjen e 
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masave bashkëpunuese  si dhe  forcimit të Sistemit të Kontrollit të Brendshëm, lidhur me 

integritetin e punonjësve në zbatim të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin”, lidhur me zbatimin e ligjshmërisë dhe  rregullshmërisë. Veç kësaj 

është pasur në qendër të vëmendjes siguria e nivelit të menaxhimit si dhe transparenca me 

publikun.  

Qëllimi i auditimit 

Është që nga ky auditim përputhshmërie dhënia e një opinioni mbi  bazën e vlerësimeve dhe 

gjetjeve mbështetur në standardet e INTOSAI-t, lidhur me  shkallën e realizimit nga subjekti të 

normave, kodeve dhe akteve ligjore, nënligjore në kryerjen e inspektimeve në fushën e 

mbrojtjes së Mjedisit dhe pyjeve e turizmit. 

Identifikimi i çështjes: 
Institucioni (DRISHMP) aktualisht DRISHMPUT Tiranë, ka si funksion ligjor kryerjen e 

inspektimeve në subjektet me synim ruajtjen e mjedisit dhe të pyjeve për të siguruar mirë 

përdorim të resurseve dhe garantimin e sigurisë së jetës veprimtarisë dhe aktivitetit të publikut 

nga kundravajtjet dhe pasojat në mjedis, procedurën dhe dokumentacionin e inspekimeve, 

zbatimin e ligjit ndaj kudravajtësve, marrjen e masave bashkëpunuese, bindëse edukuese me 

operatorët mjedisor, organizatat, shoqatat, NJQV-të, marrjen dhe zbatimin e masave ligjore 

ndaj kundtavatësve, masave administrative me gjobë e vjelja e gjobave dhe administrimi i 

materialit sekuestro, integriteti i inspektorëve në zbatimin me rigorozitet e transparencë të ligjit 

në kryerjen e inspektimeve si dhe aktivitetin Ekonomiko-Financiar, përrgjegjshmëria në 

përmbushje të rritjes së transparencës së institucionit në shërbimin ndaj publikut dhe forcimit të 

Sistemit të Kontrollit të Brendshëm, lidhur me integritetin e punonjësve në zbatim të ligjit nr. 

10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”,në zbatimin e ligjshmërisë 

dhe  rregullshmërisë së aktivitetit..  

Përgjegjësitë e Strukturave drejtuese të DRISHMPUT Tiranë: 

 Janë përcaktuar në bazë të Rregullores së Brendshme “Për  Organizimin Funksionimin e  

Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Pyjeve dhe Ujërave në nivel qendror dhe rajonal”, 

përgjegjësi të cilat burojnë në funksionet, qëllimin dhe detyrat e këtij institucioni të 

përcaktuara gjërësisht në ligjin nr. 10433, datë 16.06.2011”Për Inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë”,në VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit të 

Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”,ndryshuar me VKM nr. 

659,datë 10.11.2017 dhe VKM nr.338,datë 6.6.2018; si dhe në Manualin e Inspektimeve, 

miratuar nga Kryeinspektori i Përgjithshëm me Urdhrin nr. 13, datë 23.04.2015”Për Miratimin 

e Manualit të Përgjithshëm të Inspektimit  në Republikën e Shqipërisë; 

Përgjegjësia e audituesve: Kryerja e auditimit duke zbatuar kërkesat e Kodit Etik  dhe në 

përputhje e zbatim të standardeve të auditimit, të përcaktuara ne rregulloren për organizimin 

dhe funksionimin e KLSH, në përputhje me kompetencat e parashikuara në zbatimin e ligjit 

nr.154/2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 

Kriteret e vlerësimit: Në të gjitha fazat e auditimit, sipas programit të detajuar, në përshtatje 

me Standardet e Auditimit, në referencë me problematikën, është pasur si kriter vlerësues në 

radhë të parë ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, ligjin nr. 10433, datë 16.06.2011”Për Inspektimin në Republikën 

e Shqipërisë”,ligjin nr. 10431, datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, ligjin nr.10440, 

datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, ligjin nr. 10081, datë 23.02.2009 “Për 

licencat, autorizimet dhe lejet”, VKM nr. 419, datë 25.06.2014 “Për Miratimin e Kërkesave të 

Posaçme për Shqyrtimin e Kërkesave për Leje Mjedisi të Tipi A, B dhe C,.”; ligjin nr. 9228 

datë 24.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe pasqyrat Financiare”, ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik”, i ndryshuar”; ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin 
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Financiar dhe Kontrollin”, ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor 

në Republikën e Shqipërisë”, ligjin vjetor të buxhetit për vitin 2016, 2017, 2018 dhe udhëzimet 

në zbatim të tij; VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të 

Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”,ndryshuar me VKM nr. 

659,datë 10.11.2017 dhe VKM nr.338,datë 6.6.2018 Manualin e Inspektimeve, miratuar nga 

Kryeinspektori i Përgjithshëm me Urdhrin nr. 13, datë 23.04.2015”Për Miratimin e Manualit të 

Përgjithshëm të Inspektimit  në Republikën e Shqipërisë; VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit Publik;  VKM nr. 1189, datë 18.11.2009 “Për rregullat dhe 

procedurat për hartimin dhe zbatimin e Programit Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit”; ligjit 

nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit, ligji nr. 10266, datë 15.04.2010 “Për mbrojtjen 

e ajrit nga ndotja”; ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar te mbetjeve”; 

Vendim nr. 13, datë 4.1.2013 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për 

zhvillimin e procedurës së VNM”;  VKM nr. 803, datë 4.12. 2003 “ Për miratimin e normave te 

cilësisë se ajrit”; VKM  nr. 247, datë 30.04.2014 ”Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e 

të procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore”; VKM 

nr. 13, datë 04.01.2014 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin 

e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis”; ligji nr. 10440, datë 07.07.2011 “Për 

Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”; si dhe të gjitha aktet ligjore e nënligjore që rregullojnë 

veprimtarinë e institucionit.  

Standardet e auditimit: Në kryerjen e auditimit të DRISHMPUTFier , grupi auditimit është 

mbështetur dhe ka zbatuar standardet përcaktuar në manualin e auditimit përputhshmerisë, 

standardet e INTOSAI-t, Manualin e kryerjes së inspektimeve në fushën e mjedisit dhe 

pyjejeve, ligjet mjedisore, kodet përkatëse të etikës etj 

Standardet e auditimit: Në kryerjen e auditimit të DRISHMPUT Tiranw , grupi auditimit 

është mbështetur dhe ka zbatuar standardet përcaktuar në manualin e auditimit 

përputhshmerisë, standardet e INTOSAI-t, Manualin e kryerjes së inspektimeve në fushën e 

mjedisit dhe pyjejeve, ligjet mjedisore, kodet përkatëse të etikës etj 

 
III.  PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

 

III.1. Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm. 

DRISHMPU Tiranë, vitet e fundit nuk ka qënë audituar nga KLSH, por se fundi nga 

informacionet ne subjekt ka qenë audituar nga struktura e antikorrupsionit me tematike  mbi 

zbatimin e afateve të inspektimeve dhe vetëm për periudhën janar-shtator 2018. 

 

III. 2. Mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit. 

Auditimi mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit të Degës Rajonale ISHMPUT Tiranë, 

Respektimi i procedurave të hartimit dhe miratimit të projektbuxhetit. 
Nga auditimi i hartimit Projekt buxheteve dhe zbatimit të tyre për secilin prej viteve 2016, 

2017 dhe v.2018 lidhur me përgatitjen  u konstatuan  mangësi  si vijon: 

 

a. Në DRISHMPU Tiranë, ka munguar hartimi i PB dhe PBA për vitin 2016 (PB/PBA bëhet në 

v. 2015), dhe për v. 2017,2018  janë dërguar vetëm PB  pa përfshirë  kërkesa për art. 231  si 

dhe nuk janë paraqitur as PBA-të përkatëse, si dhe kanë munguar udhëzimet, mbikëqyrja dhe 

ndjekja nga ISHMPU Tiranë,  pra nuk janë zbatuar procedurat dhe afatet kohore  të procesit të 

hartimit të Projekt Buxheteve (PB/PBA), në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 8.7 2010 

“Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe nuk respektojnë kriterin e rritjes, në 
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kundërshtim me ligjin nr. 9936, date 26.06.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne 

Republikën e Shqipërisë” dhe udhëzimet përkatëse, si dhe në kundërshtim me ligjin nr. 

147/2015 “Për  Buxhetin e Vitit 2016”, ligjin nr. 130/2016 “Për Buxhetin e Vitit 2017”, ligjin 

nr. 109/2017 “Për  Buxhetin e Vitit 2018” dhe të Kapitulli IV pika 256 UMF nr. 2, datë 

06.02.2012 “Për Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”, sipas tabelës emërtuar 

“Parashikimi dhe realizimi i buxhetit për periudhën v. 2016, 2017 dhe v. 2018  

DRISHMPUT Tiranë tabela nr.1“. 

 

a. 1. Ka munguar hartimi i PB dhe PBA për vitin 2016 (PB/PBA që përgatitet në v. 2015) pasi 

nuk ka kërkesë buxhetore për PB/PBA nga DRISHMP Tiranë, pra nuk ka shkresë dërgimi në 

zbatim të procedurave të hartimit të buxhetit (PB/PBA) dhe kjo kërkesë duhej të bëhej në v. 

2015), por gjithashtu as nuk ka  kërkesë nga ISHMPUT Tiranë drejtuar DRISHMPUT Tiranë. 

2. Për vitin 2017 kërkesa buxhetore PB/PBA nga DRISHMP Tiranë është paraqitur me emale 

datë 28.08.2016 (ndërsa mungon dërgimi me shkresë) për fondin e kërkuar  prej 38,430 mijë 

lekë i ndarë vetëm paga e shpenzime operative dhe vetëm për PB, ndërsa mungon tabelat e 

kërkesës PBA dhe mungojnë paraqitja e nevojave për artikullin nr. 231, si dhe gjithashtu 

mungon kërkesa shkresa dhe udhëzimet nga ISHMPU Tiranë për hartimin dhe dërgimin e 

PB/PBA v. 2017 dhe 2017-2019. 

3. Për vitin 2018 kërkesa buxhetore PB/PBA nga DRISHMP Tiranë është paraqitur me emale 

datë 30.11.2017 (ndërsa mungon dërgimi me shkresë) për fondin e kërkuar prej 38,640 mijë 

lekë i ndarë vetëm paga e shpenzime operative dhe vetëm për PB, ndërsa mungon tabelat e 

kërkesës PBA dhe mungojnë paraqitja e nevojave për artikullin nr. 231, si dhe gjithashtu 

mungon kërkesa shkresa dhe udhëzimet nga ISHMPU Tiranë për hartimin dhe dërgimin e 

PB/PBA v.2018 dhe 2018-2020; gjendje kjo në kundërshtim me Ligjin nr. 9936, datë 

26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; me UMF nr. 8, 

datë 29.3.2012”Për Procedurat Standarde të Përgatitjes së PBA”, me ligjin nr. 147/2015 “Për 

Buxhetin e Vitit 2016”, ligjin nr. 130/2016 “Për  Buxhetin e Vitit 2017”,  ligjin nr. 109/2017 

“Për  Buxhetin e Vitit 2018” dhe të Kapitulli IV pika 256 UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për 

Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”, sipas tabelës emërtuar “Parashikimi dhe 

realizimi i buxhetit për periudhën v. 2016, 2017 dhe v. 2018 DRISHMPUT Tiranë Tabela 

nr. 1“ dhe Udhëzimit nr. 4, datë 29.02.2016 “Për Përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 

2017-2019 dhe sipas detajimeve të Tavaneve Buxhetore  sipas tabelave  Standard”.  

Për vitin 2016 me gjithë pamjaftueshmërinë e buxhetit për DRISHMPUT Tirane, ndryshimet 

ne ulje prej në 3,418,500 lekë përkatësisht paga e sigurime shoqërore 3,200,000 lekë dhe 

shpenzime operative për 218,500 leke e kanë thelluar mungesën e mosplotësimin e nevojave të 

institucionit por tregojnë edhe për moszbatim të kritereve dhe procedurave dhe  për buxhete jo 

funksionale. 

Ndryshimet janë bere me shkresat nr. 6123, datë 22.09.2016 për shumën 50,000 lekë nga zëri 

602 për likuidimin e vendimeve gjyqësore. Shkresat nr. 2783, datë 22.04.2016 për shumën 

168,500 për pagim të energjisë elektrike të papaguara nga muajt e kaluar nga Aparati i 

Ministrisë Mjedisit (brenda të cilës ka qenë dhe DRISHMPU).Shkresa nr. 17366/23, datë 

22.12.2016 zbritje në vlerën  3,200,000 lekë nga artikulli 600-601 (paga sigurime) 

Gjithashtu për periudhën 2016, 2017 dhe v.2018 konstatohet pamjaftueshmëri e theksuar 

akordimi në artikullin 602 mallra e shërbime, në nivele të ultë realizimi përkatësisht 23% dhe 

56%, mosplotësime të kërkesave për art 602 të cilat kushtëzojnë dhe ndikojnë direkt në 

përmbushjen e funksionit kryesor produktit kryesor pra në numrin e inspektimeve  realizuar 

përkatësisht 240, 483 dhe 706 inspektime, tregues ky mjaft i ulët për secilin prej viteve. 
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b.  në përgatitjen e buxhetit të v. 2017 (pasi viti 2016 nuk është hartuar PB dhe PBA ndërsa për 

vitet 2017 dhe v. 2018 është hartuar i pjesshëm,  nga vetëm financa si dhe mungojnë urdhrat 

për ngritjen e grupeve me detyrat konkrete dhe me afatet e përcaktuara në zbatim të 

procedurave)  

c. Nuk janë respektuar kriteri rritjes prej 10%, nga viti në vit pasi nuk dëshmohen 

dokumentohen  me tregues te tillë si numri i inspektimeve etj për produktet përkatës në fushën 

e Mjedisit, Pyjeve, me kostot përkatëse të çdo inspektimi, etj tregues të matshëm, pra PB-të 

nuk mbështeten në Planveprime, vjetore e afatmesme, dokument i cili mungon për secilin vit 

2016, 2017 dhe v. 2018. 

Gjithashtu për vitet 2016,2017 dhe 2018 nuk janë hartuar e nuk janë pjesë e PB-ve dhe PBA-ve 

Projektplanet dhe planet e miratuara të numrit të inspektimeve, këshillimeve, ekzistenca e të 

cilave do të përbente (produktin sipas Programeve nr. 5320 dhe 4260) dhe bazën mbi të cilat 

do të mbështeteshin PB dhe PBA reale, funksionale në përmbushje të funksioneve ligjore të 

DRISHMPUT Tiranë; mangësi kjo ne kundërshtim me Kapitullin II, paragrafët 2,3 të  

Manualit e Inspektimeve, miratuar me Urdhrin nr. 13, datë 23.04.2015”Për Miratimin e 

Manualit të Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë, që ngarkon me përgjegjësi 

Përgjegjësit e Sektorëve të inspektimit të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave Turizmit, specialistin e 

financës dhe ish-Kryeinspektorët e DRISHMPUT Tiranë. 

d. nuk mbështeten në dokumentet e hartuara me vehte si Objektivat, Strategjia dhe 

planveprimet përkatëse të çdo viti  kjo nxitur dhe nga zbatimi i Objektivave të Programit të 

Qeverisë dhe nga strategjitë sektoriale në fushën e Mjedisit dhe pyje kullotave, Ujërave 

Turizmit; që shërbejnë si shtylla orientuese, argumentuese; mangësi këto në kundërshtim me 

ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe nuk 

respektojnë kriterin e rritjes, mosveprim në kundërshtim me Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008, 

“Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republikën e Shqipërisë” dhe udhëzimet përkatëse.  

e. Ka munguar programimi dhe raportimi vjetor 2016, 2017 dhe 2018 (si pjesë e planveprimit  

mbi të cilën do të mbështetej edhe hartimi i projekt buxheteve përkatës) i numrit të 

inspektimeve (këshillimeve) i cili do të mund të parashikohej programohej me njërën prej 

metodave si metoda Globale duke u mbështetur në vitet e mëparshme korrektuar me detyrat 

apo objektiva specifike të vendosura nga institucioni qendror, dhe tjetra apo metoda analitike 

parashikuese për çdo proces apo mision inspektimi, pasqyruar në tabelën emërtuar 

“Parashikimi dhe realizimi i numrit të inspektimeve për vitin 2016, 2017 dhe v. 2018 

DRISHMPU Tiranë (në numër) Tabela nr. 2”; gjendje në kundërshtim me ligjin nr. 10433, 

datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë“, nenin 7 dhe neni 16”Misioni 

dhe Funksionet e Inspektoratit Qendror” pika 2 germat “b” dhe “c” ku shprehet se: ”....Miraton 

rregulla të Përgjithshme bazë për metodologjinë e vlerësimit të Riskut, programimin e 

inspektimeve dokumentimin e veprimtarisë së inspektimit si dhe raportimin e veprimtarisë së 

inspektorateve..” 

Nuk janë parashikuar vendosur programuar dhe evidentuar në zërin numër inspektimesh 

kategoria e aktiviteteve kulturalo-edukuese etj me operatorët, e biznesit, shoqatat, organizatat, 

njësitë vendore, Pleqësitë e zonave të banuara, lidhur me detyrat, detyrimet pasojat nga 

keqpërdorimi i pyjeve mbrojtëse, prodhuese kullota-livadhe, bimësi pyjore etj, në lidhje me 

njohjen e ligjeve, zbatimin e tyre dhe pasojat nga moszbatimi, me synim rritjen e rolit edukues-

parandalues dhe njohjen me pasojat ndëshkuese ligjor, në zbatim të ligjit 9385 datë 4.5.2005 

“Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, të ndryshuar, me nenin 12, pika 1, ië ligjit nr. 10433, datë 

16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë “, neni 40 “Parimi i Këshillimit dhe 

informimit”, ku shprehet se:” 1. Inspektori siguron këshillimin e subjekteve të interesuara për 
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parandalimin dhe shmangien e kërkesave ligjore, në mënyrë të thjeshtë, të kuptueshme dhe pa 

pagesë,...”  

II. Lidhur me çeljen zbatimin ndjekjen menaxhimin e realizimit të Buxhetit të miratuar në 

përmbushje të objektivave planveprimeve, të qëllimit funksioneve me produktet për 

veprimtarinë e viteve 2016, 2017dhe v. 2018 u konstatua pamjaftueshmëri, mungesë 

performance shprehur në:  

a. Parashikime me rezerva, buxhete të pa argumentuar jo real funksional që kanë sjellë pasojë 

nivele të ulëta realizimi përkatësisht: në vitin 2016  realizuar 98%, ose në shifra absolute 

buxheti është realizuar 28,347 mijë lekë kundrejt planit 28,781,5 mijë lekë, me diferencë 

mosrealizimi prej -4,34,5 mijë lekë; mosrealizimet janë në zërin paga e sigurime të cilat janë 

parashikuar me rezervë mbi nevojat dhe në shpenzimet operative; në vitin 2017 realizuar 85%, 

ose në shifra absolute buxheti është realizuar 25,944 mijë lekë kundrejt planit 30,900 mijë lekë, 

me diferencë mosrealizimi prej -4,956 mijë lekë, kryesisht në artikullin paga dhe sigurime 

shoqërore (nga parashikimi me rezerva prej ISHPU dhe mosplotësimi i numrit të inspektorëve) 

dhe në v 2018 realizuar 79%, ose në shifra absolute buxheti është realizuar 27,192 mijë lekë 

kundrejt planit 34,300 mijë lekë, me diferencë mosrealizimi prej -7,108 mijë lekë kryesisht në 

artikullin paga dhe sigurime shoqërore (nga parashikimi me rezerva prej ISHPU dhe 

mosplotësimi i numrit të inspektorëve); pasqyruar në tabelën emërtuar “Parashikimi dhe 

realizimi i buxhetit për periudhën v. 2016, 2017 dhe v. 2018 DRISHMPUT Tiranë tabela 

nr.1” bashkëlidhur; gjendje kjo në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 8.7 2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe nuk respektojnë kriterin e rritjes, në kundërshtim 

me ligjin nr. 9936 date 26.06.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republikën e 

Shqipërisë” dhe udhëzimet përkatëse, si dhe  me ligjin nr. 147/2015 “Për  Buxhetin e Vitit 

2016”, ligjin nr. 130/2016 “Për  Buxhetin e Vitit 2017”,  ligjin nr. 109/2017 “Për  Buxhetin e 

Vitit 2018”, dhe të Kapitulli IV pika 256 UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për Procedurat 

Standarde  të Zbatimit të Buxhetit”. 

 

b. Pra  për periudhën datë 01.10.2016 deri ne datë 31.12.2018 nuk janë llogaritur e shpërblyer 

25 punonjës në minimalisht shumën 99.000 lekë, përkatësisht për inspektorët: G. H 2,000 lekë, 

E. C. 2,500 lekë, A.B. 1,000 lekë, G. T. 1,500 lekë, G.R. 1,000 lekë, K.A. 2,000 lekë, A. 

Ç.11,500 lekë, O.Gj. 6,500 lekë, B. S. 11,500 lekë, J. Zh. 14,500 lekë, A. H.12,000 lekë, E.K. 

2,500 lekë, B. D. 12,500 lekë, Gj. T. 4,000 lekë, E. B. 500 lekë, Z. M. 500 lekë, D.K. 2,500 

lekë, H. Gj.1,500 lekë, Z. I.500 lekë, S. G. 1,500 lekë, D.Z. 3500 lekë,  E.A. 500 lekë, 

A..Gj.500 lekë, M. M. 500 lekë, B. T. 500 lekë, E. K.500 lekë, në kundërshtim me VKM nr. 

329, datë 20.04.2016 kreu III pika 2, ku shprehet: “Për shërbimet në një largësi mbi 50 km, 

jashtë qendrës së punës, kur punonjësi kthehet brenda ditës, trajtimi financiar i tyre përfshin 

dietën ditore në masën 500 lekë..” dhe sipas VKM nr. 148, datë 26/02/1998 “Për tarifat e 

transportit te udhëtareve”, pasqyruar në tabelën emërtuar ”Shërbime te kryera dhe pa 

urdhër-shërbimet të plotësuara sipas VKM nr. 329, datë 20.04.2016 hyre ne fuqi datë 

20.05.2016 për periudhën 01.10.2016 deri 31.12.2018 Tabela nr. 3”, bashkëlidhur. 

Mos shpërblimi e mosllogaritja i shpenzimeve për udhëtim e dieta ka rrjedhur nga 

mosparashikimi e mos përfshirja  në zërin ”shpenzime të tjera transporti, udhëtim e dieta për 

punonjësit llog 602.39 pra në  PB dhe PBA e viteve 2016, 2017 dhe 2018, në kundërshtim me 

ligjin nr. 9936 date 26.06.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republikën e 

Shqipërisë” dhe udhëzimet përkatëse. 

 

III. Mungojnë Relacionet raportet e realizimit të inspektimeve, ndërsa tabelat e treguesve të 

nivelit të realizimit të numrit të inspektimeve u përgatitën gjatë periudhës së auditivit (me 
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kërkesën e Grupit të auditimit të KLSH) nga Sektori  i Mjedisit dhe sektori i Pyjeve,  sektorët 

menaxherial sipas strukturës, ku nga raportimet mujore konstatojmë se  kryesisht treguesit janë 

raportuar vetëm në nivelin faktik dhe jo të tabeluar e krahasuar me treguesit e parashikuar në 

Planet vjetore (të cilat mungojnë) tregues ky që nuk është marrë për bazë në hartimin e Projekt 

buxheteve përkatëse, formë kjo raportimi jo e përputhur me normat e programimit dhe me 

kërkesat e ligjeve  “Për MFK“, “Për  Buxhetin”, ligjit “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor” 

me udhëzimet përkatëse, dhe me ligjin nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në 

Republikën e Shqipërisë“, nenin 7 dhe neni 16 ”Misioni dhe Funksionet e Inspektoratit 

Qendror” pika 2 germat “b” dhe “c” dhe me VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe 

Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave 

dhe Turizmit”, i ndryshuar, detyrim i qene , i paplotësuar që ngarkon me përgjegjësi 

përgjegjësit e sektorëve dhe Kryeinspektorët, përmendur sipër, pasqyruar në tabelën emërtuar 

“Parashikimi dhe realizimi i numrit të inspektimeve për vitin 2016, 2017 dhe v. 2018 

DRISHMPUT Tiranë tabela nr.2”, bashkëlidhur. 
Për mangësitë në hartimin parashikimin dhe përgatitjen e buxheteve në periudhën  2016-2018, 

dhe për nivele të ulta të realizimit të treguesve buxhetor, të rrjedhur nga faktorë risku 

menaxhimi  kryesisht të brendshëm por edhe faktorë të jashtëm (pamjaftueshmëria e buxheteve 

të akorduara për përmbushjen e funksioneve), në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 8.7 

2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, mos zbatim procedurash e kriterit të ritjes 

10% në hartimin e PB , PBA, në kundërshtim me Ligjin Nr. 9936 date 26.06.2008, “Për 

Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republikën e Shqipërisë” dhe udhëzimet përkatëse, me 

ligjin nr. 147/2015 “Për Buxhetin e Vitit 2016”, ligjin nr. 130/2016 “Për  Buxhetin e Vitit 

2017”,  ligjin nr. 109/2017 “Për  Buxhetin e Vitit 2018”, me Kapitullin IV pika 256 UMF nr. 2, 

datë 06.02.2012 “Për Procedurat Standarde  të Zbatimit të Buxhetit”, me ligjin nr. 10433, datë 

16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë“, nenin 7 dhe neni 16 ”Misioni dhe 

Funksionet e Inspektoratit Qendror”, pika 2 germat “b” dhe “c” dhe me VKM nr. 103, datë 

04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të Inspektoratit 

Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit”, i ndryshuar; krahas strukturave të tjera 

të ISHMPUT; në bazë të Kreut IX të Rregullores nr. 1, datë 15.09.2014 “Për  Organizimin 

Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Pyjeve dhe Ujërave në nivel qendror dhe 

rajonal“,  miratuar me shkresën nr. 1166, datë 16.9.2016 të Kryeinspektorit mbajnë përgjegjësi:  

 

z. E.R., me detyrë ish-Kryeinspektor deri  në Mars 2017, aktualisht i larguar,  

z. L. Zh., me detyrë ish-Përgjegjës Sektori Mjedisi dhe Kryeinspektor i komanduar nga marsi 

2017-mars 2018, aktualisht i larguar,  

z.E. A., me detyrë  ish-Përgjegjës  Sektori i Pyjeve Tiranë  deri në mars 2018, aktualisht i 

larguar,  

z. A. Gj., me detyrë ish-Përgjegjës Sektori i Pyjeve Tiranë prej prill-dhjetor 2018, aktualisht i 

larguar,  

z.A. K., me detyrë ish- Përgjegjës Sektori Mjedisi i komanduar me transferim të përkohshëm 

periudha Maj-Tetor 2018,  

z. E. B., me detyrë Përgjegjës  Sektori i Pyjeve Kavajë  

znj. M. Ll. (T), me detyrë specialiste Financës, DHE TË gjithë me cilësinë e detyrimit të të 

qenit si anëtarë të Grupit për Hartimin e PB dhe PBA të v. 2016, 2017 dhe 2018( që përgatiten 

përkatësisht deri në Gusht v. 2015, v. 2016 dhe v. 2017.  

Sa sipër është mbajtur Aktkonstatimi nr. 1, datë 04.02.2019,  
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III.3.  Kryerja e inspektimeve për zbatimin dhe kontrollin e akteve ligjore e nënligjore në 

në fushën e inspektimit të Mjedisit dhe Pyjeve. 

 

III.3.a 1.Kryerja e inspektimeve në zbatim të legjislacionit në fuqi dhe konform funksioneve të 

institucionit. Për periudhën 4 muj III  v.  2016 

Për 3-mujorin e IV vitit 2016 (veprimtaria Tetor–Dhjetor) zgjedhje të rastit për 22 

praktika inspektimi: 

1. Autorizim inspektimi nr. 2051/1, datë 10.10.2016, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. 

serie 0007321, datë 11.10.2016, kryer nga inpektorët E.D., E.K., në subjektin L.S. me aktivitet 

“Furrë Buke”. Nga inspektimi është konstatuar vetëm që subjekti nuk është i pajisur me leje 

mjedisore dhe është lënë afat 10 ditë. Nuk ka informacion nëse subjekti është inspektuar pas 

përfundimit të afatit prej 10 ditësh, nëse ka nisur procedurat e pajisjes me leje mjedisi apo jo. 

Nuk është e qartë arsyeja pse janë lënë pikërisht 10 ditë afat, pasi sic do të vihet re në 

vijim, këto periudha afati ndryshojnë në bazë të inspektorit që plotëson procesverbalin. 

2. Autorizim inspektimi nr. 2054/1, datë 10.10.2016, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. 

serie 0021999, datë 12.10.2016, kryer nga inspektorët A.K., A. B., në subjektin me aktivitet 

“Pikë grumbullim skrapi me qëllim riciklimi”. Nga inspektimi është konstatuar vetëm se 

“subjekti i përmbahet kushteve të lejes mjedisore”. Nuk ka një përshkrim të hollësishëm mbi 

atë çfarë është inspektuar konkretisht, si dhe nuk është përmendur asnjë mangësi, sado e 

vogël, gjatë zhvillimit të aktivitetit. Si rezultat nuk është lënë asnjë detyrë. 
3. Autorizim inspektimi nr. 2015/1, datë 10.10.2016, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. 

serie 0007364, datë 13.10.2016, kryer nga inspektorët A. B., Sh. L., në subjektin me aktivitet 

“Pastrim Kimik”. Nga inspektimi është konstatuar që subjekti është i pajisur me leje mjedisi 

dhe ushtron aktivitetin konform legjislacionit mjedisor në fuqi me nr.leje PN-2794-05-2016 

lëshuar më datë 17-05-2016. I lihet detyrë subjektit të jetë rigoroz në zbatimin e kushteve të 

lejes së mjedisit të cilën disponon”. Konstatimi i inspektorëve është shumë i përgjithshëm, 

nuk ka asnjë mangësi të vërejtur. Nuk është bërë asnjë konstatim në lidhje me mënyrën 

se si subjekti e ushtron aktivitetin dhe si i zbaton kushtet e lejes mjedisore. Rrjedhimisht 

detyra e lënë është gjithashtu e përgjithshme. Nuk mund të konstatohet konkretisht 

situata nga të dhënat e sipërpërmendura.  

4. Autorizim inspektimi nr. 1804/2, datë 07.09.2016, nisur nga ankesa nr. 1804 prot. të datës 

06.09.2016, bashëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 0021995, datë 20.09.2016, kryer nga 

inspektorët A.K., A. B., në subjektin me aktivitet “Mobileri, zdrukthtari”. Nga inspektimi është 

konstatuar se “subjekti ushtron aktivitet pa leje mjedisore. I lihet detyrë që brenda dt. 10 tetor 

2016 të fillojë procedurat për tu pajisur me leje mjedisi për aktivitetin që ushtron, konform 

legjislacionit mjedisor në fuqi”. Nuk ka asnjë të dhënë që ky subjekt të jetë inspektuar pas 

përfundimit të afatit prej 20 ditësh, nëse ka nisur procedurat e pajisjes me leje mjedisi 

apo jo. Nuk është e qartë arsyeja pse janë lënë pikërisht 20 ditë afat, ndërkohë që për të 

njëjtën mangësi, subjektit të pasqyruar në paragrafin 1, i është lënë 10 ditë afat. 
5. Autorizim inspektimi nr. 2054/1 datë 10.10.2016, bashëlidhur Procesverbal inspektimi nr. 

serie 0022000, datë 14.10.2016, kryer nga inspektorët A. K., A.B., në subjektin me aktivitet 

“Furnizim për mbushje gazi GLN”. Nga inspektimi është konstatuar vetëm se subjekti i 

përmbahet kushteve të lejes mejdisore. Nuk ka një përshkrim të hollësishëm mbi atë çfarë 

është inspektuar konkretisht, si dhe nuk është përmendur asnjë mangësi, sado e vogël, 

gjatë zhvillimit të aktivitetit. Si rezultat nuk është lënë asnjë detyrë.  
6. Autorizim inspektimi nr. 1951, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 0004129, datë 

29.09.2016, kryer nga inspektorët F.P., I. N., në subjektin me aktivitet “Stacion transferimi 

mbetjesh jo të rrezikshme”. Nga inspektimi është konstatuar “subjekti ka mangësi informacioni 
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mbi mënyrat se si keto mbetje i menaxhon dhe trajton. Lihet detyrë që brenda afateve që 

parashikon ligji të plotësojë këto mangësi”. Konstatimi i inspektorëve është shumë i 

përgjithshëm, ndërkohë që duhet të shtjellonte të gjitha detyrimet që i lindin subjektit nga leja 

mjedisore që disponon, në bazë të kërkesave të saj. Duke qenë se citohet se ka mangësi në 

informacion, nuk është përmendur fare detyrimi për kryerjen dhe raportimin e 

vetëmonitorimeve. Për rrjedhim detyra e vetme që i është lënë subjektit është e përgjithshme, 

ndërkohë që po të citohej konkretisht çfarë mungon për secilën nga detyrimet që ka subjekti, 

mund t’i liheshin dhe detyra konkrete për tu zbatuar nga inspektimi i kryer në terren. Në një 

inspektim të kryer në datën 07.10.2016 në lidhje me zbatimin e detyrave të lëna, është 

konstatuar vetëm se subjekti ka hartuar e dorëzuar vetëmonitorimet. Nuk ka asnjë të 

dhënë për mangësitë e konstatuara në procesverbalin e parë, në lidhje me menaxhimin e 

mbetjeve. 
7. Autorizim inspektimi nr. 2056, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 0004132 datë 

12.10.2016, kryer nga inspektorët F.P., I.N., në subjektin “X” sh.a. me aktivitet “Magazinim i 

kimikateve”. Nga inspektimi është konstatuar “se subjekti ka kryer monitorimet por nuk i ka 

dorëzuar pranë AKM”. Për këtë konstatim nuk është lënë asnjë detyrë, asnjë afat në lidhje me 

dorëzimin e monitorimeve. Nuk ka asnjë konstatim për mënyrën se si subjekti e ushtron 

aktivitetin, për mënyrën si i zbaton kushtet e lejes mjedisore, për rrjedhojë asnjë detyrë 

të lënë. Në vijim janë organizuar 2 inspektime të tjera me procesverbale Nr. serie 0004133 datë 

12.10.2016 për zbatim detyrash dhe ka rezultuar që ka nisur procedurat. Në vijim nëpërmjet 

procesverbalit me nr. serie 0004135 datë 13.10.2016 është konstatuar që subjekti ka dorëzuar 

vetëmonitorimet. 

8. Autorizim inspektimi nr. 2056, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 0004136, datë 

13.10.2016, kryer nga inspektorët F.P.I.N., në subjektin “Xj” sh.p.k. me aktivitet “Prodhim i 

ushqimeve dhe pijeve”. Nga inspektimi është konstatuar se “subjekti nuk ka përmbushur 

kushtin 4.1.4, nuk ka hartuar dhe dorëzuar raportet e vetëmonitorimit”. Për këtë konstatim nuk 

është lënë asnjë detyrë, asnjë afat në lidhje me dorëzimin e monitorimeve. Nuk ka asnjë 

konstatim për mënyrën se si subjekti e ushtron aktivitetin, për mënyrën si i zbaton 

kushtet e lejes mjedisore, për rrjedhojë asnjë detyrë të lënë. 

9. Autorizim inspektimi nr. 2004/1 datë 03.10.2016, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. 

serie 0007518, datë 07.10.2016, kryer nga inspektorët G. R., G.T., në subjektin “Z” sh.p.k. me 

aktivitet “Ndërtim”. Nga inspektimi është konstatuar se “kryhet transport dhe depozitim 

dherash (mbetje inerte) pranë një vendi gjatë rrugës Tiranë-Pezë Helmes. Për transportin dhe 

depozitimin e dherave nuk disponon dokumentacionin përkatës që ligji i cituar parashikon. 

Lihet detyrë që subjekti të paraqesë dokumentacionin përkatës pranë ISHMP Tiranë brenda 

datës 07.10.2016”. Afati i vendosur për subjektin për të sjellë dokumentacionin nuk është as 

një ditë. Në të njëjtën ditë është plotësuar procesverbali me nr. 0007519, sipas të cilit subjekti 

ka paraqitur dokumentacionin. 

10. Autorizim inspektimi nr. 2218/1 datë 24.10.2016, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. 

serie 0007261, datë 24.10.2016, kryer nga inspektorët A. B., Sh. L., në subjektin “. Y.” me 

aktivitet “Spital ditor pa shtretër dhe laborator mjekësor”. Nga inspektimi është konstatuar se 

“subjekti ushtron aktivitetin konform legjislacionit mjedisor në fuqi, i pajisur me lejen 

përkatëse të mjedisit. Ka kontratë shërbimi pa afat, për trajtimin e mbetjeve spitalore. I lihet 

detyrë subjektit të përmbushë me përpikmëri kushtet e lejes së mjedisit”. Nuk ka konstatime 

në lidhje me zbatimin e deritanishëm të kushteve të lejes mjedisore për subjektin dhe nuk 

ka detyra specifike të lëna, në bazë të çfarë nuk shkon saktësisht. 

11. Autorizim inspektimi nr. 2218/1 datë 24.10.2016, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. 

serie 0007264, datë 24.10.2016, kryer nga inspektorët A.B, Sh. L., në subjektin “D.” me 



 

 13 

RAPORT  PERFUNDIMTAR AUDITIMI I  PERPUTHSHMERISE   RREGULLSHMËRISË 

USHTRUAR NË  DEGËN  RAJONALE TË INSPEKTORATIT  SHTETËROR TË  MJEDISIT,  

PYJEVE, UJËRAVE  DHE  TURIZMIT,  QARKU  TIRANË  

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 

aktivitet “Restorant peshku”. Nga inspektimi është konstatuar se “subjekti ushtron aktivitetin i 

pajisur me leje mjedisi. I lihet detyrë të paraqesë brenda 15 ditëve raportin e vetëmonitorimit 

dhe tarifën vjetore të lejes mjedisore”. Nuk ka të dhëna në vijimësi nëse subjekti i ka 

realizuar detyrat e lëna apo nëse është ndërmarrë një inspektim tjetër për të konstatuar 

gjendjen. 
12. Autorizim inspektimi nr. 2111/2 datë 24.10.2016, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. 

serie 0004157, datë 24.10.2016, kryer nga inspektorët E. D., A. H., J. Zh., G. T., në subjekte të 

ndryshme me aktivitet “Karriera guri gëlqeror”. Nga inspektimi është konstatuar se “gjatë 

verifikimit në Parkun Kombëtar Dajt, në zonën ku kanë operuar subjekte me karriera guri 

rezultoi se subjekti C sh.p.k. nuk ushtron më aktivitet, pasi ka hequr makineritë, njëkohesisht 

edhe subjektet e tjera në këtë zonë me karriera guri janë jashtë funksionit pasi janë shpërngulur. 

Subjektet e mëposhtme: 1-C sh.p.k., 2-A, 3-B 4-J shpk, 5-S.sh.p.k. Këto subjekte nuk operojnë 

më në këtë zonë pasi janë shpërngulur”. Në bazë të observacioneve të ardhura në KLSH, 

këto subjekte të cilat operonin në Parkun Kombëtar Dajt janë shpërngulur dhe disa prej 

tyre kanë bërë rehabilitimin e zonës. Vetëm se në observacione nuk ka të dhëna konkrete 

në lidhje me pjesën e rehabilitimit të këtyre zonave.  
13. Procesverbal inspektimi nr. serie 0007342, datë 23.10.2016, kryer nga inspektorët O.Gj., E. 

C., në subjektin “H” sh.p.k., me aktivitet “Klinikë veterinare”. Nga inspektimi është konstatuar 

se “subjekti ka vazhduar procedurën për paisjen me leje mjedisore”. Ky inspektim është bërë 

në vijim të një inspektimi të mëparshëm ku është lënë detyrë të fillojë procedurat për tu pajisur 

me leje mjedisore, me një afat prej 7 ditësh, sipas PV me nr. serie 0004076, datë 29.09.2016. 

Afati që i lihet subjekteve ndryshon në bazë të inspektorit që e le kohën në dispozicion. 

14. Autorizim inspektimi nr. 2111/2 datë 24.10.2016, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. 

serie 0007243, datë 24.10.2016, kryer nga inspektorët E. D., J.Zh., G.T., në subjektin “G” 

sh.p.k., me aktivitet “Gur gëlqeror”. Nga inspektimi është konstatuar se “është i pajisur me 

Leje mjedisore për aktivitetin. I lihet detyrë të paraqesë pranë ISHMP Tiranë, dokumentacionin 

tekniko-ligjor që disponon brenda afatit 3 ditor”. Nuk ka asnjë konstatim në lidhje me 

zbatimin e kushteve të lejes mjedisore të subjektit në bazë të këqyrjes në terren. Nuk ka 

informacion të mëtejshëm për ndjekjen në vijim të kryerjes së detyrës së lënë.  

15. Autorizim inspektimi nr. 2111/2 datë 24.10.2016, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. 

serie 0007246, datë 28.10.2016, kryer nga inspektorët E. D., J.Zh., G. T., në subjektin “M.” 

sh.p.k., me aktivitet “Nxjerrja e mineraleve të rërës dhe argjilës”. Nga inspektimi është 

konstatuar se “subjekti është i pajisur me Lejen mjedisore përkatëse dhe zbaton kushtet e lejes 

mjedisore sipas raportit të monitorimit të dorëzuar pranë AKM, për periudhën mars-shtator 

2016”. Nuk kuptohet se pse citohet se sipas raportit i zbaton kushtet e lejes mjedisore, 

ndërkohë që inspektimi në terren bëhet pikërisht për të parë konkretisht si zbatohen 

kushtet e lejes mjedisore. Nëse ndiqet logjika e plotësimit të këtij procesverbali dhe 

zbatimi i kushteve konstatohet nga raporti i monitorimit ath pse të kryhen inspektimet në 

terren. Inspektorët nuk kanë nxjerrë asnjë konkluzion nga këqyrja në terren e subjektit 

dhe nuk kanë lënë asnjë detyrë. 

16. Autorizim inspektimi nr. 2111/2 datë 24.10.2016, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. 

serie 0007247, datë 28.10.2016, kryer nga inspektorët A.H.G. T.në subjektin “K” sh.p.k., me 

aktivitet “Prodhim i produkteve abrazive dhe produkteve të tjera jometalike”. Nga inspektimi 

është konstatuar se “subjekti është i pajisur me Lejen mjedisore përkatëse për aktivitetin. I lihet 

detyrë të zbatojë kushtet dhe kërkesat e lejes mjedisore si dhe t’i raportojë ato pranë AKM-së 

në afatin e përcaktuar në Leje”. Nuk ka asnjë konstatim në lidhje me mënyrën e zbatimit të 

kushteve të lejes mjedisore. Është e pakuptueshme që në inspektim të subjektit në terren 
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nuk përmendet gjendja e konstatuar nga inspektorët në vend dhe të lihen detyra për 

përmirësimin e saj. 

17. Autorizim inspektimi nr. 2002/1 datë 03.10.2016, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. 

serie 007479, datë 06.10.2016, kryer nga inspektorët G. H., B. S., në subjektin “L” sh.p.k., me 

aktivitet “Magazinim hekur skrap”. Nga inspektimi është konstatuar se “subjekti ushtron 

aktivitetin i pajisur me leje mjedisore. I lihet afat 8 ditë të plotësojë kushtin 4.1.4 dhe 4.1.6 të 

lejes mjedisore që mban”. Në vijim të Proces Verbalit nr. 0007314 24.10.16 citohet se subjekti 

nuk i ka kryer detyrat. Në bazë të observacioneve të ardhura në KLSH nga inspektori G.H., u 

vu në dispozicion materiali që mungonte dhe konstatohet se ndaj subjektit, nëpërmjet 

procesverbalit nr. 0010747 është aplikuar gjobë për moszbatimin e kushteve të lejes mjedisore, 

të kushteve 4.1.4 e 4.1.6, në vlerën 300,000 lekë, sipas specifikimeve në legjislacionin. 

18. Autorizim inspektimi nr. 2211/1 datë 24.10.2016, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. 

serie 0007317, datë 25.10.2016, kryer nga inspektorët G. H., B. S.në subjektin “U” sh.p.k., me 

aktivitet “Fabrikë këpucësh”. Nga inspektimi është konstatuar se “subjekti ushtron aktivitet i 

pajisur me leje mjedisi lëshuar në vitin 2012. I është lënë afat 20 ditë të fillojë procedurat për 

rishikim e kushteve të lejes mjedisore që mban”. Bazuar në informacionin shtesë të sjellë me 

observacione nga inspektori G.H., pas verifikimeve të bëra në QKB subjekti është pajisur me 

leje të tipit B. 

19. Autorizim inspektimi nr. 2238/2 datë 31.10.2016, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. 

serie 0007267, datë 02.11.2016, referuar një ankese drejtuar ISHMPU Tiranë, nga një qytetare 

për djegie të mbetjeve në këtë landfill, inspektim i kryer nga inspektorët Sh. L., A.B., në 

Landfillin e Sharrës. Nga inspektimi është konstatuar se “në Landfill nuk bëhet procesi me 

djegje i mbetjeve urbane të ndara këto, në mbetje urbane dhe mbetje spitalore të autoklavuara 

apo të incineruara, por bëhet vetëm depozitim me shtresëzim dhe ngjeshja e tyre dhe çdo 2 m 

trashësi mbetje bëhet izolim me 50 cm shtresë dheu. Qyteti i Tiranës sot gjeneron mesatarisht 

nga 550-600 ton mbetje në ditë të cilat dërgohen nga shoqëritë e pastrimit të 6-zonave të 

Tiranës për tu asgjësuar në Landfill. Landfilli i Sharrës është i vetmi në shërbim të Tiranës si 

dhe Njësive Administrative përreth qytetit. Ndërhyrja e fundit që është bërë në këtë objekt 

daton në vitin 2008 ku u mundësua rehabilitimi i gjendjes ekzistuese duke i dhënë Bashkisë 

Tiranë kohën e mundshme për zgjidhjen në mënyrë definitive të ketij problemi. Falë kësaj 

ndërhyrje u fitua një kohë 5-7 vjet. Sot në këtë objekt realizohet vetem një trajtim mekanik i 

mbetjeve urbane nëpërmjet shtrirjes në shtresa dhe ngjeshjen e tyre. Nga një analizë e mbetjeve 

e realizuar rezulton se rreth 47-48 % e mbetjeve që mbërrijnë në këtë objekt janë të 

biodegradueshme, pjesa tjeter është plastike, qelq e kartoneri. Problematika kryesore në këtë 

territor është se kanë kaluar 8-vjet dhe ende vazhdohet të depozitohet në mungesë të një 

Landfilli të ri. Situata bëhet problematike si pasojë e hartës së re territoriale duke e mbingopur 

këtë territor qe dhe pak muaj jetë ka për trajtimin e mbetjeve urbane të Qytetit të Tiranës”. 

Inspektimi nuk është kryer dhe në orare jo të zakonta, për të ndjekur plotësisht ankesën, pasi 

djegia nuk bëhet gjatë orareve të por në oraret e vona të natës kur vëmendja është më e ulët. 

Inspektimi nuk është shoqëruar me foto të marra nga ambjentet e landfillit si dhe nuk është 

përsëritur në një kohë të dytë. 
20. Autorizim inspektimi nr. 2384/1 datë 14.11.2016, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. 

serie 0004159, datë 15.11.2016, kryer nga inspektorët E. K., J.Zh., në subjektin “T” sh.p.k., me 

aktivitet “Furnizim me karburant dhe gaz i makinave”. Nga inspektimi është konstatuar se 

“subjekti ushtron aktivitet me leje mjedisi dhe respekton kushtet e lejes mjedisore duke kryer 

edhe raportin e vetmonitorimeve”. Konstatimi është shumë i përgjithshëm, duke i 

përmbledhur të gjitha kushtet në një fjali të vetme. Nuk është lënë asnjë detyrë apo 

këshillim për subjektin. 
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21. Autorizim inspektimi nr. 2384/1 datë 14.11.2016, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. 

serie 0004160, datë 15.11.2016, kryer nga inspektorët E. K.J.Zh., në subjektin “J” sh.p.k., me 

aktivitet “Magazinim kimikatesh”. Nga inspektimi është konstatuar se “subjekti respekton 

kushtet e lejes mjedisore duke kryer edhe raportin e vetmonitorimeve”. Konstatimi është shumë 

i përgjithshëm, duke i përmbledhur të gjitha kushtet në një fjali të vetme. Nuk është e qartë se 

ku konsiston inspektimi nga inspektorë të kualifikuar të ISHMPUT Tiranë. Procesverbali i 

inspektimit nuk është shprehur në mënyrë konkrete për situatën në terren, për secilën 

nga kushtet e lejes dhe menyrën se si i zbaton subjekti. Nuk është lënë asnjë detyrë apo 

këshillim për subjektin. 

22. Autorizim inspektimi nr. 2437/1 datë 25.11.2016, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. 

serie 0007395, datë 30.11.2016, kryer nga inspektorët E. D., Fl.K., në subjektin “I” sh.p.k., me 

aktivitet “Rritje instensive e derrave”. Nga inspektimi është konstatuar se “subjekti është i 

pajisur me leje mjedisore, lëshuar nga QKL. Subjekti ka kryer monitorimin dhe zbaton kushtet 

e lejes sipas përcaktimit të lejes së mjedisit nga DRM”. Konstatimi është shumë i përgjithshëm, 

nuk ka përcaktime konkrete të situatës në bazë të kushteve të lejes mejdisore dhe zbatimit të 

tyre. Nuk është lënë asnjë detyrë.  

 

Në inspektimet e kryera në terren, nuk ka përshkrime specifike mbi situatën konkrete në terren 

dhe mnëyrën se si subjekti i zbaton kushtet e lejes mjedisore. Konsatimet e inspektorëve janë të 

përgjithshme dhe për rrjedhim detyrat e lëna kufizohen në pajisje me leje, për ato raste kur nuk 

ka, si dhe kryerjen e dërgimin e vetëmonitorimeve. Detyrat që lihen nuk janë të lidhura me 

konstatimet konkrete të situatës në terren të kryera nga specialistë të fushës së mjedisit. Sa më 

sipër është në kundërshtim me pikën 3, neni 45, ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 Neni 45, “Për 

inspektimin në Republikën e Shqipërisë”. 

Afati që i lihet subjekteve për të kryer detyrat e lëna ndryshon në bazë të inspektorit që kryen 

inspektimin. Për të njëjtën shkelje dhe për të njëjtën detyrë, subjekteve të ndryshme, i lihen 

afate të ndryshme. 

ISHMPUT Tiranë nuk ka hartuar plane mujore e vjetore për ushtrimin e inspektimeve në 

qarkun e Tiranës, inspektimet janë të rastësishme, në bazë të urdhrave të ministrit ose ankesave 

të ndryshme. Një gjë e tillë bën që kryerja e tyre të mos i shërbejë qëllimit të punës, si dhe të 

mos ketë ndikim në ruajtjen e parametrave mjedisorë në qarkun e Tiranës dhe zbatimit të 

legjislacionit mjedisor. Sa më sipër është në kundërshtim me pikën 5/dh të VKM nr. 46, datë 

29.1.2014 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të inspektoratit shtetëror 

të mjedisit, pyjeve dhe ujërave”. Për këtë mban përgjegjësi z. Edmond Rrushi, me detyrë 

Kryeinspektor i ISHMPUT Tiranë, për periudhën 01.10.2016-31.12.2016. 

Përzgjedhja e subjekteve për tu inspektuar nuk kryhet sipas rëndësisë së tyre dhe sipas ndikimit 

që mund të kenë në mjedis, pasi nga praktikat e përzgjedhura subjektet janë me ndikim të ulët 

ose të mesëm në mjedis. P.sh., vetëm një një rast (nga prakikat e audituara) është bërë 

inspektimi i guroreve në qarkun e Tiranës  

Sa sipër është mbajtur Aktkonstatimi nr.11, datë 15.3.2019 

 

III.3.a 2.Kryerja e inspektimeve në zbatim të legjislacionit në fuqi dhe konform funksioneve të 

institucionit. Për periudhën v.  2017 

Sektori i Inspektimit Mjedisor 

Qëllimi i veprimtarisë së inspektimit në mbrojtjen e mjedisit arrihet nëpërmjet: vlerësimit të 

respektimit të kërkesave ligjore nga subjekti i inspektimit; dokumentimi i praktikave më të 

mira në respektimin e kërkesave ligjore; këshillimin e subjektit të inspektuar për zbatimin sa 
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më korrekt të kërkesave ligjore; urdhërimin e korrigjimit të shkeljeve të kërkesave ligjore dhe 

dhënies së dënimeve dhe marrjes së masave të tjera administrative.  

 Kryerja e detyrës: bazohet në rregulloren e brendshme dhe detyrat  inspektorët i kryejnë në 

zbatimin e ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”. Për 

kryerjen e detyrës sektori mbështetet në planin mujor të inspektimeve të miratuar nga 

Kryeinspektori, dokumentacionin bazё procesverbalin e konstatimit për të cilin në ligj ka nene 

të specifikuara se si mbahet, plotësohet dhe shqyrtohet, marrjen e vendimit të inspektorit dhe 

ecuria e zbatimit tё tij duke respektuar të drejtat e subjektit për sqarime dhe trajtim sipas një 

shkalle të caktuar ligjore deri në gjykatë. Grupi i inspektimit formohet prej 1, ose 2-3 

inspektorëve, e drejtë kjo e parashikuar nga ligji, në vartësi me llojin e inspektimit, kapacitetit 

ekonomik të subjektit dhe territorin ku inspektohet. Gjithashtu pjesë e procedurave është marrja 

e vendimit nga inspektori dhe  përcaktimi i sanksioneve administrative. Nga auditimi 

konstatohet se në zbatim ligjit dhe procedurave nuk ka përcaktim ligjor me afat të përcaktuar 

dhe kalimin në sektorin e financës mbi kontabilizimin e vendimit  nisur nga parimi i të 

“drejtave të konstatuara” nga ta drejtat e tjera që ka subjekti. 

 Misioni : i punës për këtë sektor është garantimi dhe respektimi i kërkesave ligjore në fushën e 

mbrojtjes së mjedisit, kjo bazuar në ligjin nr. 10431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”, 

ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e Integruar të Mbetjeve”, ligjit nr. 10448, 

datë 14.7.2011 "Për lejet e Mjedisit" dhe ligjeve të tjera në funksion të mbrojtjes së mjedisit. 

Ndër problematikat më kryesore për këtë qark janë mbrojtja e mjedisit detar-lumor- liqenor, 

Zonave të Mbrojtura,pyjet e kullotat nga veprimtari të tilla si:prerja e drurëve e zjarret, 

shfrytezimi i inerteve lumore, guroret, furrat e gëlqeres,  mbetjet urbane  dhe inerte mbetjet 

spitalore,derdhje e ujrave të ndotura në mjedise turistike dhe ndotja e tokës e ajrit dhe ujrave në 

zonat urbane nga aktivitete të individëve dhe subjekteve private që ushtrojnë veprimtari të 

ndryshme etj. 

 Për kryerjen e auditimin  u  shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:  

1. Autorizimet e nxjerra per cdo inspektim, 

Praktikat e procedurave të ndjekura për inspektimet e kryera nga ISHMPUT Tirane  për 

periudhën 2017 përfshihen. 

Autorizimet, Procesverbalet e inspektimit, rregjistrat apo databaze-t e listave të subjekteve të 

pajisura me leje mjedisore,korespondenca zyrtare me institucionet e tjera,evidencat e mbajtura 

për vendimet administrative, për inspektimet e kryera dhe dëmet e konstatuara.  

 Mbi bazën e praktikave u hartuan tabelat me te dhenat si: autorizimet, subjektete dhe 

aktiviteti që kryen, problematikat e konstatuara, leje mjedisore, ri-inspektimet, konstatimet si 

dhe vendimet administrative . 

 Për periudhen objekt auditimi nga Sektori i Mjedisit nuk ka të  hartuara  dhe te 

miratuara plane mujore dhe si rezultat nuk kemi plane dhe realizimin e inspektimeve, për gjithe 

periudhën. 

 Organizimi dhe realizimi i inspektimeve është bërë mbi  bazë të autorizimeve , janë 

zbatuar me  plane  në bazë autorizimesh. Nga auditimi i dokumenatacioni vihet rese nuk ka nje 

numer te konsiderueshem te inspektrimeve te lejeve mjedisore qe disponojen leje te Tipat A 

dhe tipit  B dhe C. Gjithashtu nuk ka numer te planifikuara  inspekime ne zonat e mbrojtura. 

-  Në kuadër të misionit dhe qëllimit të tij Sektori i Inspektimit Mjedisor në përmbushje të 

kërkesave ligjore ka realizuar 368 inspektime për periudhen per periuden 2017. 

Nga informacioni qe morëm nga  DR ISHMPU Tirane  lista e subjekteve me leje dhe pa leje në 

Qarkun Tirane paraqiten si më poshtë: 

-Për gjithë periudhen objekt auditimi janë  marre gjithsej 233 vendime për Denim 

Administrativ  në subjekte me vlerë 96,355,000 lekë. 
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-për vitin 2016 janë 16 vendime për Denim Administrativ ne vlerë 2,180,000 lekë. 

-Për vitin 2017 janë 66 vendime për  Denim Administrativ në vlerë 17,345,000 lekë . 

-Për vitin 2018 janë 151 vendime për Denime Administrative në vlerë 76,830,000 lekë. 
                                   Tabela me nr e Inspektimeve per vitin 2017. 

 
Periudha Inspektime të realizuar    Emrat e inspektoreve    
Janar 44 

 Shkurt 58 
 Mars 41 
 Prill 13 
 Maj 47 
 Qershor 49 
 Korrik 29 
 Gusht 87 
 Shtator - 
 Tetor - 
 Nentor - 
 Dhjetor - 
 Totali I Inspektimeve 368 (inspektime) 
  

Për periudhen Janar –Dhjetor  2017 stafi i ISHMPU Tirane inspektimeve te kryra me 

attorizime të miratuara nga kryeinspektori  janë angazhuar jashtë programit në nismën e 

Urdhrit të Kryeministrit “Të pastrojmë Shqipërinë”.Në këtë periudhe në muajin prill-maj është 

bërë bllokimi i dokumentacionit fizik për ushtrimin e inspektimeve (blloqeve të 

procesverbaleve) për implementimin e programit online të procedurës së inspektimit, në bazë të 

urdhrit nr.284 datë 13.05.2017duke sjellë kështu reduktimin e inspektimeve. 

-Në muajin Maj është njohur inspektoriati me urdhrin nr. 284 datë 03.05.2018 të Inspektoriat 

Qendrore per kryerjen e inspektimeve online në të cilën theksohet”:  

- E gjithe veprimtaria inspektuese e Inspektoriateve shtetërore/trupa e te tjera Inspektuese te 

kryhen online në sistemin “e-Inspektimit”nëpemjet paketave portale.  

-Te kryeje Inspektimet on-line dhe të prodhojë akte administrative në sistem . 

Inspektimet në fushen e mjedist online kanë filluar me datë 03.04.2018, pasi sistemi nuk ka 

qënë në funksionim të plotë dhe për këto arsye është bërë kerkese herë pas here  per problemet 

e sistemit si dhe kërksa për trajnim të punonjësve pasi nga ana e Inspektoriatit Qëndrore nuk 

janë kryer trajnime  e duhura . 

Nga auditimi i dokumentacionit u konstatuan shkelje dhe  pa rregullesi të trajtuara si me 

poshtë: 

1. Sektori i Inspektimit Mjedisor në Qarkun e Tiranes  nuk ka një bazë të dhënash të saktë dhe 

të listuara sipas ndikimeve që kanë në mjedis subjektet të cilat operojnë në Qarkun e Tirane , 

ku në bazë të këtyre të dhënave të bëhej identifikimi i subjekteve me risk të lartë me ndikim në 

mjedis, në përmbushje të detyrimeve ligjore si dhe detyrimeve që rrjedhin nga Urdhrat e 

Inspektoratit Qendror nr. 13, datë 23.04.2015 "Për miratimin e manualit të përgjithshëm të 

inspektimit në Republikën e Shqipërisë" si dhe urdhrit nr. 4 datë 19.02.2015 "Për miratimin e 

rregullave të përgjithshme bazë mbi metodologjinë e vlerësimit të riskut .  

2. Sektori i Inspektimit Mjedisor nuk disponon një databaze për gjithë subjektet që ushtrojnë 

aktivitet në Qarkun Tirane, të plotësuara me të dhënat si: licencimi, koha e ushtrimit të 

aktivitetit, lejet mjedisore etj. Janë bërë përpjekje për marrje të këtij informacioni nga Faqja 

zyrtare në internet e Qendrës Kombëtare të Biznesit,  i cili nuk jep informacion të plotë në 

lidhje me aktivitetin që ushtron subjekti aktualisht nga gjithë veprimtaritë e rregjistruara, 

adresat si dhe licencat që disponon subjekti. Gjithashtu nuk është bërë e mundur të kryhet 

korespondencë  me DRTT Tirane për informacion më të detajuar.  
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3. Sektori i Inspektimit Mjedisor nuk ka krijuar dosje të përhershme të inspektimit për çdo 

subjekt të inspektuar kërkesë kjo e Urdhrit të Inspektoratit Qendror Nr. 13 datë 23.04.2015 

“Për miratimin e manualit të përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë. 

4. Ne DR ISHMPU Tirane rezulton se nuk jane paraqitur ne subjekt njoftimi per inspektime 

sipas ligjit te Inspektimiit në  Fushen e Mjedisit . 

5. Kryeispektori i DRISHMPU–se  Tirane për vitin 2017 nuk ka hartuar dhe progamuar plane 

mujore  per kryerjen e inspektimeve dhe si rezultt i ketyer veprimeve nuk ështe bere i mundur 

dhe verifikimi i subjekteve që ushtrojne aktivitet  te paisuara apo te pa paisur  me leje 

mjdeisore ne Qarkun Tiranë por jane mjaftuar me autorizime rastesore qe munde te jene dhe te 

qellimshme per disa subjekte, pasi nuk ka nje database apo liste per subjekte qe ushtrojne 

aktivitet. 

6. Nga auditimi i kryer rezulton se inspektoret nuk kanë pregatituar raportet (evidenca) javore 

apo mujore për subjektet e konstatuara gjate inspektimit që nuk poltesojne kushtet e lejes apo 

rastet e lenies detyre, të përcaktuar ne rregulloren e brendshëme të institucionit ,mbi kryerjen e 

detyrave(ne rastin  konkret Inspektimet mbajtjene procesverbaleve) ku mbi baze të këtyre 

raporteve hartohen planet mujore në subjektet, që konstatohen probleme dhe lihen detyra per 

inspektim e radhes, RB dhe të ligjit të Inspektimit në fushën e Mjedisit.- Si pasoje e mos 

paraqitjes së raportimeve  nga inspektorët prane pegjegjësve te sektoreve dhe kryeinspektorit, 

nuk është arritur të bëhët i sakte  planifikimi dhe inspektimi me efektivitet  për  subjektet  që 

kryejne aktivitet të pa lincensuar këto veprime bien ne kunderstim me ligjin e inpektimit ne 

fushen e Mjedist.  

-Ka raste kur është kërkuar në formë të përgjithshme plotësimi i kushteve të lejes pa u shprehur 

në gjithë pershkrimin e procesverbalit të inspektimit nëse janë shkelur ndonjë kusht i lejes dhe 

pa përcaktuar se cilat janë ato, shkak i cili i ka sjellë lenien e një detyre të tillë. 

7. Autorizimet e miratuara  nga Kryeinspektori për realizimin e inspektimeve nga inspektorët e 

Sektorit të Mjedisit janë bazuar në ligjin nr.10433 datë 16.06.20011 “Për inspektimin në 

Republikën e Shqipërisë”, por në autorizimet e hartuara për vitin 2017 mungon specifikimi 

(Detajimi)i kryerjes se inspektimit. 

 8. Nga Inspektoret që kryejne inspektime ne fushen e mjedisit nuk ka verifikime tё 

dokumentuara  nё sistemin e QKL-së , si dhe nuk ka tё dhëna mbi ecurinё e zbatimin tё 

detyrave tё lёna prej tyre nё inspektimet e kryera. Veprime këto ne kundërshtim me ligjin e 

inspektimit në fushen e mjedist e perkatesist - Nuk ёshtё zbatuar  neni 11 “Parimi i 

pёrgjegjёsisё sё ndёrsjellё dhe bashkëpunimi” tё ligjit nr. 10431, datё 9.06.2011 “Pёr 

Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për bashkëpunimin  dhe rezultatet e tij me 

institucione tё tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave, si de Agjenciine 

Kombëtare të  Mjedisit. 

 9. Nga ana e Kryeinspektorit të DSHMPUT Tirane nuk jane miratuar autorizime  për kryerjen 

e  kontrolleve  të vazhdueshme dhe efektive, për mbrojtjen e mjedisit në zonat me rëndësi të 

veçantë, pasi nuk ka te programuar inspektime më të shpeshta në zona të mbrojtura, për të bërë 

të mundur dhënien e përparësisë së mbrojtjes së mjedisit në këto zona. 

 10 . Nga ana e Kryeinspektorit të DR ISHMPUT  nuk janë hartuar strategji afat mesme apo 

vjetore, ku të përcaktohen objektivat që duhet të arrijë për plotësimin e misionit të ngarkuar 

nga kuadri rregullator në fuqi për periudhën objekt i auditimit. Veprimtaria e deritanishme nuk 

është kryer duke u mbështetur thjeshte mbi nxjerrej te autorizimeve pa pasur nje program apo 

plane mujore , por me mundësi rastësore të planifikimit të inspektimeve e jo duke u mbështetur 

në një analizë të mirëfilltë e reale të mundësive, oportuniteteve, faktorëve që suportojnë dhe 

atyre që bëhen pengesë, madhësisë së territorit që mbulon dhe veçorive të zonës për sa i përket 

karakteristikave të mjedisit dhe pyjeve. Nuk është krijuar bashkëpunimi me aktorë të tjerë, mbi 
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bazën e të cilave të përcaktoheshin objektivat sipas prioriteteve dhe të planifikonin aktivitetet 

për realizimin e objektivave. Gjithashtu, në subjekt nuk ka një strategji të miratuar të riskut dhe 

nuk janë përcaktuar procedura të menaxhimit të riskut, nuk ekziston regjistri i identifikimit të 

risqeve dhe menaxhimit të tyre. 

11. Nga ana e Kryeinspektorit dhe pergjegjesi i mjedisit  në DR ISHMPUT  në inspektimet e 

kryera nuk janë përfshirë subjekte qe kane ndotje te larta ne mjedis  që ushtrojnë aktivitet në 

Qarkun e Tirane  të publikuar nga Bashkia Tirane si aktivitete me ndikim në mjedis janë lënë 

jashtë planifikimit dhe inspektimit  subjekte në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 

09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e 

Mjedisit”, ku në nenin 62 “Inspektimi për mbrojtjen e mjedisit” Pika (e) përcaktohet: “e) kryen 

kontrollin për zbatimin e detyrave, të shoqëruara me hetimin e zonave të ndotura apo 

potencialisht të ndotura, si dhe të detyrave e të programit për rehabilitimin e zonës së ndotur. 

Inspektori i mjedisit mund të kryejë edhe detyra të tjera, të përcaktuara në ligje të tjera të 

posaçme, që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit”. 

12.Nga auditimi i procesverbaleve te inspektimit te mbajtur nga inspektoret ka pa rregullesi ne 

plotësimin e rubrikave veprime keto ne kundershtim të ligjit te inspektimit. 

13.Në shume raste inspektimet të  kryera si ato fillestare dhe ato verifikuese inspektorët janë 

kontradiktorë në konstatimet e tyre, të shprehura këto në procesverbalet përkatëse. Kështu në 

inspektimin e parë lihet detyrë që subjekti duhet të aplikojë për leje mjedisi për aktivitetin e tij 

të përcaktuar që në fillim të inspektimit, ndërsa në inspektimin për verifikim detyrash në të 

njëjtin subjekt me të njëjtin aktivitet, në procesverbal thuhet se:” subjekti ka aplikuar ”, ose nuk 

gjendet ne adresen e dhene. 

Inspektimet janë kryer nё mungesё tё pёrfaqёsuesit tё subjektit dhe nuk ёshtё lёnё detyrё  pёr 

paraqitje nё Ishmp pёr marrje dijeni tё problemeve tё trajtuara, veprim nё kondёrshtim me 

nenin Neni 36- Detyrimet e subjektit të inspektimit pika d) të paraqesë çdo informacion, 

dokument dhe të japë çdo shpjegim për faktet e rrethanat e konstatuara dhe të nevojshme për 

inspektimin, nëse kërkohet nga inspektori dhe brenda afateve të përcaktuara nga ai; dh) të 

lejojë dhe të mundësojë marrjen e dëshmive nga punëmarrësit e tij, nëse kjo kërkohet nga 

inspektori.  Në ri-inspektimin e këtyre subjekteve grupi i inspektimit nuk shprehet se cfarë 

është bërë me detyrën e lënë në lidhje me rishikimin e kushteve të lejes, por është vazhduar me 

konstatimet dhe realizimin e kushteve të lejes së pa-rishikuar .  Këto mangësi dhe pasaktësi të 

konstatuara në kryerjen e inspektimeve janë në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 

09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2  neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e 

Mjedisit” dhe me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë” nenin 45-48 ,ku neni 45 ndër të tjera në pikën 5 përcakton:“5. Procesverbali 

përmban informacion të hollësishëm për veprimet e inspektimit, gjetjet e tij dhe vendimet 

procedurale të marra gjatë inspektimit dhe shoqërohet me listë-verifikimin e plotësuar gjatë 

inspektimit.”.Rastet janë paraqitur në tabelën e mëposhtme: 

-Nga Inspektori nuk ka verifikim nё sistemin e QKB dhe nuk ka tё dhёna mbi ecurinё e 

zbatimin tё detyrёs sё lёnё, ndёrkohё nuk ёshtё kryer verifikimi i detyrave dhe marrjen e njё 

vendim me masё administrative me gjobё. 

-Nё zbatim tё neni 11 “Parimi i pёrgjegjёsisё sё ndёrsjellё.”ligjit nr. 10431,datё 9.06.2011 “Pёr 

Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga 

bshkëpunimi  me institucione tё tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, 

Agjencia Kombëtare e Mjedisit , Drejtoria e Tatimmeve dhe QKR Tirane. 

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet  në  procesverbal  se sa kohë ka që subjekti ushtron 

aktivitetin.  
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-Subjekti nuk ka sjellё njoftim pёr zbatimin e detyrimit tё lёnё nga inspektimi, ҫka nga 

inspektorёt do tё ishte domosdoshmёri pёr inspektimin nё përcaktim tё masave tё kundravajtjes 

administrative deri me gjobё.  

Nga auditimi i procesverbaleve u konstatuan  te meta mangësi parregullsi ne plotësimin e 

formatit të paraqitura si dhe shkelje te ligjit te inspektimit dhe ligjeve tjera qe i perkasin kesaj 

fushe. 

-Nga inspektorët nuk ka shёnime nё procesverbal per kohen qe do te kryeh inspektimi data apo 

subjekti dhe nё dokumenta tё tjera pёr pёrshkrime tё detajuara si kontakti me subjektin me 

telefon internet apo formё tjera tё drejtpёrdrejta, veprime këto në kundershtim  të ligjit 10433, 

datë  16.06.2011,nenit 41”të drejta të tjera të inspektorit. Në procesvernal nuk ka të shënuara të 

dhëna mbi informacionin e marrë dhe nuk ka verifikime të metejshme me DTT Tirane për të 

verifikuar statusin financiar të subjektit në se është i mbyllur  apo aktiv. 

-Autorizimet e miratuara për realizimin e inspektimeve nga inspektorët e Sektorit të Mjedisit 

janë bazuar në ligjin nr.10433 datë 16.06.20011 “Për inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë”, por në autorizimet e hartuara në vititn 2016 mungon adresa e subjektit ku do të 

zhvillohen inspektimet dhe në autorizimet e hartuara për disa raste në vitin 2017 nuk 

përcaktohet afati i zhvillimit të inspektimit në kundërshtim me neni 29 të ligjit nr.10433 datë 

16.06.2011.    

Tabela me subjekte te paisura me leje mjedisore  per vitin 2017 pas inspektimit te pare te kryer 

ne subjekte, si dhe zbatimi i detyrave te lena sipas auditimi me zgjedhje . 

Nr 
Emërtimi i 
Subjektit 

Aktiviteti 
Objekti  i 

Inspektimit 

Konstatimet dhe Detyrat e 
lena me afatet  perkatse, te 

pershkruara sipas 
procesverbalit të inspektimit 

Verifikimi i 
detyrave  te lena 

ne  proces 
verbalin e 

inspektimit 
paraardhes 

Inspektoret 
qe kane kryer 
inspektimin 

Data e 
inspektimit dhe 

numri i serise  se 
procesverbalit 

1 V  Perpunim 
mermeri 

Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Te filloj procedurat per pajisje 
me leje mjedisore brenda nje 

afatit 15 ditore 

 
Me leje mjedisi  

G.. T.  
G. R.  

Dt.16.05.2017 
Nr.serie 0010588 

Dt 14.06.017 
0010403 

2 
 

V Perpunim 
mermeri 

Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Te filloj procedurat per pajisje 
me leje mjedisore brenda nje 

afatit 15 ditore 

Me leje mjedisi G.. T.  
G. R. 

Dt 31.05.2017 
Nr.serie 0010594 

3  
V  

 
Piceri  

Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Te filloj procedurat per pajisje 
me leje mjedisore brenda nje 

afatit 15 ditore 

 
Meleje mjedisi 

G.. T.  
G. R. 

Dt 20.07.2017 
Nr .serie 
0010420 

5 V  Piceri Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Te filloj procedurat per pajisje 
me leje mjedisore brenda nje 

afatit 15 ditore 

Me leje mjedisi G.. T.  
G. R. 

04.09.2017 
Nr.serie 0019499 

6 V  Laborator 
“Emily 

Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Te filloj procedurat per pajisje 
me leje mjedisore brenda nje 

afatit 15 ditore 

Me leje mjedisi G.. T.  
G. R. 

Dt .11.04.2017 
Nr.serie 0010583 

9 V 
 

Perpunim 
Druri 

Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Te filloj procedurat per pajisje 
me leje mjedisore brenda nje 

afatit 15 ditore 

Me leje mjedisi G.. T.  
G. R. 

Dt 30.05.2017 
Nr.serie 0010593 

10 V Perpunim 
mermeri 

Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Te filloj procedurat per pajisje 
me leje mjedisore brenda nje 

afatit 15 ditore 

 
 

Me leje mjedisi 

G.. T.  
G. R. 

Dt 21.06.2017 
Nr.serie 0010406 

11 V Furre Buke  Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Te filloj procedurat per pajisje 
me leje mjedisore brenda nje 

afatit 15 ditore 

Me leje mjedisi 
 

G.. T.  
G. R. 

22.06.2017 
Nr.serie 0010408 

12 V  Autoservis Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Te filloj procedurat per pajisje 
me leje mjedisore brenda nje 

afatit 15 ditore 

Me leje mjedisi G.. T.  
G. R. 

Dt 09.08.2016 
Nr.serie 0016849 

17 V Auto-Servis Pajisja me 
Leje 

Mjedisore 

Subjekti nuk eshte I pajisur 
me leje mjedisore tipit C.Ju la 

detyre brenda nje afati 15 
ditore te pajiset me leje 

mjedisit. 

Me leje mjedsi G.. T.  
G. R. 

Dt.18.01..2017 
Nr.serie 001072 
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18 X  Piceri Pajisja me 
Leje 

Mjedisore 

Subjekti nuk eshte I pajisur 
me leje mjedisit tipit C.Ju la 

detyre brenda afatit 15 ditor 
te aplikoj per leje mjedisore 

Me leje mjedisi G.. T.  
G. R. 

Dt. 24.01.2017 
Nr serie 

0010765 

19 X  Piceri 
PizzaTirana  

Pajisja me 
Leje 

Mjedisore 

Nga inspektimi u konstatua se 
subjekti nuk eshte I pajisur me 

leje mjedisit.Ju la detyre 
brenda afatit15 ditore te 
pajiset me leje mjedisit. 

Pa leje mjedisi G.. T.  
G. R. 

Dt.1.02.2017 
Seri 

0010767 

20 X  Autoservis   Nga inspektimi u konstatua se 
subjekti nuk eshte I pajisur me 

leje mjedisit.Ju la detyre 
brenda afatit 15 ditore te 
pajiset me leje mjedisit. 

Me leje mjedisi G.. T.  
G. R. 

Dt. 10.04.2017 
Seri 

0008144 

25 X  Grumbullim 
kartoni +leter 

Pajisja me 
Leje 

Mjedisore 

Nga inspektimi rezulton se 
eshte i pa paisur me leje 

mjedisore  

Me leje mjedisi G.. T.  
G. R. 

Dt.09.02.2017 
Seri 

0010776 
 

29 X  Restorant stepi 
e vjeter 

Pajisja me 
Leje 

Mjedisore 

Nga inspektimi rezulton i pa 
paisur me leje mjedisore liet 

afati 8 ditore  

Me leje mjedisi B. T. 
G.H. 

Dt.23.02.017 
Seri 0010741 

30 X  Restorant 
terminal 

Pajisja me 
Leje 

Mjedisore 

Nga inspektimi rezulton i pa 
paisur me leje mjedisore liet 

afati 8 ditore 

Me leje mjedsi B. T. 
G.H. 

Dt02.02.2017 
Seri 0010742 

31 F  Lavazh 
makinash 

Pajisja me 
Leje 

Mjedisore 

Nga inspektimi rezulton i pa 
paisur me leje mjedisore liet 

afati 8 ditore 

Me leje mjedisi B. T. 
G.H. 

Dt30.01.2017 
Seri 0010743 

32 F  Bar restorant 
Casa Bare “ 

Pajisja me 
Leje 

Mjedisore 

Nga inspektimi rezulton i pa 
paisur me leje mjedisore liet 

afati 8 ditore 

Me leje mjedisi B. T. 
G.H. 

Dt.03.02.2017. 
seri 0010747 

33 F Restorant Sass Pajisja me 
Leje 

Mjedisore 

Nga inspektimi rezulton i pa 
paisur me leje mjedisore lihet 

afati 8 ditore 

Me leje mjedisi B. T. 
G.H. 

Dt.06.02.2017. 
seri 0010745 

34 F Gatim de 
produkte 

ushqimore  

Pajisja me 
Leje 

Mjedisore  

Dt.13.02.2017. 
seri 0010749 

Me leje mjedisi B. T. 
G.H. 

Dt.08.02.2017. 
seri 0010746 

36 F  Grumbullim i 
mbetjeve te 

ngurta  

Pajisja me 
Leje 

Mjedisore 

Lihet detyre rishikimin e 
kushteve te lejes brenda afati 

15 ditore 

Me leje mjedisi B. T. 
G.H. 

Dt.13.02.2017. 
seri 0010749 

39 F  Servis makinas  Paisje me 
leje 

mjedisore 

I liet detyre te aplikoje epr leje 
mjedisore brenda afatit 15 

ditore 

Pa leje mjedisi B. T. 
G.H. 

08.03.2017 
Seri 0010706 

41 G  Atoservis  Paisje me 
leje 

mjedisore 

I lhiet detyre te paiset me leje 
mjedisore 
Pa paisur  

Pa leje mjedisi B. T. 
G.H. 

Dt.23.03.2017 
Seri 0010693 

42 G Lyerje 
Automjetesh 

Paisje me 
leje 

mjedisore 

Duhet inspektim i este 
refuzuar leja  

Paisje me leje 
mjedisore 

B. T. 
G.H. 

Dt.23.03.2017 
Seri 0010693 

48  G  Restorant 
Tradita  

Pajisja me 
Leje 

Mjedisore 

Subjekti ka aplikuar de nuuk 
este miratuara leja mjedisore  
I pa paisur me leje mjedisore  

Me leje mjedisi B. T. 
G.H. 

Dt.16.03.2017 
Seri 00106021 

50 G Gatim dhe 
trajtim i 

produkteve 
ushqimore 

Pajisja me 
Leje 

Mjedisore 

Lene detyre qe te pasit me leje 
mjedisore si dhe mos zbatimi i 

detyres se lene perben 
kundravajtjes administrative  

Me leje mjedisi B. T. 
G.H. 

Dt.31.03.2017 
Seri 00106310 

51 R  Reastorant 
Markat 

 
Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Subjekti ka aplikuar  per leje  Me leje mjedsi A.B. 
E.K. 

Sh. L. 

Dt 21.04.2017 
seri 0010601 

52 R  Piceri Shameti  Pajisja me 
Leje 

Mjedisore 

Aete paisr me leje mjedisore  Me leje mjedsii G.. T.  
G. R. 

Dt.06.06.2017 
Seri 0010616 

53 R  Labarator 
Emily  

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

detyre per tu paisur me leje 
mjedisore 

Me leje mjedisi G.. T.  
G. R. 

Dt07.04.2017 
Seri 0010582 

54 R  Prodhim 
kepucesh  

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Lihet detyre te filloje 
proceduren per tu paisur me 
leje mjedisore 15 dite  

Subjekti ka aplikur a eshte 

Me leje mjedisi G.. T.  
G. R. 

Dt.01.08.2017 
Seri 0019466 
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paisur 
55 Y  Autoservis Pajisja me 

Leje 
Mjedisore 

Subjekti ka aplikur a eshte 
paisur  

Me leje mjedisi G.. T.  
G. R. 

Dt.21.08.2017 
Seri 0011491 

56 Y  Piceri Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Subjekti ka aplikur a eshte 
paisur  

Me leje mjedisi G.. T.  
G. R. 

Dt.24.08.2017 
Seri 0011493 

57 Y Laborator 
Mjeksor 

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Lihet detyre te filloje 
proceduren per tu paisur me 

leje mjedisore 15 dite 

Me leje mjedisi G.. T.  
G. R. 

Dt.24.08.2017 
Seri 0011494 

58 Y  Autoservis Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Lihet detyre te filloje 
proceduren per tu paisur me 

leje mjedisore 15 dite 

me leje mjedisi G.. T.  
G. R. 

Dt.25.08.2017 
Seri 0011495 

59 Y  Piceri  Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Lihet detyre te filloje 
proceduren per tu paisur me 

leje mjedisore 15 dite 

Pa leje mjedisi G.. T.  
G. R. 

Dt.29.08.2017 
Seri 0011496 

60 Y Shitje lende 
drusore  

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Lihet detyre te filloje 
proceduren per tu paisur me 

leje mjedisore 8 dite 

Me leje mjedisi F.K.  
E.D. 

Dt.30.08.2017 
Seri 0011497 

61 Y  Prodim 
produkte te 
gatsme dhe 

gjys te gatshe 

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Ka aplikur per tu paisur me 
leje mjedisore 

Me leje mjedisi F.K.  
E.D. 

Dt.4.09.2017 
Seri 0011499 

62 Y  Furre Buke Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Lihet detyre te filloje 
proceduren per tu paisur me 

leje mjedisore 5 dite 

Pa leje mjedisi F.K.  
E.D. 

Dt 06.09.2017 
Seri 0019525 

63 Y Depo 
farmacuetike 

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Ka aplikur te eshte paisur me 
leje  

Me leje mjedisi F.K.  
E.D. 

Dt 07.09.2017 
Seri 0019526 

64 Y  Gatim 
restorant  

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Ka aplikur eshte paisur me 
leje  

Me leje mjedisi F.K.  
E.D. 

Dt 08.09.2017 
Seri 0019528 

65 Y  Punime 
duralumini  

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Lihet detyre te filloje 
proceduren per tu paisur me 

leje mjedisore 8 dite 

Pa leje mjedisi F.K.  
E.D. 

Dt 1109.2017 
Seri 0019529 

66 Y Mobileri  Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Lihet detyre te filloje 
proceduren per tu paisur me 

leje mjedisore 8 dite 

Me leje mjedisi. B.S. 
E.N. 

Dt 22.09.2017 
Seri 0019532 

 
Auditimi me zgjedhje i subjekteve dhe paraqitja e tyre sipas rasteve  te pershkruar sipas shkeljeve 

si dhe ne tabela si me poshte:  

 Nga auditimi i dokumentacionit të procedurave të inspektimit rezultoi se 23subjekte janë të 

pa pajisura me leje mjedisore. Nga DR ISHMPU Tirane  nuk është realizuar inspektimi i 

verifkimit të realizimit të detyrës së lënë për nxjerrjen nga keto subjekte private të lejes së 

mjedisit. Gjithashtu për këto subjekte nuk është marrë vendim administrativ“dënim me gjobë”për 

shkeljet e konstatuara në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e 

Mjedisit” seksioni 2  neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit”, me ligjin nr.10433 datë 

16.06.2011 “për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenin 45-48 dhe me ligjin nr. 10448, 

datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29, pika1/ii, “Kundërvajtjet”, i cili përcakton se”:“pa 

lejen përkatëse të mjedisit të tipit B,C, subjektet dënohen me gjobë në vlerën nga 500,000 deri në 

1,000,000 lekë". Grupi i inspektimit nuk ka marrë vendimin për dënim administrativ “gjobë” në 

masën 300,000 lekë për 23  rastet e subjekteve me aktivitet që i përkasin lejeve të mjedisit tipi 

C, duke shkatuar të ardhura të munguara ne vlerën 6,900,000 lekë. Gjithashtu sic theksohet dhe 

ne raste tjera konstatohen mosrespektim të afateve ligjore të kryerjes së ri-inspektimit, si dhe në 

disa raste në procesverbale nuk janë përcaktuar afatet  e realizimit të detyrave ose kur janë 

vendosur për të njëjtën detyrë janë vendosur afate të ndryshme. Këto veprime janë në kundërshtim 

me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2  neni 62-66 “Inspektimi 

për mbrojtjen e Mjedisit”, me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë” nenin 45-48, me ligjin nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29, 
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pika1/ii, “Kundërvajtjet”,e pika 5 i cili percakton: “Inspektorati Shtetëror Kompetent i njofton, 

me shkrim, subjektit të shkeljes, aktin e konstatimit dhe vendos sanksionet brenda 60 ditëve 

kalendarike nga çasti që ky inspektorat bën konstatimin e kundërvajtjes.” si dhe  me  ligjin nr. 10 

279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative” neni 17”Afatet e shqyrtimit” i cili 

përcakton se:”1. Shqyrtimi i kundërvajtjes administrative bëhet brenda 30 ditëve nga data e 

konstatimit të saj, por jo më vonë se 6 muaj pas kryerjes së kësaj kundërvajtjeje. Ka raste kur 

subjektit i është lënë detyrë të plotësohet “dokumentacioni mjedisor” dhe nuk përcaktohet se cilat 

dokumenta mungojnë. Ka raste kur është kërkuar në formë të përgjithshme plotësimi i kushteve të 

lejes pa u shprehur në gjithë pershkrimin e procesverbalit të inspektimit nëse janë shkelur ndonjë 

kusht i lejes dhe pa përcaktuar se cilat janë ato, shkak i cili i ka sjellë lenien e një detyre të tillë. 

Tabela bashkëlidhur : 

 

Nr 
Emërtimi i 
Subjektit 

Aktiviteti 
Objekti  i 

Inspektim
it 

Konstatimet dhe Detyrat e 
lena me afatet  perkatse, te 

pershkruara sipas 
procesverbalit të 

inspektimit 

Verifikimi i 
detyrave  te 

lena ne  
proces 

verbalin e 
inspektimit 
paraardhes 

Inspektoret 
qe kane kryer 
inspektimin 

Data e 
inspektimit dhe 

numri i serise  
se 

procesverbalit 

1 Z  Auto-Servis Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Te filloj procedurat per pajisje 
me leje mjedisore brenda nje 

afatit 15 ditore 

 
I pa paisur me 
leje mjedisore   

G. T. 
Ge. R. 

Dt 22.08.207 
Nr.serie 0019492 

2 Z Prodim 
Mbiljesh 

Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Te filloj procedurat per pajisje 
me leje mjedisore brenda nje 

afatit 15 ditore 

I pa paisur me 
leje mjedisore   

G. T. 
G. R. 

Dt 16.05.2017 
Nr.serie 0010586 

4 Z pike skrapi Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Gjate inspektimit rezultoi se 
subjekti ka aplikuar per leje 
mjedisore  i lhiet detyre te 

ndjeke proceduren  

I pa paisur me 
leje mjedisore   

A. B. 
A. K. 
E.K. 

Dt 20.02.2017 
Nr.serie 0007280 

5 DZ Magazine 
hekurishte  

Kushtet e 
lejes dhe 

Pajisja me 
Leje 

Mjedisore 

Te filloj procedurat per pajisje 
me leje mjedisore brenda nje 

afatit 15 ditore detyre qe 
brenda nje afati 8-ditor te 
aplikoje per leje mjedisi. 

I pa paisur me 
leje mjedisore   

A. B. 
A. K. 
E.K. 

Dt 22.02.2017 
Nr.serie 0001065 

7 Z  Tregtim 
Peshku 

Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Rezulton se nuk ka  aktiviteti  
Ne kete adresen te dhene  

I pa paisur me 
leje mjedisore   

E.C.  
Gj. T. 

Dt.30.03.2017 
Seri 0010642 

8 ZZ  Grumbullim 
kartonash 

Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Nuk eshte përcaktuar se 
cukste te lejes nuk plotëson 

subjekti 

I pa paisur me 
leje mjedisore   

A. B. 
A. K. 
E.K. 

Dt.21.0.2017 
Seri 0010663 

 
9 Z Skrap Kushtet e 

lejes dhe 
Pajisja me 

Leje 
Mjedisore 

Nuk eshte përcaktuar se 
cukshte te lejes nuk plotëson 

subjekti 

I pa paisur me 
leje mjedisore   

A. B. 
A. K. 
E.K. 

Dt.22.02.2017 
Seri 0010665 

 

10 Z Grumbullim 
Skrapi 

Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Nuk eshte përcaktuar se 
cukshte te lejes nuk plotëson 

subje 

I pa paisur me 
leje mjedisore   

A. B. 
A. K. 
E.K. 

Dt.22.02.2017 
Seri 0010666 

 
11 Z Lavazho Pajisje me 

Leje 
Mjedisi 

I pa apiaur me leje mjedisore  I pa paisur me 
leje mjedisore   

A. B. 
A. K. 
E.K. 

Dt.13.03.2017 
Seri 0010676 

12 Z Gatim dhe 
trajtim i 

produkteve 
ushqimore  

Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

I eshte lene detyre per tu 
paisur me leje mjedisore  

Eshte refuzuar duhet 
rinspektuar 

I pa paisur me 
leje mjedisore   

G. T. 
Ge. R. 

Dt.31.03.2017 
Seri 0010630 

13 Z Prodim qofte  Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

subjektit i eshte revokuar leja  
dhe per kete arsye duhet te 

vazhdoje te jete I mbyllur gjer 

ne pajisjen me lejen perkatese te 
mjedisit konform legjislacionit 

ne fuqi. 

I pa paisur me 
leje mjedisore   

A. B. 
E. K. 

Dt 21.04.2017 
seri 0010601 

14 Z Përpunim 
mermeri 

Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Lihet detyre teaplikoje per leje 
mjedisore 

 G. T. 
Ge. R. 

Dt.30.05.2017 
Seri 0010593 
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15 Z Pastrim 
Kimik 

Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Lihet detyre teaplikoje per leje 
mjedisore 

Pa leje 
mjedisi 

A.B. 
G. T.  

Dt.31.05.2017 
Seri 0010484 

16 Z Pike skrapi Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Subjekt ustron aktivitet pa leje 
mjedisore  

Pa leje 
mjedisi 

A. B. Dt.13.07.2017 
Seri 0010488 

17 Z Restorant 
Cenis  

Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Lihet detyre te paiset me leje 
mjedisore  

Pa leje 
mjedisi 

A. B 
 Gj.T. 

Dt.11.08.2017 
Seri 0010498 

18 Z Prodhim 
Mobilerie  

Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Lihet detyre te paiset me leje 
mjedisorebrenda afatit 15 

ditore  

Pa leje 
mjedisi 

F. K. 
          E. D. 

Dt.06.06.2017 
Seri 0010467 

19 Z Piceri Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Lihet detyre te filloje 
proceduren per tu paisur me 

leje mjedisore 15 dite 

Pa leje 
mjedisi 

G. T. 
Ge. R. 

Dt.21.08.2017 
Seri 0011491 

20 Z Autoservis Pajisja me 
Leje 

Mjedisore 

Lihet detyre te filloje 
proceduren per tu paisur me 

leje mjedisore 15 dite 

Pa leje 
mjedisi 

G. T. 
G. R. 

Dt.21.08.2017 
Seri 0011492 

21 Z Autoservis Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Lihet detyre te filloje 
proceduren per tu paisur me 

leje mjedisore 15 dite 

Pa leje 
mjedisi 

G. T. 
Ge. R. 

Dt.30.08.2017 
Seri 0011497 

22 Z Furre Buke Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Lihet detyre te filloje 
proceduren per tu paisur me 

leje mjedisore 5 dite 

Pa leje 
mjedisi 

F. K. 
          E. D. 

Dt 08.09.2017 
Seri 0019528 

23 Z Punime 
duralumini  

Pajisje me 
Leje 

Mjedisi 

Lihet detyre te filloje 
proceduren per tu paisur me 

leje mjedisore 8 dite 

Pa leje 
mjedisi 

F. K. 
          E. D. 

Dt 22.09.2017 
Seri 0019533 

 
 Nga auditimi i dokumentacionit me zgjedhje të procedurave të inspektimit rezultoi 19 subjekte 

janë në proces për tu lidhur kontratat per mbetjet e rrezikshme spitalor. DR ISHMPU Tirane ka 

ushtruar inspektime për verifikimin e detyrës së lënë per lidhje te kontrate per keto subjekte por 

mos pregatitja e planeve për ri-inspektim nga ana pergjegjesit të sektorit dhe inspektorëve  të 

subjekteve te rezultuara pa kontrata ka sjellë mosverifikim të  subjekteve në proces lincimi dhe 

mosevidentimin e rasteve të refuzimeve, të cilat përbëjnë objekt dënimi me gjobë për kundravajtje 

në shumën nga 300,000 lekë- 500,000 lekë, Këto veprime janë nëkundërshtim me ligjin nr.10431 

datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e 

Mjedisit”, me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” 

nenin 45-48.-Nё procesverbal nuk ka tё dhёna pёr zbatimin e nenit 48 Shkelja e kërkesave ligjore 

nga subjekti i inspektimit pika 5, në rastin e parashikuar në pikën 4 të këtij neni dhe pikёs 6. Mos 

korrigjimi i parregullsive brenda afatit të përcaktuar, sipas pikёs 4 të këtij neni, përbën, veçmas, 

kundërvajtje administrative dhe dënimi kryesor mund të shoqërohet me dënimin plotësues, gjobë, 

në vlerë nga 10, 000 deri në 100 000 lekë. nё procesverbal nuk ka pёrshkrime tё detajuara sipas 

kёrkesёs sё formatit tip tё tij me aneksin 4.  

 Rastet që subjektete nuk kane lidhur kontratat për mbëtjet spitalore të rrezikshme : 

 

Nr 
Emërtimi i 
Subjektit 

Aktiviteti 
Objekti  i 

Inspektim
it 

Konstatimet dhe Detyrat e 
lena me afatet  perkatse, te 

pershkruara sipas 
procesverbalit të 

inspektimit 

Verifikimi i 
detyrave  te 

lena ne  
proces 

verbalin e 
inspektimit 
paraardhes 

Inspektoret 
qe kane kryer 
inspektimin 

Data e 
inspektimit dhe 

numri i serise  
se 

procesverbalit 

1 Z Klinie 
dentare 

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Te lidhe kontrate per mbetjet 
spitalore  

--- A. B 
 Gj.T 

Dt.02.08.2017 
Seri 0010491 

2 Z Klinie 
dentare 

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Te lidhe kontrate per mbetjet 
spitalore brenda 10 diteve   

---- A. B 
 Gj.T 

Dt.02.08.2017 
Seri 0010492 

3 Z Klinie 
dentare 

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Te lidhe kontrate per mbetjet 
spitalore brenda 10 diteve   

--- A. B 
 Gj.T 

Dt.11.08.2017 
Seri 0010493 
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4 Z Klinie 
dentare 

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Te lidhe kontrate per mbetjet 
spitalore brenda 10 diteve   

---- A. B 
 Gj.T 

Dt.11.08.2017 
Seri 0010494 

5 Z Klinie 
dentare 

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Te lidhe kontrate per mbetjet 
spitalore brenda 10 diteve   

--- F.K 
E.D 

Dt.01.08.2017 
Seri 0010472 

6 Z Klinie 
dentare 

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Te lidhe kontrate per mbetjet 
spitalore brenda 10 diteve   

---- F.K 
E.D 

Dt.01.08.2017 
Seri 0010473 

7 Z Klinie 
dentare 

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Te lidhe kontrate per mbetjet 
spitalore mbetje te rrezikshme  

brenda 10 diteve   

--- F.K 
E.D 

Dt.01.08.2017 
Seri 0010474 

8 Z Klinie 
dentare 

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Te lidhe kontrate per mbetjet 
spitalore mbetje te rrezikshme  

brenda 10 diteve   

---- F.K 
E.D 

Dt.02.08.2017 
Seri 0010475 

9 Z Klinie 
dentare 

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Te lidhe kontrate per mbetjet 
spitalore mbetje te rrezikshme  

brenda 10 diteve   

--- F.K 
E.D 

Dt.02.08.2017 
Seri 0010476 

10 Z Klinie 
dentare 

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Te lidhe kontrate per mbetjet 
spitalore mbetje te rrezikshme  

brenda 10 diteve   

---- F.K 
E.D 

Dt.02.08.2017 
Seri 0010476 

11 Z Klinie 
dentare 

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Te lidhe kontrate per mbetjet 
spitalore mbetje te rrezikshme  

brenda 10 diteve   

--- F.K 
E.D 

Dt.03.08.2017 
Seri 0010478 

12 Z Klinie 
dentare 

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Te lidhe kontrate per mbetjet 
spitalore mbetje te rrezikshme  

brenda 10 diteve   

---- F.K 
E.D 

Dt.03.08.2017 
Seri 0010479 

13 Z Klinie 
dentare 

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Te lidhe kontrate per mbetjet 
spitalore mbetje te rrezikshme  

brenda 10 diteve   

--- F.K 
E.D 

Dt.09.08.2017 
Seri 0010480 

14 Z Klinie 
dentare 

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Te lidhe kontrate per mbetjet 
spitalore mbetje te rrezikshme  

brenda 10 diteve   

---- B.S 
G.H 

Dt.03.08.2017 
Seri 0010454 

15 Z Klinie 
dentare 

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Te lidhe kontrate per mbetjet 
spitalore mbetje te rrezikshme  

brenda 10 diteve   

--- B.S 
G.H 

Dt.0208.2017 
Seri 0010457 

16 Z Furre Buke Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Lihet detyre te filloje 
proceduren per tu paisur me 

leje mjedisore brenda 15 
diteve  

---- G. T. 
G.R. 

Dt.21.06.2017 
Seri 0100408 

17 Z Laborator 
Mjeksore  

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Te lidhe kontrate per mbetjet 
spitalore mbetje te rrezikshme  

brenda 10 diteve   

--- G. T. 
G.R. 

Dt.01.08.2017 
Seri 0010483 

18 Z Laborator 
Mjeksore  

Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Te lidhe kontrate me nje 
subjekte te licencuar  per 

mbetjet spitalore mbetje te 
rrezikshme  brenda 10 diteve  

--- G. T. 
G.R. 

Dt.01.08.2017 
Seri 0010484 

19 Z Piceri Pajisja me 
Leje 
Mjedisore 

Lihet detyre te filloje 
proceduren per tu paisur me 

leje mjedisore 15 dite 

---- G. T. 
             G.R. 

Dt.21.08.2017 
Seri 0011491 

 
  Nga auditimi i dokumentacionit të procedurave të realizimit të inspektimit të vënë në 

dispozicion rezultoi në 7 raste subjektet nuk kanë plotësuar kushtet e lejeve të lëna detyrë, nuk 

kanë paraqitur raportet e vetmonitorimit periodik (6-mujor) pranë grupit të ri-inspektimit, si 

dhe ka raste të mosparaqitjes së pagesës së tarifës vjetore për lejet mjedisore. Për këto raste nuk 

është ndjekur një procedurë e plotë për detyrimin e realizimit nga subjektet të këtyre kushteve, 

pasi edhe nga Përgjegjësi i Sektorit të Mjedisit nuk është hartuar dhe paraqitur periodikisht 

pranë Titullarit një raport mbi situatën dhe nivelin e realizimit të kushteve të lejeve të 

paplotësuara nga subjektet, Kjo do ti shërbente Titullarit për nxjerrjen e autorizimeve për 

rishikim dhe detyrim deri në plotësimin e kushteve, ose në të kundërt vendosjen e masave 

administrative “dënim me gjobë” në masën 300,000 lekë 500,000 lekë,ku të prllogaritura për 7 

rastet e kundravajtjeve me masën minimale të gjobës rezultojnë vlerën prej 210,000 lekë, e cila 

konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e shtetit. Në 4 rastet e konstatuara dhe të 
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paverifikuara  nga DR ISHMPU në bashkëpunim me DRM të mospagesës së tarifës vjetore 

mjedisore e cila nëse është e pa vjelur nga AKM Tiranë ka krijuar një të ardhur të munguar në 

shumën 8,000 lekë e cila perben te ardhur të munguar ne buxhetin e shtetit . 

Në disa procesverbalet e hartuara nga inspektorët në proceset e inspektimit u paraqiten 

parregullsi si:në të shumtën e rasteve të konstatimeve për mosplotësim të kushteve të lejeve 

nuk përcaktohen se cilat kushte nuk janë realizuar sipas emërtimit të pikave të lejes. Gjithashtu 

në shumë raste është lënë si detyrë plotësimi i kushteve të lejes ose rishikim i kushteve të lejes 

pa përcaktuar se për cfarë kushtesh bëhet fjalë.  

Lista e  subjekteve  që nuk kane te cituar ne inspektimin e kryer se cfare kushtetsh nuk 

plotesojne subjekte si dhre rastet qe nuk kane kryer tarifen  vjetore .  

 

Nr 
Emërtimi i 
Subjektit 

Aktiviteti 

Konstatimet dhe Detyrat e 
lena me afatet  perkatse, te 

pershkruara sipas 
procesverbalit të 

inspektimit 

Verifikimi i 
detyrave  te 

lena ne  
proces 

verbalin e 
inspektimit 
paraardhes 

Inspektoret 
qe kane kryer 
inspektimin 

Data e 
inspektimit dhe 

numri i serise  
se 

procesverbalit 

1 X  Mgazinim 
hekurstes 

Nuk i eshte paraqitur raporti i 
vete monitorimit  

 B.S. 
E. N. 

Dt05.09.2017 
Seri 0019562 

2 X  Grumbullim 
kartonash 

Nuk eshte përcaktuar se 
ckushte te lejes nuk plotëson 

subjektinuk ka  kryer  pagaesa 
vjtore  

 A. B. 
E.K 
A.K. 

Dt.21.0.2017 
Seri 0010663 

 

3 X  Skrap Nuk eshte përcaktuar se 
ckushte te lejes nuk plotëson 

subjekti nuk ka  kryer  
pagaesa vjtore te përcaktuar 

 A. B. 
E.K 
A.K. 

Dt.22.02.2017 
Seri 0010665 

 

4 X  Cmontim ii 
mjeteve 

motorike  

Nuk eshte përcaktuar se 
ckushte te lejes nuk plotëson 
subjekt e cila eshte leje e tipit 
B dhe nuk eshte perskruar se 
fare nuk plotëson subjekti si 
de nuke shte marre mase per 

skeljet e konstatuara 

 A. B. 
E.K 
A.K. 

Dt.02.03.2017 
Seri 0010671 

5 X  Larje de 
pastrim 
mjetesh 

Lihet detyre te sjelle raportet 
e monitorimit 

 G. H. 
B. T. 
E.N. 

Dt.31.08.2017 
Seri 0010572 

6 X  Autoservis Subjekti nuk ka kryer pagesen 
vjetore   

 G. T. 
G. R. 

Dt.24.08.2017 
Seri 0011494 

7 X  Larje dhe 
pastrim 
mjetesh 

Lihet detyre te sjelle raportet 
e monitorimit  

 G.H. 
B. T. 
E. N. 

Dt.7.04.2017 
Seri 0010561 

 
Konkluzion:Shkeljet dhe parregullesit e konstatuara nga auditimi me zgjedhje i kryer ne fushen 

e mjedisit. 

 - Nga auditimi me zgjedhje si ne inspektime te radhes ashtu dhe në ri-inspektimin e këtyre 

subjekteve grupi i inspektimit nuk shprehet se cfarë është bërë me detyrën e lënë në lidhje me 

rishikimin e kushteve të lejes, por është vazhduar me konstatimet dhe realizimin e kushteve të 

lejes së pa-rishikuar ( të vjetër). Inspektori ёshtё shprehur nё procesverbal se ka konstatuar se 

subjekti ka  zbatuar detyrёn  e lёnё nga inspektimi i mёparshёm por pa cituar konkretisht llojin 

e detyrёs. 

-Në të gjitha procedurat e trajtuara më sipër të përzgjedhura për auditim rezultoi se, grupet e 

inspektimit në terren nuk kishin zbatuar objektivat e inspektimit,duke mos u shprehur lidhur 

me: kontrollin e dokumentacionit tekniko-ligjor për ushtrimin e aktivitetit, të dhënat e 

vetmonitorimit për shkarkimet në ajër, tokë dhe ujë, planin e menaxhimit të mbetjeve, 

raportimin e të dhënave të vetmonitorimeve në institucionet përgjegjëse DRM Tirane dhe 

AKM Tiranë, duke kryer vetëm një verifikim të thjeshtë për lëshimin e lejes mjedisore dhe 
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pagesat vjetore lidhur me to. Në këto raste proces-verbalet mbeten formale, gjë që i bën 

misionet e inspektimit: jo efecientë, jofunksionale, të paplota, ndër të tjera në pikën 4 

përcakton:“4. Procesverbali përmban informacion të hollësishëm për veprimet e inspektimit, 

gjetjet e tij dhe vendimet procedurale të marra gjatë inspektimit dhe shoqërohet me listë-

verifikimin e plotësuar gjatë inspektimit.”. 

Për mbarëvajtjen normale të punës, Sektori i Inspektimit Mjedisor të kërkojë informacione 

periodike nga Agjencia Rajonale e Mjedisit e qarkut, lidhur me Lejet Mjedisore, si dhe lidhur 

me subjektet që nuk kanë dërguar të dhënat e vetmonitorimit. Gjithashtu të bashkëpunohet me 

Degët e Tatim Taksave në rreth për të marrë listën e subjekteve të rinj të regjistruar, me qëllim 

detyrimin e tyre për tu pajisur me leje mjedisore. Të dhënat administrohen në dosjen përkatëse 

të secilit subjekt.  

Nga Inspektoret  per periudhen objekt auditimi nuk ka verifikime tё dokumentuara  nё sistemin 

e QKL dhe nuk ka tё dhëna mbi ecurinё e zbatimin tё detyrave tё lёna prej tyre nё inspektimet 

e kryera.  

- Nuk ёshtё zbatuar  neni 11 “Parimi i pёrgjegjёsisё sё ndёrsjellё dhe bashkëpunimi” tё ligjit nr. 

10431, datё 9.06.2011 “Pёr Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për bashkëpunimin  dhe 

rezultatet e tij me institucione tё tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave, 

Agjencia Kombëtare e Mjedisit  

Pra kjo perben pa rregullsi te plotësimi te procesverbalit te mbajtur ne kundërshtim me ligjin e 

inspektimit. 

-Ish/Kryeinspektoret për vitin 2017 nuk kane hartuar dhe ncjerre autorizime për kryerjen e 

inspektimeve cfare ka sjelle dhe informlitet te subjekteve qe kryejen veprimtari te pa paisura 

me leje mjedisore . 

-Për inspektimet e kryera per vitin 2017 rezultojnë me mangesi e të meta në drejtim të zbatimit 

të Akteve ligjore të  inspektimi është kryer vetëm për një kusht të lejes mjedisore duke lënë 

mënjëanë gjithë kushtet tjera, veprime që kanë ulur ndjeshëm efektivitetin e inspektimit.  

-Në proces-verbale e mbajtura nga inspektorët, në pjesën e përshkrimit, konstatohet se nuk 

është trajtuar hollësisht situata aktuale, (në aneksin shtesë A-4 bashkëlidhur tij), problematikat 

që paraqiten dhe motivimi i rishikimit për kushtet e lejes, të cilat duhen rekomanduar nga 

subjekti). 

-Në rastet e lënies së detyrës për rinspktim kryesisht kur subjekti është lëne detyre   nuk është 

përcaktuar kohë e kryerjes për herë të dytë të inspektimit, apo njoftimi i detyruar nga subjekti 

për reaalizimin e detyrës. Nga inspektorët nuk ka informacione dhe të dhëna për ndjekjen e 

inspektimeve për herë të dytë, ku në rast të mos zbatimit të detyrave të lëna duhet të merresh 

mësa me gjobë ose mbyllje të aktivitetit. 

Nga inspektorët e lartpërmendur  nuk ka një material  informues për realizimin për cdo muaj 

duke shtjelluar hollësisht problemet e konstatuara dhe masat shtërnguese të marra në 

përputhje me të drejtën e inspektorit për vendim. Konkretisht është audituar si më sipër por 

nuk ka asnjë këshillim, qortim, ne rastet e konstatuara pa leje veprime c`ka tregojnë për një 

pune me performancë të dobët dhe pa përgjegjesi të inspektorëve. 

Në asnjë rast nuk janë hartuar raporte javore apo   mujore per evidentimin e subjekteve që 

kane probleme ne fushen e inspektimit dhe mbi ketë baze të hartoen planet mujore te 

inspektimit. Ka raste kur është kërkuar në formë të përgjithshme plotësimi i kushteve të lejes pa 

u shprehur në gjithë pershkrimin e procesverbalit të inspektimit nëse janë shkelur ndonjë kusht 

i lejes dhe pa përcaktuar se cilat janë ato, shkak i cili i ka sjellë lenien e një detyre të tillë. 

 Një inspektim konkret autorizohet, si rregull, në bazë të programit të inspektimit. 

Programimi i inspektimit hartohet nga vetë inspektorati, bazuar në metodologjitë e vlerësimit 

të rrezikut dhe në detyrimin për inspektimin të parashikuara nga ligjin i posaçëm. 
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-Per te gjitha shkeljet dhe pa rregullesi të trajtuar sa me siper mbajne  pergjegjësi Edmond 

Rrushi me detyre Ish/Kryeinspektori per periudhen (03.03.2014 deri ne dt 02.05.2017) z. Luan 

Zhuzhi  me detyre ish/Kryeinspektore për periudhen (03.05.2017 - 04.06.2018). 

-Mbanë  përgjegjësi z.Fatjon Pasholli me detyre  ish/Pergjegjësi i sektorit të mjedisit për 

periudhen 05.05.2017 deri ne date 10.01.2018  për mos  permbushje te detyrave   hartimi të  

planeve  mujore  dhe ndjekjes se inspektimeve  mbi baze rrisku, pra nuk jane hartuar plane dhe 

si pasoje e kesaj nuk jane kryer inspektime per informalizimin e subjekteve te pa paisura me 

leje mjedisore, pasi  ky eshte dhe  qellimi i inspektoriatit për inspektimet, ne te shumtat e 

rasteve jane kryer mbi baze të  ankesave, jo sipas planeve,veprime keto ne kundershtim te 

ligjeve te sipercituara si Ligji i inspektimit te mjedisit, ligji per kundravajtjet administrative 

ligjit organike te inspektoriatit dhe ligjit pёr Mbrojtjen e Mjedisit. 

Mbajne pergjegjesi inspektoret e mjedist per kyrerjen e inspektimeve sipas shkeljeve te 

konstatuara me larte inspektoret E. C. periudha 21.02.2014-12.09.2018, A.B.21.02.2014-

05.05.2018, E. N.15.05.2017-30.11.2017, A. B. 11.03.2014 vazhdim, E. K. 21.02.2014 

vazhdim, G.R. 21.02.2014 vazhdim, A. K. 21.02.2014 vazhdim, J.Zh. 21.02.2014  vazhdim, E. 

D. 21.02.2014 vazhdim, A. B. 21.02.2014  vazhdim, G.T.21.02.2014 vazhdim, B. S.21.02.2014  

vazhdim, Gj.T. 17.02.2017 në vazhdim, G. H.21.02.2014  vazhdim, F. K. periudha 12.05.2015  

ne vazhdim,O. Gj. 21.02.2014 vazhdim, Sh.L. 21.02.2014  vazhdim, E.T. 12.05.2015 deri me 

23.01.2018, A. H. 21.02.2014 deri me 23.01.2018, A. B.21.02.2014- 31.05.2018. 

Sa siper është mbajtur aktkonstatimi nr.10, datë 13.3.2019  

 

III.3.a 3.Kryerja e inspektimeve në zbatim të legjislacionit në fuqi dhe konform funksioneve të 

institucionit. Për periudhën v.  2018 

U shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

 Rregullorja e funksionimit të brendshëm 

 Dosjet e inspektimeve online të kryera gjatë vitit 2018. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet: 

Viti 2018 – Medoda Online 

Mbi ecurinë e kryerjes së inspektimeve Online në sektorin e Mjedisit në DR ISHMPUT Tiranë 

DR ISHMPUT Tiranë me urdhrin nr. 284, datë 3.5.2018 “Për Kryerjen e Inspektimeve On-

LINE”, nxjerrë nga Inspektori i Përgjithshëm, urdhërohet sipas pikës 3 “Kryerja e 

inspektimeve Online” nga inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve” ndërsa në pikën 4 ky 

urdhër shpreh: “...mos kryerja dhe dokumentimi i veprimtarisë inspektuese Online, do të 

konsiderohet, si mospërmbushje e detyrimeve ligjore dhe do t’ju ngarkojë me përgjegjësi 

ligjore”. 

Sektori i Mjedisit pranë DR ISHMPUT Tiranë ka filluar të kryejë inspektime me programin e 

inspektimit online nga data.14.12.2017 deri më datën 27.12.2018, inspektime të kryera për këtë 

periudhë janë gjithsej 199, në subjekte me nr. Nipti, nga të cilat 9 inspektime janë kryer si 

provë për tu njohur nga ana e inspektorëve aplikimi i këtij sistemi, pra gjithsej janë kryer 190 

inspektime në subjekte me metodën Online. 

Grupi i auditimit përzgjodhi numrin e poshtëcituar të inspektimeve, duke u nisur nga 

shpërndarja sa më e barabartë e subjekteve të inspektuara në bazë të llojit të aktivitetit, is dhe 

inspektorëve që kanë kryer inspektimin. 

Nga auditimi i 38 (20% e numrit total) inspektimeve të kryera me metodën online megjithëse 

një numër i kufizuar për periudhën Janar – Dhjetor 2018, u konstatua sa vijon: 
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1. Autorizim inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000074 – 1, datë 05.12.2018, me objekt: “Për 

menaxhimin e mbetjeve spitalore dhe zbatimin e legjislacionit mjedisor ne fuqi”, bashkëlidhur 

Procesverbal inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000074– 2, datë 06.12.2018, kryer nga 

inspektorët G. H. .E. G., në subjektin “XX)”. Formulari i inspektimit të këtij subjekti nuk është 

plotësuar. Dosja është e pajisur me një relacion ku citohet se subjekti me emrin e numrin si më 

sipër nuk operon më në adresën e dhënë, ku tashmë operon subjekti “X. Në Formularin e 

Inspektimit, në paragrafin I “Të dhënat të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit 

ekonomik” është i plotësuar me numër (Nr. 265), dhe mund të kuptohet lloji i aktivitetit (spital) 

vetëm nga emërtimi i subjektit. 

2. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000097 – 1, datë 24.12.2018, me objekt 

“Menaxhimi i mbetjeve dhe zbatimi i legjislacionit mjedisor në fuqi”, bashkëlidhur 

Procesverbal inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000097 – 2, datë 28.12.2018, kryer nga 

inspektorët G. H.,E. G. në subjektin “X”. Në Formularin i inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-

2018-000097, datë 28.12.2018, përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku 

duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. 

Pavarësisht se janë grumbulluar të dhënat e nevojshme nëpërmjet dokumentacionit përkatës, 

nuk duhet të shmanget plotësimi i këtij formulari me të gjitha të dhënat që i takojnë subjektit në 

fjalë dhe verifikimit në vend. Në Formularin e Inspektimit, në paragrafin I “Të dhënat të 

përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe 

mund të kuptohet lloji i aktivitetit (spital) vetëm nga emërtimi i subjektit. Formulari i këtij 

inspektimi është plotësuar vetëm për tre pika që kanë të bëjnë me të dhënat për lejen e mjedisit. 

Gjithë pjesa tjetër e formularit është bosh, duke përfshirë të dhënat që rrjedhin nga ligjet: 10 

431, datë 09.06.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, 162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në 

mjedis”, 9774, datë 12.07.2007, “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, 

9115, datë 24.07.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”, 10 463, datë 22.09.2011 

“Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, 8905, datë 06.06.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit 

detar nga ndotja dhe dëmtimi”, të cilat japin informacion konkret dhe specifik mbi mënyrën se 

si zbatohen kushtet e lejes mjedisore. Duhet përmendur në mënyrë të veçantë se nuk është 

plotësuar pjesa e formularit që përfshin të gjitha pikat që i referohen Ligjit nr. 10 463, datë 

22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, ku janë gjithsej 32 pika për tu plotësuar. 

Plotësimi i këtyre pikave është i rëndësishëm për evidentimin dhe vënien në pah të mangësive 

të mundshme në zbatimin e plotë të ligjit dhe njohjen e situatës reale nëpërmjet të cilës operon 

subjekti në drejtim të menaxhimit të mbetjeve. Duke qenë se nga inspektimi nuk janë konsatuar 

shkelje ligjore (edhe pse formulari i inspektimit me kërkesat specifike ligjore është thuajse i 

paplotësuar), në Procesverbalin me nr. si më sipër dhe Vendimi përfundimtar me Nr. 

ISHMPUT-TR-2018-000097 – 5, datë 28.12.2018, nuk është lënë asnjë detyrë apo këshillim 

për subjektin.  

3. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000065-1, datë 18.05.2018, me objekt 

“Inspektimi i lejes mjedisore dhe zbatueshmëria e kushteve të saj”, bashkëlidhur Procesverbal 

inspektimi Nr. ISHMPU-TR-2018-000065-2, datë 18.05.2018, kryer nga inspektorët G.T., 

G.R. dhe G. H., në subjektin “Z” sh.p.k. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-

000065, datë 28.12.2018, në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji 

i aktivitetit ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. 

Në Formularin i inspektimit përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku 

duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. 

Pavarësisht se janë grumbulluar të dhënat e nevojshme nëpërmjet dokumentacionit përkatës, 

nuk mund të shmanget plotësimi i këtij formulari me të gjitha të dhënat që i takojnë subjektit në 

fjalë dhe verifikimit në vend. Formulari i këtij inspektimi është plotësuar vetëm për pesë pika 
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që kanë të bëjnë me të dhënat për lejen e mjedisit. Gjithë pjesa tjetër e formularit është bosh, 

duke përfshirë të dhënat që rrjedhin nga ligjet: 10 431, datë 09.06.2011, “Për mbrojtjen e 

mjedisit”, 162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”, 9774, datë 12.07.2007, “Për 

vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, 9115, datë 24.07.2003 “Për trajtimin 

mjedisor të ujërave të ndotura”, 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të 

mbetjeve”, 8905, datë 06.06.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi”, të 

cilat japin informacion konkret dhe specifik mbi mënyrën se si zbatohen kushtet e lejes 

mjedisore. Në vijim, në procesverbalin me numër si më sipër të mbajtur për këtë inspektim në 

pikën “7 – Gjetjet e konstatuara”, ka vetëm një gjetje të përgjithshme që është mospërmbushja 

e kushteve të lejes mjedisore, në kundërshtim me pikën b-ii/neni 29, ligji 10 448, datë 

14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”. Të përmbledhurit e të gjitha shkeljeve në një gjetje të vetme, 

sic është kjo më sipër nuk i vjen në ndihmë konstatimit real të problemeve dhe shkeljeve të 

konstatuara dhe nuk i jep mundësi inspektorëve të lënë këshillime për cdo shkelje të konstatuar. 

Shkelja e përgjithshme nuk është zbërthyer për cdo kusht të pazbatuar dhe nuk jep informacion 

mbi atë cfarë nuk është zbatuar nga subjekti. Në vijim të Procesverbalit të plotësuar konstatohet 

se nuk janë plotësuar: 

• Paragrafi III “Kundravajtjet administrative”; 

• Paragrafi IV “Vendimi Përfundimtar. 

Për rrjedhim është e paqartë çfarë detyre apo këshillimi i është lënë subjektit dhe çfarë nuk 

shkon konkretisht në zbatimin e kushteve të lejes mjedisore dhe çfarë masash duhet të marrë 

konkretisht subjekti për përmirësimin e situatës. Nuk është lënë asnjë afat dhe nuk është bërë as 

me dije nëse do ri inspektohet subjekti në fjalë.  

Në dosje nuk u gjet Dokumenti “Vendimi Përfundimtar i Inspektimit”.  

4. Për inspektimin në vijim mungon dokumenti “Autorizim Inspektimi”. Inspektimi fillon me 

“Formularin e Inspektimit” Nr. ISHMPUT-TR-2018-000058, datë 24.12.2018, bashkëlidhur 

Procesverbali Nr. ISHMPUT-TR-2018-000058-2, datë 24.12.2018, kryer nga inspektorët G.T., 

G. R., në subjektin N.  

Në Formularin e Inspektimit, në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 

“Lloji i aktivitetit ekonomik” është i plotësuar me numër dhe nuk mund të kuptohet lloji i 

aktivitetit. Në formular është cituar vetëm që subjekti nuk është gjetur në adresën e specifikuar. 

Si Formulari i Inspektimit dhe Procesverbali e Vendimi Përfundimtar (Nr. ISHMPUT-TR-

2018-000058-5) nuk janë plotësuar duke qenë se subjekti nuk është gjetur në adresë. 

5. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-000008-1, datë 20.09.2018, me objekt “Zbatimi i 

legjislacionit mjedisor në fuqi”, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-

000008-2, datë 26.09.2018, kryer nga inspektorët G.T. ,G. R. në subjektin N sh.p.k. Në 

Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000008, datë 26.09.2018, në paragrafin I 

“Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” është i plotësuar 

me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në Formularin i inspektimit 

përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i 

takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Formulari i këtij inspektimi është 

plotësuar vetëm për pesë pika që kanë të bëjnë me të dhënat për lejen e mjedisit. Gjithë pjesa 

tjetër e formularit është bosh, duke përfshirë të dhënat që rrjedhin nga ligjet: 10 431, datë 

09.06.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, 162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”, 

9774, datë 12.07.2007, “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, 9115, datë 

24.07.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”, 10 463, datë 22.09.2011 “Për 

menaxhimin e integruar të mbetjeve”, 8905, datë 06.06.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit detar 

nga ndotja dhe dëmtimi”, të cilat japin informacion konkret dhe specifik mbi mënyrën se si 

zbatohen kushtet e lejes mjedisore. Në vijim, në procesverbalin me numër si më sipër të 
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mbajtur për këtë inspektim në pikën “7 – Gjetjet e konstatuara”, ka vetëm një gjetje të 

përgjithshme që është mospërmbushja e kushteve të lejes mjedisore, në kundërshtim me pikën 

b-ii/neni 29, ligji 10 448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”. Të përmbledhurit e të gjitha 

shkeljeve në një gjetje të vetme, sic është kjo më sipër nuk i vjen në ndihmë konstatimit real të 

problemeve dhe shkeljeve të konstatuara dhe nuk i jep mundësi inspektorëve të lënë këshillime 

për cdo shkelje të konstatuar. Shkelja e përgjithshme nuk është zbërthyer për cdo kusht të 

pazbatuar dhe nuk jep informacion mbi atë cfarë nuk është zbatuar nga subjekti. Në vijim të 

Procesverbalit të plotësuar konstatohet se nuk janë plotësuar: 

• Paragrafi II Pika 6 “Dokumentacioni dhe sendet që duhet të paraqisni”; 

• Paragrafi IV “Vendimi Përfundimtar. 

Për rrjedhim është e paqartë çfarë detyre apo këshillimi i është lënë subjektit dhe çfarë nuk 

shkon konkretisht në zbatimin e kushteve të lejes mjedisore dhe çfarë masash duhet të marrë 

konkretisht subjekti për përmirësimin e situatës. Nuk është lënë asnjë afat dhe nuk është bërë as 

me dije nëse do ri inspektohet subjekti në fjalë.  

Në Procesverbalin me numër si më sipër, në paragrafin III “Kundërvajtje administraive” është 

lënë dënim administrativ kryesor me gjobë 300,000 lekë. Ndërkohë në Vendimin Përfundimtar 

të Inspektimit me Nr. ISHMPUT-TR-2018-000008-5 citohet se nuk ka dënim administrativ. Ka 

mospërputhje në plotësimin e dokumenteve.  

6. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-000007-1, datë 24.09.2018, me objekt “Zbatimi i 

legjislacionit mjedisor në fuqi”, bashkëlidhur Procesverbal inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-

000007-2, datë 25.09.2018, kryer nga inspektorët GT,GR në subjektin H sh.p.k. Në Formularin 

e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000007, datë 25.09.2018, në paragrafin I “Të dhëna të 

përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe 

nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në Formularin e inspektimit përshkruhen kërkesat 

mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në 

fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Formulari i këtij inspektimi është plotësuar vetëm për 

katër pika që kanë të bëjnë me të dhënat për lejen e mjedisit dhe një pikë për rehabilitimin e 

tokës së përdorur. Gjithë pjesa tjetër e formularit është bosh, duke përfshirë të dhënat që 

rrjedhin nga ligjet: 10 431, datë 09.06.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, 162/2014 “Për 

mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”, 9774, datë 12.07.2007, “Për vlerësimin dhe 

administrimin e zhurmës në mjedis”, 9115, datë 24.07.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave 

të ndotura”, 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, 8905, datë 

06.06.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi”, të cilat japin informacion 

konkret dhe specifik mbi mënyrën se si zbatohen kushtet e lejes mjedisore. Në vijim, në 

procesverbalin me numër si më sipër të mbajtur për këtë inspektim në pikën “7 – Gjetjet e 

konstatuara”, nuk ka asnjë gjetje të konstatuar. Në vijim të Procesverbalit të plotësuar 

konstatohet se nuk është plotësuar: Paragrafi IV “Vendimi Përfundimtar, duke mos lënë asnjë 

këshillim. 

Për rrjedhim është e paqartë se si funksionon subjekti, pasi nuk është plotësuar as Formulari i 

Inspektimit as ka ndonjë të dhënë në Procesverbalin e Inspektimit. I njëjti përshkrim dhe për 

Vendimin përfundimtar, i cili mban numrin Nr. ISHMPUT-TR-000007-5. 

7. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000157-1, datë 12.07.2018, me objekt 

“Kontroll i zbatueshmërisë së kushteve të lejes mjedisore”, bashkëlidhur Procesverbal 

Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000157-2, datë 12.07.2018 kryer nga inspektorët A.B., 

E.K., në subjektin K sh.p.k. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000157, 

datë 12.07.2018, në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i 

aktivitetit ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. 

Në Formularin e inspektimit përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku 
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duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. 

Formulari është plotësuar vetëm për një pikë, që kanë të bëjnë me lejen mjedisore duke qenë se 

subjekti ka aplikuar për tu pajsiur me leje të titpi B pranë QKB-së. Gjithë pjesa tjetër e 

formularit është bosh, duke përfshirë të dhënat që rrjedhin nga ligjet: 10 431, datë 09.06.2011, 

“Për mbrojtjen e mjedisit”, 162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”, 9774, datë 

12.07.2007, “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, 9115, datë 24.07.2003 

“Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”, 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e 

integruar të mbetjeve”, 8905, datë 06.06.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe 

dëmtimi”, të cilat japin informacion konkret dhe specifik mbi mënyrën se si zbatohen kushtet e 

lejes mjedisore. Në procesverbalin e inspektimit është cituar që subjekti ka palikua për leje dhe 

i është lënë si këshillim që subjekti të jetë koherent me vendimet e AKM dhe QKB deri në 

pajisjen përfundimtare me Leje Mjedisi të Tipit B. Në Vendimin Përfundimtar të Inspektimit 

Nr. ISHMPUT-TR-2018-000157-5, datë 12.07.2018, nuk është lënë asgjë për subjektin. 

8. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000142-1, datë 30.07.2018, me objekt 

“Inspektimi i lejes mjedisore dhe zbatueshëmria e kushteve të saj”, bashkëlidhur Procesverbal 

Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000142-2, datë 31.07.2018 kryer nga inspektorët 

G.T.G.R.në subjektin L sh.p.k. Ky inspektim është kryer pas inspektimit më sipër, por në 

formularin e inspektimit citohet se po inspektohet për të pesëmbëdhjetën herë, siç citohet dhe 

në inspektimin nr. 7 më lart, is dhe nuk përmendet inspektimi i mëprashëm. Në Formularin e 

Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000007, datë 25.09.2018, në paragrafin I “Të dhëna të 

përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe 

nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në Formularin e inspektimit përshkruhen kërkesat 

mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në 

fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Në formularin e inspektimit, i cili është plotsuar është 

konstatuar vetëm një mangësi “mosvënia në dospozicion autoriteteve përkatëse të 

dokumentacionit të transferimit të mbetjeve të rrezikshme”. Kjo mangësi është hedhur dhe në 

procesverbalin e inspektimit, ku është shënuar në pikën 7 ”Gjetjet e konsatuara”. Në Vendimin 

përfundimtar inspektorët janë shprehur se nuk ka shkelje të konstatuara, pasi ky dokument i 

është vënë në vijim në dispozicion nga subjekti i inspektuar. Pavarësisht kësaj nga inspektimi 

mund të ishte lënë këshillim për mbarëvajtjen e mëtejshme të zbatimit të legjislacionit mjedisor 

nga subjekti, pasi nuk i është lënë asgjë.  

9. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000115-1, datë 22.06.2018, me objekt 

“Inspektimi i lejes mjedisore dhe kushteve e kërkesave të saj”, bashkëlidhur Procesverbal 

Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000115-2, datë 22.06.2018 kryer nga inspektorët G.T,G.R 

në subjektin G Sh.a. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000115, datë 

25.09.2018, në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit 

ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Sipas 

Formularit të Inspektimit janë konstatuar tre shkelje, 1- mosrespektim i kushteve të lejes 

mjedisore, 2- mosdhënie informacioni për shkarkimin dhe transferimin e ndotësve nga 

operatori në AKM, 3- moskryerjen e rehabilitimit për tokën e përdorur. Në Procesverbalin e 

Inspektimit janë konstatuar dhe detyra të parealizuara nga inspektimi i mëparshëm të cilat janë: 

1- Mungon Raporti Vjetor i Monitorimit; 2- Plani i përputhshmërisë sipas Tab. 4.1.1 të LM; 3- 

Raporti i vetëmonitorimit nuk është dorëzuar. Si gjetje nga auditimi është dhënë në mënyrë të 

përgjithshme se subjekti nuk zbaton kushtet e lejes mjedisore. Për këtë kundërvajtje 

administrative është dhënë dënimi administrativ 300,000 lekë. Grupi i inspektimit nuk ka lënë 

asnjë këshillim. Në dosje nuk u gjet Vendimi Përfundimtar i Inspektimit për të parë nëse si 

përfundim është aplikuar apo jo dënimi admistrativ si dhe nëse është lënë një detyrë apo 

këshillim nga isnpektimi. 
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10. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000014-1, datë 09.10.2018, me objekt 

“Inspektimi i lejes mjedisore dhe kushteve e kërkesave të saj”, bashkëlidhur Procesverbal 

Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000014-2, datë 22.06.2018 kryer nga inspektorët G.T,G.R 

ë subjektin K sh.p.k. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000014, datë 

10.10.2018, në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit 

ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në 

Formularin e inspektimit përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku 

duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Është 

plotësuar i gjithë Formulari i inspektimit, ku janë konstatuar shkelje në zbatimin e kushteve 

mjedisore; në trajtimin e mbetjeve të lëngëta sipas mënyrave të përcaktuar në ligj dhe 

mosmbajtjen e një regjistri në këtë drejtim.Të gjitha shkeljet janë përmbledhur në një gjetje të 

vetme, sipas së cilës subjekti nuk respekton kushtet e vendosura në lejen mjedisore. Të 

përmbledhurit e të gjitha shkeljeve në një gjetje të vetme, sic është kjo më sipër nuk i jep 

mundësi inspektorëve të lënë këshillime për cdo shkelje të konstatuar, duke qenë se janë në 

fusha të ndryshme. Në vijim shkelja është hedhur në Procesverbalin e inspektimit ku është lënë 

dënimi administrativ prej 30,000 lekë sipas nenit 29, ligji 10448, datë 14.07.2011. Siç është 

vënë re në Proces Verbalet e Inspektimit të audituara deri tani nuk është lënë asnjë këshillim 

për subjektin në paragrafin përkatës. Dënimi administrativ është lënë dhe në Vendimin 

Përfundimtar Nr. ISHMPUT-TR-2018-000014-5. 

11. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000021-1, datë 15.10.2018, me objekt 

“Inspektimi i lejes mjedisore dhe kushteve e kërkesave të saj”, bashkëlidhur Procesverbal 

Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000021-2, datë 16.10.2018 kryer nga inspektorët G.T,G.R 

në subjektin F sh.p.k. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000021, datë 

10.10.2018, në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit 

ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në 

Formularin e inspektimit përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku 

duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Në 

Formularin e Inspektimit të plotësuar janë konstatuar mangësitë 1- nuk përmbush kushtet e 

lejes mjedisore; 2- mosinformimi i AKM-së për mundësinë e një kërcënimi në mjedis, 

mosmarrjen e masave për parandalimin e dëmit apo masa zhdëmtuese pasi dëmi ka ndodhur; 3- 

mosnjoftimi i AKM-së nëse nuk ka arritur të eleminojë kërcënimin; 4- mbetjet që 

grumbullohen nuk dërgohen në një instalim trajtimi të përshtatshëm; 5- nuk ka dokument 

transferimi të mbetjeve jo të rrezikshme; 6- dhe për rrjedhojë këto dokumentë nuk i vihen në 

dispozicion autoriteteve përkatëse si dhe AKM-së një herë në vit. Në Procesverbalin e 

inspektimit janë hedhur tre gjetje të cilat përfshijnë shkeljen e tre ligjeve të ndryshme. Për 

kundërvajtjet administrative është lënë dëmi administrativ 500,000 lekë. Në procesverbal nuk 

është plotësuar pragrafi i fundit duke mos lënë këshillime. Dënimi administrativ është lënë dhe 

në Vendimin Përfundimtar Nr. ISHMPUT-TR-2018-000021-5. 

12. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000032-1, datë 16.10.2018, pa objekt 

inspektimi të specifikuar, bashkëlidhur Procesverbal Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-

000032-2, datë 17.10.2018 kryer nga inspektorët J. Zh., A.P. dhe A. K., në subjektin Qendra D 

Kamëz. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000032, datë 17.10.2018, në 

paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” është 

i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në Formularin e inspektimit 

përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i 

takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Formulari i inspektimit është 

plotësuar vetëm për pesë pika, nga të cilat dy kanë lidhje me kushtet e lejes mjedisore dhe 3 me 

zbatimin e ligjit të menaxhimit të integruar të mbetjeve. Pjesa tjetër e formularit nuk është 
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plotësuar, edhe sepse subjekti është pa leje mjedisore. Subjekti është inspektuar për herë të 

tretë dhe në procesverbalin e inspektimit është shënuar si gjetje mospajisja me leje mjedisore. 

Në procesverbal në paragrafin III Kundravajtjet administrative nuk është lënë dënim 

administrativ por një gjë e tillë është bërë në Vendimin Përfundimtar Nr. ISHMPUT-TR-2018-

000032-5, datë 25.10.2018, ku është lënë dënimi adminsitrativ 300,000 lekë. Dënimi 

administrativ duhet të ishte aplikuar që në inspektimin e dytë ndaj subjektit. 

13. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000089-1, datë 05.12.2018, me objekt 

“Kontrolli i zbatueshmërisë së kushteve të lejes mjedisore, kryer nga inspektorët E.K., A.K., në 

subjektin Y sh.p.k.. Për këtë inspektim nuk janë mbajtur dokumente të tjerë, pasi ka rezultuar 

se subjekti nuk gjendet në adresënn e dhënë. Pas verifikimit në QKB, subjekti ka rezultuar i 

pezulluar, ku sipas Vendimit të datës 10.12.2018 është vendosur “Pushim i përkohshëm i 

aktivitetit të shoqërisë”. 

14. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000085-1, datë 05.12.2018, me objekt 

“Kontrolli i zbatueshmërisë së kushteve të lejes mjedisore, bashkëlidhur Procesverbal 

Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000085-2, datë 12.12.2018 kryer nga inspektorët E.K., 

A.K.i, në subjektin Y Kryevidh. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000085, 

datë 12.12.2018, në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i 

aktivitetit ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. 

Në Formularin e inspektimit përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku 

duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. 

Formulari i inspektimi është plotësuar vetëm për 2 pika, një pikë që ka të bëjë me lejen 

mjedisore, pasi ky subjekt nuk ëhstë i pajisur dhe një pikë që ka të bëjë me menaxhimin e 

mbetjeve spitalore, ku sipas të dhënave të marra nga inspektorët menaxhohen ashtu siç duhen. 

Gjithë pjesa tjetër e formularit është bosh, duke përfshirë të dhënat që rrjedhin nga ligjet: 10 

431, datë 09.06.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, 162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në 

mjedis”, 9774, datë 12.07.2007, “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, 

9115, datë 24.07.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”, 10 463, datë 22.09.2011 

“Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, 8905, datë 06.06.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit 

detar nga ndotja dhe dëmtimi”, të cilat japin informacion konkret dhe specifik mbi mënyrën se 

si zbatohen kushtet e lejes mjedisore. Ky formular përderisa plotësohet për mbetjet, mund dhe 

të plotësohet për pjeën tjetër të detyrimeve që rrjedhin nga ligjet e sipërcituar. 

Në procesverbalin e inspektimi në paragrafin III ku shënohen kundravajtjet administrative, 

është shënuar konkretisht neni që përmban mospajisjen me leje mjedisi dhe është lënë dënimi 

admistrativ prej 300,000 lekë. Është lënë gjithashtu këshillimi për tu pajisur me leje mjedisore, 

por nuk është lënë afat për këtë. Në Vendimin Përfundimtar të Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-

2018-000085-5, datë 26.12.2018 është lënë në fuqi shkelja ligjore, dënimi administrativ me 

gjobë si më sipër, si dhe këshillimi për tu pajisur me leje mjedisore, por përsëri pa një afat të 

përcaktuar. 

15. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000087-1, datë 05.12.2018, me objekt 

“Kontrolli i zbatueshmërisë së kushteve të lejes mjedisore, bashkëlidhur Procesverbal 

Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000087-2, datë 13.12.2018 kryer nga inspektorët E. K., A. 

K., në subjektin L. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000087, datë 

13.12.2018, në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit 

ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në 

Formularin e inspektimit përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku 

duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. 

Formulari është plotësuar vetëm për tre pika, që kanë të bëjnë me kushtet e lejes mjedisore dhe 

pagesën e tarifës së lejes. Gjithë pjesa tjetër e formularit është bosh, duke përfshirë të dhënat që 
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rrjedhin nga ligjet: 10 431, datë 09.06.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, 162/2014 “Për 

mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”, 9774, datë 12.07.2007, “Për vlerësimin dhe 

administrimin e zhurmës në mjedis”, 9115, datë 24.07.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave 

të ndotura”, 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, 8905, datë 

06.06.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi”, të cilat japin informacion 

konkret dhe specifik mbi mënyrën se si zbatohen kushtet e lejes mjedisore. Në procesverbalin e 

inspektimit nuk është shënuar asnjë gjetje apo shkelje ligjore as është lënë ndonjë këshillim për 

subjektin, citohet vetëm se ka leje, ka dorëzuar raportin e vetëmonitorimit dhe ka bërë pagesën 

për tarifën e lejes së mjedisit. Nuk ka asnjë të dhënë për kushtet e tjera të lejes si dhe nuk mund 

të nxirret asnjë konkluzion duke qenë se nuk merret informacion si rezultat i mosplotësimit të 

Formularit të Inspektimit. Në Vendimin Përfundimtar të Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-

000087-5, datë 13.12.2018 nuk ka gjithashtu asnjë gjetje apo këshillim për subjektin. 

16. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000068-1, datë 05.12.2018, me objekt 

“Kontrolli i zbatueshmërisë së kushteve të lejes mjedisore, bashkëlidhur Procesverbal 

Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000068-2, datë 12.12.2018 kryer nga inspektorët Sh.L.Gj. 

T., në subjektin F. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000087, datë 

13.12.2018, në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit 

ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në 

Formularin e inspektimit përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku 

duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. 

Formulari është plotësuar vetëm për tre pika, që kanë të bëjnë me kushtet e lejes mjedisore dhe 

pagesën e tarifës së lejes. Gjithë pjesa tjetër e formularit është bosh, duke përfshirë të dhënat që 

rrjedhin nga ligjet: 10 431, datë 09.06.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, 162/2014 “Për 

mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”, 9774, datë 12.07.2007, “Për vlerësimin dhe 

administrimin e zhurmës në mjedis”, 9115, datë 24.07.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave 

të ndotura”, 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, 8905, datë 

06.06.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi”, të cilat japin informacion 

konkret dhe specifik mbi mënyrën se si zbatohen kushtet e lejes mjedisore. Në procesverbalin e 

inspektimit nuk është shënuar asnjë gjetje apo shkelje ligjore as është lënë ndonjë këshillim për 

subjektin, citohet vetëm se ka leje, ka dorëzuar raportin e vetëmonitorimit, i zbaton kushtet e 

lejes dhe ka bërë pagesën për tarifën e lejes së mjedisit. Nuk ka asnjë të dhënë konkrete për 

kushtet e lejes si dhe nuk mund të nxirret asnjë konkluzion duke qenë se nuk merret 

informacion si rezultat i mosplotësimit të Formularit të Inspektimit. Në Vendimin Përfundimtar 

të Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000068-5, datë 12.12.2018 nuk ka gjithashtu asnjë 

gjetje apo këshillim për subjektin. 

17. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000132-1, datë 28.06.2018, me objekt 

“Kontrolli i zbatueshmërisë së kushteve të lejes mjedisore, bashkëlidhur Procesverbal 

Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000132-2, datë 28.06.2018 kryer nga inspektorët Sh.L.Gj. 

T.,e, në subjektin M sh.p.k.. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000132, 

datë 28.06.2018, në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i 

aktivitetit ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. 

Në Formularin e inspektimit përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku 

duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. 

Formulari është plotësuar për gjashtë pika, që kanë të bëjnë me kushtet e lejes mjedisore dhe 

pagesën e tarifës së lejes, si dhe është konstatuar se nuk trajton vajra të përdorur, nuk asgjëson 

mbetje në landfill dhe nuk ka veprimtari në mjedisin detar. Gjithë pjesa tjetër e formularit është 

bosh, duke përfshirë të dhënat që rrjedhin nga ligjet: 10 431, datë 09.06.2011, “Për mbrojtjen e 

mjedisit”, 162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”, 9774, datë 12.07.2007, “Për 
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vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, 9115, datë 24.07.2003 “Për trajtimin 

mjedisor të ujërave të ndotura”, 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të 

mbetjeve”, të cilat japin informacion konkret dhe specifik mbi mënyrën se si zbatohen kushtet 

e lejes mjedisore. Në procesverbalin e inspektimit nuk është shënuar asnjë gjetje apo shkelje 

ligjore as është lënë ndonjë këshillim për subjektin, citohet vetëm se ka leje, ka dorëzuar 

raportin e vetëmonitorimit, i zbaton kushtet e lejes dhe ka bërë pagesën për tarifën e lejes së 

mjedisit. Nuk ka asnjë të dhënë konkrete për kushtet e lejes si dhe nuk mund të nxirret asnjë 

konkluzion duke qenë se nuk merret informacion si rezultat i mosplotësimit të plotë të 

Formularit të Inspektimit. Në Vendimin Përfundimtar të Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-

000132-5, datë 28.06.2018 nuk ka gjithashtu asnjë gjetje apo këshillim për subjektin. 

18. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000079-1, datë 16.05.2018, me objekt 

“Inspektimi i lejes mjedisore dhe zbatimi i kushteve të saj”, bashkëlidhur Procesverbal 

Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000079-2, datë 21.05.2018 kryer nga inspektorët Gj.T., 

A.B., E. K., në subjektin C. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000079, 

datë 21.05.2018, në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i 

aktivitetit ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. 

Në Formularin e inspektimit përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku 

duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. 

Formulari është plotësuar vetëm për tre pika, që kanë të bëjnë me kushtet e lejes mjedisore dhe 

pagesën e tarifës së lejes. Gjithë pjesa tjetër e formularit është bosh, duke përfshirë të dhënat që 

rrjedhin nga ligjet: 10 431, datë 09.06.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, 162/2014 “Për 

mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”, 9774, datë 12.07.2007, “Për vlerësimin dhe 

administrimin e zhurmës në mjedis”, 9115, datë 24.07.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave 

të ndotura”, 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, 8905, datë 

06.06.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi”, të cilat japin informacion 

konkret dhe specifik mbi mënyrën se si zbatohen kushtet e lejes mjedisore. Në procesverbalin e 

inspektimit nuk është shënuar asnjë gjetje apo shkelje ligjore as është lënë ndonjë këshillim për 

subjektin, citohet vetëm se ka leje, dhe zbaton kushtet e lejes. Nuk ka asnjë të dhënë konkrete 

për kushtet e lejes si dhe nuk mund të nxirret asnjë konkluzion duke qenë se nuk merret 

informacion si rezultat i mosplotësimit të Formularit të Inspektimit. Në Vendimin Përfundimtar 

të Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000079-5, datë 21.05.2018 nuk ka gjithashtu asnjë 

gjetje apo këshillim për subjektin. 

19. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000074-1, datë 15.05.2018, pa objekt 

inspektimi të specifikuar, bashkëlidhur Procesverbal Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-

000074-2, datë 28.05.2018 kryer nga inspektorët B. S., A. K., në subjektin M Riciklim. Në 

Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000074, datë 28.05.2018, në paragrafin I 

“Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” është i plotësuar 

me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në Formularin e inspektimit 

përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i 

takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Formulari është plotësuar në tërësi 

por në mënyrë të përgjithshme dhe jo në mënyrë specifike për secilën pikë sa i takon ligjit të 

menaxhimit të integruar t mbetjeve, duke qenë se është pikërisht kjo fusha që mbulohet nga 

subjekti në fjale. Në procesverbalin e inspektimit nuk është shënuar asnjë gjetje apo shkelje 

ligjore as është lënë ndonjë këshillim për subjektin. Nuk ka asnjë të dhënë për kushtet e lejes si 

dhe nuk mund të nxirret asnjë konkluzion duke qenë se nuk merret informacion i saktë për 

pjesën e aktivitetit të subjektit në fushën e riciklimit të mbetjeve. Në Vendimin Përfundimtar të 

Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000074-5, datë 28.05.2018 nuk ka gjithashtu asnjë gjetje 

apo këshillim për subjektin. 
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20. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000077-1, datë 05.12.2018, me objekt 

“Kontroll i kushteve të lejes mjedisore”, bashkëlidhur Procesverbal Inspektimi Nr. ISHMPUT-

TR-2018-000077-2, datë 10.12.2018 kryer nga inspektorët B. S., A. P.në subjektin “K”. Në 

Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000074, datë 28.05.2018, në paragrafin I 

“Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” është i plotësuar 

me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në Formularin e inspektimit 

përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i 

takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Në Formular specifikohet se 

subjekti inspektohet për herë të dytë. Formulari nuk është plotësuar pasi subjekti është gjetur i 

mbyllur dhe nuk ka asnjë të dhënë në vijim. Procesverbali i inspektimi dhe Vendimi 

Përfundimtar i Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000077-5, datë 12.12.2018 nuk kanë të 

dhëna pasi subjekti nuk është inspektuar.  

21. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000071-1, datë 05.12.2018, pa objekt 

inspektimi të specifikuar, bashkëlidhur Procesverbal Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-

000071-2, datë 17.12.2018 kryer nga inspektorët B. S., A. P, në subjektin M Komuna e Parisit. 

Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000071, datë 17.12.2018, në paragrafin I 

“Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” është i plotësuar 

me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në Formularin e inspektimit 

përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i 

takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Formulari është plotësuar për fushat 

që i takojnë aktivitetit megjithëse subjekti është në proces pajisje me leje mjedisore. Në 

procesverbalin e inspektimit nuk është shënuar asnjë gjetje apo shkelje ligjore as është lënë 

ndonjë këshillim për subjektin. Në Vendimin Përfundimtar të Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-

2018-000071-5, datë 05.12.2018 nuk ka gjithashtu asnjë gjetje apo këshillim për subjektin. 

22. Në dosjen e inspektimit të ushtruar në subjektin K nisur nga ankesa e ardhur në ISHMPUT 

Tiranë në datën 19.11.2018, mungon Autorizimi i Inspektimit. Procesverbali i inspektimit ka 

numrin Nr. ISHMPUT-TR-2018-000096-2, datë 07.12.2018, inspektimi është kryer nga 

inspektorët B. S., A. P. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000096, datë 

07.12.2018, në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit 

ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Sipas 

formularit të inspektimit, subjekti inspektohet për herë të parë dhe rezulton se është i papajisur 

me leje mjedisore. Pavarësisht mungesës së lejes së mjedisit, formulari është plotësuar vetëm 

për fushat kryesore të tij, por nuk është plotësuar për pjesën e prodhimit dhe menaxhimit të 

mbetjeve jo të rrezikshme, në bazë të ligjit të menaxhimit të integruar të mbetjeve. Në 

procesverbalin e inspektimit është shënuar gjetja, shkelje e pikës 1/a/ii, neni 29, ligji nr. 10448, 

dt. 14.07.2011, pasi subjekti ushtron aktivitetin i papajisur me leje mjedisore. Është aplikuar 

gjoba 300,000 lekë sipas nenit përkatës dhe pezullim aktiviteti deri në pajisje me leje mjedisi 

përkatëse dhe në vijim heqjen e materialit tip skrap nga territori ku ushtron aktivitetin, duke 

qenë se është në zonë të banuar dhe është bërë objekt ankese nga banorët. Gjoba është aplikuar 

që në inspektimin e parë, pa i lënë më parë një këshillim dhe afat. Të njëjtat dënime janë lënë 

dhe në Vendimin Përfundimtar të Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000096-5, datë 

10.12.2018.  

23. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000072-1, datë 15.05.2018, me objekt 

“Inspektim i lejes mjedisore dhe kushteve të saj”, bashkëlidhur Procesverbal Inspektimi Nr. 

ISHMPUT-TR-2018-000072-2, datë 31.05.2018 kryer nga inspektorët B. S., A. K në subjektin 

K. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000072, datë 31.05.2018, në 

paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” është 

i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në Formularin e inspektimit 
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përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i 

takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Formulari i inspektimi është 

plotësuar vetëm për një pikë që ka të bëjë me lejen mjedisore, ku rezulton se ka leje mjedisi tipi 

B. Gjithë pjesa tjetër e formularit është bosh, duke përfshirë të dhënat që rrjedhin nga ligjet: 10 

431, datë 09.06.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, 162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në 

mjedis”, 9774, datë 12.07.2007, “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, 

9115, datë 24.07.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”, 10 463, datë 22.09.2011 

“Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, 8905, datë 06.06.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit 

detar nga ndotja dhe dëmtimi”, të cilat japin informacion konkret dhe specifik mbi mënyrën se 

si zbatohen kushtet e lejes mjedisore. Formualri nuk është plotësuar pasi subjekti nuk operon 

që nga viti 2014. Në procesverbalin e inspektimit nuk është shënuar asnjë gjetje apo shkelje 

ligjore por është plotësuar vetëm sesksioni “Këshillimet”. Në të citohet se është e pamunndur të 

arrihet subjekti në adresën e dhënë pasi është zonë e paarritshme gjë që konstatohet dhe nga 

koordinatat e lejes së mjedisit. Nga komunikimi me telefon, numër i cili është marrë nga 

inspektorët nëpërmjet QKB-së, është bërë e ditur nga subjekti se ka 4 vjet që nuk ushtron më 

aktivitet. Në Vendimin Përfundimtar të Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000072-5, datë 

31.05.2018 nuk ka asnjë gjetje apo nuk është lënë ndonjë këshillim për subjektin. 

24. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000070-1, datë 05.12.2018, me objekt 

“Zbatimi i ligjit nr.60 dt19.06.2014, Për një ndryshim në ligjin 10448 dt.14.07.2011"Për lejet e 

mjedisit" (i ndryshuar). Leja e mjedisit”, bashkëlidhur Procesverbal Inspektimi Nr. ISHMPUT-

TR-2018-000070-2, datë 14.12.2018 kryer nga inspektorët B. S., A. P, në subjektin D. Në 

Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000070, datë 14.12.2018, në paragrafin I 

“Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” është i plotësuar 

me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Subjekti ka rezultuar se ka aplikuar për 

leje mjedisi. Në Formularin e inspektimit përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore 

mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të 

inspektimit. Formulari është plotësuar në fushat kryesore dhe është plotësuar në mënyrë 

specifike për mbetjet e rrezikshme. Si në procesverbalin e inspektimit dhe në Vendimin 

Përfundimtar të Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000070-5 nuk janë shënuar gjetje apo 

shkelje ligjore si dhe nuk është lënë asnjë këshillim. 

25. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000062-1, datë 05.12.2018, me objekt 

“Kontrolli i kushteve të lejes mjedisore”, bashkëlidhur Procesverbal Inspektimi Nr. ISHMPUT-

TR-2018-000062-2, datë 21.12.2018 kryer nga inspektorët B. S., A. P në subjektin S. Në 

Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000062, datë 21.12.2018, në paragrafin I 

“Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” është i plotësuar 

me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në Formularin e inspektimit 

përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i 

takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Formulari i inspektimi është 

plotësuar dhe subjekti nuk ka rezultuar me ndonjë shkelje. Procesverbali i inspektimit dhe 

Vendimi Përfundimtar i inspektimit (Nr. ISHMPUT-TR-2018-000062-5, datë 21.12.2018) nuk 

kanë të shënuar asnjë gjetje, shkelje ligjore si dhe nuk janë lënë këshillime. Seksionet janë të 

plotësuara me :”Nuk ka”. 

26. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000094-1, datë 05.12.2018, me objekt 

“Ligji nr.10 463, datë 22.9.2011 Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, bashkëlidhur 

Procesverbal Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000094-2, datë 12.12.2018 kryer nga 

inspektorët F. K., E.D.,në subjektin Q. Sh. Gosë. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-

TR-2018-000094, datë 12.12.2018, në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, 

pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji 
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i aktivitetit. Në Formularin e inspektimit, citohet se subjekti inspektohet për herë të dytë dhe në 

të përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i 

takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Subjekti ka rezultuar i papajisur me 

leje mjedisore. Formulari i inspektimit është plotësuar vetëm për tre pika që kanë të bëjnë me 

menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme, ku ka rezultuar se e kryen në përputhje me ligjin për 

menaxhimin e integruar të mbetjeve. Në procesverbal është konstatuar një gjetje dhe një 

shkelje ligjore, që është mospajisja me leje mjedisore dhe është lënë dënimi administrativ prej 

300,000 lekë. I njëjti dënim është lënë dhe në Vendimin Përfundimtar të inspektimit Nr. 

ISHMPUT-TR-2018-000094-5, datë 12.12.2018. 

27. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000154-1, datë 16.07.2018, me objekt 

“Respektimi i legjislacionit mjedisor në fuqi”, bashkëlidhur Procesverbal Inspektimi Nr. 

ISHMPUT-TR-2018-000154-2, datë 20.07.2018 kryer nga inspektorët G. H., A.K., në 

subjektin L. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-0000154, datë 20.07.2018, 

në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” 

është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në Formularin e 

inspektimit, citohet se subjekti inspektohet për herë të dytë dhe në të përshkruhen kërkesat 

mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në 

fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Subjekti ka rezultuar i papajisur me leje mjedisore. 

Formulari i inspektimit është plotësuar vetëm për 4 pika dhe në të është konstatuar se nuk i 

respekton kushtet e lejes mjedisore, në momentin e inspektimit mungonte mandat pagesa e 

tarifës vjetore për lejet e mjedisit dhe raporti i monitorimeve për zbatueshmërinë e kushteve 

ligjore. Gjithë pjesa tjetër e formularit është bosh, duke përfshirë të dhënat që rrjedhin nga 

ligjet: 10 431, datë 09.06.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, 162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë 

së ajrit në mjedis”, 9774, datë 12.07.2007, “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në 

mjedis”, 9115, datë 24.07.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”, 10 463, datë 

22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, 8905, datë 06.06.2002 “Për mbrojtjen e 

mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi”, të cilat japin informacion konkret dhe specifik mbi 

mënyrën se si zbatohen kushtet e lejes mjedisore. Në procesverbalin e inspketimit është 

shënuar një gjetje që është shkelje ligjore neni 29, pika b/iii, ligji 10448, datë 14.07.2011 si dhe 

mungesa e mandat pagesës së tarifës vjetore për lejet e mjedisit dhe raporti i monitorimeve për 

zbatueshmërinë e kushteve ligjore. Nuk është plotësuar paragrafi III-Kundravajtjet 

administrative dhe nuk është lënë asnjë këshillim. Ndërkohë në Vendimin Përfundimtar të 

inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000154-5, datë 17.08.2018 janë lënë në fuqi të njëjtat 

shkelje dhe është lënë dënimi administrativ prej 300,000 lekë. 

28. Pas ankesës së bërë në ISHMPUT në lidhje me zhurmat dhe aromat që gjeneron subjekti K 

dhe subjekti L, i cili kryen aktivitet si zdrukthari, u krye inspektimi në subjektin K, pasi 

zdruktharia është gjetur e mbyllur dhe pa aktivitet. ISHMPUT ka bërë kërkesë pranë ISHP dhe 

AKM për matjen e zhurmës dhe ajrit, dhe bazuar në përgjigjen e ISHP-së, subjekti L gjeneron 

zhurmë tej normës kufi të lejuar. Më specifike inspektimi si në vijim: 

Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000105-1, datë 19.12.2018, me objekt “Si 

pasojë e informacionit të marrë nga një institucion publik shqiptar apo një shtet tjetër 

konsiderohet se është i nevojshëm fillimi i një inspektimi”, bashkëlidhur Procesverbal 

Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000105-2, datë 18.12.2018 kryer nga inspektorët G.H., 

E.G., në subjektin D. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-0000105, datë 

18.12.2018, në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit 

ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në 

Formularin e inspektimit, citohet se subjekti inspektohet për herë të parë dhe në të përshkruhen 

kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i takojnë 
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subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Subjekti ka rezultuar i pajisur me leje 

mjedisore dhe nuk përmbush kushtet e lejes mjedisore, duke qenë së nga matja e kryer nga 

ISHP gjeneron zhurma mbi nivelin e lejuar. Pjesa në vijim e formularit nuk është plotësuar, 

duke përfshirë të dhënat që rrjedhin nga ligjet: 10 431, datë 09.06.2011, “Për mbrojtjen e 

mjedisit”, 162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”, 9774, datë 12.07.2007, “Për 

vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, 9115, datë 24.07.2003 “Për trajtimin 

mjedisor të ujërave të ndotura”, 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të 

mbetjeve”, 8905, datë 06.06.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi”, të 

cilat japin informacion konkret dhe specifik mbi mënyrën se si zbatohen kushtet e tjera të lejes 

mjedisore. Në procesverbalin e inspektimit është konstatuar gjetje shkelja e nenit 32 pika 1/d, e 

ligjit nr. 9774, datë 12.07.2007, “Për administrimin e zhurmave në mjedis” dhe është lënë 

sanksioni administrativ kryesor, gjobë prej 10,000 lekë dhe dënim administrativ plotësues: 

Pezullim të pjesshëm të aktivitetit të pajsijeve zhurmëprodhuese deri në marrjen e masave për 

mbrojtjen nga zhurmat”. Në fund nuk lihet asnjë këshillim për mënyrën e korrigjimit të 

shkeljeve. Në Vendimin Përfundinmtar të inspektimit është lënë e njëjta shkelje dhe të njëtat 

dënime administraive, gjobë dhe pezullim si më sipër.  

29. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000081-1, datë 24.12.2018, me objekt 

“Zbatim i legjislacionit mjedisor në fuqi”, bashkëlidhur Procesverbal Inspektimi Nr. 

ISHMPUT-TR-2018-000081-2, datë 26.12.2018 kryer nga inspektorët G. H., E. G., në 

subjektin Z sh.p.k.. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-0000081, datë 

26.12.2018, në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit 

ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në 

Formularin e inspektimit, citohet se subjekti inspektohet për herë të dytë dhe në të përshkruhen 

kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i takojnë 

subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Formulari është plotësuar vetëm për tre pika 

që kanë të bëjnë me lejen mjedisore nga ku ka rezultuar se subjekti i respekton kushtet e lejes. 

Në procesverbalin e inspektimit nuk ka asnjë gjetje dhe as shkelje ligjore, ka vetëm një citim në 

lidhje me faktin se subjekti i plotëson kushtet e lejes mjedisore dhe ka lidhur kontratë me një 

subjekt për vajrat e përdorur. Ky konstatim është shumë i përgjithshëm. Në formularin e 

inpektimit nuk janë plotësuar ato pika që mund të nxjerrin në pah si zbatohet kontrata me 

subjektin që tërheq vajrat e përdorur. Ky proces duhet ndjekur deri në fund nga gjeneruesi i 

ketyre vajrave, se cili është destinacioni përfundimtar i tyre nëpërmejt shkresave. Nuk janë 

plotësuar gjithashtu as pikat e tjera që kanë të bëjnë me kushtet e lejes mjedisore të subjektit në 

fjalë. Vendimi Përfundimtar i inspektimit në të gjitha seksionet e tij është plotësuar me “Nuk 

ka”. 

30. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000033-1, datë 30.10.2018, me objekt “Një 

inspektim jashtë programit mund të autorizohet edhe në një bazë të një denoncimi apo 

informacioni të marrë nga të tretët, nëse krijohet dyshimi i arsyeshëm për shkelje të kërkesave 

ligjore nga një subjekt”, bashkëlidhur Procesverbal Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-

000033-2, datë 30.10.2018 kryer nga inspektorët G. T., G. H., në subjektin E sh.p.k.. Në 

Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-0000033, datë 30.10.2018, në paragrafin I 

“Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” është i plotësuar 

me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në Formularin e inspektimit, citohet se 

subjekti inspektohet për herë të katërt dhe në të përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën 

ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit 

të inspektimit. Formulari është plotësuar vetëm për dy pika që kanë të bëjnë me lejen mjedisore 

dhe me pagesën e tarifës mjedisore vjetore. Pjesa në vijim e formularit nuk është plotësuar, 

duke përfshirë të dhënat që rrjedhin nga ligjet: 10 431, datë 09.06.2011, “Për mbrojtjen e 
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mjedisit”, 162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”, 9774, datë 12.07.2007, “Për 

vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, 9115, datë 24.07.2003 “Për trajtimin 

mjedisor të ujërave të ndotura”, 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të 

mbetjeve”, 8905, datë 06.06.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi”, të 

cilat japin informacion konkret dhe specifik mbi mënyrën se si zbatohen kushtet e lejes 

mjedisore. Në paragrafin II “Procedurat e Inspektimit”, në pikën 4 “Detyra të parealizuara nga 

inspektimi i mëparshëm” citohet se subjekti duhet të bëjë rishikimin e kushteve të lejes 

mjedisore dhe i është lënë detyrë një gjë e tillë duke qenë se nuk ka pasur informacion në lidhje 

me ligjin 10448, datë 14.07.2011 dhe nuk është inspektuar nga ISHMPUT që të njoftohej nga 

kjo e fundit”. Në vijim në pikën 7 “Gjetje të konstatuara” citohet se gjetjet ne procesverbal bien 

në kundërshtim me nenin 48 të ligjit 10433, datë 16.06.2011, “Për inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, pika 1. Mirëpo për këtë nuk parashikohet gjobë, dhe është lënë 

dënimi admistrativ “Paralajmërim” dhe pajisja me lejen mjedisore sipas shtojcës 1 të ligjit nr. 

10448, datë 14.07.2011, “Për lejet e mjedisit”. Në Vendimin Përfundimtar të inspektimit Nr. 

ISHMPUT-TR-2018-000033-5, datë 06.11.2018 është lënë në fuqi shkelja e pikës 1,neni 48, 

ligji 10433, datë 16.06.2011 dhe dënimi adminstrativ “Paralajmërim” dhe ka vendosur datën 

30.11.2018 si afatin për tu pajsiur me leje mjedisore sipas shtojcës 1, të ligjit nr. 10448, datë 

14.07.2011, “Për lejet e mjedisit”. 

31. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000055-1, datë 27.04.2018, me objekt 

“Ndodhje e ngjarjeve, aksidenteve apo incidenteve kanë cënuar apo mund të cënojnë jetën apo 

shëndetin e njrëzve, kafshëve apo mjedisin”, bashkëlidhur Procesverbal Inspektimi Nr. 

ISHMPUT-TR-2018-000055-2, datë 02.05.2018 kryer nga inspektorët G. T., G.H., B.S., në 

subjektin E Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-0000055, datë 02.05.2018, 

në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” 

është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në Formularin e 

inspektimit, citohet se subjekti inspektohet për herë të pestë dhe në të përshkruhen kërkesat 

mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në 

fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Formulari është plotësuar si për pjesën e lejes mjedisore 

(kushtet e të cilës ka rezultuar se nuk zbatohen) si dhe për të gjitha paragrafet e tjerë sipas 

ligjeve mjedisore në fuqi, ku kanë dalë në pah mangësi të shumta në ushtrimin e aktivitetit. 

Rrjedhimisht është plotësuar Procesverbali i inspektimit ku janë konstatuar shkelje të 4 ligjeve 

të ndryshme ligji 10448, datë 14.07.2011, “Për lejet mjedisore”, Ligji nr. 9115, datë 

24.07.2013, “Për trajtimin mjedisor të uëjrave të ndotura”, Ligji nr. 10431, datë 09.06.2011, 

“Për mbrojtjen e mjedisit”, Ligji nr. 10463, datë 29.06.2011, “Për menaxhimin e integruar të 

mbetjeve”. Këto mangësi janë përmbledhur në shkelje të nenit 29 të ligjit nr. 10448, datë 

14.07.2011, “Për lejet e mjedisit”, i ndryshuar pasi nuk ka zbatuar kushtet e lejes mjedisore. Ky 

veprim është dënuar me gjobë 300,000 lekë. Është kërkuar gjithashtu marrje masash në 

rrethimin e zonës dhe parandalimin e shkarkimeve të ujërave sipërfqësorë drejtë në kanalizim. 

Në paragrafin “Këshillime” nuk është shënuar asgjë. Pavarësisht aplikimit të dënimit 

adminstrativ nuk janë lënë detyra nga inspektorët me qëllim përmirësimin e situatës dhe 

garantimin që në të ardhmen subjekti t’i ndjekë konkretisht dhe të ushtrojë aktivitetin në 

përputhje me kushtet e lejes mjedisore dhe ligjeve në fuqi. Në observacionin e ardhur në KLSH 

nga Inspektori G. H., citohet se nuk mund të lihej asnjë detyrë duke qenë se instalimi është 

djegur dhe subjekti nuk mund të operojë më me të njëjtën leje mjedisore. Në këtë rast një gjë e 

tillë duhet të ishte e sqaruar në praktikën e inspektimit, në procesverbal apo në dokumentacion 

shoqërues. Në Vendimin Përfundimtar të Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-0000055-5, datë 

është lënë e njëjtja shkelje me të njëjtin dënim admisnitrativ në fuqi. Detyra e vetme e lënë (si 
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më sipër në PV- rrethimi i zonës dhe parandalimi i shkarkimeve të ujërave sipërfaqësorë drejtë 

në kanalizim) është shoqëruar me afat, datën 14.05.2018. 

32. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000013-1, datë 16.10.2018, me objekt 

“Zbatim i legjislacionit mjedisor në fuqi”, bashkëlidhur Procesverbal Inspektimi Nr. 

ISHMPUT-TR-2018-000013-2, datë 29.10.2018 kryer nga inspektorët G.H., A. K, në subjektin 

F. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-0000013, datë 29.10.2018, në 

paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” është 

i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në Formularin e inspektimit, 

citohet se subjekti inspektohet për herë të parë dhe në të përshkruhen kërkesat mbështetur në 

bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në fjalë në bazë të 

objektit të inspektimit. Formulari i inspektimit është bosh, nuk është plotësuar asnjë pikë e tij. 

Në procesverbal citohet se nuk ka shkelje dhe nuk është hedhur asnjë konstatim apo detyrë. I 

njëjti konstatim për Vendimin Përfundimtar të inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-0000013-

5, datë 29.10.2018. Nga auditimi i kësaj praktike nuk mund të nxirret asnjë konkluzion, pasi 

dokumentet e inspektimi online në rubrikat e tyre janë lënë bosh ose janë plotësuar me “Nuk 

ka”.  

33. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000153-1, datë 16.07.2018, me objekt 

“Respektim i legjislacionit mjedisor në fuqi”, bashkëlidhur Procesverbal Inspektimi Nr. 

ISHMPUT-TR-2018-000153-2, datë 30.07.2018 kryer nga inspektorët G. H., A. K., në 

subjektin Y. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-0000153, datë 30.07.2018, 

në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” 

është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në Formularin e 

inspektimit, citohet se subjekti inspektohet për herë të tridhjetë e dytë dhe në të përshkruhen 

kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i takojnë 

subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Formulari i inspektimit është plotësuar 

vetëm për tre pika që kanë të bëjne me zbatimin e kushteve të lejes mjedisore dhe pagesën e 

tarifës vjetore sipas lejes që disponon. Gjithë pjesa tjetër e formularit është lënë e paplotësuar. 

Në procesverbal citohet se nuk ka shkelje dhe është hedhur vetëm një konstatim ku citohet se 

subjekti zbaton kushtet e lejes mjedisore. Ndërkohë praktika nuk është e shoqëruar me foto apo 

elemente të tjerë që tregojnë për inspektimin e ambienteve dhe konstatimin e sa më sipër. Nuk 

është lënë asnjë detyrë. Rubrikat e tjera të procesverbalit janë plotsuar vetëm me “Nuk ka”. I 

njëjti konstatim për Vendimin Përfundimtar të inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-0000013-

5, datë 29.10.2018. Të gjitha rubrikat e Vendimit Përfundimtar të Inspektimit Nr. ISHMPUT-

TR-2018-0000153-5, datë 30.07.2018 janë plotësuar me “Nuk ka”. 

34. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000063-1, datë 24.05.2018, me objekt 

“Zbatimi i legjislacionit mjedisor në fuqi”, bashkëlidhur Procesverbal Inspektimi Nr. 

ISHMPUT-TR-2018-000063-2, datë 24.05.2018 kryer nga inspektorët G. T., G.R., G.H., në 

subjektin O. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-0000063, datë 24.05.2018, 

në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” 

është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Aktiviteti në fakt është 

linjë prodhimi inertesh. Një nga të paktat që u gjet e inspektuar nga ISHMPUT Tiranë. Në 

Formularin e inspektimit përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku 

duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. 

Formulari i inspektimit është plotësuar vetëm për katër pika që kanë të bëjnë me zbatimin e 

kushteve të lejes mjedisore dhe pagesën e tarifës vjetore sipas lejes që disponon. Subjekti nuk 

ka paraqitur leje mjedisore dhe as ka rezultuar të krte paguar tarifën në fjalë. Pjesa tjetër e 

formularit është lënë e paplotësuar. Në procesverbal citohet se gjetjet (të cilat nuk shënohen në 

të) janë në kundërshtim me nenin 29 të ligjit nr. 10448, datë 14.07.2011, pra subjekti nuk është 
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i pajisur me leje mjedisore. Për këtë dhe është hedhur vetëm një konstatim ku citohet se 

subjekti zbaton kushtet e lejes mjedisore. Në Procesverbal nuk është shënuar gjë tjetër. 

Seksionet III dhe IV të Procesverbalit janë lënë të paplotësuara. Në Vendimin përfundimtar të 

Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000063-5, datë 05.06.2018 është shënuar e njëjta shkelje 

ligjore dhe në vijim është lënë dënimi adminsitrative me gjobë prej 300,000 lekë, si dhe dënim 

administrativ plotësues pezullim aktiviteti deri në pajisjen me leje mjedisore. Në paragrafin e 

korrigjimit të shkeljeve është lënë vetëm detyra për tu pajsiur me lejen mjedisore përkatëse dhe 

nuk është përcaktuar asnjë afat. Dënimi administrativ është vendosur direkt në Vendimin 

Përfundimtar, pa u vendosur më parë në Procesverbalin e inspektimit. 

35. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000059-1, datë 15.05.2018, me objekt 

“Inspektim i lejes mjedisore dhe zbatim i kushteve të saj”, bashkëlidhur Procesverbal 

Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000059-2, datë 21.05.2018 kryer nga inspektorët F.K., A. 

B., në subjektin “L”. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-0000059, datë 

21.05.2018, në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit 

ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Në 

Formularin e inspektimit përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku 

duhen plotësuar ato pika që i takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. 

Formulari i inspektimit është plotësuar vetëm për katër pika që kanë të bëjnë me zbatimin e 

kushteve të lejes mjedisore dhe pagesën e tarifës vjetore sipas lejes që disponon. Subjekti e ka 

paguar tarifën por nuk ka dorëzuar raportin e monitorimit. Pjesa tjetër e formularit është lënë e 

paplotësuar. Nuk kuptohet cfarë është konstatuar nga inspektimi në terren, nuk mund të 

krijohet një ide mbi mënyrën se si subjekti i zbaton kushtet e lejes mjedisore, përvec raportit të 

monitorimit. Asgjë nuk konkludohet në lidhje me këqyrjen në terren të subjektit. Procesverbali 

nuk përmban shkelje ligjore as nuk është lënë ndonjë konstatim. Nuk janë plotësuar paragrafët 

III-Kundërvajtje administrative dhe IV-Vendim Përfundimtar.  

Në Vendimin përfundimtar të Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-000059-5, datë 31.05.2018 

janë plotësuar vetëm të dhënat e subjektit, por e gjithë pjesa tjetër është lënë e paplotësuar. Nuk 

ka asnjë konstatim, detyrë apo këshillim për subjektin.  

36. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000003-1, datë 23.08.2018, me objekt 

“Inspektim jashtë programit konsiderohet dhe inspektimi në kushtet e flagrancës”, bashkëlidhur 

Procesverbal Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000003-2, datë 23.08.2018 kryer nga 

inspektorët F. K., A. B., në subjektin “M”. Në Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-

2018-0000003, datë 22.08.2018, në paragrafin I “Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 

“Lloji i aktivitetit ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i 

aktivitetit. Subjekti inspektohet për herë të dytë. Në Formularin e inspektimit përshkruhen 

kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar ato pika që i takojnë 

subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Formulari i inspektimit është plotësuar 

vetëm për një pikë që kanë të bëjnë me lejen mjedisore dhe ka rezultuar se nuk e disponon. 

Pjesa tjetër e formularit është lënë e paplotësuar. Asgjë nuk konkludohet në lidhje me këqyrjen 

në terren të subjektit. Procesverbali përmban shkeljen ligjore që ka të bëjë me mospajisjen e 

subjektit me leje mjedisore dhe është aplikuar dënimi administrativ gjobë prej 300,000 lekë dhe 

dënim administrativ plotësues “pezullim aktiviteti”. Në Vendimin përfundimtar të Inspektimit 

Nr. ISHMPUT-TR-2018-000003-5, datë 23.08.2018 është lënë i njëjti dënim administrativ dhe 

i njëjti dënim administrativ plotësues si dhe këshillimi për tu pajisur me leje mjedisore. Nuk 

është lënë asnjë detyrë tjetër. 

37. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000049-1, datë 26.11.2018, me objekt 

“KDH”, bashkëlidhur Procesverbal Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000049-2, datë 

26.11.2018 kryer nga inspektorët J. Zh., A. B., në subjektin “DFt”. Në Formularin e 
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Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-0000049, datë 26.11.2018, në paragrafin I “Të dhëna të 

përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” është i plotësuar me numër, dhe 

nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Subjekti inspektohet për herë të dytë. Në Formularin e 

inspektimit përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar 

ato pika që i takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Formulari i inspektimit 

është plotësuar vetëm për tre pikë që kanë të bëjnë me lejen mjedisore dhe ka rezultuar se e 

disponon. Nuk ak dorëzuar raportin e monitorimit dhe nuk ka paguar tarifën vjetore të lejes por 

është brenda afatit për t’i bërë këto. Pjesa tjetër e formularit është lënë e paplotësuar. Asgjë nuk 

konkludohet në lidhje me këqyrjen në terren të subjektit. Asnjë konstatim nuk është bërë nga 

inspektorët në lidhje me zbatimin e kushteve të lejes mejdisore nga subjekti. Procesverbali nuk 

përmban shkelje ligjore, ka vetëm konstatimin se subjekti është i pajisur me leje mjedisore dhe 

nuk është lënë asnjë këshillim. E njëjtë për Vendimin Përfundimtar Nr. ISHMPUT-TR-2018-

000049-5, datë 26.11.2018, në të cilin janë plotësuar vetëm të dhënat e subjektit dhe e gjithë 

pjesa tjetër është plotësuar me “Nuk ka”.  

38. Autorizim Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-000038-1, datë 19.11.2018, me objekt “Një 

inspektim jashtë programit mund të autorizohet edhe në bazë të një denoncimi apo 

informacioni të marrë nga të tretët, nëse krijohet dyshimi i arsyeshëm për shkelje të kërkesave 

ligjore nga një subjekt”, bashkëlidhur Procesverbal Inspektimi Nr. ISHMPUT-TR-2018-

000038-2, datë 19.11.2018 kryer nga inspektorët J. Zh., A.B., në subjektin “DF”. Në 

Formularin e Inspektimit Nr. ISHMPUT-TR-2018-0000038, datë 26.11.2018, në paragrafin I 

“Të dhëna të përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” është i plotësuar 

me numër, dhe nuk mund të kuptohet lloji i aktivitetit. Pas verifikimi u konsatuat se subjekti ka 

aktivitet “gatim ushqime të gatshme dhe gjysëm të gatshme”. Subjekti inspektohet për herë të 

katërt. Inspektimi ka nisur si pasojë e një ankese nga qytetarët me nr. 1970 prot., e datës 

16.11.2018 për shkak të nivelit të lartë të zhurmave që shkakton aktiviteti. Në Formularin e 

inspektimit përshkruhen kërkesat mbështetur në bazën ligjore mjedisore, ku duhen plotësuar 

ato pika që i takojnë subjektit në fjalë në bazë të objektit të inspektimit. Formulari i inspektimit 

është plotësuar vetëm për tre pikë që kanë të bëjnë me lejen mjedisore dhe ka rezultuar se e 

disponon. Nuk ak dorëzuar raportin e monitorimit dhe nuk ka paguar tarifën vjetore të lejes por 

është brenda afatit për t’i bërë këto. Pjesa tjetër e formularit është lënë e paplotësuar. Asgjë nuk 

konkludohet në lidhje me këqyrjen në terren të subjektit. Asnjë konstatim nuk është bërë nga 

inspektorët në lidhje me zbatimin e kushteve të lejes mejdisore nga subjekti. Asnjë konstatim 

me mundësinë e shkaktimit të zhurmave nga ndonjë aktivitet i mundshëm. Procesverbali nuk 

përmban shkelje ligjore, ka vetëm konstatimin se subjekti është i pajisur me leje mjedisore dhe 

nuk është lënë asnjë këshillim. E njëjtë për Vendimin Përfundimtar Nr. ISHMPUT-TR-2018-

000038-5, datë 19.11.2018, në të cilin janë plotësuar vetëm të dhënat e subjektit dhe e gjithë 

pjesa tjetër është plotësuar me “Nuk ka”. Sa i takon ankesës ISHMPUT Tiranë i është drejtuar 

Institutit të Shëndetit Publik për të bërë matjet e zhurmave në këtë subjekt. Në një relacion të 

hartuar për këtë ankesë nga inspektorët e sipërpërmendur, i cili nuk ka numër protokolli dhe as 

datë, citohet se ISHMPUT po pret matjet të kryhen nga ISHP. Në datën 14.01.2019, me 

shkresë nr. 1584/3 prot., ISHP i është përgjigjur ISHMPUT Tiranë se ka nevojë për nje numër 

kontakti të subjektit para se të bëjë matjet. Kjo është shkresa e fundit që i takon kësaj ankese, 

nuk ka të dhëna të mëtejshme në lidhje me këtë ankesë.  

Në formatin e procesverbalit të inspektimit, në paragrafin 7 “Gjetje të konstatuara” nuk 

shënohen gjetje por citohet vetëm se gjetjet janë shkelje të neneve të caktuar ligjorë, të 

cilët përmenden në vijim të procesverbaleve.  

Në të gjitha rastet nga inspektimet ku nuk janë konstatuar shkelje, nuk është plotësuar 

pika 9 “Në rast se nuk konstatohen shkelje të jepen arsyet e përfundimit të procedimit” e 



 

 45 

RAPORT  PERFUNDIMTAR AUDITIMI I  PERPUTHSHMERISE   RREGULLSHMËRISË 

USHTRUAR NË  DEGËN  RAJONALE TË INSPEKTORATIT  SHTETËROR TË  MJEDISIT,  

PYJEVE, UJËRAVE  DHE  TURIZMIT,  QARKU  TIRANË  

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 

Seksionit II “Procedura e inspektimit” në Procesverbalin e Inspektimit. Në këto raste kjo 

pikë është lënë e paplotësuar. Kjo bie në kundërshtim me pikën 3 neni 45 dhe nenin 47 të 

ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”. 

Është me rëndësi të përmendet se në metodën online, inspektorët kanë hasur vështirësi në 

përshkrimin e situatës, është e nevojshme pasja e dokumentacionit shtesë për të kuptuar 

konkretisht për cfarë bëhet fjalë, pasi nuk ka shpjegime në dokumentet e gjeneruar nga 

sistemi. 

Në inspektimet e kryera me metodën online pavarësisht se janë grumbulluar të dhënat e 

nevojshme nëpërmjet dokumentacionit përkatës, nuk duhet të ishte shmangur plotësimi i 

formularit të inspektimit me të gjitha të dhënat që i takojnë subjektit në fjalë dhe 

verifikimit në vend. Në Formularin e Inspektimit, në paragrafin I “Të dhënat të 

përgjithshme të subjektit”, pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” është i plotësuar me 

numër, dhe mund të kuptohet lloji i aktivitetit vetëm kur të jepet mundësia nga emërtimi 

i subjektit. Formulari i inspektimit sic përmendet në mënyrë specifike në rastet e 

lartpërmendura është plotësuar vetëm kryesisht tre pika që kanë të bëjnë me të dhënat 

për lejen e mjedisit dhe pagesën e tarifës. Gjithë pjesa tjetër e formularit është bosh, duke 

përfshirë të dhënat që rrjedhin nga ligjet: 10 431, datë 09.06.2011, “Për mbrojtjen e 

mjedisit”, 162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”, 9774, datë 12.07.2007, 

“Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, 9115, datë 24.07.2003 “Për 

trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”, 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e 

integruar të mbetjeve”, 8905, datë 06.06.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja 

dhe dëmtimi”, të cilat japin informacion konkret dhe specifik mbi mënyrën se si zbatohen 

kushtet e lejes mjedisore. Duhet përmendur në mënyrë të veçantë se nuk është plotësuar 

pjesa e formularit që përfshin të gjitha pikat që i referohen Ligjit nr. 10 463, datë 

22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, ku janë gjithsej 32 pika për tu 

plotësuar. Plotësimi i këtyre pikave është i rëndësishëm për evidentimin dhe vënien në 

pah të mangësive të mundshme në zbatimin e plotë të ligjit dhe njohjen e situatës reale 

nëpërmjet të cilës operon subjekti në drejtim të menaxhimit të mbetjeve. 

Në inspektimet e përzgjedhura për tu audituar në pikën “Gjetjet e konstatuara”, ka 

vetëm një gjetje të përgjithshme që është mospërmbushja e kushteve të lejes mjedisore, 

në kundërshtim me pikën b-ii/neni 29, ligji 10 448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”. 

Të përmbledhurit e të gjitha shkeljeve në një gjetje të vetme, sic është kjo më sipër nuk i 

vjen në ndihmë konstatimit real të problemeve dhe shkeljeve të konstatuara dhe nuk i jep 

mundësi inspektorëve të lënë këshillime për çdo shkelje të konstatuar. Shkelja e 

përgjithshme nuk është zbërthyer për çdo kusht të pazbatuar dhe nuk jep informacion 

mbi atë cfarë nuk është zbatuar nga subjekti. Në procesverbalet e inspektimit nuk 

plotësohen pika që përmban gjetjet dhe pika që përmban këshillimet për subjektin. 

Për rrjedhim është e paqartë çfarë detyre apo këshillimi i lihet subjekteve dhe çfarë nuk 

shkon konkretisht në zbatimin e kushteve të lejes mjedisore dhe çfarë masash duhet të 

marrë konkretisht subjekti i inspketuar, me qëllim përmirësimin e situatës dhe 

garantimin që në të ardhmen subjekti t’i ndjekë konkretisht dhe të ushtrojë aktivitetin në 

përputhje me kushtet e lejes mjedisore dhe ligjeve në fuqi. 

ISHMPUT Tiranë nuk ka hartuar plane mujore e vjetore për ushtrimin e inspektimeve 

në qarkun e Tiranës, inspektimet janë të rastësishme, në bazë të urdhrave të ministrit ose 

ankesave të ndryshme. Një gjë e tillë bën që kryerja e tyre të mos i shërbejë qëllimit të 

punës, si dhe të mos ketë ndikim në ruajtjen e parametrave mjedisorë në qarkun e 

Tiranës dhe zbatimit të legjislacionit mjedisor. Sa më sipër është në kundërshtim me 
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pikën 5/dh të VKM nr. 46, datë 29.1.2014 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të 

funksionimit të inspektoratit shtetëror të mjedisit, pyjeve dhe ujërave”. 

Sa sipër është mbajtur Aktkonstatimi nr.12, datë 15.3.2019 

 

III.3. b. Auditim për kryerjen e inspektimeve në fushën e Pyjeve e Kullotave  

3. b. I. Për auditimin mbi inspektimet e  kryera me metodën manuale për periudhën prej tetor 

v. 2016, v. 2017 dhe  v. 2018 në sektorët e Pyje- kullotave, planifikimi vjetor, analizat 

periodike, problematikat dhe zgjidhjet, procedurat për dhënien Autorizime inspektimit, 

dokumentacioni i hartuar në inspektime, përputhshmëria ligjore, shkeljet e konstatuara dhe 

masat administrative  ne sektorin e pyjeve kullotave.  

Për auditimin e pikës 3 B.I orientimi shqyrtimi  i dokumentacionit si më poshtë: 

-Autorizimet për inspektimet në pyje  

- Procesverbalet e inspektimeve 

-Proces verbalet e dënimeve administrative 

-Procesverbalet e sekuestrimeve  

-Dokumentacioni shkresor tjetër shoqërues 

 
Baza ligjore  

Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, 

Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për Kundravajtjet Administrative”  

Ligji nr. 9385, datë 04..05.2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, i ndryshuar neni 38, 40 dhe 

neni 40/2 

Ligji nr. 9791, datë 23.7.2007 “” Për disa shtesa dhe ndryshime te ligjit nr. 9385, datë 

04.05.2005, neni 40/1,..” Vlera e dëmit’”, pika 2 

VKM nr. 391, datë 21.06.2006, pika 8, lidhja 8” 

VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të 

Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”, i ndryshuar. 

Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, 

datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III 

“Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 

Manuali i përgjithshëm i inspektimit në Republikën e Shqipërisë, miratuar me  urdhër të 

Inspektorit të Përgjithshëm, nr. 13, datë 23.4.2015 ”Për Miratimin e Manualit të Përgjithshëm 

të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë”,  

Urdhri nr. 58, datë 21.8.2014 “Për Miratimin e Formateve Standard për Dokumentimin e 

Veprimtarisë së Inspektimit në RSH”, i ndryshuar 

-Për mënyrën zbatimit e funksionimin efektiv të udhëzimit të  Ministrit nr 1, datë 04.07.2014 

“Mbi Standardizimin e Shkëmbimit të Informacionit Zyrtar dhe Bashkëpunimin e Ndërsjellët 

Ndërmjet Strukturave të Vartësisë së Ministrisë Mjedisit”, nxjerre në zbatim të ligjit “Për 

Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”,  
 
DRISHMPUT Tiranë, sektori i inspektimit Pyjor,  gjatë periudhës Tetor-dhjetor 2016, viti 

2017 dhe v. 2018 ka kryer 282 inspektime gjithsejtë prej tyre;  4 inspektime me metodën on-

line; shtrirë sipas periudhave 3/muj IV 2016 janë 40 inspektime, v. 2017 kryer 134 

inspektime dhe v. 2018 janë 108 inspektime, prej tyre 4 me metodën on-line.    

Nga auditimi me zgjedhje të rastit mbajtur parasysh faktin që janë inspektime të se njëjtës 

natyre (ne pyje), zgjedhja u be mbi bazën e numrit përkatës rendor në regjistrin e inspektimeve 

hartuar gjatë periudhës auditimit, dhe mbi kriterin thelbësor të dëmtimit në fondin pyjor; kjo 

mbështetur në tabelën emërtuar “Parashikimi dhe realizimi i numrit të inspektimeve për vitin 
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2016, 2017 dhe v. 2018 DRISHMPU Tirane Tabela nr. 1”, dhe “Tabela e Inspektimeve me 

Sekuestrime të Materialit Drusor dhe Administrimi Përfundimtar, gjobat dhe vlera e demi, 

periudha Tetor viti 2016-31.12. 2018“, pra nisur nga kriteret e mësipërme  zgjedhim si 

kampion 64 inspektime  ose 35 %  

Nga auditimi u konstatua se :  

Ka munguar dhe nuk është hartuar një tabelë e grupim analitik i inspektimeve të kryera në 

sektorin e pyjeve sipas klasifikimit: Inspektime  në Zonat e mbrojtura  me pyje mbrojtëse a, 

ne vijën bregdetare, b. Ne brigjet lumore dhe përrenj me prurje lumore, c. Në zonat e 

mbrojtura, d. ne pyjet prodhues, e. në kullota livadhe, f. në monumentet e natyrës, g. zona të 

përziera; klasifikim i cili do të siguronte rritjen e efektivitetit të inspektimeve, përcaktimin e 

zonave të riskuara dhe përdorimin me efektivitet të kapaciteteve inspektuese, të kufizuara në 

raport me shtrirjen territoriale të Qarkut Tiranë me vijë të konsiderueshme bregdetare, vijë 

lumore të disa lumenjve si pjesë me peshe në rrjetin lumor të Republikës.  

 
Të hartohet tabela përkatëse e grupimit analitik të inspektimeve të kryera në sektorin e pyjeve 

sipas klasifikimit me synim rritjen e efektivitetit të inspektimeve, përcaktimin e zonave të 

riskuara dhe përdorimin me efektivitet të kapaciteteve inspektuese, aktualisht të kufizuara 

në raport me shtrirjen territoriale të Qarkut Tiranë me vijë të konsiderueshme bregdetare, 

përfshirë vijën lumore të disa lumenjve, me peshe si Republikë. 

 
Qarku Tiranë, në juridiksion të cilit vepron DRISHMPUT Tiranë,  zotëron një sipërfaqe e 

strukturë të konsiderueshme fondi pyjor prej 36 508 ha, ku predominojnë Pyjet mbrojtës 

bregdetar e lumor, pyjet e Zonave të mbrojtura kryesisht bregdetare me vlera të cilësore 

turistike bregdetare e malore, dhe pyje të tjera me funksion çfarëdo e kullota, pasqyruar në 

tabelën “Struktura e Fondit Pyjor-Kullosor në Qarkun Tirane dhe Juridiksion të DRISHMPUT 

Tiranë“, si më poshtë: 

Struktura e Fondit Pyjor-Kullosor në Qarkun Tiranë Juridiksion të DRISHMPUT 
Tiranë 

 
Rrethet 
 Bashkia 

 
Fond 
Pyjor 
Total 
/Ha 

Nga Këto: 
Pyje 
/ha 

Zone e 
Mbrojt

u 
/Ha 

Pyll Mbrojtës 
/Ha 

Pyll  
Çfarëd

o 
/Ha 

Kullot
a 

/Ha 
Bregd 
etar 

Lum 
ore 

Përr
enj 

Liq/ujë
mbledh 

Tirane 32402 28540 20410 ? ? ? ?  3862 
(ZMB1

891) 
Kavaje 1120 620  ? ? ? ?  500 
Rrogozhine 1220 520 745 ? ? ? ?  700 
Vore 1300   ? ? ? ? 1300 200 
Kamez 66   ? ? ? ?  66 
          
Total Pyje Q. Tirane 36508 29680  ? ? ? ? 1500 5328 

Total ZM 23046  21155 ? ? ? ?  1891 

 
Shënim: 1. Të dhënat sipas raportimit të DRISHMPUT Tiranë 

2. “?” tregojnë mungesën e mosevidentimin e të dhënave 

3. Mungojnë të dhënat për sipërfaqet dhe fondet pyjore të pyjeve mbrojtës me shtrirje në vijat 

bregdetare, shpatet lumore, të përrenjve dhe në vijat e kurorat e liqeneve dhe Ujëmbledhësve. 

Qarku i Tiranës përshkohet nga Sistemin hidrologjik Ishëm-Erzen: 
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- Lumi i Erzenit (Tirane, Durrës) 

- Lumi i Tiranes 

- Lumi i Tërkuzë ( Ne Durrës quhet Ishëm) 

 Ne Kavaje – Rrogozhine e përmbledh baseni ujor Shkumbin (Qarku Elbasan) 

 
Gjetje: 2. Mungojnë të dhënat dhe nuk janë parashikuar e kryer inspektime,  për sipërfaqet 

dhe fondet pyjore të pyjeve mbrojtës me shtrirje në vijat bregdetare, shpatet lumore, të 

përrenjve dhe në vijat e kurorat e liqeneve dhe Ujëmbledhësve, pasi  Qarku i Tiranes 

përshkohet nga Sistemin hidrologjik Ishëm-Erzen:Lumi i Erzenit (Tirane, Durrës), Lumi i 

Tiranes, Lumi i Tërkuzë (Ne Durrës emërohet Ishëm);  Ne Kavajë – Rrogozhine e përmbledh 

baseni ujor Shkumbin (Qarku Elbasan) 

Rekomandim: Të identifikohen sipas bashkive përkatëse: Tiranë, Kamëz, Vorë, Kavajë dhe 

Rrogozhinë, sipërfaqet e pyjeve mbrojtëse me shtrirje në shpatet anësore të lumenjve 

(pjesët përkatëse brenda territorit juridiksional) si dhe të identifikohen sipërfaqet që u 

përkasin përrenjve dhe brezat e pyjeve mbrojtës të Ujëmbledhësve dhe liqeneve, pellgut 

ujëmbledhës përkatës mbështetur në listat Përfundimtare (ose listat paraprake) të pronave 

miratuar me VKM-të përkatëse të transferimit në NJQVV-të apo përfaqësuesit e Subjektit 

shtetëror; me synim parashikimin, përfshirjen dhe kryerjen e inspektimeve. 

Të përditësohet struktura e fondit pyjor kullosor të Qarkut Tiranë për secilën prej 5 bashkive 

Tiranë, Kamëz, Vorë, Kavajë dhe Rrogozhinë. 
 
Nga verifikimi  i dokumentacionit  për rregullshmërinë, ligjshmërinë e 64 inspektimeve të 

kryera në sektorin e pyjeve sipas metodës manuale (mbajtur nga punonjësit me status ish polici 

Pyjore, aktualisht punonjës me kontratë dhe pa u përcaktuar ende statusi i tyre përfundimtar), 

pasqyruar ne tabelën emërtuar “Tabela e Inspektimeve me Sekuestrime të Materialit Drusor 

dhe Administrimi Përfundimtar, gjobat dhe vlera e demi, periudha Tetor viti 2016-31.12. 

2018“,  rezulton si më poshtë:  

- 8 praktikat e kallëzimeve penale dërguar në prokurori, për v. 2017-2018 janë të kompletuara 

me gjithë dokumentacionin e plotë të një inspektimi, shoqëruar edhe me raportet e inspektimit; 

ndërsa nga auditimi i 64 praktika inspektimesh kundrejt 282 inspektimeve, në 56 dosjet e 

inspektimeve te tjera mungojnë e nuk janë raportet e inspektimit që duhej ti paraqiten për 

vendimmarrje Kryeinspektorit, mangësi kjo në kundërshtim me kërkesat dokumentacionet e 

përcaktuara në Manualin e inspektimit nr. 58, datë 21.8.2014 “Për Miratimin e Formateve 

Standard për Dokumentimin e Veprimtarisë së Inspektimit në RSH”, i ndryshuar 

-Autorizimet e inspektimeve janë të përgjithshme, nuk janë të formatit –Tip, standard të 

miratuar, pasi shprehen për ekonomi pyjore pasi nuk përcaktojnë saktë e qartë 

përshkrimin e objektit të inspektimit, nuk cilëson, përcakton pronësinë apo përfaqësuesin e 

organit shtetëror të administrimit (Bashkia apo institucioni përfaqësuesi administrues 

shtetëror), nuk përcakton çështjet e inspektimeve (si planet e menaxhimit, fjala vjen për 

subjektin EP; gjë të cilën e zëvendëson me cilësimin e bazës ligjore, gjë që nuk është e 

rregullt), nuk përcakton veprimtarinë, nuk përcakton statusin juridik të kësaj ekonomie që do të 

siguronte  përshtatjeje të bazës ligjore, 

-Procesvebalet e inspektimeve kanë mangësi në plotësim të rubrikave si: ” konstatova”, 

etj, nuk janë të plotësuara  ne rubrikat fundore anekset  sipas njërës prej 4 pikave,  

- Inspektimet kryesisht ato të kryera mbi pyjet në pronësi apo administrim të Bashkive, AdZM-

së në disa raste janë të pa plotë, të pa koordinuar dhe pa risk paraprak, pa koordinim e 

pjesëmarrje  të  përfaqësuesve të organit shtetëror  duke mos  u shprehur sipas rasteve  për 
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shqyrtim të gjendjes së mbarështimit të  EP-ve, ZM-ve apo për  lenie rekomandimesh a 

detyrash në organet përkatëse.  

Për Mangësitë e mësipërme konstatuar ne 56 praktika inspektimesh kryer me metodën 

manuale në periudhën tetor 2016, v. 2017 dhe v. 2018  lidhur me plotësimin e 

dokumentacionit procedurat e inspektimeve të kryera nga Sektori i inspektimit Pyjor, lidhur 

me programet ne autorizimet e inspektimeve, me lënien formulimin e detyrave 

rekomandimeve, mos riverifikimin e zbatimit të tyre, me marrjen dhe zbatimin e masave 

administrative, me rritjen e efektivitetit të inspektimeve, menaxhimin efektiv dhe eficent të 

inspektimeve, nga DRISHMPUT, që vijnë në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit 

nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos 

përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, 

neni 12, me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë”, miratuar me 

Urdhrin e Inspektorit Përgjithshëm nr. 58, datë 21.8.2014 “Për Miratimin e Formateve 

Standard për Dokumentimin e Veprimtarisë së Inspektimit në RSH”, i ndryshuar, dhe të bazës 

ligjore e nënligjore menaxhuese mbi të cilat mbështetet kryerja e inspektimeve përkatësisht 

ligji nr. 10120, datë 23.4.2009 “Për Mbrojtjen e Bimëve Mjekësore, Etero vajore Tanifere”, 

ligji nr. 9693, datë 19.03.2007 “Për Fondin Kullosor” Ligjin për zonat e mbrojtura, Parqet 

kombëtare, pyjet mbrojtëse lumore, për gjuetinë,   etj.  VKM nr. 391, datë  2006 “Për Tarifat e 

Shpërblimit të Dëmit  në Pyje kullota” me nenin 8 të ligjit nr. 8743, datë 22.02.2001 “Për 

Pronat e Paluajtshme të Shtetit”, i ndryshuar, me ligjin nr. 8744, datë 28.02.2001 me VKM nr. 

500, datë 14.8.2001 “Për Inventarizimin e Pronave të Paluajtshme Shtetërore dhe Transferimin 

e Pronave në Njësitë e Qeverisjes Vendore” dhe me Udhëzimin e Ministrisë Pushtetit Vendor 

dhe Decentralizimit (MPVD) nr. 3, datë 18.7.2002 “Për Inventarizimin e Pronave të 

Paluajtshme të Shtetit nga Njësitë e Qeverisjes Vendore  si dhe me VKM-të përkatëse të 

kalimit në pronësi të NJQV-ve, dhe VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën 

e Organizimit e të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”, pasqyruar ne 

tabelën emërtuar “Tabela e Inspektimeve me Sekuestrime të Materialit Drusor dhe 

Administrimi Përfundimtar, gjobat dhe vlera e demi, periudha Tetor viti 2016-31.12. 2018“,  

në bazë të Kreut IX të Rregullores nr. 1, datë 15.09.2014 “Për Organizimin Funksionimin e 

Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Pyjeve dhe Ujërave në nivel qendror dhe rajonal“, miratuar 

me shkresën nr. 1166, datë 16.9.2016 të Kryeinspektorit, përkatësisht sipas periudhave dhe 

problemeve më sipër mbajnë përgjegjësi:  

 z. E.R., me detyrë ish-Kryeinspektor deri  në Mars 2017, aktualisht i larguar,  

z. L. Zh., me detyrë ish-Përgjegjës Sektori Mjedisi dhe Kryeinspektor i komanduar nga marsi 

2017-mars 2018, aktualisht i larguar,  

z. E. A., me detyrë ish-Përgjegjës Sektori i Pyjeve Tiranë deri në mars 2018, aktualisht i 

larguar,  

z. A. Gj., me detyrë ish-Përgjegjës Sektori i Pyjeve Tiranë prej prill-dhjetor 2018, aktualisht i 

larguar,  

z. E. B., me detyrë Përgjegjës  Sektori i Pyjeve Kavajë  

z. D. K., me detyrë inspektor sektori Policisë Pyjore   

z. A. C., me detyrë ish-inspektor deri 30.04.2018,  

z. M. B., me detyre ish-përgjegjës sektori pyjesh 29.9.16 deri 01.06.2017, 

z. Z. M., me detyrë  ish-inspektor   

z. H. Gj. , me detyrë ish-inspektor 

z. B. T., me detyrë ish-inspektor deri 30.04.2018,   

z. B. D., me detyrë inspektor, 

z. H. Gj., me detyre  ish-inspektor deri 30.04.2018 
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z. E. K., me detyrë inspektor 

Sa sipër është mbajtur Aktkonstatimi nr.9, datë 14.03.2019, protokolluar me nr. 28/12, datë 

15.03.2019.  

 
3. B.2. Për auditimin e ecurisë së kryerjes së inspektimeve One line në sektorët e Pyje, 

kullotave dhe inspektimin në monumentet e natyrës, si nënçështje e pikës 3  orientimi dhe 

shqyrtimi  i dokumentacionit është si më poshtë: 

-Autorizimet e inspektimeve 

-Proces verbalet e inspektimeve ne pyje  

 

Baza ligjore  

Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, 

Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për Kundravajtjet Administrative”  

Ligji nr. 9385, datë 04..05.2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, i ndryshuar neni 38, 40 dhe 

neni 40/2 

ligji nr. 9791, datë 23.7.2007 “” Për disa shtesa dhe ndryshime te ligjit nr. 9385, datë 

04.05.2005, neni 40/1,..” Vlera e dëmit’”, pika 2 

VKM nr.391, datë 21.06.2006, pika 8, lidhja 8” 

VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të 

Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”, i ndryshuar. 

VKM nr. 676, datë 20.12.2002 “Për Shpalljen Zonë e Mbrojtur të Monumenteve të Natyrës 

Shqiptare“ 

Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, 

datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III 

“Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 

Manuali i përgjithshëm i inspektimit në Republikën e Shqipërisë, miratuar me  urdhër të 

Inspektorit të Përgjithshëm, nr. 13, datë 23.4.2015 ”Për Miratimin e Manualit të Përgjithshëm 

të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë”,  

urdhri nr. 284, datë 3.5.2018 “Për Kryerjen e Inspektimeve On-Line”  

Urdhri nr.58, datë 21.8.2014 “Për Miratimin e Formateve Standard për Dokumentimin e 

Veprimtarisë së Inspektimit në RSH”, i ndryshuar 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion  konstatua se: 

 

3. B.2.1  Për ecurinë e kryerjes së inspektimeve One line në sektorët e Pyje, kullotave 

DRISHMPUT Tiranë, sektori i policisë pyjore ka filluar kryerjen e inspektimeve on-line në 

fund vitin 2018 dhe ka mundur kryerjen e 4 inspektimeve, pra një numri të kufizuar, në zbatim 

të urdhrin nr. 284, datë 3.5.2018 “Për Kryerjen e Inspektimeve On-LINE” nxjerrë nga 

Inspektori i Përgjithshëm, urdhërohet sipas pikës 3 “Kryerja e inspektimeve On-Line” nga 

inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve” ndërsa në pikën 4 ky urdhër shpreh: “...mos 

kryerja dhe dokumentimi i veprimtarisë inspektuese On-Line, do të konsiderohet, si mos 

përmbushje e detyrimeve ligjore dhe do tju ngarkojë me përgjegjësi ligjore”.  

 

Shkaqet e mos kryerjes se inspektimeve me metodën on-line ne ekonomitë pyjore, kullosore, 

zona te mbrojtura dhe ne gjueti nisur edhe nga informacioni  nr. 2042/1, datë 22.11.2016 që 

DRISHMPUT ka drejtuar Inspektoratit Qendror (IQ), Kryeinspektorit ISHMPUT dhe 

Platformës Bashkëqeverisëse lidhen me vështirësitë, nevojën e  përsosjes, përfshirjen dhe 
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modifikimin e Programit të Sistemit On-line si dhe me zgjidhjen  e një sërë problemesh  si më 

poshtë: 

1-Mungon identifikimi i futjes ne sistem për përcaktimin e ekonomive pyjore, kullosore,  

zonave te mbrojtura dhe i ngastrave, për te cilat do te kryhet inspektimi. Kjo mangësi lidhet me 

mos paisjen apo hedhjen ende te përcaktimeve të mësipërme ne sistemin e inspektimit on -line. 

2-Mungon formati i porcesverbalit për inspektimin on-line, ne ekonomitë pyjore, kullosore dhe 

për zonat e mbrojtura. 

3- Mungon formati i porcesverbalit për inspektimin on-line, per gjueti te pa ligjshme. 

4-Mungon formati i procesverbalit për  vlerësimin e demit. 

5- Mungon formati i procesverbalit për kallëzimin penal. 

6- Mungon formati i procesverbalit te sekuestrimeve. 

7-Problemi i identifikimit te kundravajtesit ne kushtet e flagrancës, kur nuk kane apo kur nuk te 

paraqesin kartën ID (ne ekonomit pyjore, kullosore, ne rruge auto etj) 

8-Problemi i planeve mujore apo vjetore te punës sipas ekonomive pyjore, kullosore,zonave te 

mbrojtura,gjueti etj, pasi sistemi i inspektimit on-line pranon vetëm subjekte me nr Nipt , gjë e 

cila ne ekonomit pyjore,kullosore etj nuk ekziston, nuk i përshtatet. 

Rekomandim: DRISHMPUT Tiranë dhe ISHMPUT Tiranë të marrin masa për përsosjen 

përfshirjen dhe modifikimin në programin e inspektimeve on-line e çështjeve të lidhura  për 

zgjidhjen e një sërë problemesh cituar më sipër me synim rritjen e numrit të inspektimeve 

kryerjen e inspektimeve në zonat me risk si ne ekonomitë pyjore, kullosore, zona te mbrojtura 

dhe ne gjueti. 

 

3.b.2.2. Nevoja për përmirësime ligjore në harmonizim dhe zbatim  të dy ligjeve nr. 10 

433, datë 16.6.2011 dhe ligjit nr. 9385, datë 4.5.2005 ”Për pyjet dhe shërbimin pyjor”   në 

kryerjen e inspektimeve në fushën e pyjeve në drejtimet:   

1. Në rastin kryerjes së inspektimeve pa njoftim paraprak referuar neni 32, pika 2 të ligjit  10 

433, datë 16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, pra përcaktuar të 

kryhen në flagrancë për Sektorin e Policisë Pyjore, respektimi i afateve ligjore shprehur 

sipas ligjit: 

   Ligj nr. 10433, datë 16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”  

Neni 45 ”Mbajtja dhe njoftimi i procesverbalit” Pika 4. ”Procesverbali i inspektimit përmban, 

gjithashtu, informacion për të drejtën e subjektit të inspektimit që të paraqesë me shkrim apo 

me gojë shpjegimet apo kontestimet e tij për faktet dhe rrethanat e konstatuara në 

procesverbal, brenda një afati të përcaktuar nga inspektori, por jo më të shkurtër se 8 ditë nga 

data e njoftimit të procesverbalit, për paraqitjen e këtyre komenteve, si dhe organin ku 

paraqiten këto komente. Pas kalimit të këtij afati, vendimi përfundimtar mund të merret pa 

qenë i nevojshëm dëgjimi i mëtejshëm i subjektit të inspektimit. Shpjegimet apo kontestimet e 

subjektit të inspektimit janë pjesë e dosjes”. 

     Neni 46 ”Shqyrtimi dhe marrja e vendimit përfundimtar 1. Përveçse kur parashikohet 

ndryshe nga ligji i posaçëm, vendimi përfundimtar i inspektimit merret nga inspektori apo 

inspektorët që kanë kryer inspektimin, brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të procesverbalit 

subjektit të inspektimit”   

Respektimi i këtyre afateve (8 dhe 30 ditë të marrjes së vendimit përfundimtar) krijon 

mundësinë që kundravajtësi të sigurojë dhe sjellë dokumentin përkatës ligjor, kështu që 

inspektimi në kushtet e flagrancës humbet efektivitetin dhe vlefshmërinë, 

 prandaj:  Në nenet 45 dhe 46 të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011 “Për Inspektimin në 

Republikën e Shqipërisë”, të bëhen ndryshimet përkatëse ne përputhje me Ligj Nr. 9385, 

datë 4.5.2005 ”Për pyjet dhe shërbimin pyjor” të ndryshuar, Neni 38, Pika 1, germa” o ” ku 
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shprehet:“...transporti me kamionë i materialit drusor nga pylli dhe prej shesheve të depozitimit 

për në qendrat e përpunimit e të shitjes, i pashoqëruar me lejen tip të transportit, dënohet me 

gjobë 80 000 (tetëdhjetë mijë) deri në 100 000 (njëqind mijë) lekë”; Germa: q) tregtimi ose 

tjetërsimi i materialeve drusore dhe i prodhimeve të tjera, pyjore e jopyjore të fondit pyjor 

kombëtar, pa lejen e organeve të shërbimit pyjor, dënohet me gjobë 80 000 ( tetëdhjetë mijë) 

deri në 100 000 (njëqind mijë) lekë; 

1.1. Në këtë mënyrë kërkohet të rishqyrtohen afatet në zvogëlim duke  i ulur nga 8-30 ditë  

dhe të bëhen deri 30 ditë, përmbushjen e qëllimit të inspektimeve në flagrancë  me synim 

harmonizimin dhe përputhjen ndërmjet Neneve 45 dhe 46 të Ligjit nr. 10 433, datë 

16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” me nenin 38 të Ligjit Nr. 9385, 

datë 4.5.2005 ”Për pyjet dhe shërbimin pyjor” të ndryshuar,  

 

 2. Vështirësitë në zbatimin e afateve të inspektimeve në sektorin pyjor. 

Për zbatimin e procedurave ligjore përcaktuar në  Ligjin nr. 10433, datë 16.6.2011 “Për 

Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, përcaktuar në Neni 32 ku shprehet::  ”Njoftimi i 

inspektimit 

1. Inspektimi i njoftohet nëpërmjet njoftimit paraprak të autorizimit subjektit të inspektimit jo 

më vonë se 3 ditë përpara fillimit të veprimeve të inspektimit.” Neni 45 Mbajtja dhe njoftimi i 

procesverbalit, Pika 2:” Procesverbali, si rregull, mbahet në vendin e inspektimit dhe i 

njoftohet, pa vonesë, subjektit të inspektimit nëpërmjet dorëzimit personal. Nëse përfundimi i 

procesverbalit në vendin e inspektimit nuk është i mundur, ai përfundohet në zyrat e 

inspektoratit dhe njoftohet brenda 5ditëve nga data e përfundimit të inspektimit. 3. 

Procesverbali përmban informacion të hollësishëm për veprimet e inspektimit, gjetjet e tij dhe 

vendimet procedurale të marra gjatë inspektimit dhe shoqërohet me listë-verifikimin e 

plotësuar gjatë inspektimit”.  

 

2.1. Duke patur parasysh veçoritë e inspektimeve në Sektorin e Policisë Pyjore që lidhen me 

hapësirën dhe shtrirjen territoriale, gjendjen dhe lëvizjen e selive (adresave) te subjekteve me 

veprimtaritë në fondin pyjor, vonesat në rastet e dërgesave te njoftimeve të praktikave 

inspektuese, të gjitha këto specifika diktojnë shqyrtimin dhe ndryshimin e afateve (prej 3 dhe 

5 ditë)  duke i rritur ato,  të paktën ky afat të bëhet deri në 1 javë, për inspektimet që kryhen 

në Sektorin Pyjor; masë kjo që do të sjellë rritjen e efektivitetit të inspektimeve në pyje, por 

dhe veçanërisht e atakimit të tyre nga subjektet kundravajtës në Gjykata. 

Nga auditimi i 4 inspektimeve kryer në dhjetor 2018 me metodën on-line pra një numër i 

kufizuar, u konstatua sa vijon:  

 3. B.II 1. Autorizim Inspektimi nr. ISHMPU–TR-2018-000041, datë 22.11.2018-ku mungon e 

nuk është mundur hartimi i Procesverbalit të inspektimi duke hartuar në vend të tij relacioni nr. 

2042, datë 22.11.2018  kryer nga Inspektorët z. D.K.dhe z.A. Ç., miratuar nga z. E.S., i 

ngarkuar me detyrë Kryeinspektor, në subjektin “B. P.A.”, Mumajes, Komuna Baldushk 

Tiranë, lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë: 

a. Objekti i inspektimit  mungon dhe nuk përshkruhet në Autorizimin e  Inspektimit ISHMPU –

TR-2018-000041, datë 22.11.2018, që në këtë rast i një variant formulimi i mundshëm do të 

ishte: Zbatimi i Moratoriumit në pyje ndalimit të prerjeve të drurëve në fondin pyjor, prerjet, 

menaxhimi etj   

b. Mungon mbajtja dhe dokumentimi i Procesverbalit të  inspektimit, lista e vendimeve etj, si 

dhe mbyllja e procedurave me metodën one line, mungesa e të cilave lidhet me pamundësinë e 

zbatimit në këtë rast të metodës on line të sqaruara me relacionin nr. 2042, datë 22.11.2018; ku 
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është konstatuar prerje dhe përvetësim pal eje në  një sipërfaqe pyjore prej 11100 m2 (1,1 ha), 

dëmtim i tokës pyjore në sipërfaqen prej 4800 m2 dhe gardhim pa leje  në perimetrin 513 ml. 

Për shkak të pengesave të mësipërme, ky inspektim (iniciuar nga i njëjti ankues) me 

dokumentacion inspektimi të ri kombinuar metoda on-line dhe manuale (Autorizim Inspektimi 

nr. ISHMPU–TR-2019-000266-1, datë 19.03.2019, Procesverbal inspektimi nr. ISHMPU–TR-

2019-000266-2, datë 21.03.2019) ka vazhduar në vitin 2019, ku me shkresën nr. 750/1, datë  

21.03.2019 është bërë kallëzim penal. 

 

3.B.II.2. Autorizim Inspektimi nr. ISHMPU–TR-2018-000114-1, datë 27.12.2018 

bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. ISHMPU–TR-2018-000114-2, datë 27.12.2018, kryer 

nga Inspektorët z. D. K. dhe z.A. Ç., miratuar nga z. E. S., i ngarkuar me detyrë Kryeinspektor,  

në subjektin “Sh. A.L.”, vendndodhje Fushas, Komuna Baldushk Tiranë, lidhur me këtë 

praktikë konstatohen mangësitë: 

a. Objekti i inspektimit  mungon dhe nuk përshkruhet  saktë,  në Autorizimin e  Inspektimit 

ISHMPU–TR-2018-000114-1, datë 27.12.2018, që në këtë rast i një variant formulimi i 

mundshëm do të ishte: Zbatimi i Moratoriumit në pyje ndalimit të prerjeve të drurëve në fondin 

pyjor, prerjet, menaxhimi etj  

b. Procesverbal inspektimi nr. ISHMPU–TR-2018-000114-2, datë 27.12.2018, nuk përmend 

shkeljen fakt, cituar për transportimin pa vërtetim të lendes drusore, megjithëse në rubrikën 7 

është përcaktuar neni 38 i ligjit 9385; si dhe në përfundim të inspektimit  është bërë kallëzim 

penal nga Stacioni Policisë Farkë, bashkë inspektues dhe pritet vendosja e sekuestro së 2 mst 

dru zjarri  bllokuar si prove.  

  

3. B.II.3. Autorizim Inspektimi nr. ISHMPU–TR-2018-00039-1, datë 21.11.2018 bashkëlidhur 

Procesverbal inspektimi nr. ISHMPU–TR-2018-00039-2, datë 21.11.2018, kryer nga 

Inspektorët z. D. K.dhe z.A.Ç., z. E. B., miratuar nga z. E. S., i ngarkuar me detyrë 

Kryeinspektor,  në subjektin “Bashkia Rrogozhinë”, vendndodhje Rrogozhinë, lidhur me këtë 

praktikë konstatohen  mangësitë:  

a. Objekti i inspektimit përshkruhet saktë,  në Autorizimin e  Inspektimit ISHMPU–TR-2018-

00039-1, datë 21.11.2018,  

1. Njoftimi i inspektimit nr. 1978, datë 16.11.2018, përcakton qartë objektin dhe kërkesën për 

vënie në dispozicion të dokumentacionit si dhe formulari i inspektimit i plotë dhe me komentet 

e duhura. 

b. Procesverbal inspektimi nr. ISHMPU–TR-2018-00039-2, datë 21.11.2018, është i pa rregullt 

pasi nuk i përmbahet formularit përkatës sikundër përcaktuar në objektin e inspektimit si dhe  

nuk janë tërhequr e shqyrtuar dokumentacioni. 

Kjo praktikë inspektimi është e paplotë, paqartë dhe pa funksion, në kundërshtim me nenin 45 

pikat 1,2,3,4 të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” 

dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 5/2016, datë 04.02.2016 “Për Shpalljen e 

Moratoriumit në Pyje në Republikën e Shqipërisë” kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 

“Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12.  

Rekomandim: Ky inspektim është e domosdoshme të parashikohet e përfshihet në programet e 

inspektimeve v. 2019, duke vendosur theksin në ekzistencën e planeve ekzistuese dhe hartimin 

e planeve të reja të menaxhim mbarështrimit, me synim zhvillimin e qëndrueshëm të fondit 

pyjor bregdetar 2 funksionesh pyje mbrojtëse, turistike  shtrirë në zonën bregdetare me resurse 

të rëndësishme turistike, kurative, shëndetësore etj si dhe burim kryesor i të ardhurave të 

Bashkisë Rrogozhinë.  
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3. B.II 4. Autorizim Inspektimi nr. ISHMPU–TR-2018-000108-1, datë 21.12.2018 

bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. ISHMPU–TR-2018-000108-2, datë 21.12.2018, kryer 

nga Inspektorët z. D. K. dhe z.A.Ç., miratuar nga z. E. S., i ngarkuar me detyrë Kryeinspektor, 

në subjektin “E.A.M.”, vendndodhje Njësia Bashkiake nr. 1 Shkozë Tiranë lidhur me këtë 

praktikë konstatohen  mangësitë: 

-Të njëjta si trajtuar tek inspektimi 3. B.II 2, 

b. Procesverbal inspektimi nr. ISHMPU–TR-2018-000108-2, datë 21.12.2018, nuk përmend 

shkeljen fakt, cituar për transportimin pa vërtetim të lendes drusore, megjithëse në rubrikën 7 

është përcaktuar neni 38 i ligjit nr. 9385; si dhe në përfundim të inspektimit  është bërë 

kallëzim penal nga Komisariati Policisë  nr. 1, bashkë inspektues dhe pritet vendosja e 

sekuestro së 7 mst dru zjarri  bllokuar si prove.  

 

3. b.2.3. Për inspektimet në objektet e shpallur monumente të  natyrës shqiptare 

3. B.III.1 Monumentet e natyrës janë ne administrim te ADZM-se dhe ose të NJQVV-ve te 

cilat për çdo shkelje janë te detyruar ne rruge operative dhe zyrtarisht te njoftojnë ISHMP, por 

ISHPM nuk duhet të mjaftojë, pasi ka vend për Inspektime tematike zonale veçanërisht për 

këtë, si faktorë nxitës të turizmit dhe konkretisht për 25 monumentet natyrore përcaktuar sipas 

VKM nr. 676, datë 20.12.2002 “Për Shpalljen Zonë e Mbrojtur të Monumenteve të Natyrës 

Shqiptare“ si vijon:  

I. Monumentet e natyrës  

Rrethi Tirane: 1. Bokërimat e Mustafa Koçajt, 2. Shpella e Shutrese, 3. Shpella e Zeze 

(Pellumbasit), 4. Shpella e Valit, 5. Tarraca detare e Dajtit,6. Karsti i Mali me Gropa, 7. Gryka 

e Skoranes, 8. Gryka e Murdarit, 9. Shkalla e Tujanit, 10. Bokërimat e Mnerit,11. Rrapi i 

Priskes, 12. Rrapi i Kranes –Dajt,13. Rrapi i Ndroqit, 14. Arra e Babe Myslimit,  

Rrethi Kavaje: 1. Plazhi i Gjeneralit,2. Faleza e Bardhorit, 3. Plazhi i Carrines, 4. Fosilet 

detare te Thartorit, 5. Burimet sulfurore te Fliballies, 6. Shpellat karstike ne gjips, 7. Karsti ne 

gjipsin e Mengajve, 8. Burimet e kripura te Golemasit, 9. Dafina e Kalase se Turres, 10. Gurret 

ne Rrjesht, 11. Lisi i Cikalleshit 

-Në inspektimet e kryera nga 2 Sektorët e Inspektimit të Pyjeve për periudhën 2016-2018 në 

asnjë prej dokumenteve të inspektimit si autorizim inspektimi, procesverbal inspektimi,  nuk 

evidentohet të jenë kryer, përmendur, përfshirë si çështje në program si objekt inspektimi 

gjendja kushtet e ruajtjes dhe menaxhimit të 25 objekteve shpallur Zonë e Mbrojtur të 

Monumenteve të Natyrës Shqiptare me VKM nr. 676, datë 20.12.2002, mangësi për të cilën 

mbajnë përgjegjësi përgjegjëset e sektorëve të Pyjeve dhe Inspektori ISHMPUT Tiranë. 

Nisur nga faktet e mësipërme, mangësitë e mos përfshirjes si objekt inspektimi  i 25 objekteve 

shpallur Monumente të Natyrës Shqiptare, DRISHMPUT Tiranë  do të duhej të parashikonte 

përfshinte në programet e inspektimit si tematikë e veçantë apo inkluduar si çështje përbërëse 

ne programet e inspektimit inspektimin e 25 objekteve Monumente të Natyrës Shqiptare me 

funksione nxitjen dhe  zhvillimin e turizmit apo funksione të tjera. 

Për veprimet dhe mos veprimet lidhur me ecurinë e ngadaltë ne kryerjen e inspektimeve sipas 

metodës on-line, mos programimin,  moskryerjen e inspektimeve në monumentet e natyres  me 

funksion mbështetjen dhe zhvillimin e  Turizmit  në kundërshtim me ligjin nr. 10433, datë 

16.06.2011 ”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”,  ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 

“Për Kundravajtjet Administrative” të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe 

Shërbimin Pyjor”, neni 38, 40 dhe neni 40/2, VKM nr. 676, datë 20.12.2002 “Për Shpalljen 

Zonë e Mbrojtur të Monumenteve të Natyrës Shqiptare“ dhe me VKM nr. 103, datë 04.02.2015 

“Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të 

Mjedisit dhe Pyjeve”, të ndryshuar urdhri nr. 284, datë 3.5.2018 “Për Kryerjen e Inspektimeve 
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On-Line”, në bazë të Kreut IX të Rregullores nr. 1, datë 15.09.2014  “Për  Organizimin 

Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Pyjeve dhe Ujërave në nivel qendror dhe 

rajonal“, miratuar me shkresën nr. 1166, datë 16.9.2016 të Kryeinspektorit, krahas strukturave 

ISHMPUT, përkatësisht sipas periudhave dhe problemeve më sipër mbajnë përgjegjësi:  

z. E. R., me detyrë ish-Kryeinspektor deri  në Mars 2017, aktualisht i larguar,  

z. L. Zh., me detyrë ish-Përgjegjës Sektori Mjedisi dhe Kryeinspektor i komanduar nga marsi 

2017-mars 2018, aktualisht i larguar,  

z. E. A., me detyrë ish-Përgjegjës Sektori i Pyjeve Tiranë deri në mars 2018, aktualisht i 

larguar,  

z. A. Gj., me detyrë ish-Përgjegjës Sektori i Pyjeve Tiranë prej prill-dhjetor 2018, aktualisht i 

larguar,  

z. E. B., me detyrë Përgjegjës  Sektori i Pyjeve Kavajë  

z. D.K., me detyrë inspektor sektori Policisë Pyjore   

z.A. C., me detyrë ish-inspektor deri 30.04.2018,  

 

Sa sipër është mbajtur Aktverifikimi nr. 1, datë 14.03.2019, protokolluar me nr. 28/5, datë 

14.03.2019  

 

III.3 b.3. Për administrimin e Materialit drusor të sekuestruar nga inspektimet në  sekto 

rin Pyje-Kullota.  

 

3.B.3.1. Për auditimin kryer për zbatimin dhe kontrollin e akteve ligjore e nënligjore  ne 

fushën e inspektimit në Pyje lidhur me administrimin, mënyrën e dokumentimit,  të dorëzimit 

dhe marrjes në dorëzim, të materialit drusor të sekuestruar gjatë procesit në inspektimin e 

sektorit të pyjeve. 

Për auditimin e administrimit të materialit drusor të sekuestruar si  nënçështje e pikës 3  

orientimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit është si më poshtë: 

-Autorizimet e inspektimeve 

-Proces verbalet e inspektimeve ne pyje 

-Proces verbalet e dënimeve administrative 

-Procesverbalet e sekuestrimeve 

-dhe dokumentacioni tjetër 

 

Baza ligjore  

Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, 

Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për Kundravajtjet Administrative”  

Ligji nr. 9385, datë 04..05.2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, i ndryshuar neni 38, 40 dhe 

neni 40/2. 

ligji nr. 9791, datë 23.7.2007 ”Për disa shtesa dhe ndryshime te ligjit nr. 9385, datë 

04.05.2005, neni 40/1,..” Vlera e dëmit’”, pika 2” 

VKM nr. 391, datë 21.06.2006, pika 8, lidhja 8” 

VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të 

Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”, i ndryshuar. 

Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, 

datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III 

“Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 

Manuali i përgjithshëm i inspektimit në Republikën e Shqipërisë, miratuar me  urdhër të 

Inspektorit të Përgjithshëm, nr. 13, datë 23.4.2015 ”Për Miratimin e Manualit të Përgjithshëm 
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të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë”,  

Urdhri nr. 58, datë 21.8.2014 “Për Miratimin e Formateve Standard për Dokumentimin e 

Veprimtarisë së Inspektimit në RSH”, i ndryshuar 

-Për mënyrën zbatimit e funksionimin efektiv të udhëzimit të  Ministrit nr 1, datë 04.07.2014 

“Mbi Standardizimin e Shkëmbimit të Informacionit Zyrtar dhe Bashkëpunimin e Ndërsjellët 

Ndërmjet Strukturave të Vartësisë së Ministrisë Mjedisit”, nxjerre në zbatim të ligjit “Për 

Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”,  

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion  konstatua se: 

3.B.III. DRISHMPUT Tiranë, nga kryerja e inspektimeve në Sektorin Pyjor, krahas masave 

rekomanduese lidhur me zbatimin e procedurave ligjore te ekzekutimit dhe arkëtimit të 

gjobave, nga masat për dënimet administrative me vendosje gjobe, dhe ngarkim të vlerës së 

dëmit për kundravajtjet në inspektimin e sektorit të pyjeve për periudhën viti 3/mujori IV v. 

2016, 2017 dhe v. 2018, konstatohet se ka vendosur dhe masa sekuestruese dokumentuar 

nëpërmjet hartimit të ”procesverbaleve për sekuestrim të lëndës drusore”  për të cilat  nga 

auditimi lidhur me administrimin e lëndës drusore të sekuestruar në periudhën 2016, 2017 dhe 

2018 rezulton se:  

SEKUESTRIMET 

3.B.III.1. DRISHMPUT Tiranë, sektori i inspektimit Pyjor, për periudhën 3/mujori IV v. 2016  

dhe v. 2017, sipas vendimeve për dënim administrativ krahas vendosjes gjobave; për 19 raste 

sipas asortimenteve 16 raste me 86,8 mst dru zjarri (nr.1,2,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19, 

23,24,26,29), 2 raste me 37,4 m3 lënde punimi (nr. 2, 28),  dhe 2 raste me 3780 kg qymyr Druri 

(nr. 21,22), ka kryer sekuestrime magazinuar sipas marrëveshjes trashëguar DSHP-DRISHPP 

nr. 492/3, datë 10.11.2015 tek subjekti “S. M.“ PF  8 raste gjithsej për 8 raste 19,2 mst dru 

zjarri (nr. 2,11,14,15,17,18,19) dhe 1 rast me 12,4 m3 lëndë punimi (nr.28) marrë në dorëzim 

me kundërfirmim, nënshkrim në dokumentin e procesverbalit të sekuestrimit apo 

procesverbalin e inspektimit (jo me fletë hyrje, në kundërshtim me UMF nr. 30); tek subjekti 

“Th.A.“ PF 6 raste gjithsej prej tyre; 4 raste me 13 mst dru zjarri (nr.1,16,20,23,24), 2 raste me 

3780 kg qymyr Druri (nr. 21, 22); si dhe tek Subjekti “S. M.“ PF Agjencia e Parqeve dhe 

Rekreacionit (APR) Bashkia Tiranë” 1 rast me 5 mst Dru zjarri (nr.29) me fletë hyrje sipas 

marrëveshjes njoftuar DRISHMPUT Tiranë nr. 143/1, datë 3.4.2018; si dhe 1 rast me 2,6 mst 

dru zjarri (nr. 1) të lëna në Komisariate të Policisë dorëzuar me PV inspektimi nr. 07121 (pa 

fletë hyrje);  në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar 

dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e 

Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku 

shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, 

të hartuar sipas gjendjes fizike të tyre...”, pasqyruar në tabelën emërtuar “Administrimi dhe 

Dokumentimi i Materialeve të Sekuestruara nga Inspektimet DRISHMPUT Tiranë 2016-

2017“, bashkëlidhur. 

Prandaj DRISHMPUT Tiranë të marrë masa të vazhdueshme për dokumentimin me fletëhyrje 

të depozituesit të materialit Drusor me burim nga sekuestrimet, në zbatim të rregullave 

kritereve specifike për qarkullimin dokumentimin dhe administrimin e materialit drusor,  si 

(distinë, stivim- matje të dokumentuara, duke bashkëlidhur Fletë hyrje).  

 

a. Janë marrë masa me vendosje gjoba në vlerën 70,000 mijë lekë në 7 raste (numrat 

3,4,5,6,13,29,30) ndaj inspektorëve të NJQVV dhe AdZM për mosnjoftim në kohë të 

DRISHMPUT të rasteve të konstatimeve të Kundravajtjeve,(me pasojë pamundësinë e 

kryerjes së sekuestrimeve, për tjetërsim të fondit pyjor prej 0,325 ha në ullishtë, (2) për  
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sekuestrim të 358 copë drurë ahu, (7); të sekuestrimit të  84 copë drurë, tjetërsimit të FP me 

hapje të 165 ml rrugë;(13)); mosveprim në kundërshtim me ligjin nr. 36/2013 “Për disa 

shtesa e ndryshime të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2015 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, i 

ndryshuar,neni 5 pika 1, germa “rr”,ku shprehet”...Mosnjoftimi i Inspektoratit për shkeljet e 

konstatuara nga subjektet e përcaktuara në pikën 4 neni 37 përbën kundravajtje 

administrative dhe merret mase dënim me gjobë 10 mijë lekë..”, Subjektet e përcaktuara 

pikën 4 neni 37 janë; “....punonjësit e tjerë të shërbimit pyjor, punonjësit e pushtetit vendor 

që mbulojnë pyjet dhe pronarët privat në rastet kur konstatojnë shkelje të dispozitave të këtij 

ligji janë të detyruar të njoftojnë menjëherë policinë pyjore për të kryer procedurat e 

nevojshme..”, pasqyruar në tabelën Përmbledhëse emërtuar: ”Tabela e Sekuestrimeve të 

Materialit Drusor dhe Administrimi Përfundimtar, gjobat dhe vlera e demi,   periudha Tetor 

viti 2016-31.12. 2018“. Për sa sipër veprimet konsiderohen të rregullta dhe në përputhje 

ligjore. 

 

3. B.III.2. DRISHMPUT Tiranë, sektori i inspektimit Pyjor, për periudhën 3/mujori IV v. 2016  

dhe v. 2017, në  6 rate për 49,8 mst dru zjarri dhe  25 m3 lëndë punimi nuk janë marrë vendime 

sekuestrimi, apo për vendimet për dënim administrativ (VDA) të marra nuk janë zbatuar pika 4 

për sekuestrim që kanë sjellë si pasojë lënien dhe përfitimin e pa drejtë nga kundravajtësit të 

materialit drusor në vlerën perkatese llogaritur sipas VKM nr. 391 përkatësisht: tek subjekti A 

43 mst dru zjarri dhe 25 m3 lëndë punimi, për mos hartim të procesverbalit të sekuestrimit e 

moszbatimi të  Vendimit të Dënimit Administrativ (VDA) nr. 2, datë 7.9.17, nr. seri 02717, 

pika 4; tek subjekti Sh. L. 2 mst dru zjarri për mos zbatim të  VDA nr. 7, datë 15.07.17, nr. seri 

04102; tek subjekti K.D. 2 mst dru zjarri për mos vendosje e mos përcaktim të pikës 4 për 

sekuestrim në VDA nr. 7, datë 20.07.17, nr. seri  4087, gjendje kjo në kundërshtim me nenin 

45 pikat 1,2,3,4 dhe nenin 48 të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në 

Republikën e Shqipërisë” dhe në përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 5/2016, datë 04.02.2016 

“Për Shpalljen e Moratoriumit në Pyje në Republikën e Shqipërisë”, kërkesave të ligjit nr. 

9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, 38 dhe ngarkon me 

përgjegjësi z. Z.I., me detyrë ish- përgjegjës Sektori, aktualisht specialist në ISHMPU, z. 

E.A.ish inspektor dhe ish- përgjegjës sektori; z. Z. M. ish-inspektor  (të tre për VDA nr. 2, datë 

7.9.17, nr. seri 02717), z. D. K.inspektor, z. E. A.ish-inspektor dhe ish-përgjegjës sektori; z. H. 

Gj. ish-inspektor (për VDA nr. 7, datë 20.7.17, nr. seri 04087 që nuk kanë përcaktuar në pikën 

4 masën sekuestrim), pasqyruar në tabelën “Administrimi dhe Dokumentimi i Materialeve 

të Sekuestruara nga Inspektimet DRISHMPUT Tiranë 2016-2017“. 

Prandaj DRISHMPUT Tiranë, pasi të analizojë e nxjerrë përgjegjësitë, të marrë masat  për  

zbatimin e procedurave të sekuestrimit, dorëzimit dhe dokumentimit me fletëhyrje të 

depozituesit në APR Tiranë, të materialit Drusor në 6 rate për 49,8 mst dru zjarri dhe  25 m3 

lëndë punimi, për te cilat nuk janë marrë vendime sekuestrimi, apo në  vendimet për dënim 

administrativ (VDA) të marra nuk është përcaktuar pika 4 për sekuestrim, që kanë sjellë si 

pasojë lënien dhe përfitimin e pa drejtë nga kundravajtësit të materialit drusor në vlerën lekë, 

llogaritur sipas VKM nr. 391, ndodhur përkatësisht: tek subjekti A 43 mst dru zjarri dhe 25 m3 

lëndë punimi, për mos hartim të procesverbalit të sekuestrimit e moszbatim të Vendimit të 

Dënimit Administrativ (VDA) nr. 2, datë 7.9.17, nr. seri 02717, pika 4; tek subjekti Sh.L. 2 mst 

dru zjarri për mos Zbatim të  VDA nr. 7, datë 15.07.17, nr. seri 04102; tek subjekti K.D.2 mst 

dru zjarri për mos vendosje e mos përcaktim të pikës 4 për sekuestrim në VDA nr. 7, datë 

20.07.17, nr. seri 4087; që i përkasin periudhës 3/mujori IV v. 2016 dhe v. 2017, në zbatim të 

rregullave kritereve specifike për qarkullimin dokumentimin dhe administrimin e materialit 

drusor.  
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3. B.III.3. DRISHMPUT Tiranë, sektori i inspektimit Pyjor, për v. 2018 sipas vendimeve për 

dënim administrativ (VDA), krahas vendosjes së gjobave; nga 24 raste ndarë 18 raste me 70 

mst dru zjarri dhe 6 raste me  896 kg qymyr druri, ka kryer sekuestrime dhe magazinuar sipas 

marrëveshjes njoftuar DRISHMPUT Tiranë nr. 143/1, datë 3.4.2018 tek subjekti “S. M.“ PF  

për 19 raste gjithsej  prej tyre  për 13 raste me  54 mst dru zjarri (nr. 4, 9, 11, 16, 18, 21, 23, 

24, 25, 29, 30, 31, 32) dhe 6 raste me 896 kg qymyr druri ( nr. 13, 15, 17, 19, 20, 26), marrë në 

dorëzim me fletë hyrjet (përjashtuar rastin nr. 11, ku mungon fizikisht fletëhyrja nr. 7, datë 

18.6.18) në. përmbushje të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit 

Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: 

“...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar 

sipas gjendjes fizike të tyre...”, pasqyruar në tabelën emërtuar “Administrimi dhe 

Dokumentimi i Materialeve të Sekuestruara nga Inspektimet DRISHMPUT Tiranë v. 

2018“,bashkëlidhur.       

-Ndërsa në 5 raste me 16 mst dru zjarri (nr. 8,10,12,14 dhe nr. 28)  për materialin konstatuar 

dhe të kapur gjatë transportit dokumentuar me 5 procesverbale të inspektimit nr,serie 0364, 

datë 22.5.2018, nr. 0367, datë 12.6.18, nr, 0234, datë 18.6.18, on-line nr. 0000114-1, datë 

27.12.18 dhe Autorizimet e inspektimit nr. 606/1, datë 14.5.18, nr. 1045, datë 11.06.18, nr. 

1094/1, datë 18.06.18, on-line nr. 0000114-1, datë 27.12.18 nuk janë vënë nën administrim pra 

nuk janë dokumentuar me fletë hyrje, pasi rastet janë në ndjekje penale, nuk është vendosur 

sekuestro mbi materialin të ndodhur në Komisariate apo Prokurori, si dhe nuk është kërkuar 

pranë këtyre organeve administrimi i materialit drusor, duke sjell kohëzgjatje qëndrimi  prej 1 

vit pa sekuestrim me pasojë dëmtim cilësie deri në kalbje, gjendje kjo në kundërshtim të ligjit 

nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi 

i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine 

dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike të tyre...”, 

pasqyruar në tabelën emërtuar“Administrimi dhe Dokumentimi i Materialeve të 

Sekuestruara nga Inspektimet DRISHMPUT Tiranë v. 2018“,  për të cilat DRISHMPUT 

Tiranë  nuk ka  marrë masa të kërkojë në prokurori, për 5 raste me 16 mst dru zjarri mbetur si 

provë nga sekuestrimet kryer për vitin 2018  (sipas tabelës nr. 8,10,12,14, nr. 28), duke vënë në 

dukje faktin e rrezikut të humbjes cilësisë produktit nga kohëzgjatja e qëndrimit, mosveprim 

për të cilën mbajnë përgjegjësi Agron Gjyla; Dashamir Koltraka, Bujar Tereziu, z. Arjan Cela. 

Prandaj  DRISHMPUT Tiranë të marrë masat  për shpejtimin e vazhdimit të procedurave 

ligjore të dorëzimit dhe të dokumentimit me fletëhyrje të depozituesit në APR Tiranë,  të 

materialit Drusor 5 raste me 16 mst që i përkasin vendimeve për dënim administrativ (VDA), 

të v. 2018, në zbatim të rregullave kritereve specifike për qarkullimin dokumentimin dhe 

administrimin e materialit drusor.  

Për veprimet dhe mos veprimet lidhur me mos dokumentimin e administrimin, mos marrjen e 

vendimeve për sekuestrimi, apo mosvendosjen për sekuestrim të pikës 4 në VDA që kanë sjellë 

si pasojë lënien dhe përfitimin e pa drejtë nga  kundravajtëait të materialit drusor në  6 rate për 

49,8 mst dru zjarri dhe 25 m3 lëndë punimi të v. 2017 përkatësisht (VDA) nr. 2, datë 7.9.17, nr. 

seri 02717, pika 4; tek subjekti Sh.L.2 mst dru zjarri për mos Zbatim të  VDA nr. 7, datë 

15.07.17, nr. seri 04102; tek subjekti K. D. 2 mst dru zjarri për mos vendosje e mos përcaktim 

të pikës 4 për sekuestrim në VDA nr. 7, datë 20.07.17, nr. seri  4087;  të  periudhës 3/mujori IV 

v. 2016  dhe v. 2017, si dhe për 5 raste me 16 mst dru zjarri (nr. 8,10,12,14 dhe nr.28)  për 

materialin konstatuar dhe të kapur gjatë transportit dokumentuar me 5 procesverbale të 
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inspektimit nr,serie 0364, datë 22.5.2018, nr. 0367, datë 12.6.18, nr, 0234, datë 18.6.18, nr. on-

line nr. 0000114-1, datë 27.12.18 dhe Autorizimet e inspektimit nr. 606/1, datë 14.5.18, nr. 

1045, datë 11.06.18, nr. 1094/1, datë 18.06.18, nr. on-line nr. 0000114-1, datë 27.12.18 nuk 

janë vënë nën administrim pra nuk janë dokumentuar me fletë hyrje, mosveprime në 

kundërshtim me ligjin nr. 10433, datë 16.06.2011 ”Për inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë”, ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për Kundravajtjet Administrative” , të ligjit nr. 

9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 38, 40 dhe neni 40/2, dhe me 

VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të 

Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”, të ndryshuar urdhri nr. 284, datë 3.5.2018 “Për 

Kryerjen e Inspektimeve On-Line”, në bazë të Kreut IX të Rregullores nr. 1, datë 15.09.2014  

“Për  Organizimin Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Pyjeve dhe Ujërave në 

nivel qendror dhe rajonal“, miratuar me shkresën nr. 1166, datë 16.9.2016 të Kryeinspektorit, 

krahas strukturave ISHMPUT, përkatësisht sipas periudhave dhe problemeve më sipër mbajnë 

përgjegjësi:  

-z.L.Zh., me detyrë ish-Përgjegjës Sektori Mjedisi dhe Kryeinspektor i komanduar nga marsi 

2017-mars 2018, aktualisht i larguar 

- z. E. A., me detyrë ish- inspektor dhe ish-përgjegjës sektori për VDA nr. 2, datë 7.9.17, nr. 

seri 02717), VDA nr. 7, datë 20.7.17, nr. seri 04087, për të cilin nuk kanë përfshire pikën 4 për 

sekuestrim 

- z. Z.M., me detyrë ish-inspektor  (për VDA nr. 2, datë 7.9.17, nr. seri 02717), 

z. D. K. me detyrë inspektor, (për VDA nr. 7, datë 20.7.17, nr. seri 04087 dhe për 4 raste (8, 

10, 14, 28) v.2108, 

- z. H. Gj., me detyrë ish-inspektor (për VDA nr. 7, datë 20.7.17, nr. seri 04087 që nuk kanë 

përcaktuar në pikën 4 masën sekuestrim), pasqyruar në tabelën “Administrimi dhe 

Dokumentimi i Materialeve të Sekuestruara nga Inspektimet DRISHMPUT Tiranë 2016-

2017“. 

-z. A.Gj., me detyrë ish-Përgjegjës Sektori i Pyjeve Tiranë prej prill-dhjetor 2018, aktualisht i 

larguar,  për 3 raste (8,12,14 ) v. 2018  

-z. B.T., me detyrë ish-inspektor deri 30.04.2018,  për 2 raste (12,28) v. 2018 

-z. A. Ç.me detyrë me detyrë ish-inspektor deri 30.04.2018, për nr. 10 v. 2018 

(të tre për materialin konstatuar dhe të kapur gjatë transportit dokumentuar me 5 procesverbale 

të inspektimit nr.serie 0364, datë 22.5.2018, nr. 0367, datë 12.6.18, nr. 0234, datë 18.6.18, on-

line nr. 0000114-1, datë 27.12.18 dhe Autorizimet e inspektimit nr. 606/1, datë 14.5.18, nr. 

1045, datë 11.06.18, nr. 1094/1, datë 18.06.18, on-line nr. 0000114-1, datë 27.12.18 nuk janë 

vënë nën administrim pra nuk janë dokumentuar me fletë hyrje, pasi rastet janë në ndjekje 

penale, nuk është vendosur sekuestro mbi materialin të ndodhur në Komisariate apo Prokurori, 

si dhe nuk është kërkuar pranë këtyre organeve administrimi i materialit drusor), pasqyruar në 

tabelën emërtuar “Administrimi dhe Dokumentimi i Materialeve të Sekuestruara nga 

Inspektimet DRISHMPUT Tiranë v. 2018“. 

Sa sipër është mbajtur Aktkonstatimi nr. 5, datë 14.03.2019, protokolluar me nr. 28/7, datë 

15.03.2019  

 

3. B.III.4. Për auditimin e administrimit të materialit drusor të sekuestruar nga 

inspektimi i Shoqërisë A  shpk me nipt J 91505006, si nënçështje e pikës 3 orientimi dhe 

shqyrtimi i dokumentacionit është si më poshtë: 

Në arkiv protokollin e DRISHMPUT mungonte dhe nuk ishte dorëzuar e nuk ish bërë arkivimi 

dhe dorëzimi dokumentacionit përbërës të dosjes së inspektimit, si dhe mungojnë 

dokumentacioni emërtuar “..fotokopjet e dokumentacionit bashkëngjitur”,  përmendur në fletë 
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aneksin shoqërues të procesverbalit të inspektimit; mosveprime këto nga inspektorët, 

përgjegjësi sektorit dhe Kryeinspektori, në kundërshtim me ligjin nr. 9154, datë 6.01.1993 “Për 

Arkivat në Republikën e Shqipërisë”. 

 Në arkiv u gjetën dokumentet si vijon: 

-Autorizim inspektimi nr. 1634/1, datë 04.09.2017 i përgjithshëm (3) 

- PV Inspektimi me numër serie 0019503, datë 07.09.2017, 

-Proces verbal për Konstatimin e Kundravajtjes Administrative nr. serie 0002717, datë 

7.09.2017 me 1 fletë dhe shoqëruar me 1 fletë aneksi përkatës,gjithsejtë 2 fletë 

-Vendim për Dënim Administrativ nr.serie 0000797, nr.2, datë 07.09.2017, me 1 fletë,  sipas të 

cilit ne pikën 1 është vendosur gjoba prej 100,000 lekë  dhe në piken 4 të vendimit është 

vendosur “Të sekuestrohet materiali drusor te dy mjete dhe rimorkot e tyre përkatësisht 43 mst 

dru zjarri dhe 25 m3 trupa.” 

Nga auditimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se nuk janë vazhduar procedurat 

ligjore për përfundimin e inspektimit në subjektin A shpk;  pra mbështetur në  Vendim për 

Dënim Administrativ nr.serie 0000797, nr.2, datë 07.09.2017 pika 4 të vendimit shprehur “Të 

sekuestrohet materiali drusor te dy mjete dhe rimorkot e tyre përkatësisht 43 mst dru zjarri dhe 

25 m3 trupa.”, nuk është hartuar hartuar procesverbali i  sekuestrimit  të materialit drusor  prej 

43 mst dru zjarri dhe 25 m3 trupa.”, nuk është prerë fletë hyrja  nuk është dorëzuar materiali në 

subjektin përfaqësues shtetëror Subjekti “S.M.“ PF sipas marrëveshjes së ish-Drejtorisë 

Shërbimit Pyjor Tiranë njoftuar DRISHMPUT Tiranë nr. 143/1, datë 3.4.2018; që ka sjellë si 

pasojë dëmin ekonomik në vlerën prej 2 790.000 lekë, veprime dhe mos veprime  në 

kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4 dhe nenin 48 të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për 

inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 

5/2016, datë 04.02.2016 “Për Shpalljen e Moratoriumit në Pyje në Republikën e Shqipërisë”, 

kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, 38, 

ndryshuar me ligji nr. 9791, datë 23.7.2007” Për disa shtesa dhe ndryshime te ligjit nr. 9385, 

datë 04.05.2005 ..” 

Për veprimet dhe mosveprimet lidhur me mosarkivimin dhe dorëzimin të dosjes së inspektimit, 

në kundërshtim me ligjin nr.9154, datë 6.01.1993 “Për Arkivat në Republikën e Shqipërisë”, 

për mos vazhdimin e procedurave ligjore të përfundimit të inspektimit në subjektin ALCANI 

shpk;  pra  për moszbatim  të Vendimit për Dënim Administrativ nr.serie 0000797, nr.2, datë 

07.09.2017 pika 4 ku shprehet “Të sekuestrohet materiali drusor te dy mjete dhe rimorkot e 

tyre përkatësisht 43 mst dru zjarri dhe 25 m3 trupa.”, për moshartimin e  procesverbalit të  

sekuestrimit  të materialit drusor  prej 43 mst dru zjarri dhe 25 m3 trupa.”, mos  prerjen e fletë 

hyrjes mos dorëzim të materialit  në subjektin përfaqësues shtetëror Subjekti “S. M.“ PF sipas 

marrëveshjes  nr. 143/1, datë 3.4.2018;  moosplotësimi PV vlerësimi në fondin pyjor, që ka 

sjellë si pasojë dëmin ekonomik në vlerën prej 2. 790.000 lekë, veprime dhe mos veprime në 

kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4 dhe nenin 48 të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për 

inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 

5/2016, datë 04.02.2016 “Për Shpalljen e Moratoriumit në Pyje në Republikën e Shqipërisë”, 

kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, 38, 

ndryshuar me ligji nr. 9791, datë 23.7.2007” Për disa shtesa dhe ndryshime te ligjit nr. 9385, 

datë 04.05.2005 ..”, në bazë të Kreut IX të Rregullores nr. 1, datë 15.09.2014  “Për  

Organizimin Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Pyjeve dhe Ujërave në nivel 

qendror dhe rajonal“, miratuar me shkresën nr. 1166, datë 16.9.2016 të Kryeinspektorit, 

mbajnë përgjegjësi:  

z. L. Zh. me detyrë ish-Përgjegjës Sektori Mjedisi dhe Kryeinspektor i komanduar nga marsi 

2017-mars 2018, aktualisht i larguar,(me cilësinë e nëpunësit autorizues me detyrë), 
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 z. E. A., me detyrë ish- inspektor dhe ish-Përgjegjës Sektori Tiranë prej 2016-deri 30.04.2018,  

z. Z. M., me detyre ish-inspektor deri 30.04.2018,  

Sa sipër është mbajtur Aktkonstatimi nr. 4, datë 14.03.2019, protokolluar me nr. 28/6, datë 

15.03.2019  

 

3. B. 4. Për auditimin kryer për zbatimin dhe kontrollin e akteve ligjore e nënligjore ne 

fushën e inspektimit në Pyje lidhur me hartimin,  ekzekutimin, dërgimin për arkëtim tek 

subjektet pronare përkatës sipas formës së qeverimit të Procesverbaleve të Vlerësimit të 

Dëmit në Pyje  (PVD) për periudhën tetor v. 2016, v. 2017 dhe v. 2018.    

Për auditimin e hartimit,  ekzekutimit, dërgimit për arkëtim të Procesverbaleve të Vlerësimit të 

Dëmit në Pyje  (PVD)  tek subjektet pronare përkatës sipas formës së qeverimit si  nënçeshtje e 

pikës 3 orientimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit është si më poshtë: 

-Autorizimet e inspektimeve 

-Proces verbalet e inspektimeve ne pyje 

-Proces verbalet e dënimeve administrative 

-Procesverbalet e sekuestrimeve 

-Hartimi i PVD-ve 

-Shkresat e dërgimit të Kallzimeve Penale në Prokurori për dëmet në pyje nga Kundravajtësit. 

-Shkresat e dërgimit të PVD-ve, Vendimeve  për arkëtim të vlerës dëmit tek Bashkitë, AKZM 

etj ndaj Kundravajtësve. 

-dhe dokumentacioni tjetër 

 

Baza ligjore 

Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”,  

Ligji nr. 9385, datë 04..05.2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 38, 40 dhe neni 40/2 

Kolona “Vlera e dëmit’” 

-neni 40/1, ligji nr. 9791, datë 23.7.2007” Për disa shtesa dhe ndryshime te ligjit nr. 9385, 

datë 04.05.2005..” 

 Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për Kundravajtjet Administrative”, 

-VKM-se nr 391 datë 21.06.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe 

kullotave”, të ndryshuar, Pika 8, lidhja 8/8, 

 

Gjetje 

DRISHMPUT Tiranë,  Grupet e inspektimit për vitin 2016-2017 në 13 raste për vlerën 

12,614,000 lekë, në praktikat e inspektimit në Sektorin pyjor nuk është zbatuar Nenit 

40/1,  te ligjit nr. 9791 datë 23.7.2007, ”Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 9385, 

date 04.05.2005 ’Për pyjet dhe shërbimin pyjor” ku shprehet :”1. Për çdo rast të kryerjes së 

kundërvajtjes administrative apo veprës penale në pyje, nga inspektori vlerësohet edhe dëmi 

që është shkaktuar. 2. Struktura menaxhuese e sipërfaqeve pyjore, pronë shtetërore, ose 

bashkia përkatëse që ka në pronësi sipërfaqen pyjore, në të cilën ka ndodhur kundërvajtja, 

janë të detyruara të kërkojnë, në çdo rast, shpërblimin e dëmit nga kundërvajtësi. Këtë të 

drejtë e gëzon edhe pronari privat për sipërfaqen në pronësi të tij”,pasi nuk janë hartuar 

PVD dhe nuk janë dërguar tel Përfaqësuesit shtetëror  vlera e demit te shkaktuar ne fondin 

sipas VKM-se nr 391 datë 21.06.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe 

kullotave”, të ndryshuar, Pika 8, lidhja 8/8. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion  konstatua se: 
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3. B. IV. 1. Gjetje: 1. DRIDHMPUT Tiranë Sektori Pyjor për 3/muj IV v. 2016 deri v. 2017 

lidhur më dëmtimet në pyje nga kundravajtësit nga 23 raste me vlerë dëmi 43,492.235 lekë, 

vetëm në 5 raste në vlerën prej 30,878,235 lekë ka hartuar Procesverbale Vlerësimi Dëmi 

(PVD), të cilat i ka kallëzuar në prokurori, ndërsa në 18 raste me vlerën 12,614,000 lekë, nuk 

janë hartuar PVD dhe nuk janë dërguar për arkëtim përkatësisht; (Bashkisë Tiranë  5 raste me 

vlerë 8,818,000 lekë nr. 1; 2; 14; 16 dhe 17 dhe në AdZM Tiranë 13 raste vlerë 3,796,000 lekë,  

nr. 1/2016, nr. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 18; 19, nr. 20, për të cilat Vendimet e Dënimeve 

Administrative (VDA) kanë marrë formë të prerë), që kanë sjellë pasoje dem ekonomik dhe të 

ardhura të munguara në vlerën 12,614,000 lekë, në kundërshtim me Nenit 40/1,  te ligjit nr. 

9791 datë 23.7.2007, ”Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 9385, date 04.05.2005 ”Per 

pyjet dhe shërbimin pyjor”, Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 ”Për inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë”, Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për Kundravajtjet Administrative”, pasqyruar 

në tabelën emërtuar: “Procesvebale të Vlerësimit të Dëmit në Pyje për vitin 2016, 2017 

dhe 2018 Sektori i Inspektoratit te Policisë Pyjore, DRISHMPUT Tirane“, bashkëlidhur. 
 Për Veprimet dhe mosveprimet me sipër ngarkohen  me përgjegjësi z. E.A.Përgjegjësi i 

Sektori të Policisë Pyjore (larguar); Inspektorët D. Z.(larguar); R. R. (larguar); V. B. 

(larguar), Z. M. (larguar) B. D.; H. Gj.,S. G.; D. K.. 

Rekomandim: DRISHMPU Tiranë, pasi të analizoje e nxjerrë përgjegjësinë të marrë masa të 

hartojë Procesverbale Vlerësimi Dëmi (PVD), për 18 raste me vlerën 12,614,000 lekë,që i 

përkasin v. 2017, dhe ti dërgojë  për arkëtim përkatësisht; (Bashkisë Tiranë  5 raste me vlerë 

8,818,000 lekë nr. 1;2; 14; 16 dhe 17 dhe në AdZM Tiranë 13 raste vlerë 3,796,000 lekë,  nr. 

1/2016, nr. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 18; 19,nr. 20, për të cilat Vendimet e Dënimeve 

Administrative (VDA )kanë marrë formë të prerë), që kanë sjellë pasoje dem ekonomik dhe të 

ardhura të munguara në vlerën 12,614,000 lekë, 

3.B.IV.2. Gjetje 2. DRIDHMPUT Tiranë Sektori Pyjor për v. 2018 konstatohet përmirësimin 

në këtë drejtim, lidhur më dëmtimet në pyje nga kundravajtësit, nga 26 raste me vlerë dëmi 

3,562,679,000 lekë, prej tyre në 3 raste me vlerë 3,555,999,000 lekë (nr,5,16,21)ka hartuar 

Procesverbale Vlerësimi Dëmi (PVD) dhe kallëzuar në prokurori (prej tyre Subjekti 

“Pashkashesh”shpk me vlerë dëmi 3,555,000,000 lekë), ndërsa në 23 raste me vlerën 

6,680,000 lekë, janë hartuar PVD dhe janë në proces  dërgimi  për arkëtim përkatësisht: 

(Bashkisë Tiranë dhe AdZM Tiranë 23 raste me vlerë 6,680,000 lekë nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12; 13, 14; 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 për të cilat Vendimet e Dënimeve 

Administrative (VDA )kanë marrë formë të prerë ), që kanë sjellë pasoje vonesa në  të ardhura 

të munguara në vlerën 6,680,000 lekë, në kundërshtim me Nenit 40/1,  te ligjit nr. 9791 datë 

23.7.2007, ”Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 9385, date 04.05.2005 “Për pyjet dhe 

shërbimin pyjor”, Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 ”Për inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë”, Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për Kundravajtjet Administrative”, pasqyruar në 

tabelën emërtuar:“Procesvebale të Vlerësimit të Dëmit në Pyje për vitin 2016, 2017 dhe 2018 

Sektori i Inspektoratit te Policisë Pyjore, DRISHMPUT Tirane“, bashkëlidhur. 

Për Veprimet dhe mosveprimet me sipër ngarkohen me përgjegjësi: A.Gj., B. T., D.K.. 

Rekomandim: DRISHMPU Tiranë, pasi të analizoje e nxjerrë përgjegjësinë të marrë masa të 

dërgojë për arkëtim Procesverbalet  Vlerësimi Dëmi (PVD), për 23 raste me vlerë 6,680,000 

lekë, që i përkasin v. 2018, me shkresat përcjellëse për arkëtim përkatësisht; (Bashkisë Tiranë 

dhe AdZM Tiranë nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 

për të cilat Vendimet e Dënimeve Administrative (VDA )kanë marrë formë të prerë), që kanë 

sjellë pasoje vonesa dhe të ardhura të munguara në vlerën 6,680,000 lekë. 

Për veprimet dhe mos veprimet lidhur me lidhur me mos  hartimin,  ekzekutimin, dërgimin 

për arkëtim tek subjektet pronare përkatës sipas formës së qeverimit të Procesverbaleve të 
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Vlerësimit të Dëmit në Pyje  ( PVD ) për periudhën tetor v. 2016, v. 2017 me pasojë dëm 

ekonomik dhe të ardhura të  munguara në 18 raste me vlerën 12,614,000 lekë, ku nuk janë 

hartuar PVD dhe nuk janë dërguar për arkëtim përkatësisht; (Bashkisë Tiranë  5 raste me vlerë 

8,818,000 lekë nr. 1;2; 14; 16 dhe 17 dhe në AdZM Tiranë 13 raste vlerë 3,796,000 lekë,  nr. 

1/2016, nr. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 18; 19, nr.20, për të cilat Vendimet e Dënimeve 

Administrative (VDA )kanë marrë formë të prerë ), që kanë sjellë pasoje dem ekonomik dhe të 

ardhura të munguara në vlerën 12,614,000 lekë, dhe për v. 2018, lidhur me vonesën e mos 

dërgimin me shkresat përcjellëse për arkëtim të PVD të hartuara 23 raste me vlerë 6,680,000 

lekë, me pasojë vonesë dhe të ardhura të munguara, me destinacion përdorimi për 

zhvillimin e qëndrueshëm të pyjeve, në kundërshtim me Nenit 40/1,  te ligjit nr. 9791 datë 

23.7.2007, ”Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 9385, date 04.05.2005 ’Për pyjet dhe 

shërbimin pyjor”, Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 ”Për inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë”, Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për Kundravajtjet Administrative”, pasqyruar në 

tabelën emërtuar: “Procesvebale të Vlerësimit të Dëmit në Pyje për vitin 2016, 2017 dhe 2018 

Sektori i Inspektoratit te Policisë Pyjore, DRISHMPUT Tirane“, dhe tabelën “Lista e 

Kallëzimeve Penale të subjekteve kundravajtës dhe dërgimi i PVD në Prokurori për  

Dëmet në Pyje”, bashkëlidhur; në bazë të Kreut IX të Rregullores nr. 1, datë 15.09.2014  “Për  

Organizimin Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Pyjeve dhe Ujërave në nivel 

qendror dhe rajonal“, miratuar me shkresën nr. 1166, datë 16.9.2016 të Kryeinspektorit, krahas 

strukturave ISHMPUT,përkatësisht sipas periudhave dhe problemeve më sipër mbajnë 

përgjegjësi:  

z. L.Zh., me detyrë ish-Përgjegjës Sektori Mjedisi dhe Kryeinspektor i komanduar nga mars 

2017-mars 2018, aktualisht i larguar,  

z. E. A., me detyrë ish-Përgjegjës Sektori i Pyjeve Tiranë deri në mars 2018, aktualisht i 

larguar,  

 z. Z.M. ish-inspektor, larguar,  

z. D. K.inspektor,  

z. H. Gj., me detyrë ish-inspektor,  

 z. R.R., me detyrë ish inspektor  (larguar);  

 z. V. B., me detyrë ish inspektor (larguar),  

z.  B. D., me detyrë inspektor; 

z. S. G., me detyrë ish-inspektor deri 30.04.2018, 

Sa sipër është mbajtur Aktkonstatimi nr. 6, datë 14.03.2019, protokolluar me nr. 28/8, datë 

15.03.2019  

 

III. 4. Krijimi dhe përdorimi i të ardhurave që realizon institucioni. 

 

Nga auditimi kryer mbi të ardhurat dytësore rezulton se subjekti nuk krijon të ardhura 

dytësore por të ardhurat krijohen vetëm  nëpërmes masave administrative (Gjoba). 

Në zbatim të misionit dhe të funksionit të tij, DR-ISHMPUT Tirane, është përgjegjës për të 

gjitha funksionet e inspektimit në fushat përkatëse në përputhje me përgjegjësitë në 

juridiksionin tij për mjedisin, ujëra, pyjet, dhe turizmin që burojnë nga kuadri rregullator në 

fuqi (ligjit nr.10279 dt 20.5.2010 “Për kundërvajtjet Administrative”, ligjit nr.10433 dt 

16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, ligjit nr. 9385, dt 4.5.2005 "Për Pyjet 

dhe Shërbimin Pyjor" i ndryshuar, ligjit nr. 10253 dt 11.3.2010 "Për Gjuetinë" i ndryshuar, 

ligjit nr. 9693, dt 19.3.2007 "Për Fondin Kullosor" i ndryshuar, ligjit nr. 10431, dt 9.6.2011 

"Për Mbrojtjen e Mjedisit", ligjit nr. 111/2012 "Për menaxhimin e Integruar të Burimeve 

Ujore", ligjit nr. 10448 dt 14.7.2011 "Për lejet mjedisore", ligji 8906, dt 6.6.2002 "Për Zonat e 
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Mbrojtura" dhe rregullores së Brendshme nr. 1, dt 15.9.2015, “Për organizimin dhe 

funksionimin e inspektoratit shtetëror të mjedisit pyjeve dhe ujërave në nivel qendror dhe 

rajonal”).  

Dokumentet që u audituan : 

 Databesë e gjobave te mbajtur nga Juristi për sektorin e Mjedisit dhe të Pyjeve. 

 Shkresat përcjellëse te sjella nga Inspektorati Qendrore ne rastet e ankimit te kërkuara 

nga ISHMPU Tirane.  

 Shkresat përcjellëse të paraqitura në Inspektoratin Qendrore për gjobat e vendosura për 

sektorin e Mjedisit dhe Sektorin e Pyjeve. 

 Shkresat përcjellëse te nisura nga kryeinspektori pranë gjykatës administrative Tiranë. 

 Shkresat përcjellëse të nisura përmbarueseve privat në rastet e kthimit përgjigje nga 

Gjykata Administrative Tiranë të kthyera ne titull ekzekutiv. 

 Shkresat përcjellëse ne lidhje me shoqëritë përmbarimore të cilat kane kontrate  të lidhur 

me Inspektoratin Qendrore Tiranë. 

Për periudhën e audituar theksojmë se ndjekjen e verbimit përmbarimorë ndaj subjekteve te 

marra masa administrative nga DR ISHMPUT Tirane për çdo urdhër ekzekutiv është lidhur ne 

nivel qendrorë nëpërmjet palës kreditore ISHMP Qendër dhe Permbaruesit. Në përbërje të 

strukturës së Inspektimit të DR-ISHMPUT-së Tirane , për vitin  tetor 2016-2017, janë: Sektori 

i Inspektimit  Mjedisor dhe Sektori i Inspektimit të Policisë Pyjore; Në përbërje të strukturës së 

Inspektimit të DR-ISHMPUT-së Tiran, për vitin janë 2018 janë: Sektori i Inspektimit Mjedisor; 

Sektori i Inspektimit të Policisë Pyjore, Sektori i Inspektimit Ujerave.    

Mbështetur në dispozitat ligjore që janë në fuqi i cili parashikon sanksione administrative dhe 

rregullores së brendshme të miratuar nga ISHMPUT nr.1, datë 15.09.2014, rezulton se sektorët 

e sipërcituar kanë kompetenca për të vendosur sanksione administrative për shkeljet e 

dispozitave ligjore në fushën e mjedisit, pyjeve,ujërave dhe turizmit. 

Arkëtimi i gjobave nga shkelësit e ligjit janë të ardhura nga veprimtaria kryesore e institucionit 

dhe si të tilla derdhen në buxhetin e shtetit. 

Referuar këtyre drejtimeve grupi i auditimit kërkoi të dhëna në drejtim të inspektimeve të 

kryera, gjobave të vëna si dhe ndjekjes së tyre, për efekt të masave të marra në drejtim të 

përmirësimit të punës, arkëtimit të gjobave të vëna shkelësve të ligjit. 

Nga grupi i auditimit referuar të dhënave të vëna në dispozicion u arrit në konkluzionin se 

është likuiduar  vullnetarisht  vetëm një  masë administrative gjobë në vlerën 3065000 lekë.  

Për likjudim vullnetar kompetenca për kryerjen e këtij veprimi mandatet e arketimit mund te 

meren nga ISHMPUT Qendër dhe nga ISHMPUT Dega Rajonale Tiranë. Për  gjobat e paguara 

permes sdudiove permbarimore mandatet e pagesave merren nga ISHMPUT Qëndër . Per 

derdhjen vullnetare dhe për mandatet të cilat janë marrë nga ISHMPUT Qender , informohemi 

nga sistmi i thesarit qe na i dergon ministria.  

Për periudhën tetor 2016-2017-2018, nga inspektorët e  ISHMPUT Tirane nga të dy sektorët e 

inspektimit Pyje dhe Mjedis janë marrë 233 Vendime për Dënim Administrativ në vlerën -

96355 000-lekë.  

Për dy mujorin e fundit të vitin 2016 janë marrë 16 Vendime për Dënim Administrativ  në 

vlerën 2.180.000lekë.  

Për vitin 2017 janë marrë 66 Vendime për Dënim Administrativ në vlerën 17.345.000 lekë 

Për  2018  janë marrë 151 Vendime për Dënim Administrativ në vlerën 76.830.000 lekë. 

 Për të dhënë një pasqyrë më të qartë mbi numrin e Vendimeve për Dënim Administrativ 

(gjobë) të vendosura gjatë vitit tetot 2016 dhe vitit 2017 dhe 2018, nga ISHMPUT  Tirane sipas 

fushave të inspektimit po japim të dhënat në tabelën nr. 1 sa më poshtë vijon: 
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Tabela nr. 1 Vendimet për Dënim Administrativ për të 2 sektorët periudha 10/2016-2017-2018. 

 

ISHMPUT 

Tirane 

Gjoba nga Sektori i 

Inspektimit Mjedisor 

Gjoba nga Sektori i 

Inspektimit të Policisë 

Pyjore 

Totali i gjobave të vëna nga ISHMPUT, 

Tirane 

NR. 

Gjoba 

Vlera në 

000/ lekë 

NR. 

Gjoba 

Vlera në 000/ 

lekë 

NR. 

Gjoba 
Vlera në 000/ lekë 

 Viti 

Tetor,2016 10 1820000 6 360000 16 2180000 

 2017  40 15715000 26 1630000 66 17345000 

2018 125 64900000 26 11930000 151 76830000 

Totali  175 82145000 58 13920.000 233 96355 000 

 
Siç shihet dhe në tabelën nr. 1,numri total i Vendimeve për Dënim Administrativ të mbajtur 

nga inspektorët e ISHMPUT Tirane  është 233 gjithsej dhe në vlerën -96355 000lekë. 

Nga 233 subjekte ndaj të cilave janë vendosur sanksione administrative (gjobë) për vitin 

10/2016 dhe 2017 dhe 2018, vetëm 79 prej këtyre kanë bërë ankim në rrugë administrative 

pranë Komisionit të Ankimimi të ISHMPUT-së Qendër, : 

Në vitin 10/2016, kane ankimuar 4 subjekte (3sektori i mjedis 1sektori i pyje) nga ku 1 subjekt 

(Antonia nr serie 2074 dt 23.10.2016,shkresa nr 228 PROT 17.01.2017) eshte shfuqizuar nga 

KA, 1 Subjekt eshte shfuqizuar nga GJ SHK PARE TR,  2 jane ne permbarim.  

Në vitin 2017 jane ankimuar 27 subjekte, 1 gjobe eshtë shfuqizuar nga KA(Synergyn Vendim 

Denimi adm nr serie 843dt 10.07.2017 skresa nr 1314 prot dt 29.03.2018 ), 12 jan drg per 

urdher ekzekutim( nga ku 11 subjekte ndodhen ne permbarim 1 subjekt ka paguar vullnetarist) , 

6 subjekte kane paguar gjoben, 4 subjekte jane ne proces gjygjesor,4 subjekte jane drg per 

urdher ekzekutim dhe jane ne pritje te nxjerrjes se urdherit te ekzekutimit.Per vitin 2018 jane 

ankimuar, pranë  Komisionit të  Ankimit pranë  ISHMPUT 48 GJOBA ,18 gjoba janë 

shfuqizuar nga KA: 

1. X shkresa nr 48prot dt13.09.2018 (1500000 leke) 

2. Y shkresa nr 5939 prot dt 30.10.2018 (1500000 leke) 

3. U  shkresa nr 4821prot dt 13.09.2018 (1000000 leke) 

4. V skresa nr 5938 prot dt 30.10.2018 (1500000 leke) 

5. Z shkresa nr 5935prot dt 30.10.2018 (500000 leke) 

6. B shkresa nr 5933 prot dt 30.10.2018 1500000 leke) 

7. M shkresa nr 5934 prot dt 30.10.2018), 1000000 leke) 

8. S  skresa nr  4810 prot dt 13.09.2018 (400000 leke) 

9. G   shkresa nr5937 prot dt 30.10.2018 (300000 leke) 

10. N  shkresa nr 1003 prot 01.02.2019 (500000 leke) 

11. A  shkresa nr 977 prot 01.02.2019 (300000 leke) 

12. M  shkresa nr 1001 prot 01.02.2019 (1500000 leke) 

13. FBC  shkresa nr 1002 prot 01.02.2019 (1500000 leke) 

14. KSH shkresa nr 1000 prot 01.02.2019 (1500000 leke) 

15.  HS shkresa nr 982 prot01.02.2019 (300000 leke) 

16. G  , shkresa 999 nr prot 01.02.2019 (300000 leke) 

17. MK shkresa nr 1004 prot 01.02.2019 (10000 leke) 

18. A- shkresa nr 998 prot 01.02.2019 (1500000 leke) 
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19. 30 (21 mjedis +9 pyje) jane lene ne fuqi, 14 (12 mjedi+2 pyje) subjekte kane ankimuar 

prane Gjykates adm Shk Pare Tirane.   

Ankimiet administrativ te subjekteve paraqiten  pranë  ISHMPUT QENDER  dhe shqyrtohet 

nga Komisioni i Ankimit duke dal me vendim . Konkluzion;Ne të gjitha rastet qe komisioni i 

ankimimit qender mere vendime per shfuqizimin e gjobave duhet te bashkëlidh 

argumentimin(procesverbalin e mbajturnga komisioni ) per shfuqizimin e gjabave dhe ta 

percjelle bashke me vendimin ISHMPUT.  

Referuar Vendimeve për Dënim Administrativ të cilët janë shfuqizuar,dhe vendime denimi 

administrativ qe jane derguar permbaruesve, gjendja e 20 Vendimeve për Dënim Administrativ  

që janë ankimuar dhe që duhet të arkëtohen është paraqitur në tabelën e mëposhtme: 

Tabela nr. 2 Gjëndja e Vendimeve Administrative te ankimuara administrativisht dhe që 
duhet të arkëtohen 

ISHMPUT 

Tirane 

Gjoba nga Sektori i Inspektimit Mjedisor 
Gjoba nga Sektori i Inspektimit 

të Policisë Pyjore 

Totali i gjobave të vëna nga 

ISHMPUT Tirane 

NR. Gjoba Vlera në 000/ lekë NR. Gjoba Vlera në 000/ lekë NR. Gjoba 
Vlera në 000/ 

lekë  Viti 

Tetor 

2016 
x x x X x x 

 2017 4 2600000 x X 4 2600000 

2018 9 7300000 7 5520000 16 12820000 

Totali  13 9900000 7 5520000 20 15420000 

 
Numri dhe vlera në total e Vendimeve për Dënim Administrativ që duhet të arkëtohet sipas 

procedurave të përshkruara në kuadrin ligjor në fuqi është 20 Vendime Administrative në 

vlerën totale prej 15,420,000 lekë. Nga ku 4 gjoba te vitit 2017 te cilat jan ankimuar 

administrativisht por nuk kan ankimuar prane Gjykate Adm shk Pare Tirane , jane derguar per 

urdher ekzekutim prane kesaj Gjykate. 16 gjoba per vititn 2018 te per te cilet eshte ushtruar 

ankim administrativ dhe nuk eshte ushtruar ankim gjyqesor po ndiqen procedurat per nxjerrjen 

e urdherit te ekzekutimit. 

 

Statusi  i   233 Vendimeve Administrative te ankimuara pranë Komisionit te Ankimeve  

 

Gjoba të 

derguara ne 

përmbarim  

Gjoba në proces për 

titull ekzekutiv në 

Gjykatë 

Gjoba të shlyera 

vullnetarisht 

Gjoba në ankim 

gjyqësor , në 

proces 

Gjoba në pritje 

mbarimit të 

afatit të 

ankimit 

gjyqësor 

Gjoba të 

shfuqizuara 

Totali i gjobave të 

vëna nga ISHMPUT 

Tirane 

 

Nr 

Gj

oba 

Vlera 

leke 

(/000) 

Nr. 

Gjoba 

Vlera leke 

(/000) 

Nr. 

Gjoba 

Vlera 

leke 

(/000) 

Nr. 

Gj

oba 

Vlera lek 

(/000) 

Nr. 

Gjo

ba 

Vlera 

lek 

(/000) 

Nr

. 

Gj

ob

a 

Vlera lek 

(/000) 

Nr. 

Gjoba 

Vlera lek 

(/000) 

Viti 

Tetor/ 

2016 

4+

2 

835000

+ 

160000 

 

  
3+4 

85000+ 

200000 
X X 1 300000 2 600000 10+6 

1820000+ 

360000 



 

 67 

RAPORT  PERFUNDIMTAR AUDITIMI I  PERPUTHSHMERISE   RREGULLSHMËRISË 

USHTRUAR NË  DEGËN  RAJONALE TË INSPEKTORATIT  SHTETËROR TË  MJEDISIT,  

PYJEVE, UJËRAVE  DHE  TURIZMIT,  QARKU  TIRANË  

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 

Viti 

2017 

19

+8 

5840000

+39000

0 

 

7+8 

480000+ 

3200000+ 

 

8+11 

1835000

+80000

0 

 

4 
3800000 

  
 1 

1000000 

 
40+26 

15715000 

+  

1630000 

 

 

2018 
X X 2  160000 4+1 

115000

+30000 

 

12

+2 

1160000

0 + 

5080000 

 

112 
  

43235 
18 

1661000

0 

125+2

6 

  

 

64900000+ 

11930000 

Totali 33 7225000 17 3 840 000 31 3065000 18 
2048000

0 
113  43535 21 

1821000

0 
233 96355000 

 
Të dhënat për vendimet administrative të pankimuara 113 gjoba te cilat jane ne ndjekje per 

nxjerrjen e urdher te ekzekutimit Gjoba qe jane ankimuar prane komisionit te ankimit dhe nuk 

kane ankimuar prane Gjykates Adm SHK Pare Tirane jane: 

Per vitin 2017  

1. X dt 11.07.2017nr serial 844, vlere 1,500,000 leke ndodhet ne proce per urdher ekzekutim 

jane derguar shkresa Gjykates Adm Shk Pare Tirane per vertetim nese subjektet qe nuk kane 

ushtruar ankimi administrativ ka ushtruar ose jo ankim gjyqësir shkresa nr 798 prot dt 

31.05.2018, dhe shkresa 406 prot dt 22.02.2019. Eshte drg per UEKZ nr 729 prot dt 

18.03.2019  

2. Y dt 14.06.2017 nr serial 842 , ne vlere 300000lek ndodhet ne proces  per  URDHER 

Ekzekutim , jane derguar shkresa Gjykates Adm Shk Pare Tirane per vertetim nese subjektet qe 

nuk kane ushtruar ankimi administrativ, ka ushtruar ose jo ankim gjyqësir shkresa nr 798 prot 

dt 31.05.2018, dhe shkresa 406 prot dt 22.02.2019 . Eshte derguar per UEKZ nr 729 prot dt 

18.03.2019  

3. Z ( zgara supreme) dt 23.05.2017 nr serial 824, 9,500000lek ndodhet neproces per  

URDHER Ekzekutim, jane derguar shkresa Gjykates Adm Shk Pare Tirane per vertetim nese 

subjektet qe nuk kane ushtruar ankimi administrativ ka ushtruar ose jo ankim gjyqësir shkresa 

nr 798 prot dt 31.05.2018, shkresa nr 686 prot dt 22.05.2018 dhe shkresa 406 prot dt 

22.02.2019. eshte  derguar per UEKZ nr 733 prot dt 18.03.2019  

4. V" dt 12.07.2017nr serial 845, 300000 lek ndodet ne proces  per  URDHER Ekzekutim, jane 

derguar shkresa Gjykates Adm Shk Pare Tirane per vertetim nese subjektet qe nuk kane 

ushtruar ankimi administrativ ka ushtruar ose jo ankim gjyqësir shkresa nr 798 prot dt 

31.05.2018, shkresa nr 686 prot dt 22.05.2018 dhe shkresa 406 prot dt 22.02.2019 eshte 

derguar per UEKZ nr 730 prot dt 18.03.2019 

5. R  dt 25.11.2017nr serial 4094 ,10000lek ndodhet neproces per  URDHER Ekzekutim jane 

derguar shkresa Gjykates Adm Shk Pare Tirane per vertetim nese subjektet qe nuk kane 

ushtruar ankimi administrativ ka ushtruar ose jo ankim gjyqësir shkresa nr 798 prot dt 

31.05.2018, dhe shkresa 406 prot dt 22.02.2019. Eshte derguar per UEKZ nr 761 prot dt 

18.03.2019 

6. FSK dt 10.12.2017nr serial 4088 ,10000lek ndodhet neproces  per  Urdher Ekzekutim jane 

derguar shkresa Gjykates Adm Shk Pare Tirane per vertetim nese subjektet qe nuk kane 

ushtruar ankimi administrativ ka ushtruar ose jo ankim gjyqësir shkresa nr 798 prot dt 

31.05.2018, dhe shkresa 406 prot dt 22.02.2019 , eshte derguar per uekz nr 760 prot dt 

20.03.2019 

Per vitin 2018 

Subjektet qe kane ankimuar dhe nuk kane ushtruar ankim pran Gjykates Adm jane ne ndjekje 

per tu shnderruar ne titull ekzekutiv 
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1. KA vendimi I komisionit kur eshte derguar ne rruge postare eshte kthyer, per kete arsye 

eshte bere kerkese per shpallje ne Botimet Zyrtare shkresa nr 744 dt 19.03.2019 

Me pas eshte derguar Gjykates Administartive shk Pare Tirane  kerkes per vertetim nese ky 

subject ka ankimuar prane kesaj gjykate vendimin denimi administrative shkresa nr 759 dt 

03.2019 

2. E vendimi I komisionit kur eshte derguar ne rruge postare eshte kthyer, per kete arsye eshte 

bere kerkese per shpallje ne Botimet Zyrtare shkresa nr 744 dt 19.03.2019.  

Me pas eshte derguar Gjykates Administartive shk Pare Tirane  kerkes per vertetim nese ky 

subject ka ankimuar prane kesaj gjykate vendimin denimi administrative shkresa nr 759 dt 

03.2019 

3 AA  vendimi I komisionit kur eshte derguar ne rruge postare eshte kthyer, per kete arsye 

eshte bere kerkese per shpallje ne Botimet Zyrtare shkresa nr 744 dt 19.03.2019. 

Me pas eshte derguar Gjykates Administartive shk Pare Tirane  kerkes per vertetim nese ky 

subject ka ankimuar prane kesaj gjykate vendimin denimi administrative shkresa nr 759 dt 

03.2019 

4 AZ vendimi I komisionit kur eshte derguar ne rruge postare eshte kthyer, per kete arsye eshte 

bere kerkese per shpallje ne Botimet Zyrtare shkresa nr 744 dt 19.03.2019. 

Me pas eshte derguar Gjykates Administartive shk Pare Tirane  kerkes per vertetim nese ky 

subject ka ankimuar prane kesaj gjykate vendimin denimi administrative shkresa nr 759 dt 

03.2019. 

5. Z Gj vendimi I komisionit kur eshte derguar ne rruge postare eshte kthyer, per kete arsye 

eshte bere kerkese per shpallje ne Botimet Zyrtare shkresa nr 744 dt 19.03.2019 

Me pas eshte derguar Gjykates Administartive shk Pare Tirane  kerkes per vertetim nese ky 

subject ka ankimuar prane kesaj gjykate vendimin denimi administrative shkresa nr 759 dt 

03.2019. 

6. G. D. vendimi I komisionit kur eshte derguar ne rruge postare eshte kthyer, per kete arsye 

eshte bere kerkese per shpallje ne Botimet Zyrtare shkresa nr 609 dt 07.03.2019. 

7. M. S. vendimi I komisionit kur eshte derguar ne rruge postare eshte kthyer, per kete arsye 

eshte bere kerkese per shpallje ne Botimet Zyrtare shkresa nr 476 dt 18.03.2019. 

 

Tabela nr. 2 /1 Gjëndja e Vendimeve Administrative që nuk jane ankimuar administrativisht 

dhe gjyqësisht  e duhet të arkëtohen 
 

ISHMPUT 

Tirane 

Gjoba nga Sektori i 

Inspektimit Mjedisor 

Gjoba nga Sektori i Inspektimit të 

Policisë Pyjore 

Totali i gjobave të vëna nga 

ISHMPUT Tirane 

NR. Gjoba 
Vlera në 000/ 

lekë 
NR. Gjoba Vlera në 000/ lekë NR. Gjoba Vlera në 000/ lekë 

 Viti 

Tetor 2016 X X x x 
  

2017 4 640 5 420 9 1060000 

2018 73 27165 16 1300 89 28465000 

Totali 77 27805 21 1720 98 29525000 

 

Numri dhe vlera në total e Vendimeve për Dënim Administrativ që nuk janë ankimuar 

aministrativisht dhe gjyqësisht që duhet të arkëtohet sipas procedurave të përshkruara në 

kuadrin ligjor në fuqi është 98. Vendime Administrative në vlerën totale prej 29525000 lekë.  

1. JH dt 21.03.2017 nr serial 8244, 300000 lek ndodhet ne proces per  URDHER Ekzekutim. 

jane derguar shkresa Gjykates Adm Shk Pare Tirane per vertetim nese subjektet qe nuk kane 

ushtruar ankimi administrativ ka ushtruar ose jo ankim gjyqësor shkresa nr 798 prot dt 



 

 69 

RAPORT  PERFUNDIMTAR AUDITIMI I  PERPUTHSHMERISE   RREGULLSHMËRISË 

USHTRUAR NË  DEGËN  RAJONALE TË INSPEKTORATIT  SHTETËROR TË  MJEDISIT,  

PYJEVE, UJËRAVE  DHE  TURIZMIT,  QARKU  TIRANË  

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 

31.05.2018, shkresa nr 686 prot dt 22.05.2018 dhe shkresa 406 prot dt 22.02.2019. Eshte drg 

per Uekz nr 734 prot dt 18.03.2019  

2. CD dt 05.06.2017 nr serial 8250, 300000 lek ndodhet ne proces  per  URDHER Ekzekutim. 

Jane derguar shkresa Gjykates Adm Shk Pare Tirane per vertetim nese subjektet qe nuk kane 

ushtruar ankimi administrativ ka ushtruar ose jo ankim gjyqësir shkresa nr 798 prot dt 

31.05.2018, shkresa nr 686 prot dt 22.05.2018 dhe shkresa 406 prot dt 22.02.2019.  Eshte drg 

per UEKZ nr 743 prot dt 19.03.2019 

3 MH  dt 07.09.2017 nr serial 781, 30000 lek eshte drg per UEKZ nr 613 prot dt 15.05.2018

  

4 BMM dt 14.10.2017 nr seria  783, per 10000  leke, derguar per UEKZ nr 610 prot dt 

15.05.2018   

5 EAM dt 28.07.2017 nr serial 4088 ,80000lek ndodhet neproces per tu derguar per  Urdher 

Ekzekutim jane derguar shkresa Gjykates Adm Shk Pare Tirane per vertetim nese subjektet qe 

nuk kane ushtruar ankimi administrativ ka ushtruar ose jo ankim gjyqësir shkresa nr 798 prot dt 

31.05.2018, shkresa nr 686 prot dt 22.05.2018 dhe shkresa 406 prot dt 22.02.2019 drg per 

UEKZ nr 732 prot dt 18.03.2019 

6 ESB dt 31.07.2017 nr serial 4104, 80000lek, eshte drg per UEKZ nr 617 prot dt  15.05.2018

  

7 SRM dt 08.08.2017nr serial 4105, 100000lek, eshte derg per UEKZ nr 616 prot dt 

15.05.2018  

8 AAL dt 08.08.2017 nr serial 796,80000 lek eshte drg per UEKZ nr 615 prot dt 15.05.2018

  

9 HHS dt 3.11.2017 nr serial 826, 80000 lek  eshte drg per UEKZ nr 612 prot dt 15.05.2018

  

Per vitin 2018 

GBXH VD adm nr serie 8176 dt 25.01.2018 ,80000 leke eshte derguar per UEKZ nr 620 prot 

dt 15.05.2018  

FQT VD adm nr serie 8177 dt 15.03.2018,80000 leke eshte drg per UEKZ nr 621 prot dt 

15.05.2018  

Me shkresa nr. 545 dt 08.05.2018 dhe shkresa 731/1 dt 25.05.2018, per mbarvajtjen e punes ne 

institucion me urdher te brendshem u deleguan kopetencat e juristit  Z. A. K.  inspektor ne 

sektorin e mjedisit dhe me largimin Z. A.K.  kopetencat e juristit iu deleguan shkresa nr 2076 

dt 26.11.2018 urdher 36 dt 26.11.2018 Z. A.B.(inspektor i sektorit te mjedisi) te cilet kane 

ndjekur kryesisht proceset gjyqesore. 

Per gjobat e vendosura deri ne qershor te 2018 janë derguar shkresa per vertetim ISHMPUT 

Qender shkresa nr 1062 prot dt 14.06.2018. 

Me rikthimin ne pune me 16 janar 2018 keto gjoba po ndiqen nga ana e juristit sipas 

procedurave ligjore per nxjerrjen e urdherit të ekzekutimit. 
 

Emer I subjektit dt e gjobes nr serie vlera 

1 X 26.01.2018 8221 5000 

2 X 11.05.2018 166 30000 

3 X 11.05.2018 167 30000 

4 X 14.05.2018 168 1000000 

5 X 13.05.2018 436 300000 

6 X 21.05.2018 409 500000 

7 X 21.05.2018 406 500000 
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8 X 21.05.2018 163 10000 

9 X 21.05.2018 162 30000 

10 X 21.05.2018 161 30000 

11 X 21.05.2018 408 10000 

12 X 31.05.2018 414 1500000 

13 X 31/05/2018 55 300000 

14 X     80000 

15 X 03.06.2018 228 30000 

16 X 03.06.2018 229 30000 

17 X 
11.06.2018 418 50000 

18 X 11.06.2018 419 50000 

19 X 11.06.2018 420 30000 

20 X 13.06.2018 271 500000 

21 X 28.06.2018 273 5000 

22 X 05/06/2018 63 1000000 

23 X 02/07/2018 115 300000 

24 X 06.07.2018 286 500000 

25 X 18.07.2018 291 300000 

26 X 12.07.2018 290 300000 

27 X 26.07.2018 293 300000 

28 X 27.07.2018 376 5000 

29 X 24.07.2018 391 5000 

30 X 22.07.2918 274 1000000 

31 X 18.07.22018 175 300000 

32 X 06.08.2018 296 500000 

33 X 06.08.2018 295 300000 

34 X 06.08.2018 294 500000 

35 X 18.08.2018 297 1500000 

36 X 24.08.2018 276 1500000 

37 X 28.08.2018 277 1500000 

38 X 17.08.2018 000154-5 300000 

39 X 07.08.2018 000001-5 500000 

40 
X 230 

dt.22.08.2018 

230 

50000 

41 X 22.09.2018 179 300000 

42 X 15.09.2018 178 30000 

43 X 9/24/2018 300 1000000 

44 
X 742 

dt.29.10.2018 

742 

100000 
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45 
X 366 

dt.21.10.2018 

366 

30000 

46 
X 367 

dt.27.10.2018 

367 

30000 

47 
X 368 

dt.27.10.2018 

368 

30000 

48 X 10/9/2018 739 5000 

49 X 10/10/2018 740 300000 

50 X 10/2/2018 737 300000 

51 X 02.10.2018 180 300000 

52 X 02.10.2018 279 30000 

53 X 10/9/2018 363 300000 

54 X 10.10.2018 231 1500000 

55 X 21.10.2018 234 50000 

56 X 29.10.2018 000030-5 300000 

57 X 26.10.2018 000029-5 300000 

58 X 29.10.2018 000006-5 300000 

59 X 22.10.2018 000014-5 300000 

60 X 11/10/2018 364 300000 

61 X 11/6/2018 000022-5 300000 

62 X 12/11/2018 18 300000 

63 X 12/3/2018 000045-5 50000 

64 X 12/20/2018 000052-5 300000 

65 X 12/10/2018 000096-5 300000 

66 X 12/26/2018 000085-5 300000 

67 X 12/26/2018 000084-5 300000 

68 X 18/12/2018 46 300000 

69 X 21/12/2018 47 1000000 

70 X 04/12/2018 50 300000 

71 X 19/12/2018 69 300000 

72 X 31/12/2018 105 10000 

73 X 23/12/2018 111 1000000 

74 X 31.07.2018 637 80000 

75 X 29.07.2018 636 80000 

76 X 27.07.2018 635 80000 

77 X 23.07.2018 634 80000 

78 X 17.07.2018 631 80000 

79 X 20.08.2018 642 80000 

80 X 04.08.2018 639 80000 

81 X 03.08.2018 638 80000 

82 X 26.09.2018 644 80000 
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83 X 24.09.2018 643 80000 

84 X 27.12.2018 114-5 80000 

85 X 18.06.2018 18.06.2018 80000 

86 X 16.09.2018 645 100000 

Per 86 gjoabt te vendsura nga inspektoret  nuk ka ne asnjë raste ankimim nga subjektete  prane 

komisionit te ankimimit ne IQ , ISHMPUT ka  percjellur prane Gjykates Anistrative per te tu 

pisur me vertimi që këto subjekte nuk kane ankimuar prane kësaj gjykate dhe pastaj per tu 

kthyer ne titull ekzekutiv. 

Mbas kthimin të  pergjigjies se Gjykates Administrative Shkalles se pare Tirane me pas nxirren 

kerkesen per Urdher ekzekutimi. 

Per 86 gjoba qe nuk kane ankimuar prane Komisionit Te Ankimit ,jane derguar per vertetim 

nese kane ankimuar ne Gjykaten Administrative Shk Pare Tirane (shkresa nr 581 prot 

dt04.03.2019). 

Për periudhën e vitit tetor 2016-2017 dhe 2018, ISHMPUT Tirane, i është drejtuar Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, me kërkesë për nxjerrjen e urdhrit ekzekutiv për 51 

vendime denimi administrativ, 33 vemdime jane derguar permbaruesit per ekzekutim nga ku 1 

subjekt ka paguar vullnetarisht, 17 vendime denimi administrative  janë  në pritje të lëshimit të 

urdhrit ekzekutiv . 

Nga sanksionet e vendosura nga sektorët e ISHMPUT Tirane ,numri i Vendimeve për Dënime 

Administrative të dërguara në Gjykatën Administrative të Shkalles se Parë  Tiranë,  për t’u 

shndërruar në titull ekzektutiv, paraqitet në tabelën sa më poshtë vijon: 

Tabela nr.3 Vendimet për Dënim Administrativ të ankimuara dhe të pankimuara, të dërguara 

në gjykatën Administrative të Shkalles se Parë Tiranë  për t’u shndërruar në titull ekzekutiv. 

 

Periudha  

Sektori i Inspektimit 

Mjedisor 

Sektori i Inspektimit të 

Policisë Pyjore 
Totali i gjobave të dërguara në gjykatë 

Nr. 

Gjoba 

Vlera lek 

(/000) 

Sek. 

Pyjet 

Vlera lek 

(/000) 
Totali  nr  

Ven.Adm gjithsej Vlera lek 

(/000) 

Viti tetor 
2016 

4 835000 2 160000 6 995000 

Viti 2017 28 9380000 15 920 000 43 10300 000 

2018 2 160000 x x 2 160000 

Totali 34 10,375,000 17 
1,080,000 

 
51 11,455,000 

 

-Për 51 gjobat jane Vendimet për Dënim Administrativ të ankimuara dhe të pankimuara, të 

dërguara në gjykatën Administrative të Shkalles se Parë Tiranë  për t’u shndërruar në titull 

ekzekutiv, nga ku 34 Vendimet për Dënim Administrativ kane marre titull ekzekutim (1 gjobe 

eshte shlyer vullnetarisht dhe 33 jane derguar  permbaruesit) dhe 17 gjoba jane ne pritje te 

titullit ekzekutiv. 

   Nga Kundërvajtjet administrative të konstatuara në vitin tetor 2016 për të cilat janë 

mbajtur 16 vendime për dënim administrativ, janë dërguar për nxjerrje të titullit ekzekutiv  6 

Vendime për Dënim Administrativ ndërsa 1 Vendime ështe shfuqizuar nga KA,1 Vendim është 

shfuqizuar nga GJ ADM shk pare Tirane  7 subjekte kane shlyer detyrimin vullnetarisht. 

Ndersa nje subjek (arjenita zeneli gjob e 2016)  u evidentua nga klsh gjate kontrollit te 

inspektoreve te mjedisit  e cila nuk ka qen dorzuar nga inspektoret, juristit. Por me evidentimin 

e saj do te nisen procedurat per ekzekutimin e kesaj gjobe. 

 Nga Kundërvajtjet administrative të konstatuara në vitin 2017 për të cilat janë mbajtur 66 

vendime për dënim administrativ, janë dërguar ne permbarim 27 gjoba, 19 subjekte kane shlyer 
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detyrimin vullnetarisht, 15 gjoba jane ne pritje për nxjerrje të titullit ekzekutiv,1 vendim denimi 

adm është shfuqizuar nga KA , 4 subjekte ndodhen ne proces gjyqësorë.   

 Nga Kundërvajtjet administrative të konstatuara në vitin 2018 për të cilat janë mbajtur 

151 vendime për dënim administrativ, nga të cilat jane ankimuar 48 nga te cilat 18 vendime 

Denimi adm janë shfuqizuar nga KA, 16 Vendime ndodhet ne proces gjyqesor,5 subjekte kane 

shlyer vullnetarisht detyrimin, 2 gjoba jane derguar per urdher ekzekutim, 110 gjoba jane ne 

proces ndjekje per tu derguar per urdher ekzekutim sipas legjislacionit ne fuqi, nga te cilat 86 

subjekte nuk kan ushtruar ankim administrativ dhe i eshte derguar Gjykates ADM Shk Pare 

Tirane per vertetim nese kane ushtruar ankim gjygjesor, dhe 24 subjekte kan ushtruar ankim 

administrativ dhe jane ne proces ndjekje per nxjerrjen e urdherit te ekzekutimit. 

Numri i Vendimeve për Dënime Administrative ( per periudhen tetor 2016, 2017 de 2018 )për 

të cilat është pranuar kërkesa dhe është nxjerrë Titull Ekzekutiv nga Gjykatës Administrative të 

Shkalles se Parë Tiranrë  referuar tabelës nr. 4 , janë 34 Vendime për Dënim Administrativ në 

vlerën 7525000 lekë. Nga ku 33 vendime jane derguar përmbaruesit dhe 1 subjektdhe ka 

paguar vullnetarist.  

Në tabelën e mëposhtme jepen të dhëna për numrin e Vendimeve për Dënim Administrativ për 

të cilat ISHMPUT Tirane i është drejtuar për  titull ekzekutiv Gjykatës Administrative të 

Shkalles së  Parë Tiranë, dhe i ka pranuar kërkesat dhe i ka kthyer në titull ekzekutiv:  

Tabela nr. 4 Nr. i Titujve Ekzekutiv   

Nr i Vendimeve me Dënim Administrativ të kthyera në Titull Ekzekutiv nga Gjykata Administrative të Shkalles se Pare Tiranë  

 

Sektori i Inspektimit 

Mjedisor 

Sektori i Inspektimit të Policisë 

Pyjore 
Totali i Titujve Ekzekutiv 

  
Nr. 

Gjoba 

Vlera 

lekë 

(/000) 

Sek. 

Pyjet 

Vlera lek 

(/000) 
Totali vlerë Ven.Adm gjithsej 

Viti tetor 
2016 

4 835000 2 160 000 6 995 000 

Viti 2017 20 6140000  8 390 000 28  6530 000 

2018 x x x x x 
x 

 

Totali 24  6,975,000 10 550,000 34 7,485,000 

 

Numri i Vendimeve për Dënime Administrative të cilat janë ende në proces në Gjykatës 

Administrative të Shkalles së Parë  Tirane   paraqitet në tabelën sa më poshtë vijon: 

 

 

 Vendime administrative (Në proces) 

 

Sektori i Inspektimit 

Mjedisor 

Sektori i Inspektimit të 

Policisë Pyjore 
Totali i gjobave të dërguara në gjykatë 

 

Nr. 

Gjoba 

Vlera lek 

(/000) 
Nr. Gjoba 

Vlera lek 

(/000) 

Totali 

vlerë 
Ven.Adm gjithsej 

Viti 10/2016  X X  x x  x x 

Viti 2017 4 
3800000 

 
 X X  4 3800000 

2018 12 11600000 2 
5080000 

 
 14 16680000 

Totali 16 15400000  2 5080000  18 
20480000 

 

 

Për vitin 2017 gjobat qe ndodhen ne proces gjygjesor jane: 
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1-A SHPK Gjykata adm shk pare Tirane ka vendosur rrëzimin e kerkes padis , subjekti ka 

ankimuar dhe ndodhet ne Apel. Eshte bere kunder ankim nr 1579 prot dt 26.08.2017. 

2-B R B N,jane depozituar pretendime dhe shpjegimet me dt 07.05.2018 nr 541 prot. Deri ne 

qershor te 2018 proceset gjyqesore jane ndjekur nga ana ime, me pas jane ndjekur nga 

inspektoret qe iu deleguan kopetencat e juristit. Gjykata Administrative e Shkalles se pare 

Tirane ka rrezuar kerkes padine , ceshtja ndodhen ne Apel. 

3-B K Xh M,Gjykata Administrative e Shkalles se pare Tirane ka pranuar pjeserisht kerkes 

padine, ceshtja ndodhen ne APEL. 

4-T S Jane depozituar pretendime dhe shpjegimet me dt 02.11.2017 nr 1966 prot. Gjykata 

administrative e shkalles se pare Tirane Ka pranuar kerkes padin, per arsye se eshte gjobe ne 

vlere 300 000leke vendimi eshte i formes se prere. 

 

Për gjobat e vitit 2018 subjektet qe kane ankimuar prane Gjykates Adm shk pare Tiranr, jane 

1-AS, ku gjykata pa pranuar kerkes padin me vendim nr 3464 dt 04.10.2018 duke qen gjob 

80000 leke nuk mund te kryej ankim 

2-LC ndodhet ne apel .Gjykata adm shk pare Tirane ka pranuar kerkes padin dhe eshte bere 

ankmim ne apel nr 104 prot dt 21.01.2019 

3-IS nr serial 154 dt  23.04.2018 1500000 lek ndodhet ne proce . Jane depozituar 

pretendime dhe shpjegimet me dt 21.01.2019 nr 103 prot.  

Gjykata adm shk pare Tirane ka rrezuar kerkes padin .  

4- MCndodhet ne apel.gjykata e shkalles se pare Tirane ka pranuar kerkes padin. ISHMPUT 

DEGA Tirane ka  ankimuar ne apel nr 2210 dt14.12.2018 

5- S K  nr serial 410 dt 28.05.2018 1500000 lek ndodhet ne proce . Jane depozituar 

pretendime dhe shpjegimet me dt 05.02.2019 nr 241 prot 

Gjykata adm shk pare Tirane ende nuk ka dal me vendim.  

6- LB nr serial 61 dt 23.05.2018 300000 lek ndodhet ne proce . Jane depozituar pretendime dhe 

shpjegimet me dt 15.01.2019 nr 70 prot .Gjykata administartive  shk pare Tirane ende nuk ka 

dal me vendim.  

7- G  Gjobe nr serial 415 dt 31.05.2018, ne vlere 500000 leke ndodhet ne proce. Jane 

depozituar pretendime dhe shpjegimet me dt 04.02.2019 nr 231 prot 

Gjykata adm shk pare Tirane ka pranuar kerkes padin , ceshtja ndodhet ne APEL (751 prot dt 

19.03.2019) 

8-M gjob nr serial 272 dt 18.06.2018, ne vlere 500000 lek ndodhet ne proce . Jane depozituar 

pretendime dhe shpjegimet me dt 29.01.2019 nr 210 prot 

Gjykata adm shk pare Tirane ende nuk ka dal me vendim.  

9-ED nr serial  278 dt 29.08.2018 ne vlere 1500000 lek, ndodhet ne proce . Jane depozituar 

pretendime dhe shpjegimet me dt 05.02.2019 nr 240 prot 

Gjykata adm shk pare Tirane ende nuk ka dal me vendim.  

10-LEnr serie 165 dt 21.05.2018 ne vlere 300 000 leke Jane depozituar pretendime dhe 

shpjegimet me dt 20.02.2019 nr 396 prot 

Gjykata adm shk pare Tirane ka rrezuar kerkes padin por ende nuk ka marr forme te prere 

vendim. 

11-A nr serie 413 dt 31.05.2018 ne vlere 1000 000 leke Jane depozituar pretendime dhe 

shpjegimet me dt 05.02.2019 nr 242 prot. Gjykata adm shk pare Tirane ende nuk ka dal me 

vendim. 

12-E nr 13 dt 19.10.2018, ne vlere 1500000 leke ndodhet ne proces gjygjesore 

13- E nr 12 dt 18.10.2018 , ne vlere 1500000 leke ndodhet ne proces gjygjesore 

14-E nr 11 dt 17.10.2018, ne vlere 500 000 leke ndodhet ne proces gjygjesor 
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Sipas nenit 9 “Ekzekutimi i kundërvajtjeve administrative” të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 

“Për kundërvajtjet administrative”, vendimi për kundërvajtjen administrative, sipas këtij ligji, 

bëhet i ekzekutueshëm nga organi administrativ që e ka nxjerrë atë. Kur organi administrativ që 

ka nxjerrë vendimin e kundërvajtjes administrative, i cili është bërë i ekzekutueshëm, nuk ka në 

përbërjen e tij struktura të ekzekutimit me forcë të detyrimeve, për ekzekutimin e vendimit të 

kundërvajtjes administrative ngarkohet shërbimi përmbarimor, sipas këtij ligji. Pra për 

ekzekutimin e detyrueshëm të titujve ekzekutiv të nxjerrë nga Gjykatës Administrative të 

Shkalles se Parë Tiranë  lidhet një marrëveshje me shërbimin përmbarimor gjyqësor privat. Në 

tabelën e mëposhtme jepet në mënyrë të përmbledhur numri i Vendimeve për Dënim 

Administrativ të shndërruar në Titull Ekzekutiv për të cilët i është bërë kërkesë studive 

përmbarimore që ofrojnë shërbimin e tyre Mbi rezultatet e ekzekutimit të vendimit të gjobave 

përmbaruesit kanë njoftuar vetëm ISHMPUT Qëndër dhe ISHMPUT Tirane nuk ka 

informacion të mëtejshëm. 

 
Tituj ekzekutiv për ekzekutim  

 

Sektori i Inspektimit 
Mjedisor 

Sektori i Inspektimit të Policisë 
Pyjore 

Totali i Titujve Ekzekutiv dërg përmbaruesit 

 

Nr. 

Gjoba 

Vlera lek 

(/000) 
Nr. Gjoba Vlera lek (/000) 

Totali 

vlerë 
Ven.Adm gjithsej 

Viti tetor 

2016 
4 

835000 
 

2 160000 6 995000 

Viti 2017 19 5.840 000 8 390000 27 6230000 

 
2018 

x x x x x x 

Totali 23 66,75,000 10 550 ,000 33 7,225,000 

 

Për 33 kërkesa të pranuara nga Gjykata Administrative të Shkalles se Pare Tirane që janë 

shndërruar në titull ekzekutiv të cilët janë dërguar nga ana e juristit, Përmbarimi ka filluar 

procedurat për ekzekutimin e këtyre vendimeve.  

Për të dhënë një pasqyrë më të qartë mbi numrin e Vendimeve për Dënim Administrativ 

(gjobë) të vendosura gjatë viti tetor 2016 dhe 2017 dhe 2018, nga ISHMPUT Tirane sipas, 

statusit aktual të numrit te vendimeve dhe vlerave te tyre  paraqitet në tabelën  sa më poshtë 

vijon: 

 
Tabela e përgjithshme e vendimeve administrative për vitet 2/2016-2017 dhe 10/2017 

Vendime administrative për vitet tetor/2016-2017 dhe 2018 

 

Gjoba të 

derguara ne 

përmbarim  

Gjoba në proces për 

titull ekzekutiv në 

Gjykatë 

Gjoba të shlyera 

vullnetarisht 

Gjoba në ankim 

gjyqësor , në 

proces 

Gjoba  në pritje 
mbarimit të afatit 

të ankimit 

gjyqësor (ne 
ndjekje) 

Gjoba të 

shfuqizuara 

Totali i gjobave të 

vëna nga ISHMPUT 

Tirane 

 

Nr

. 

Gj
ob

a 

Vlera lek 

(/000) 

Nr. 
Gj

ob

a 

Vlera lek 

(/000) 

Nr. 
Gj

ob

a 

Vlera lek 

(/000) 

Nr. 

Gjo
ba 

Vlera lek 

(/000) 

Nr. 

Gjo
ba 

Vlera lek 

(/000) 

Nr. 
Gj

ob

a 

Vlera lek 

(/000) 

Nr. 

Gjob
a 

Vlera lek 

(/000) 

Viti 
tetor 

2016 

6 995000  x  x 7  285000 X  X  1 300000  2  600000  16 2 180 000 

Viti 

2017 
 27 

 6 230 

000 
 15  3 680 000 19  2635 000 4 3 800 000  x x  1  1 000 000  66  17 345 000 
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2018 
 x x 2  160000  5 145000  14  16680000  112 43235000 18 16 610000 151  76 830 000 

Totali  33 

 

7,225,00

0 

17 

 
3,840,000 31  3,065,000  18 20,480,000  113 

43,535,00

0 
21 18,210,000  233   96, 355 ,000 

 

Konkluzion :Mbi ecurine e gjobave te vendosura nga ISHMPUT Titane rezulton se; 

-Për 33 gjobat ne vlere 7,225,000 lekë  të: Cilat janë të kthyera në urdhër ekzekutiv nga 

Gjykata, Inspektoriaati i ka përcjelle pranë shoqërisë Përmbarimorë Andrea Baci ,Elvin Hoxha 

dhe speed solution urdhrat ekzekutim për ekzekutim nga ana e këtyre përmbarueseve, 

pavarsishtë këkesave te bërë here pas here nga ana e Inspektoratit nuk kanë marre përgjigje mbi 

vjeljen e gjobave .  

- 17 gjoba  ne vlere 3,840,000 lekë ndodhen  ne pritje  te nxjerrjes se titullit ekzekutiv ( 15 

gjoba te vitit 2017 dhe 2 gjoba te vitit 2018) 

- 31 gjoba ne vlere 3,065,000 lekë  jane shlyer vullnetarisht( ne vitin 2016 jane shlyer  7 

gjoba , ne vitin 2017 19 Gjoba dhe ne vitin 2018  5 gjoba ) 

- 18 gjoba  ne vlere 20,480,000 lekë  ndodhen ne proces gjyqesor (4 gjoba te vitit 2017 dhe 

14 gjoba te vitit 2018) 

- 113 gjoba ne vlerë 43,535,000 lekë ndodhen ne proces per tu derguar per titull ekzekutiv 

prane Gjykates Adm shk pare Tirane.  

- 21 gjoba ne vlere 18,210,000 lekë jane shfuqizuar (ne vitin 2016 1 gjob eshte shfuqizuar 

nga KA 1 Gjobe eshte shfuqizuar nga Gjykata ADM, ne vitin 2017 eshte shfuqizuar 1 gjobe 

nga KA  dhe ne2018 jane shfuqizuar 18 gjoba nga KA) . 

- Moskthimi i vendimeve administrative në tituj ekzekutiv përbën shkelje të igjit nr. 8485, 

datë 12.5.1999 “Kodi i Procedurave Administrative” si dhe mos lëshimi  i urdhrit të 

ekzekutimit nga Gjykata Administrative ka sjellë si pasojë pamundësinë e vjeljes së 148 

gjobave në vlerën ne vlere 67,855,000, lekë  e cila konsiderohet si e ardhur e munguar ne 

buxetin e shtetit.   

Nga auditimi i procedurave te gjobave per subjektete te cilat kane ankimuara prane komisionit 

te ankimimit ne IQ verhet se jo ne te gjitha rastet vendimet jane marre ne situta te njejta me 

vendime te njejta , si dhe nga komisioni i ankimimit nuk eshte percjelle dokumentacioni i 

shoqeruar per rastet e shfuqizimit te gjobave . 

Lihet detyre qe ne cdo raste ISHMPUT te kerkoje komiosonit te ankimimit proceduren e plote 

kur merret vendim per shfuqizimin e gjobave. 

Rekomandim: DR ISHMPU Tirane nëpërmjet Sektorëve të Inspektimit dhe Juristit, të marrë 

masa për të mos lejuar mungesa dhe mangësi dokumentacioni dhe provash në praktikat 

administrative të cilat i përcillen gjykatës për urdhra ekzekutimi, si dhe të ndjekë në 

vazhdimësi e të rritë praninë në proceset gjyqësore me qëllim ndjekjen deri në fund të zbatimit 

të akteve administrative, sidomos ato që kanë të bëjnë me gjoba për vjeljen sa më shpejt të tyre. 

Sa sipër është mbajtur aktkonstatim nr.7 , datë   03.2019 

Për keto veprime mbajne pergjegjesi punonjesit e lartepermendur ne aktkonstatim Pas 

shyrtimit te obsevacioneve te sjella nga subjekti ne datë 12.04.2019  grupi i auditimit mori ne 

konsiderate pjeserisht pretendimet e ngritura nga subjekti. 

 

III.5. Zbatimi i dispozitave ligjore për marrëdhëniet e punë dhe pagave. 

Për auditimin e pikës 5 u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

Urdhrat e Kryeministrit për miratimin e strukturës për secilin vit 2016, 2017 dhe 2018.  

Regjistrat vjetor të paraqitjes ne punë  të punonjësve,  

Listë pagesat e llogaritjes së pagave për secilin vit me zgjedhje, 
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Urdhër shpenzimet përkatëse të pagesës së pagave dhe urdhër shpenzimet për llogaritjen dhe 

derdhjen e kontributeve për sigurime shoqërore e shëndetësore nga punëdhënësi e punëmarrësi 

si dhe pagesat për llogaritjen dhe derdhjen e detyrimeve të tatimit mbi pagat. 

Evidencat kontabile, statistikore, rakordimet me thesarin për respektimin e kufijve të fondeve 

të planifikuara me destinacion shpenzime për paga të punonjësve. 

Dokumentacioni për ndjekjen e procedurave ligjore sipas shkallëve të gjykimit për proceset 

gjyqësore me objekt marrëdhëniet punëdhënës–punëmarrës. 

Dhe një sere dokumente te tjera që lidhen me zbatimin e marrëdhënieve te punës 

 

Baza Ligjore 

Ligji nr. 10433, datë 16.6.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” 

VKM nr. 103, datë 4.2.2015 “Për Krijimin dhe mënyrën e Organizimit të Funksionimit të 

Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave”, Kreu V, “Dispozita Transitore dhe të 

Fundit” pikat 1, 2, 3 ku në pikën 2 shprehet:”..Kryeinspektori i ISHMPU-së mbështetur nga 

Njësitë përgjegjëse për shërbimet mbështetëse të Ministrisë së Mjedisit dhe në përputhje me 

kërkesat specifike për arsimin e inspektorëve, të miratuara nga Inspektorati Qendror, 

miraton kërkesat specifike për  çdo vend pune në ISHMPU” 

VKM nr. 659,datë 10.11.2017 “Për disa ndryshime në VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për 

Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit 

dhe Pyjeve” 

VKM nr. 338, datë 6.6.2018 “Për disa ndryshime në VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për 

Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit 

dhe Pyjeve”, 

VKM nr. 187, datë 8.3.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të nivelit të pagave të nëpunësve 

civil/nëpunësve, Zëvendësministrit dhe nëpunësve të Kabineteve ne Kryeministri, Aparatet e 

Ministrive të Linjës, Administratës Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 

Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, Disa Institucione të Pavarura, Institucionet në 

Vartësi të Kryeministrit, Institucionet në vartësi të Ministrive të Linjës dhe Administratën e 

Prefektit”. 

 

1. DRISHMPUT Tiranë, njësi në varësi ISHMPUT Tiranë, ka si mision Garantimin dhe 

respektimin e kërkesave ligjore në Fushën e Mbrojtjes së Mjedisit Pyjeve, Ujërave dhe 

Turizmit, bazuar ne 5 parimet përcaktuar ne nenin 5, 6, 7, 8 dhe 9 të ligjit nr. 10433, datë 

16.06.2011”Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, të cilat i japin institucionit jo vetëm 

funksione ligjzbatuese por edhe funksione parandaluese, këshilluese, edukuese për reagim të 

kulturuar të Publikut ndaj mjedisit dhe Pyjeve si dhe ndaj Ujërave. DRISHMPUT Tiranë 

ushtron veprimtarinë dhe është përgjegjëse për inspektimin në territorin e Qarkut Tiranë 

(përfshirë 5 Bashkitë Tiranë, Kamëz, Vorë, Kavajë,Rrogozhinë),në përmbushje të garantimit 

e respektimit të kërkesave ligjore në fushën e mbrojtjes së mjedisit, pyjeve (dhe ujërave) 

përcaktuar dhe në kreun II pika 1,Kreun III-të pika 9 të VKM nr. 103, datë 4.2.2015 “Për 

Krijimin dhe mënyrën e Organizimit të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, 

Pyjeve dhe Ujërave”, ndryshuar me VKM nr. 659, datë 10.11.2017 dhe VKM nr. 338, datë 

6.6.2018. 

Struktura, organika dhe organigrama për DRISHMPUT Tiranë për vitet 2016,2017 dhe 2018 

është miratuar me urdhrat nga Kryeministri përkatësisht: 

Për vitin 2015 me urdhrin e Kryeministrit nr. 37, datë 12.03.2015,dërguar nga ISHMP me 

shkresën nr. 1115, datë 7.4.2015 është përcaktuar organika me pozicionet e punës me një 

numër total prej 40 punonjësish me përbërje 1 Kryeinspektor, 10 sektori i policisë pyjore me 1 
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përgjegjës sektori dhe 9 inspektorë pyjesh; 23 për Sektorin Mjedisor prej tyre 1 përgjegjës 

sektori dhe 22 inspektore mjedisi si dhe 6 punonjës sektori shërbimeve mbështetëse. 

Për vitet 2016, 2017 dhe 2018 mungojnë e nuk janë dërguar nga ISHMP Tiranë organika, (apo 

miratimi dhe vazhdimi me organikat ekzistuese), megjithëse kërkesat me emale datë 

18.10.2017, Emale datë 22.10.2018 të DRISHMPUT Tiranë drejtuar Sektorit Burimeve 

njerëzore të ISHMPUT të cilat nuk kanë përgjigje pra nuk ka pasur shkresë të dërgimit të 

strukturës organike për 3 vite v. 2016, v. 2017 dhe v. 2018, gjendje kjo në kundërshtim me 

VKM nr. 187, datë 8.3.2017, VKM nr. 103, datë 4.2.2015 “Për Krijimin dhe mënyrën e 

Organizimit të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave”, 

ndryshuar me VKM nr. 659,datë 10.11.2017 dhe VKM nr. 338, datë 6.6.2018. 

Prandaj DRISHMPUT Tiranë të marrë masa ti kërkoje Inspektorit të Përgjithshëm të 

ISHMPUT Tiranë; si dhe të ndjekë e rrugë administrative tek Ministri Turizmit dhe Mjedisit 

për pajisjen dhe dërgimin në rrugë zyrtare të strukturës dhe organikës vjetore përkatëse të 

miratuar për DRISHMPUT Tiranë në zbatim të legjislacionit të marrëdhënieve të punës.  

2.a. DRISHMPUT Tiranë, në vitin 2018 (por edhe më parë ne v. 2016,2017) paraqitet një 

strukturë faktike të punësuarish me përbërje me arsim të lartë në specialitete dhe të përafërta 21 

inspektorë ose 72% nga të cilët: inxhinieri pyjesh brenda profesionit 2 inspektorë ose 7%, 

inxhinierë mjedisi 4 inspektorë ose 14 %, 2 agronom dhe 1 inxhinier agrar 1 biolog  dhe 

1veterinar gjithsej 5 ose 17%, 7 inspektorë juristë ose 24%, 3 inspektorë ekonomiste e biznes 

ose 11%; ndërsa në profesione specialitete të tjera 8 inspektorë ose 28 % nga të cilët; 3 me 

arsim shkenca sociale-Politike, 2 me arsim Sport, 1 gjeografi dhe 1 inspektor me arsim Gjuhe e 

huaj; strukture kjo e pa përshtatshme, jo funksionale dhe jo në përputhje me kriteret, kërkesat 

detyrat, funksionet përcaktuar në VKM nr. 103, datë 4.2.2015 “Për Krijimin dhe mënyrën e 

Organizimit të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave”, të 

ndryshuar  Kreu V, “Dispozita Transitore dhe të Fundit” pikat 2 pasqyruar në tabelën emërtuar 

“Struktura Faktike e Inspektorëve sipas specialiteteve ne DRISHMPUT Tiranë  më 

31.12.2018”. 
2. Struktura Faktike e Inspektorëve sipas specialiteteve ne DRISHMPUT Tiranë  më 31.12.2018 

 

nr Arsimi Specialiteti Shpërndarja  DRISHMPUT  

Pyje  Mjedis  Ujëra  Numër  Struk %  

1 Inxhinier Pyje  2 - - 2 7 

2 Inxhinier Mjedisi  - 4 - 4 14 

3.  Agronom dhe Ing Agrar 1 2 - 3 10 

4  Biol0gji  1 - - 1 3 

5 Veterinari - - 1 1 3 

6 Juridik  1 5 1 7 24 

7 Ekonomi dhe Men Biznesi 2 1 - 3 10 

 Shuma     21 72 

8 Shkenca Sociale dhe Politike  1 2 - 3 10 

9 Arsim Sporte 1 1 - 2 7 

10 Gjeografi - - 1 1 3 

11 Gjuhë Huaj - 1 - 1 3 

12 Te tjera  - 1 - 1 3 

 

Prandaj DRISHMPUT Tiranë me ISHMPUT duhet të nisi procedurat për rishqyrtimin e 

rekrutimeve të bëra dhe të përshtatë marrëdhëniet kontratore të punësimit të punonjësve me 

kontratë, të hartojë rishqyrtojë miratojë tek ministri dhe zbatojë kriteret përkatës (nëse ato 

mungojnë  apo nuk përshtaten të hartohen rishkruhen e kërkohet miratimi i ministrit), 

konkretisht  lidhur  me  specialitete të tjera  konkretisht për  8 inspektorë ose 27 % nga të cilët; 



 

 79 

RAPORT  PERFUNDIMTAR AUDITIMI I  PERPUTHSHMERISE   RREGULLSHMËRISË 

USHTRUAR NË  DEGËN  RAJONALE TË INSPEKTORATIT  SHTETËROR TË  MJEDISIT,  

PYJEVE, UJËRAVE  DHE  TURIZMIT,  QARKU  TIRANË  

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 

3 me arsim shkenca sociale-Politike, 2 me arsim Sport, 1 gjeografi dhe 1 inspektor me arsim 

Gjuhe e huaj; strukture kjo e pa përshtatshme, jo funksionale dhe jo në përputhje me kriteret, 

kërkesat detyrat, funksionet përcaktuar në VKM nr. 103, datë 4.2.2015 “Për Krijimin dhe 

mënyrën e Organizimit të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe 

Ujërave”, të ndryshuar  Kreu V, “Dispozita Transitore dhe të Fundit” pikat 2 pasqyruar në 

tabelën emërtuar “Struktura Faktike e Inspektorëve sipas specialiteteve ne DRISHMPUT 

Tiranë  më 31.12.2018”, 

2.b. DRISHMPUT Tiranë, gjatë periudhën 2015, 2016, 2017 dhe 2018 ka pasur një  Struktura 

e paqëndrueshme inspektorësh  karakterizuar, me ndërprerje të shpeshta, emërime inspektorësh 

të parregullta dhe strukturë faktike e parregullt përshkruar hollësisht më sipër,  gjendje kjo që 

ka  ardhur si pasojë sepse ISHMPUT ka kryer dhe vazhdon të kryej emërime pa u mbështetur 

në respektim kriteresh të përcaktuara,  duke mos pasur një dokument të përgatitur e të miratuar 

lidhur me kërkesat specifike për arsimin e inspektorëve dhe me kërkesat specifike për çdo 

vend pune në ISHMP të miratuara nga Inspektorati Qendror”, gjendje kjo në kundërshtim 

me VKM nr. 103, datë 4.2.2015 “Për Krijimin dhe mënyrën e Organizimit të Funksionimit të 

Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave”, Kreu V, “Dispozita Transitore dhe të 

Fundit” pikat 2 ku shprehet: ”Kryeinspektori i ISHMPU-së, mbështetur nga Njësitë përgjegjëse 

për shërbimet mbështetëse të Ministrisë së Mjedisit dhe në përputhje me kërkesat specifike për 

arsimin e inspektorëve, të miratuara nga Inspektorati Qendror, miraton kërkesat specifike për 

çdo vend pune në ISHMP”, pasqyruar ne tabelën emërtuar “Largimet nga shërbimi Civil dhe 

Ndërprerje e marrëdhënies punës, shkaqet sipas Urdhrave ecuria e procesit DRISHMPUT 

Tiranë“ . 

1. Prandaj DRISHMPUT Tiranë me ISHMPUT me propozim të Kryeinspektorit të 

Përgjithshëm do të duhej të kish përgatitur, paraqitur e marre miratimin nga Ministri i 

Turizmit dhe Mjedisit dokumentin për  kërkesat specifike për arsimin e inspektorëve dhe 

kërkesat specifike për çdo vend pune në ISHMP të miratuara nga Inspektorati Qendror”,  

sipas  VKM nr. 103, datë 4.2.2015 “Për Krijimin dhe mënyrën e Organizimit të Funksionimit të 

Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave”, të ndryshuar Kreu V, “Dispozita 

Transitore dhe të Fundit” pikat 2 ku shprehet: ”Kryeinspektori i ISHMPU-së mbështetur nga 

Njësitë përgjegjëse për shërbimet mbështetëse të Ministrisë së Mjedisit dhe në përputhje me 

kërkesat specifike për arsimin e inspektorëve, të miratuara nga Inspektorati Qendror, miraton 

kërkesat specifike për çdo vend pune në ISHMP”, pasqyruar ne tabelën emërtuar “Largimet 

nga shërbimi Civil dhe Ndërprerje e marrëdhënies punës, shkaqet sipas Urdhrave ecuria e 

procesit DRISHMPUT Tiranë“     

3. Nga auditimi i Urdhrave të ndërprerjeve të marrëdhënieve te punës  nxjerrë nga  ISHMPU 

rezulton se për periudhën 2015, 2016, 2017 dhe 2018, konstatojmë strukturë të paqëndrueshme 

inspektorësh ne DRISHMPU Tiranë pasi kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës janë larguar nga 

shërbimi 31 punonjës ose 77,5% me kohëzgjatje mesatare të marrëdhënies së punës më pak se 

1vit e 6 muaj me ndikim kjo në mungesën e kualifikimit të nevojshëm, prej tyre: 13 punonjës 

me kontratë pune inspektorë pyjesh, 17 punonjës civil inspektorë mjedisi dhe 1 punonjës 

mbështetës; ndërsa sipas shkaqeve  përshkruar në urdhrat e ISHMPU ndërprerjet grupohen: 5 

inspektorë janë larguar për diploma të parregullta, 1inspektor për mungesë diplome, 7 

inspektorë me dorëheqje, 2 inspektorë transferuar në ISHPU, 3 inspektore emëruar 

përkohësisht nga DAP transferuar në mbushje të afatit 6 mujor, 1 inspektor për emërim nga 

Ministri në shkelje të kompetencës së DAP, 1 inspektor mosplotësim të kriterit integritetit, 7 

inspektorë për dhënie mase disiplinore nga DRISHMPU, shkelje disipline e orari pune prej të 

cilëve 3 inspektorë janë në proces gjyqësor dhe 2 inspektorë larguar nga Antikorrupsioni, 

kurse 1 punonjës shërbimi larguar me masë disiplinorë i cili ka kërkuar dokumente për  ndjekje 
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procesi., trajtuar në tabelën emërtuar: “Largimet nga shërbimi Civil dhe Ndërprerje e 

marrëdhënies punës, shkaqet sipas Urdhrave ecuria e procesit DRISHMPUT Tiranë “  

Nga auditimi i Urdhrave të ndërprerjeve të marrëdhënieve te punës  nxjerrë nga  ISHMPU 

rezulton se për periudhën 2015, 2016, 2017 dhe 2018, konstatojmë strukturë të paqëndrueshme 

inspektorësh ne DRISHMPU Tiranë pasi kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës janë larguar nga 

shërbimi 31 punonjës ose 77,5% me kohëzgjatje mesatare të marrëdhënies së punës më pak se 

1vit e 6 muaj me ndikim kjo në mungesën e kualifikimit të nevojshëm, prej tyre: 13 punonjës 

me kontratë pune inspektorë pyjesh, 17 punonjës civil inspektorë mjedisi dhe 1 punonjës 

mbështetës; ndërsa sipas shkaqeve  përshkruar në urdhrat e ISHMPU ndërprerjet grupohen: 5 

inspektorë janë larguar për diploma të parregullta, 1 inspektor për mungesë diplome, 7 

inspektorë me dorëheqje, 2 inspektorë transferuar në ISHPU, 3 inspektore emëruar 

përkohësisht nga DAP transferuar në mbushje të afatit 6 mujor, 1 inspektor për emërim nga 

Ministri në shkelje të kompetencës së DAP, 1 inspektor mosplotësim të kriterit integritetit, 7 

inspektorë për dhënie mase disiplinore nga DRISHMPU, shkelje disipline e orari pune prej të 

cilëve 3 inspektorë janë në proces gjyqësor dhe 2 inspektorë larguar nga Antikorrupsioni, 

kurse 1 punonjës shërbimi larguar me masë disiplinorë i cili ka kërkuar dokumente për  ndjekje 

procesi pasqyruar në tabelat emërtuar: “Lëvizjet e punonjësve nga ndërprerjet e njëanshme dhe 

kohëzgjatja e marrëdhënies së punës në DRISHMPUT Tiranë v. 2016, 2017, 2018 dhe 

periudhat e mëparshme “, si më poshtë. 

Prandaj DRISHMPUT Tiranë Burimet njerëzore dhe juristi nëpërmjet ISHMPUT , të marrin 

masa për ndjekjen e ecurisë së procesit e procedurave dhe proceseve gjyqësore të ankimimeve 

eventuale te punëmarrësve për ndërprerje te njëanshme te marrëdhënies dhe kontratës së punës 

nga punëdhënësi AKZM  “me vendim largimi” për 3 punonjës, që janë në proces gjyqësor 

përkatësisht   për 8 punonjës  në v. 2017  dhe 16 punonjës  në v. 2018, pasqyruar në tabelën 

emertuar “Largimet nga shërbimi Civil dhe Ndërprerje e marrëdhënies punës, shkaqet sipas 

Urdhrave ecuria e procesit DRISHMPUT Tiranë” bashkëlidhur. 
Përmbledhëse e Lëvizjet e punonjësve nga ndërprerjet e njëanshme dhe kohëzgjatja e marrëdhënies së 

punës në DRISHMPUT Tiranë v. 2016, 2017, 2018 dhe periudhat e mëparshme 

Nr Periudha  

viti 

Struktura 

(numër) 

Pranime Largime Zgjatje 

mes 

Transf 

Str.Ujra 

Str.largime 

kundrejt 

totalit % 

Viti 2014 krijuar 21.2.14 44 - - - - - 

1 v.2015 43 6 4 1v.1m -6 16,2% 

2 v.2016 39 4 4 1v.9m - 10,3% 

3 v.2017 40 5 5 1v - 12,5% 

4 v.2018 40 18 18 2v.1m +3 35% 

 Shuma  40 32 31 1v.6m -3 72% 

 
Lëvizjet e punonjësve nga ndërprerjet e njëanshme dhe kohëzgjatja e marrëdhënies së punës në 

DRISHMPUT Tiranë v. 2016, 2017, 2018 dhe periudhat e mëparshme 

Nr. Emër Mbiemër Arsim Profesion Emërim 

Data 

Largim 

Datë 

Kohëzgjatj 

Muaj,vite 

Urdh ndërp  

nr. date 

I Viti 2014 pranuar 44 larguar -      

II Viti 2015 pranuar 6, larguar 4      

 a.Pyje      

1. EE UT  Gjeog Sh 21.2.14 01.8.15 1v, 5 m U, 134,27. 7.15 

2. EL UBT  Pyje Sh 21.2.14 29.1.15    10 m U,75,dt,29. 1.15 

 b.Mjedis      

3. AK     Krist.Jurid B 21.2.14 18.5.15 1 v,3 m U,95,dt,18. 5. 15 

4 SHG  Pa Dipl 21.2.14 10.2.15 10 m U, 26,dt,10. 2.15 

 Larguar 6 sek Ujërave Transf      
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III. Viti 2016 Pranuar 4, larg 4      

 a.Pyje      

1. ZI UBK  I Pyj M 3.9.15 29.9.16 1v,1m U,247,dt,28. 9.18 

 b.Mjedis      

2. EH         Me vert UFO Mjeks B 21.2.14 7.6.16 2v, 4 m U, 100,dt, 7. 6.16 

3. IN Just Jurid Sh 12.5.15 19.10.16 1 v,5 m  

 c.Sektori Mbështetës      

4 MB Jurist S.Mb 11.3.14 16.5.16 2 v.2 m U,145,dt, 3. 5.16 

IV. Viti 2017 Pranuar 5, larg 4      

 a.Pyje      

1 MB  V K  UVK PS  Fizkult 29.9.16 01.6.17 9 m U, 123,dt, 1. 6.17 

 b.Mjedis      

2 LK Luaras  Jur  Sh 21.2.14 9.01.17 2 v, 10 m U, 3,dt, 9. 1.17 

3 EK UT Mjedis B 21.2.14 9.01.17 2 v, 10 m U,303,dt,13.12.16 

4 EN Kris  Ekono B 17.5.17 30.11.17       6 m U,314,12.12.17 

       

V. Viti 2018 Pranuar 17, larg 14      

 a. Pyje      

1 AGJ Kris Jur Sh 01.5.18 31.12.18 8 m U,464-dt 19.12.18 

2 ZM UBT Agro 21.2.14 30.4.18 4 v, 2 m U.199,dt-11. 5.18 

3 HGJ UBT Pyje 21.2.14 30.4.18 4 v, 2 m U,198-dt,11. 5.18 

4 SG UT  Jur M  24.7.17 30.4.18      9 m U,197, dt,11. 5.18 

5 RR Justin  Jur. M 21.2.14 30.4.18 4 v, 2 m U,196,dt,11. 5.18 

6 EA UBT  Pyje  Sh 21.2.14 30.4.18 4 v, 2 m U,161,dt, 2. 5.18 

7 VB                         Kris   Men Biz Sh 27.2.17 26.1.18 11 m U, 04,dt,10. 1.18 

8 BT Krist Mardh Ndr B 4.6. 18 13.12. 18 6 m U,460,dt,13.12.18 

 b.Mjedis      

9 LZH Just  Jur Msh 13.3.14 12.5.18 4 v, 2 m U260-dt 4. 6.18 

10 AH Kris Fizio Ter  B 21.2.14 29.1.18 3 v,11 m U,35,dt 25. 1. 18 

11 FP Krist Bizn Sh  07. 8.18 5.11.18 3 m U,408,dt, 5.11.18 

12 ET Krist Jurid B 12.5.15 29.1.18 2v, 7 m U,32,dt,25. 1.18 

13 AK UT Jurid  M 01. 5.18 01.11.18 6 m U 404-dt 02.11,18 

14 RM UET Mardh Pub Sh 01. 5.18 14.11.18 6 m U 419-dt,12.11.18 

15 KA UBT Bujq Men mj  01. 5.18 01.12.18 7 m U,439-dt27.11. 18 

16 AB Justin Jurid Sh 21.2.14 25.5.18 4 v, 3 m U,239-dt 25. 5.18 

17 EC VK Mësuesi  21.2.14 12.9.18 4 v, 7 m U, 399,dt 11.9.18 

18 EB Shofer 21.2.14 11,5.18 4 v, 3 m U, 200, 11.5.18 

 c. Rikthim Sek Ujera  3 prani      

Shënim: 1. Burimi i të dhënave DRISHMPUT Tiranë 

2. Shkurtimet U=Urdhri sh=Shkencor B=Bacelor, M=Master, Kris=Kristal, UT = Universiteti 

Tiranës  Just = Justiniani, UBT =Universiteti Bujqësor Tiranë, VK=Universitet Sporte Vojo 

Kushi, UET= Universiteti Evropian Tiranë  

Zgjatja e marrëdhënies së punës  për largimet nga 3 muaj, 6 muaj, 7 muaj  deri 2 vjet 4 vjet  

4. Nga auditimi me zgjedhje i listë pagesave dhe urdhër shpenzimeve përkatëse në dokumentet 

e veprimeve të ditarit te Bankës rezultoi se për vitin 2016, 2017 dhe vitit 2018 përllogaritja e 

pagave për punonjësit e DRISHMPUT Tiranë janë bërë në përputhje me aktet nënligjore në 

fuqi përkatësisht: 

 -Për vitin 2016-mars 2017, përllogaritjet e pagave janë bëre mbi bazën e VKM nr. 736, datë 

09.09.2015, për disa ndryshime të vendimit nr. 545, datë 11.08.2011 të KM, pika 2 ku 

përcaktohet se punonjësit e Administratave të Zonave të Mbrojtura do të vazhdojnë të paguhen 

sipas vendimeve të Këshillit të Ministrave për pagat e punonjësve të shërbimit pyjor. 
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VKM nr. 717, datë 26.06.2009 i ndryshuar me vendimin nr. 610, datë 24.07.2013 “Për pagat e 

punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore” lidhja 1 për institucioneve buxhetore 

qendrore, në varësi të ministrave të linjës. 

-Për  periudhën prej 01.03.2017  e vazhdim deri 31.12.2018 pagat e DRISHMPUT Tiranë janë 

llogaritur mbi  VKM nr. 187, datë 8.3.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të nivelit të pagave 

të nëpunësve civil/nëpunësve Zëvendësministrit dhe nëpunësve  të Kabineteve ne Kryeministri, 

Aparatet e Ministrive të Linjës, Administratës Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të 

Zgjedhjeve, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, Disa Institucione të Pavarura, 

Institucionet në Vartësi të Kryeministrit, Institucionet në vartësi të Ministrive të Linjës dhe 

Administratën e Prefektit”. 

Për DRISHMPUT Tiranë  në mbështetje të këtij vendimi janë zbatuar pika1/3 germa “ b“ pika 

10, Lidhja nr. 7 për kategorinë, 7/3 për vjetërsinë, lidhja nr. 2 për grupet e diplomave. 

a. -Gjatë auditimit me zgjedhje të listë pagesave rezultoi se ndalesat për sigurimet shoqërore, 

sigurimet shëndetësore dhe tatimin mbi të ardhurat nga punësimi janë mbajtur  në mënyre të 

rregullt, në përputhje me legjislacionin përkatës: VKM nr. 1114, datë 30.7.2008 “Për disa 

çështje në zbatim të ligjeve nr. 7703, datë 11. 5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e 

Shqipërisë", të ndryshuar, nr. 9136, datë 11.9.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të 

detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë", të 

ndryshuar dhe nr. 7870, datë 13.10.1994 "Për sigurimet shëndetësore në Republikën e 

Shqipërisë" të ndryshuar; ku për kontributin e detyrueshëm për sigurimet shoqërore e 

shëndetësore, për të punësuarin, është 11.2% e pagës bruto mujore, sipas listë-pagesës, si dhe 

ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar, kreu II, neni 9, pika 

1, tatimi mbi të ardhurat personale nga punësimi është nga janari i vitit 2014 ka pësuar 

ndryshimet që vijojnë:0-30,000 lekë 0%, 30,001-130,000 lekë 13% të shumës mbi 30,000 leke, 

130,0001 - më tepër është 13,000 lekë + 23% të shumës mbi 130,000 lekë si dhe është hequr 

paga maksimale për llogaritjen e sigurimeve shëndetësore 3.4%. 

-Sipas verifikimeve të kryera gjatë auditimit me zgjedhje te rastit  të listë pagesave për vitin 

2016,2017 dhe 9/mujorin e v.2018, konstatojmë se pagat shtesat dhe ndalesat  janë llogaritur në 

mënyrë të saktë, referuar nivelit maksimal të pagës mbi të cilën llogariten sigurimet shoqërore 

dhe sigurimet shëndetësore mbi totalin e pagës.  

 

b. DRISHMPUT Tiranë për vitet 2016,2017 dhe 9/mujorin 2018  nuk ka realizuar  fondin  e  

pagave dhe detyrimet për sigurime shoqërore shëndetësore e tatim page  paraqitet si në tabelën 

e mëposhtme: 

 
Realizimi i Pagave, detyrimeve për Sigurimeve shoqërore shëndetësore dhe tatim page 

V. 2016 

Emërtimi Art Programi Plani 

000/l 

Realizimi 

000/l 

% Diferencë Nr. Mes Punonjës 

Plan Realiz 

Paga 600 5320 Mjedisi 17,000 16,765   29 29 

 600 4260 Pyje 6,900 6,900   10 10 

Nga kjo   Tatim  Page  1,215     

Sig.Shq shn 601 5320 Mjedisi 2,500 2,494     

 601 4260 Pyje 1,100 1,100     

Ndihme 606 4260 Pyje 30 30     

Shuma 600 Paga 23,900 23,665 99 -235   

 601 Sigurime 3,630 3,624 97 -6   

Totali   27,530 27,289 99 -241 39 39 

 

V. 2017 
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Paga 600 5320 Mjedisi 18,500 15,028   29 27 

 600 4260 Pyje 7,500 6,762   10 10 

Nga kjo   Tatim  Page  1,295     

Sig.shq.shn 601 5320 Mjedisi 3,000 2,390     

 601 4260 Pyje 1,200 1,125     

Shuma 600 Paga 26,000 21,790 83,8 -4,210   

 601 Sigurime 4,200 3,515 83,7 -685   

Totali   30,200 25,305 83,8 -4,895 39 37 

 

V. 2018 

Paga 600 5320 Mjedisi 20,000 15,289   29 23 

 600 4260 Pyje 8,000 6,797   11 10 

Nga kjo;   Tatim  Page  1,204     

Sig.Shq shn 601 5320 Mjedisi 3,300 2,538     

 601 4260 Pyje 1,300 1,133     

Shuma 600 Paga 28,000 22,086 78,9 -5,914   

 601 Sigurime 4,600 3,671 79,8 -929   

Totali   32,600 25,757 79 -6,843 40 37 

Shënim: 1. Burimi i të dhënave nga rakordimet me thesarin për vitet  dhe nga evidencat 

përkatëse paraqitur nga zyra e financës.  

2. Numri mesatar i punonjësve raportuar në kolonën”Plan” është  i pa mbështetur pasi 

mungon e nuk u paraqit dokumenti shkresor për Strukturën Organike dhe numrit të Punonjësve 

të miratuar për v. 2016, 2017, 2018.  
 

NIVELET E ULTA TË REALIZIMIT SHKAKU PARASHIKIMI ME REZERVA E FONDIT TË 

PAGAVE 

b. DRISHMPUT Tiranë për vitet 2016,2017 dhe 2018 ka nivele të ulëta realizimi të fondit të 

pagave, përkatësisht; në vitin 2016 plani është realizuar në nivelin 99%, ose në shifra absolute 

është realizuar 27,289 mijë lekë kundrejt planit 27,530 mijë lekë, me diferencë mosrealizimi 

prej -241 mijë lekë,  në vitin 2017 është realizuar në nivelin 83,8 %, ose në shifra absolute 

është realizuar 25,305 mijë lekë kundrejt planit 30,200 mijë lekë, me diferencë mosrealizimi 

prej -4895 mijë lekë ndërsa për vitin 2018,  realizuar në nivelin 97,6 %, ose në shifra absolute 

është realizuar 25,757 mijë lekë kundrejt planit 32,600 mijë lekë, me diferencë mosrealizimi 

prej -6,843 mosrealizime në që megjithëse nuk është realizuar numri i mesatar dhe ai fizik i 

punonjësve, pra ka pasur mungesë plotësimi, por  tregojnë  edhe për një parashikim, 

programim  buxhetor me rezerva të panevojshme të fondit të pagave, si dhe nga mungesa e 

ndjekjes, analizave periodike  mujore dhe 4 mujore sipas fazave të raportimit dhe mos marrja e 

masave, që vijnë ne kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për Menaxhimin e 

Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” ligjin nr. 147/2015, datë 17.12.2015 “Për 

buxhetin e vitit 2016” dhe me Udhëzimet “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016, 2017 e v. 

2018”, “Për Procedurat Standarde të zbatimit të Buxhetit të vitit 2016, 2017 e v. 2018”, 

pasqyruar ne tabelën emërtuar “Realizimi i Pagave, detyrimeve për Sigurimeve shoqërore 

shëndetësore dhe tatim page“. 

 Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme lidhur me mangësitë e shkeljet në zbatimin e 

dispozitave ligjore për marrëdhëniet e punës dhe pagave për vitet 2016, 2017 dhe v. 2018, 

bazuar në Rregulloren e Brendshme “Per organizimin dhe funksionimin e ISHMPUT“, krahas  

strukturave të ISHMPUT, ngarkohen me përgjegjësi personat e përmendur në këtë 

aktkonstatim,  drejtuesit e DRISHMPUT: 

z. E. R., me detyrë ish-Kryeinspektor deri  në Mars 2017, aktualisht i larguar,  

 z.L. Zh. me detyrë ish-Përgjegjës Sektori Mjedisi dhe Kryeinspektor i komanduar nga marsi 

2017-mars 2018, aktualisht i larguar,(të dy me cilësinë e nëpunësit autorizues me detyrë) 
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znj. M. LlT me detyrë specialiste Financës, që mbulon burimet njerëzore dhe pagat (me 

cilësinë e nëpunësit zbatues)   

znj. E. D.me detyre Juriste prej 11.01.2017, (pasi për periudhën 16.5.2016 deri 11.01.2017 

pozicioni Juristit ka qenë vakant pas transferimit të juristit z. M.B.), e z. E.S., me detyrë 

Inspektor, me detyrë ingarkuar komanduar Kryeinspektor 

Sa sipër është mbajtur Aktkonstatimi nr. 3, datë 12.03.2019, protokolluar me nr. 28/4, datë 

12.03.2019 . 

 

II. 6-7 Mbi administrimin e pronës shtetërore. Zbatimi i dispozitave ligjore për 

administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare. 

Në zbatim të pikës 6-7 të Programit të Auditimit “Mbi organizimin dhe mbajtjen e 

kontabilitetit. Nxjerrja e llogarisë vjetore dhe inventarizimi i llogarive të pasurisë publike, 

administrimi, ruajtja, dokumentimi dhe qarkullimi i aseteve dhe aktiveve”. 

Për auditimin e pikës  u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

1.Pasqyrat financiare të vitit 2016,2017, viti,2018 eshte ne proces per tu mbyllur. 

2.Urdhër-shpenzimet për periudhën 2016-2017-2018 me praktikat bashkëlidhur 

(dokumentacionin autorizues,vërtetues, e mbështetës). 

3.Dokumentacioni  ipjeshem  i  inventareve të aktiveve 2016-2017-2018, libri i aktiveve. 

4.Kartelat e magazinës.  

Mbi administrimin e pronës shtetërore. Zbatimi i dispozitave ligjore për administrimin, 

ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare. 

a. Ligjshmëria dhe saktësia e veprimeve dhe ngjarjeve të kryera nëpërmjet arkës në lekë, 

auditim me zgjedhje dhe veprimet në valutë për të gjithë periudhën e auditimit.  

b. Ligjshmëria dhe saktësia e kryerjes së veprimeve me bankën, auditim me zgjedhje. 

c. Inventarizimi i pronës shtetërore dhe regjistrimin në Zyrat e Pasurisë. 

6. Mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit. 

a. Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit sipas Planit Kontabël të miratuar për 

institucionet. 

Nxjerrja e pasqyrave financiare në afat, plotësimi i formularëve të bilancit dhe i anekseve 

përkatës sipas udhëzimeve të nxjerra nga Ministria e Financave për këtë qëllim.  

b. (Për pranimin e dokumentacionit dhe auditimin e zbatimin e procedurave tё 

Organizimit dhe mbajtja e kontabilitetit sipas Planit Kontabël të miratuar, nё  zbatimin e 

Programit të Auditimit, nr.14/1 datë 07.01.2019 nё “Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror 

të Mjedisit dhe Pyjeve (DRISHMPU) Rajonale  Tirane  mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe 

rregullshmërisë për aktivitetin ekonomiko-financiar”. 

1) Dokumentacioni shkresor dhe elektronik  i disponueshёm nё institucion nё zbatim tё 

ligjit dhe udhzimeve pёr mjedisin.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

 

Baza ligjore.  

- VKM nr. 47, datë 29.01.2014 ”Për Përcaktimin e Rregullave për Organizimin dhe 

Funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit e të Agjencive Rajonale të Mjedisit”dhe 

Rregulloren “Për organizimin dhe veprimtarinë e ISHMPU”, miratuar datë 20.10.2014 nga 

Ministri i Mjedisit), 

Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit sipas Planit Kontabël. 

-Lligji nr. 9228, datë 24.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar me 

ligjin nr. 9477, datë 09.02.2006, ndryshuar me ligjin nr. 10110, datë 02.04.2009, VKM nr. 248, 

datë 10.04.1998  “Për miratimin e planit kontabël publik të organeve të pushtetit lokal, 
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institucioneve shtetërore dhe qendrore si dhe njësive që varen prej tyre”, i ndryshuar me VKM 

nr. 25, datë 20.01.2001 “Për disa shtesa e ndryshime të VKM nr. 248, datë 10.04.1998”.  

Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 14, datë 28.12.2006, i ndryshuar me Udhëzimin e 

Ministrisë së Financave nr.26, datë 27/12/2007 “Për përgatitjen dhe raportimin e Pasqyrave 

Financiare vjetore për Institucionet Qendrore, organet e pushtetit vendor dhe Njësive që varen 

prej tyre, si edhe Njësive të manaxhimit, zbatimit të projekteve dhe marrëveshjeve me donatorë 

të huaj”.,  

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:  

Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave Dega Rajonale Tirane në administrimin e 

pronës shtetërore dhe administrimin ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave 

materiale e monetare është bazuar në ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aseteve 

në sektorin publik”, i ndryshuar, ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, UMF nr.2 datë 6.2.2012 “Për procedurat standarde të 

zbatimit të buxhetit”,ligji nr. 9228, datë 29.04.2004“Për kontabilitetin”, i ndryshuar; UMF nr. 

14, datë 28.12.2006, i ndryshuar me Udhëzimin nr. 26, datë 27.12.2007 dhe Udhëzimin nr. 10 

datë 27.02.2008 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore për institucionet 

qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre”;  

  

 Administrimi vlerave monetare në bankë. 

Per periudhen objekt auditimi nga dokumentacini me zgjedje rezulton se Përpilimi i urdhër-

shpenzimeve ishte i bazuar në dokumentet vërtetues dhe autorizues sipas natyrës së shpenzimit 

si urdhër prokurimi, procesverbale, oferta, kontrata, fatura e furnitorit,  fletëhyrje, listpagesa, 

deklarimet e tatimit mbi të ardhurat, formularët e përllogaritjeve të kontributeve të sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetësore si nga punëdhënësi dhe nga punonjësi etj. Vlerat e shënuara në 

urdhër-shpenzim përputhen me vlerat e këtyre dokumenteve financiare që mbështesin këtë 

shpenzim. 

Totali i shpenzimeve mujore dhe progresive kuadronin me konfermat bankare mujore. Nga 

verifikimi një për një i shumave të urdhër-shpenzimeve për periudhën 12-mujore rezultoi se 

totali është i barabartë me shumën e totale të shpenzimeve të akt-rakordimit përfundimtar të 

shpenzimeve me thesarin. 

Të ardhurat dhe shpenzimet i përkasin periudhës raportuese, të rakorduar këto me Degën e 

Thesarit. Llogaria e disponibiliteteve në Thesar është e barabartë me rezultatin e ushtrimit  e 

rakorduar  me Degën e Thesarit. Dokumentacioni bazë që pasqyron veprimet e kryera me 

bankë e magazinë është pasqyruar nepermes nje dokumentacioni te primtuar nga Exel, 

veprimet janë kryer me bankë, magazinë dhe me listë-pagesa. Administrimi vlerave materiale, 

magazinimi dhe qarkullimi i tyre 

 Për vitin 2017 ne  zbatim të urdhrit të  Ministrit  nr. 23 datë 18.04.2016, për transferimin e 

inventarit Godinave dhe aseteve ne administrim te ISHMPU është marre ne dorëzim Godina e 

Drejtorisë se Shërbimit Pyjore Kavajë ne vlerë prej 5,206,083 lekë e cila nuk ka 

adokumentacion bashkelidhur kjo vlere ështe paraqitur AQT e pasqyruara në kontabilitet. 

Rezulton se: godina e cila eshte e rregjistruar ne kontabilitet nuk ka dokumentacion 

bashkelidhur si: vlerën fillestare  të nderteses, si pasoje nuk është llogaritur amortizimi si dhe 

nuk eshte kryer dhe as nuk ka filluar procedura per regjistrimin e saj ne ZRVPP Kavaje. 

Magazina ka funksionuar normalisht duke administruar dhe dokumentuar lëvizjen e vlerave 

materiale sipas kërkesave të përcaktuara në ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe auditimin”, si dhe aktet nënligjore të dalë në zbatim. 
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Mbështetur në dokumentet e vëna në dispozicion, rezultoi se në drejtim të hyrjeve dhe daljeve 

të aktiveve nga ky institucion konstatohet se veprimet kryhen në zbatim të udhëzimit nr. 30, 

datë 27.12.2011i ndryshuar .   

- kontabilitetit për hyrjet dhe daljet e materialeve nuk  bëhej në ditarin e magazinës,në formë 

dokumentare dhe informatike. Çdo regjistrim kontabël bëhej sipas dokumentacionit bazë si 

flet-hyrjeve dhe fletë-daljeve të magazinës dhe faturave të shitësit. Dokumentacioni bazë ishte i 

konfirmuar nga magazinieri dhe marrësi në dorëzim. Nga verifikimi i disa veprimeve me 

zgjedhje rezultoi se veprimet ishin kontabilizuar saktë. 

-Fletë daljet e magazinës janë hartuar dhe firmosur nga magazinieri.  

- Nga auditimi me përzgjedhje i dokumentacionit kartela e magazinës rezultoi se nuk ka 

diferenca ndërmjet vlerës konatabile të paraqitur në bilanc dhe vlerës kontabël të kartelave të 

magazinës  më 31.12.2016, 31. 12 .2017si dhe 31.12.2018.  

Administrimi i karburantit si dhe dokumentacioni i mjeteve(Siguracionet). 

ISHMPU Tirane për kryerjen e funksioneve të saj ka 7mjete ne dispozicion,  ku 5 janë 

foristrada mitsubish, 2 te viteve 1999 dhe 3 te vitit 2001  si dhe 1 hyndai i vitit 2005 dhe 1 

Land rover vitit 2009. 

Nga ana e kryeinspektorit është ngritur urdhër nr. datë 07.05.2015  per verifikimin e normave 

te konsumit te automjeteve te përdoruara nga Inspektoriati për  100 km. 

Nga ky viti e ne vazhdim nuk janë ngritur më komisione për verifikimin dhe testimin e 

mejeteve  për harxhmin ne 100/km. 

Për periudhen objekt auditimi në vitin 2016, jane blere 4,480 litra ne vlere 640,281  lekë ne 

vitin  2017 jane blere 2690 litra në vlerë 460,600 lekë dhe vitin 2018,  Likuidimi i karburantit 

dhe hyrja e këtij malli është bërë në bazë të faturës tatimore të lëshuar nga firma furnizuese. 

Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion dhe krahasimi i fletëdaljeve të prera për 

mjetet në përdorim me  kilometrat e shënuara në fletë udhëtimet dhe normën e harxhimit për  

km rezultoi se për lëvizjet e kryera nuk ka diferenca. Pra sic u theksua dhe me larte për 

periudhen objekt auditimi nuk janë ngritur komisionet per testimin e harximit te mjeteve ne 

100/km. Daljet e karburantit  janë bërë personave përdorues bazuar në planet e punes, urdherin 

e titullarit, autorizmit per perdorimin e automjetit dhe flete udhetimeve per justifikmin e 

konsumit të sasisë së tërhequr. Veprimet janë kontabilizuar si shpenzim (llogarinë 60222) për 

çdo rast për vlerën e bërë dalje magazine.  

Lëvizja e karburantit është bërë në bazë të autorizimit  ditor të Kryeinspektorit për miratimin e 

lëvizjes së grupit të inspektimit, në të cilin është përcaktuar subjekti ku do të kryehet 

inspektimi, personin që do të tërheqë karburantin nga magazina si dhe sasinë që duhet të 

tërhiqet. Për cdo lëvizje sipas autorizimeve është plotësuar fletë-udhëtimi mujor me datat e 

lëvizjes,vendin e nisjes dhe mbërritjen,km e përshkruara dhe një përfaqësuses të grupit të 

inspektimit që ka udhëtuar. Shuma e sasisë së naftës së përdorur në fund të përllogaritur sipas 

fletë-udhëtimit mujor rezulton i barabartë me sasinë e bërë dalje nga magazina të tërhequr nga 

personi i autorizuar. 

Nga verifikimi  i dokumentacionit të mbajtur për justifikimin e karburantit të përdorur rezultoi 

se dokumentacioni plotësues është mbajtur i plotë dhe nuk u konstatuan diferenca ndërmjet 

sasisë së bërë dalje nga magazina dhe sasisësë përdorur sipas fletë-udhëtimeve. 

Inventarizimi i pronës shtetërore, nxjerrja e rezultateve të inventarizimit dhe sistemimi 

i diferencave. 

Auditimi mbi inventarizimin e llogarive të aktiveve, pasurisë publike rezultoi se: 

Në zbatim të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin e pasqyrat financiare”, pika 1, 

neni 7 “Inventari aktiveve e detyrimeve”; ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” i ndryshuar me ligjin nr.110/2015, datë 15.10.2015, UMF nr.30, datë 
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27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, Kreu IV “Sistemi i 

kontrollit periodik të aktiveve, inventarizimi i aktiveve”, si dhe Udhëzimi nr. 28, datë 

15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratës dhe raportit vjetor për cilësinë e sistemit te kontrollit 

te brendshëm në njësite publike” në DRM Tirane u audituan procedurat e ndjekura nga njësia 

shpenzuese për kryerjen e inventarizimit të pasurisë “aktive të qëndrueshme të trupëzuara”; 

“gjendje inventari”; “materiale” e “objekte inventar”. 

Nga auditimi i kryer rezulton se subjekti kryen veprimtari në  ambiente me qera  me kontrate te 

nënshkruar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me nr. 5508 datë 27.06.2018, me periudhe 

një vjeçare . 

Nga auditimi mbi dokumentacionin e vendosur në dispozicion nga zyra e financës për 

periudhat raportuese 2016; 2017; 2018 në lidhje me procesin e inventarizimit fizik të vlerave të 

aktiveve, të pasurisë dhe aseteve të institucionit, të nxjerrjes së rezultatit të inventarizimit dhe 

rakordimi me qëllim që procesi të përfshihet në pasqyrat financiare, respektimin e dispozitave 

ligjore të ndjekura për vlerësimin e nxjerrjes jashtë përdorimit dhe mënyrës së asgjësimit të 

vlerave materiale e inventar dhe kryerja e veprimeve kontabile për shkarkimin nga librat e 

llogarisë dhe regjistrat përkatës për periudhat raportuese 2016; 2017 dhe 2018, në lidhje me 

mënyrën dhe procedurën e kryerjes së inventarizimit fizik të aktiveve, pasurisë, aseteve dhe 

materialeve në njësinë shpenzuese DRISHMPU Tirane u konstatuan disa mangësi të 

konsideruara të përgjithshme dhe të njëtat për 3 periudhat raportuese në zbatim të dispozitave 

ligjore me analizë sa më poshtë; 

1. Në vitin 2016, është ngritur urdhri me nr.4  datë 23.06.2016,per vlersimin e aktiveve  i 

përberë nga 5 anëtare. 

-Me urdhrin nr.5 datë 23.06.2016, është ngritur  urdhri me komision  me te njëjtin anetare  per 

nxjerrjes jashte përdorimi, të aktive  procesverbali eshte mbajtur ne date 30.09.2016, me flete 

daljen nr.90 date 07.11.2016 me vlere 358,197 lekë dhe ne kete rast nuk është hartuar raport ne 

date  me ane te nje procesverbali per raportim te ketyre mllrave nxjerrjen jashte perdorimit,  

veprime këto në kundërshtim të UMF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”. 

2-Komisioni inventarizimit per nxjerrjen jashte përdorimit  në përfundim të procesit nuk ka 

përgatitur raportin informues për të paraqitur te Titullari i njësisë shpenzuese, informacionin 

mbi gjendjen fizike të vlerave të aktiveve, pasurisë e aseteve dhe materialeve të institucionit 

përfshirë, ndërsa vetëm përmbledhëse të inventrizimit të kryer sipas llogarive në objektet 

përkatëse; sipas inventarizimit të kryer në fakt, për gjendjen fizike të vlerave materiale në 

përfundim të periudhës raportues data 31.12.2016, veprim në mospërputhje me pika 85, gërma 

(c) dhe 86 e UMF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, për këtë ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i inventarizimit. 

3-Komisioni në asnjë fletë inventarizimi fizik i kryer në objektet të njësisë shpenzuese DR 

ISHMPU, nuk ka pasqyruar në lidhje me gjendjen cilësore me evidentim (jashtë përdorimi) të 

aktiveve, pasurisë, aseteve e vlerave materilale mbi të cilën njësia shpenzuese të bëjë 

vlerësimin e gjendjes cilësosre të tyre, veprim në mospërputhje me pika 85, gërma (a); 86 dhe 

95 të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, 

për këtë ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i inventarizimit. 

4-Nuk ka komisionet për kryerjen e inventarizimit të ngritur me urdhërin e titullarit, në fillim të 

procesit të inventarizimit, nuk kanë listën e aktiveve për inventarizim e hartuar nga Nënpunësi 

zbatues mbi bazën e të dhënave të pasqyruara në regjistrat kontabël të njësisë, në mospërputhje 

me pika 81 e UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, por janë mjaftuar vetem me inventare te nxjerra nga exel dhe te firmosuar nga 

specialistja e finances. 
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- si pasoje e mos ngritjes  se urdhërave per inventarizim, nuk kanë hartuar aktrakordim për të 

përcaktuar dhe fiksuar në cdo objekt që inventarizohet, numrin rendor të fletëhyrjes dhe 

fletëdaljes të fundit, veprim në mospërputhje me pika 83 e UMF nr.30, datë 27.12.2011“Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” e cila përcakton qartësishtë se: “Para 

fillimit të inventarit fiksohet numri rendor i fletëhyrjes dhe fletëdaljeve nëpërmjet një proces 

verbali të mbajtur midis përgjegjësit material dhe komisionit të inventarizimit dhe bëhet 

mbyllja dhe dyllosja e magazinës. Hapja e mbyllja bëhet në prani të komisionit e përgjegjësi 

material”. 

Gjitashtu nuk është mbajtur procesverbali për asgjësimin e materialeve sipas udhezimit te 

spercituar. 

Komisioni i përberë nga;  

-BS, Sh Lj, G.H.,Z.I., D. Z/. 

Për vtin 2018 ështe ndjekur e njëjta procedure për nxjerrjen nga përdorimi të aktiveve nuk janë 

ngritur urdhra per inventarizimin por jane mjaftuar vetem me nje procesverbal. 

Konkluzion per tre vitet periudhe auditimi nuk jane ngritur urdhra per kryerjen e inventarit, por 

janë mjaftuar vetem me te dhena te nxjerra nga exel te magazinave  pra me inventare kontabile 

dhe jo fizik,këto  veprime ne kundershtim me ligjin e Meenaxhimit Financiar de Konntrollit nr 

10296 si dhe UMF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”i ndryshuar. 

 Për të 3 vitet 2016,2017 dhe 2018 nuk  kanë dalë urdhrat e brendshëm“Për krijimin e 

komisionit të inventarizimit të vlerave materiale dhe fillimin e procedurës së inventarizimit”. 

Por vetem procesverbalet përkatës ne rastet e nxjerrjes jashte përdorimit te aktiveve si dhe nuk 

jane hartuar procesverbalet e asgjësimit. 

-Auditimi mbi inventarizimin e llogarive të aktiveve, pasurisë publike rezultoi se: 

Në zbatim të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin e pasqyrat financiare”, pika 1, 

neni 7 “Inventari aktiveve e detyrimeve”; ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” i ndryshuar me ligjin nr.110/2015, datë 15.10.2015, UMF nr.30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, Kreu IV “Sistemi i 

kontrollit periodik të aktiveve, inventarizimi i aktiveve”, si dhe Udhëzimi nr.28, datë 

15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratës dhe raportit vjetor për cilësinë e sistemit të kontrollit 

të brendshëm në njësite publike” në ISHMPU Tirane r u audituan procedurat e ndjekura nga 

njësia shpenzuese për kryerjen e inventarizimit të pasurisë “aktive të qëndrueshme të 

trupëzuara”; “gjendje inventari”; “materiale” e “objekte inventar”.Nga auditimi mbi 

dokumentacionin e kryerjes së inventarëve  për periudhat raportuese 2016, 2017dhe 2018 të 

pasurisë dhe aseteve të institucionit, të nxjerrjes së rezultatit të inventarizimit dhe rakordimi e 

përfshirja në rezultatin financiare, respektimin e dispozitave ligjore  për vlerësimin e nxjerrjes 

jashtë përdorimit dhe mënyrës së asgjësimit të vlerave materiale e inventar dhe kryerja e 

veprimeve kontabile për shkarkimin nga librat e llogarisë dhe regjistrat përkatës për periudhat 

raportuese  u konstatuan disa me analizë sa më poshtë; 

Nga auditimi mbi dokumentacionin e vendosur në dispozicion keto te dhena   jane marre mbi 

baze te ditareve te dale nga magazinat  dhe sipas llogarive te paraqitura ne pasqyrat financiare 

duke pasqyruar e shqyrtuar gjendjen fizike në datë 31.12.2017 sipas llogarive të inventarizuar 

sa më poshtë; 

-Grupi A-Kreu II “Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara”. 

Llogaria 212 Godina                               5,206,083  lekё 

-llog.(215)  mjete transporti                   22,662,46 lekë. 

-llog.(218) me gjendje fizike prej        993,458 lekë. 

-Grupi B-Aktive Qarkulluese, Kreu I “Gjendje inventari”. 
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-llog.(327) me gjendje fizike prej        115,058 lekë  

-llog  kërkesa mbi arketim debitorëve 2,094,691 lekë 

                                                                              2,209,749 lekë. 

Shënim: Të dhënat janë marre nga specialistja e  Financë. 

Në përfundim të dhënat evidentojmë se, nuk kemi inventar   fizik të aktiveve, astetve, pasurisë 

e vlerave materiale të njësisë shpenzuese por kemi vetem  gjendje kontabile të deklaruar në 

pasqyrën financiare për periudhën raportuese  2017 rezulton se, ndërmjet tyre nuk ka diferenca 

dhe në këto kushte rezultati i inventarizimit fizik i aktiveve, astetve, pasurisë e vlerave 

materiale i ka shërbyer ndërtimit dhe hartimit të pasqyrës financiare (bilanci kontabël) për 

periudhën raportuese 2016,dhe 2017 për pasojë pasqyrat financiare  nuk munde te shprehim 

se, tregojnë realitetin e gjendjes së pasurisë së institucionit. 

-Respektimi i dispozitave ligjore për nxjerrjen jashtë përdorimit dhe asgjësimit të vlerave 

materiale, kryerja e veprimeve kontabile për shkarkimin nga magazina. 

Në periudhën raportuese objekt auditimi në vitin 2016- 2017 dhe 2018 , referuar në 

formularin nr.6 bashkëlidhur pasqyrës financiare njësia shpenzuese për këtë periudhë ka nxjerr 

jashtë përdorimit vlera materiale të sygjeruara nga komisioni vlerësimit, ndërsa titullari i 

njësisë shpenzuese ISHMPU Tirane e ka nxjerr “Për krijimin e komisionit për vleresimin e 

aktiveve te cilat duhet te dalin jashte perdorimit per vitin 2016 te propozuara nga komisioni i 

inventarizimit per tu nxjerr nga perdorimi”, me komisioni vlerësimit i përbërë nga;  B.S., G. H, 

E B, D. Z. dhe E. A..  

-Nga i njejti komision është kryer dhe ncjerre  nga perdorimi i vleresimit  hartuar nga 

komisioni i vlersimit per nxjerrjen jashtë përdorimit të Inventarit të Imët me vlerë 358,197 

lekë. Për  këtë vlere nuk  ështe mbajtur prcesverbal asgjesimi por kjo vlere ështe  hequr nga 

kontabiliteti . 

-Gjithashtu ështe hequr nga kontabiliteti  pa prere flete daljen nga magazina vlera prej 

154,548 lekë laptop, por është mbajtur nje procesverbal nga punonjesi  që ka pasur ne dorezim 

dhe nje oficer i policise Gjyqsore, pra pa  dokumentacion (flete dalje),veprime ne kundershtim 

te UMF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, Kreu 

IV “Sistemi i kontrollit periodik të aktiveve, inventarizimi i aktiveve”. Për te cilen bene 

pergjegjes specialisten e finances per kryerje te veprimeve pa dokumentacion soqerues veprime 

ne kunderstim te ligjit te menaximit financiar. 

Nga auditimi rezulton se dhe në  vitin  2018  ëhtë ndjekur e njejta praktike dhe me te 

njejtin komision si ne vlersim te aktiveve ashtu dhe ne nxjerrje nga përdorimi  për këtë ështe 

mbajtur procesverbal nga komisioni i përbërë nga;  B. S., G. H., E. B., D. Z. dhe E.A.anëtar, në 

vlera 121,554 lekё, për këtë vlere nuk është mbajtur procesverbali për asgjesimin e ketyre 

materialeve por eshte mjaftuar heqja nga kontabiliteti vetem me procesverbalin e nxjerrjeve 

nga aktivet. 

Theksojme se ne asnje rast nuk janë hartuar raporte mbi ecurin e inventareve dhe venin 

ne dijeni te titullarit per materialet e nxjerra jashtë perdorimit por jane mjaftur vetem me 

mbajtjen e procesverbaleve nga komisioni,si dhe nuk eshte hartuar procesverbali i asgjesimit 

veprime këto në kunderstim me udezimin e sipercituar. 

Në përfundim të inventareve për të tre  vitet gjendja fizike  ne kartela rezulton e barabartë me 

gjendjen kontabël . 

 Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit sipas Planit Kontabël të miratuar për 

institucionet. Nxjerrja e pasqyrave financiare në afat, plotësimi i formularëve të bilancit dhe i 

anekseve përkatës sipas udhëzimeve të nxjerra nga Ministria e Financave për këtë qëllim. 

Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave Dega Rajonale Tirane  në organizimin 

dhe mbajtjen e kontabilitetit si dhe në hartimin e pasqyrave financiare është bazuar në UMF 
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nr.2 datë 6.2.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, ligji nr.9228, datë 

29.04.2004“Për kontabilitetin”, i ndryshuar; UMF nr. 14, datë 28.12.2006, i ndryshuar me 

Udhëzimin nr. 26, datë 27.12.2007 dhe Udhëzimin nr. 10 datë 27.02.2008 “Për përgatitjen dhe 

raportimin e pasqyrave financiare vjetore për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor 

dhe njësive që varen prej tyre”;  

Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit 

Nё kёtё institucion kontabiliteti mbahet nё mёnyrё manuale dhe jo me programe kompiuterike. 

Për periudhën e audituar të viteve 2016, 2017 dhe 2018, janë mbajtur ditari i bankës, ditari i 

magazinës, ditari veprimeve të ndryshme. Janë mbajtur kartelat kontabël për furnitorët. 

Për çdo dokument financiar dhe rregjistrim kontabël janë shënuar origjina, natyra, data dhe 

përmbajtja e veprimit ekonomik dhe kontabilizimi i veprimeve është bërë në llogaritë përkatëse 

bazuar në planin kontabël. 

Kontabilizimi i veprimeve ekonomike nëpërmjet bankës sipas destinacionit dhe natyrës së 

shpenzimeve është bërë i saktë. Në fund të çdo viti ushtrimor është bërë rakordimi i llogarive 

që preken dhe është bërë prerja e artikujve kontabël. 

Të ardhurat dhe shpenzimet i përkasin periudhës raportuese, të rakorduar këto me Degën e 

Thesarit. Llogaria e disponibiliteteve në Thesar është e barabartë me rezultatin e ushtrimit  e 

rakorduar  me Degën e Thesarit. Dokumentacioni bazë që pasqyron veprimet e kryera me 

bankë e magazinë nuk është pasqyruar në ditarët përkatës, veprimet janë kryer me bankë, 

magazinë dhe me listë-pagesa. Për periudhën e audituar për vitet 2016, 2017dhe vitit 2018, 

rezultoi se kontabilizimi i veprimeve  nuk është bërë në llogaritë që përcakton plani kontabël 

sipas klasifikimit buxhetor. 

Bilancet kontabël të  vitit 2016,2017ishin mbyllur brenda afateve , ndersa bilanci i vitit  2018 

ishte ne proces  per tu mbyllur dhe depozituar në Degën e Thesarit Tirane , brenda afatit të 

parashikuar në ligj. 

 Nxjerrja e bilancit  financiar është  bazuar në azhurnimin e plotë të veprimeve 

financiare si dhe rakordimin e llogarive sintetike e analitike, dhe jo ekstra kontabël. 

Për shpenzimet (ditari i bankës), të ardhurat, pagat, magazina, veprimet e ndryshme dhe 

centralizatori, artikujt kontabël janë mbështetur në dokumentacionin bazë urdhër 

shpenzime, fletëhyrje dhe fletë dalje, listë-pagesa dhe në mënyrë periodike dhe progresive  

është bërë  përmbledhja e llogarisë. 

Gjendjet e llogarive të paraqitura në pasqyrat financiare të vitit 2016, 2017 janë si më poshtë 

vijon: 

Manëgesit e konstatuara : 

-pasqyrat financiare nuk janë të shoqëruar me plotësimin e pyetësorit bashkëlidhur (dokument 

standard i pasqyrave financiare të miratuara nga Ministria e Financave); 

-nuk kishte pasqyra të  kryerjeve të inventarit fizik. 

-nuk kishte të bashkëlidhur pasqyrat e amortizimi të mjeteve kryesore, por nga Dega e Financës 

janë dhënë sqarime për disa poste të plotësuara të  pasqyrave financiare të plotësuara; 

-nuk kishte të bashkëlidhur urdhrin e titullarit për kryerjen e inventarizimit,pasi për këtë 

përudhë nuk është kryer inventarizimi përkatës. Mos kryerja e inventarizimeve një herë në vit 

bien në kundërshtim me ligjin nr. 9228 date 29.04.2004 “Për Kontabilitetit dhe Pasqyrave 

Financiare”,neni 7 pika 1 “Inventari i aktiveve dhe detyrimeve” si dhe udhëzimin nr. 30 datë 

27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, Kreu IV, paragrafët 74, 

81, pika 2 “Inventarizimi i aktiveve dhe detyrimeve kryhen nën përgjegjësinë dhe sipas 

procedurave të miratuara nga organi i drejtimit të njësisë ekonomike”, që cilëson: “aktivet dhe 

detyrimet të paraqiten me vërtetësi dhe besueshmëri në pasqyrat financiare vjetore. Njësitë 

ekonomike,subjekte të këtij ligji,duhet të kontrollojnë, të paktën një herë në vit, ekzistencën dhe 
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vlerësimin e aktiveve, të detyrimeve dhe të kapitaleve të veta nëpërmjet inventarizimit të këtyre 

elementeve dhe evidencës së tyre mbështetëse”.Përgjegjës bën titullarin e institucionit per mos 

nxjerrje te urdhrit . 

-nuk ka të bashkëlidhur pasqyrave financiare relacion të mbylljes së bilancit kontabël  me 

sqarime për plotësimin e posteve përkatëse, pavarësisht se pasqyrat financiare janë të 

konfirmuara  nga Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues.  

-Pasqyra e amortizimit paraqet në shumë totale vlerën e amortizimit të aktiveve të trupëzuara 

në një kohë, që kjo pasqyrë duhet të ishte analitike për çdo zë të tyre, pasi në bazë të 

legjislacionit në fuqi, mbi to aplikohen norma të ndryshme amortizimi. Në relacionin përkatës 

nuk ka të paraqitur shpjegime për këto përllogaritje. 

Në mbështetje të udhëzimit nr. 14, datë 28.12.2006,i ndryshur amortizimi duhej bërë mbi 

vlerën e mbetur, mbasi janë kryer veprimet përkatëse në ditarin e mbajtjes së aktiveve. 

Ndërkohë amortizimi për mjetet e transportit të bëra hyrje gjatë vitit 2016-2017-2018 ( për dy 

automjete) paraqet  në vlerën 13.8 % sipas normativave të udhëzimit. Gjithashtu duhet të 

theksohet fakti për  automjete që janë transferuar në këtë institucion janë të pa shoqëruar me 

kartelën e amortizimit në vite (Fletë dalja e institucionit nga i cili është bërë transferim kapital).  

Në Aktivin i bilancit në fund të viteve ushtrimore paraqiten: 
                   Aktive të Qëndrueshme të trupëzuara:                                             Në/ lekë 

Nr. llog AKTIVI Viti 2016 Viti 2017 

  (A)Aktivet të qëndrueshme të trupëzuara 
(AQT) 

  17,386,302    20,938,781 

212 Ndërtime e konstruksione -   5,206,083 

214  Instalime teknike, makineri pajisje e vegla pune  2,495,554  4,732,131 

215 Mjete transporti 20,432,125 22,662,456 

218 Inventari ekonomik 3,560,628 993,458 

219 Amortizimi   -9,102,005 -12,655,345 

 
Gjendje te llogarive të AQT ka pasur  ndryshim në të dy  vitet pasi  ka shtesa në mjetet e 

transportit   dhe ka patur pakësime  ne inventarin ekonomik. 

Llogaria 212 “Ndërtime e konstruksione në shumën 5,206,083lekë, që përfaqëson vlerën e 

objekteve te marra në dorёzim nga ish DSHP-Kavaje  mbёshtetur në urdhёrin nr. 23 datё 

09.02.2016  tё Ministrit pёr“Kalim inventari brenda strukturave tё Ministrisё sё Mjedisit nё tё 

dy sektorёt: Tirane Kavaje . 

Llogaria 215, Mjete transporti rezulton  Llogaria 215, Mjete transporti rezulton me vlerёn 

2.230,331  lekё  me shume   qё  pёrbёhet nga hyrja e nje mjeti nga Ministria e Turizmit de 

Mjedisit. 

Llogaria 218, Inventar ekonomik pëtr shumën 993,458 lekë  që përfaqëson inventarin 

ekonomik ne ngarkimte ISHMPU Tiranë ne krahasim me vitin paraardhës me pak ne vere 

2,567,170 lekë . 

Llogaria 219 Amortizime të AQT paraqitet me rritje 3,553,340 lekë për llogaritjen e 

amortizimit  sipas pasqyrës nr. 7, “Pasqyra e amortizimit” janë pasqyruar amortizimet sipas 

zërave të aktiveve të qëndrueshme. Norma e amortizimit vjetor është llogaritur saktë dhe në 

përputhje me UMF nr. 411 vitit 1989, të sipërcituar. Gjithashtu, janë pasqyruar edhe 

ndryshimet në llogarinë e amortizimit lëvizjet (shtesa dhe pakёsime ) të aktiveve të 

qëndrueshme brenda sistemit. Shuma e amortizimit tё llogaritur dhe tё pasqyruar nё tabelёn e 

formatit 7 nё mbyllje tё bilancit paraqitet shuma 28,055,297 lekё e barabartё me shifrёn e 

paraqitur me tё kuqe nё grupin A nё  aktivit.  
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                         Aktive Qarkulluese                                                 Në/lekë 
NR. AKTIVI Viti  2016 Viti 2017 

2 Aktive qarkulluese 3,013,242 2,209,749 

Klasa 3 I. Gjendja e Inventarit (llog.31) 816,365 115,058 

31 Materiale 816,365 115,058 

32 Objekte inventari   

Klasa 4 Kërkesa arkëtimi mbi debitorët 2,196,890 2,094,691 

409 Furnitor (Debitorë ), parapagim   

  Totali i Aktivit 3,013,255 2,209,749 

 
Nga auditimi u konstatua se, Aktivet Qarkulluese detajohen si vijon: 

Sic shihet ne pasqyrat financiare Gjendja e inventarit nё  shumё 115,058, lekё  ne vitin 2017,  

është në  vlera me të ultase  se në vitin paraardhës. 

Gjendja e llog 4342 “Të tjera operacione me shtetin (debitor)”, paraqitet për vitin 2016 në 

vlerën 2,196,890 lekë, për vitin 2017 në vlerën 2,094,691 lekë. Këto gjendje përfaqësojnë 

“detyrimet afatshkurtër” të shtetit ndaj punonjësve dhe të tretëve si shumë e llogarive në pasiv 

të bilancit përkatësisht të llog. 421”Paga e shpërblime”, llog.431 ”Tatim mbi pagë”, llog.435 

“Sig.shoqërore”, llog 46 “Sig.Shëndetësore”. Gjëndja e llog. 468 “Debitorë të ndryshëm”  per 

vitin 2016,2017 është 0. Bilanci  vitit 2018 stë në proces. . Ndërsa disponibilitetet në Degën e 

Thesarit Tirane në 31 dhjetor për vitet 2016-2017  paraqiten  në vlerën 0 lekë 

                          Pasivi i bilancit në fund të viteve ushtrimore paraqiten . 
                                                                                                               Në /lekë                                                                                                                                                

  Pasivi  i  Bilancit Viti 2016 Viti 2017 

1 Fonde të veta 18,202,654 21,053,840 

- Fondet bazë 18,202,654 21,053,840 

- Grande të brendshme kapitale    - - 

2 Detyrimet afatshkurtra 2,196,890 2,094,691 

401-408 Furnitore       -   - 
421 Personeli detyrime - - 

431 Detyrime ndaj shtetit(tatim paga) 1,565,917 1,480,465 

432 Tatime te mbledhura nga shteti per llog 
pusht lokal  

100,299 102,115 

435 Sigurime shoqerore 466,004 449,702 
436 Sigurime Shendetsore 64,670 62,409 

467 Kreditore te ndryshem - - 

  Totali Pasivit 20,399,544 23,148,531 

Sa mësipërm paraqitëm totalin e Aktivit, i cili është i barabartë me totalin e pasivit.  

Në klasën 4 të Pasivit janë pasqyruar detyrimet afatshkurtra që konsistojnë në: tatimet për të 

ardhurat nga punësimi dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për muajin dhjetor  2017. 

Kёto veprime sistemohen nё buxhetin e vitit 2018. 

-Në pasqyrën “Shpenzime të ushtrimit 2017” formati 3/1 janë paraqitur nё shumёn 1,480,465 

lekё shpenzimet e shfrytëzimit (I-III) ku, përfshihen shpenzimet për paga të personelit të 

përhershëm në llogaria “Kontribute për pension, sig. Shoqërore” dhe shëndetësor të paraqitur 

shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, pjesa e paguar nga punëdhënësi.  

Gjatё auditimi u kryen kryqëzime të informacionit mes formateve respektive të pasqyrave 

financiare të cilat rakordojnë me njëri-tjetrin. 
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-Në formatin nr. 3/2, pasqyra e të ardhurave, detajohen të ardhurat nga alokimi i fondeve, 

ku për vitin 2016 në shumën 28,346,958 lekë, për vitin 2017 në shumën 28,223,991  lekë , 

shuma të cilat përfaqësojnë  grandin e brendshëm(fondet e alokuara nga Buxheti i Shtetit). 

-Në formatin 4, pasqyra mbi burimet e shpenzimeve dhe investimet, paraqitet në vleren 0 lekë 

per te reja vitet 2016 – 2017 sepse nuk ka investime. 

Në formatin nr. 7, në pasqyrën e amortizimit janë paraqitur gjendjet e rezultuara nga llogaritja 

vjetore e amortizimit për inventarin e ekonomik për të cilat ishin zbatuar përqindjet e llogaritjes 

së amortizimit të miratuara për këtë aktive, të cilat janë sipas viteve në vlerën: 9,102,005 lekë 

per vitin 2016 dhe  12,655,34 lekë per vitin 2017. 

Të ardhurat dhe shpenzimet i përkasin periudhës raportuese, të rakorduar këto me Degën e 

Thesarit.   

Si konkluzion përfundimtar: 

 Pasqyrat financiaren ne DRISHMP, nuk janë të hartuara sipas ligjit nr. 9228 date 

29.04.2004, “Për Kontabilitetit dhe Pasqyrave Financiare”, neni 7 pika 1. Inventari i aktiveve 

dhe detyrimeve 1. Njësitë ekonomike,subjekte të këtij ligji,duhet të kontrollojnë, të paktën një 

herë në vit,ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve, të detyrimeve dhe të kapitaleve të veta 

nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementeve dhe evidencës së tyre mbështetëse.  

 Inventarizimi i aktiveve dhe detyrimeve kryhen nën përgjegjësinë dhe sipas 

procedurave të miratuara nga organi i drejtimit të njësisë ekonomike, që aktivet dhe detyrimet 

të paraqiten me vërtetësi dhe besueshmëri në pasqyrat financiare vjetore. Si dhe udhëzimit nr. 

30 date 27.12.2011, “Për Menaxhimin e Aktiveve ne Njësite e Sektorit Publik” Kreu IV pika 

74,81. ”, si dhe Udhëzimi nr.28, datë 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratës dhe raportit 

vjetor për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm në njësite publike”  Bashkëlidhur 

pasqyrave financiare nuk  ka  relacion  të mbylljes së bilancit kontabël  me  sqarime për 

plotësimin e posteve përkatëse sipas ligjit të “Kontabilitetit dhe Pasqyrave Financiare”.  

 Pasqyrat financiare nuk japin një pamje reale dhe të saktë të gjendjes financiare të 

institucionit në mbyllje të periudhës ushtrimore 2016-2017 e për rrjedhojë nuk i ofrojnë 

ndihmë menaxherëve të institucionit në marrjen e masave  për arritjen e objektivave. 

 Nuk janë ngritur komisionet  si dhe nuk jane hartuar relacionet per asgjësim. 

 Mungojnë pasqyrat financiare dhe inventari fizik . 

 Nuk është kryer Kontabilizimi i flete hyrjeve dhe flete daljeve, pra nuk janë mbajtur 

kartelat dyfishe sipas udhëzimit nr. 30. date 27.12.2011,“Për Menaxhimin e Aktiveve ne Njësite 

e Sektorit Publik”si pasoje nuk është kryer kundrimi midis specialistes se financës dhe 

magazinës, në mënyrë që të saktësohet gjendja ne fund te viti. 

Për këtë shkelje te konstatuara  nuk mund te japim një opinion te sakte mbi pasqyrat financiare 

te këtij institucioni.  

 vlera prej 154,548 lekë, laptop ështe hequr nga pasqyrat financiare pa dokumentacion 

shoqerues (flete dalje) veprime keto në kundershtim te udhezimit nr.30 30. date 

27.12.2011,“Për Menaxhimin e Aktiveve ne Njësite e Sektorit Publik” kreu IV  i 

inventarsizimite prones shtetrore. 

Përgjegjësi për kryerjen e këtyre veprimeve ne kundërshtim me ligjet e sipër cituara bën 

përgjegjës Ish /Kryeinspektori E.R.deri në Mars 2017, L.Zh. me deyre përgjegjes sektorit 

Mjedisit me detyre Kryeinspektor i Komanduar për periudhen Mars 2017-mars 2018, 

Specialistja e finances znj.M.L.ne cilesine e nenpuneses zbatuese për gjitë periudhen objekt 

auditimi. 

Sa sipër është mbajtur Aktkonstatimi nr.8, date 15.5.2019 
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Pasi u be  shqyrtimi i observacionit te sjelle ne KLSH ne date 12.04.2019, nga specialistja e 

finances  e cila e thekson se eshte dakort me cfare ështe lene ne aktkonstatim, si dhe mos 

paraqitja e dokumentave justifikues dhe argumentues,  grupi i auditimit nuk shkarkon nga 

pergjegjesia specialisten e finaces.   

  

II.8. Mbi prokurimin e fondeve publike.  

Në zbatim të pikës 8 të Programit të Auditimit “Mbi prokurimin e fondeve publike. 

Vlerësimi i hartimit të nevojave për mallra, shërbime, nga subjekti i audituar. Analizimi dhe 

vlerësimi i zbatimit të procedurave të prokurimit nga momenti i nxjerrjes së urdhrit të 

prokurimit deri në lidhjen e kontratës. Auditimi i lidhjes dhe zbatimit të kontratës deri në 

dorëzim të mallrave, ndërtimeve e shërbimeve”, Dokumentat që u audituan : 

 Urdhërat e ngritur nga Titullari 

 Regjistri i prokurimit i blerjeve me vlera të vogla 

 Auditimi i prokurimeve të hedhura ne sistem elektronik  

 Dosjet e prokurimit të blerjeve me vlera te vogla  

Blerjet e realizuara me procedurën e prokurimit me vlera sipas artikujve e grupartikujve 

apo shërbimeve e grup shërbimeve. 

Për Inspektoriatin Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve Ujërave dhe Turizmit  (ISHMPUT) Tirane për 

periudhën Tetor 2016, 2017 dhe vitin 2018 janë parashikuar dhe realizuar regjistrat e blerjeve 

me vlera te vogla nga ISHMPUT si dhe i është dërguar per miratim Ministrise se Turizmit dhe 

Mjedisit.Pas miratimit nga ana e Ministrise së Turizmit dhe Mjedisit i është dërguar Degës se 

thesarit Tirane. Shkresat e mierattimit te regjistrit të prokurimit  per tre vitet. 

Për vitin 2016 janë kryer blerjet me vlera të vogla  për :kancelari 40,483 lekë,te tjera 

materiale dhe sherbime speciale 99,252,sherbim postar  18,180 leke,shpenzime te tjera (takse 

bashkie)15,000 leke,karburant 640,282 leke,shpenzime per kolaudimin e makinave 14,070 

leke, materiale per pastrim dhe sherbim 9,876leke, ,siguracion automjetesh 161,900 leke,taksa 

vjetore te  makinave 59,176 leke,shpenzime per ndihme fatkeqesie 30000 leke,  

Për vitin 2017 janë kryer: kancelari 28,675 leke,elektricitet 8,920 leke, sherbim postare 

56,470 leke, shpenzime karburant 460,600 leke,  taksa vjetore makinave 17,476 leke,blerje 

tonerash 67,916 leke.  

 Për vitin 2018 deri me 30.09.2018 jane realizuar kancelari 89,190 leke, blerje tonera 

94,000 leke,taksat vjetore te makinave188,090 leke,karburant 479,862leke,posta dhe sherbime 

korrieri 80,770leke, sherbime per makinat 99,000 leke, blerje materiale pastrimi 

9,520,shpenzime te tjera (takse bashkie) 33162 leke,siguracion auto 191,660 leke,shpenzime  

energjie+ uje 47,573leke,shpenzime interneti,24000 leke, sherbime kompjuterike 98,000 leke. 

1. Për vitin 2016, 2017 dhe 2018, regjistri i prokurimeve publike është i miratuar nga Ministria 

e Turizmit dhe Mjedisit .  

2. Per gjithe periudhen objekt auditimi jane ngritur ne fillim të vitit komisioni i blerjeve te 

vogla . 

3. Me urdherin nr.1, Datë 08.02.2017 është gritur komisioni për blerjët më vlëra te vogla i sipas 

udhezimit të Blerjeve me vlera të vogla nga Kryeinspektori  si dhe per cdo objekt prokurimi te 

kryer gjate vitit 2017 jane mbajtur Proces Verbal per dorzimin e mallit nga antaret e komisionit 

per blerje te vogla (nr 1098/1 dt 08.06.2017 per kancelari;  nr 1099/1 dt 8.06.2018 per tonerat 

dhe nr1555/6 dt 22.08.2017 per karburantin) 

4. Me  urdherin nr.04 DT 20.03.2018 është gritur komisioni për blerjët më vlëra te vogla  sipas 

udhezimit të Blerjeve me vlera të vogla nga Kryeinspektori  si dhe per cdo objekt prokurimi te 

kryer ngjate vitit 2018 jane mbajtur Proces Verbal per dorzimi i mallit nga antaret e komisionit 
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per blerje te vogla (nr 406/1 prot dt 18.04.2018 kancelari; nr471/1 dt 18.04.2018 detergjente; nr 

793/1 dt031.05.2018 per sherbimet e automjeteve, 300 prot dt 30.03.2018 per karburantit) 

Pasqyra për parashikimet dhe realizimet shtesaa dhe pakesime te shpenzimeve buxhetore për 

tre vitet periudhë auditimi, te detajuar sipas zerave 602.   

                                                                                                                             Në mije  lekë 
 

Nr. 

llog 

Emërtimi  Viti  2016 

PLAN –FAKT  

Viti  2017 

PLAN –FAKT 

Viti  2018 

PLAN –FAKT 

 PROKURIMET/ 

602 

      

 Kancelari  50 40.48 30 28.675 90 89.19 

 Karburant  700 640.282 470 460.6 500 479.862 

 Etj… 630 377.454 200 150.752 1110 866.175 

 TOTALI        0.77%    0.91%  0.78% 

 
- Në të gjitha rastet e blerjeve me vlera të vogla është përdorur procedura e  prokurimit nën 

vlerën 100 000 lekë sipas formualrit nr. 5 në mënyrë manuale sipas VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik”, kreu II, pika 2 si dhe udhëzimin e APP nr. 3, 

datë 27.01.2015 “Për procedurën e prokurimit  me vlera të vogla”. Vetëm ne 6 raste ne vitin 

2016,2017 dhe 2018, ka pas procedura prokurimi me vlere me te madhe se 100,000 dhe është 

perdorur procedura e prokurimit në mënyrë elektronike. 

- Nga Komisioni i Prokurimit me Vlera të Vogla është zbatuar limiti i përcaktuar për 

prokurimet me vlera të vogla i cili nuk është tejkaluar në asnjë rast. 

- Miratimi i kërkesës për prokurim në të gjitha rastet janë miratuar nga Nëpunësi i Autorizuar i 

Ishmpu Tirane.  

- Në të gjitha rastet është zbatuar kriteri i çmimit më të ulët për klasifikimin përfundimtar.  

Sa sipër është mbajtur Aktverifikimi nr.2, datë 14.03.2019 

 

III. 9. Mbi vlerësimin e funksionimit të sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit. 

Për auditimin e pikës 9  orientimi dhe  shqyrtimi  i dokumentacionit është si më poshtë: 

1. Dokumentacioni, rregulloret, manuali i kryerjes së inspektimeve, pyetësorët, auditimet etj 

Nga auditimi dhe verifikimi i dokumentacionit dhe evidencave  të ofruar  u konstatua se: 

-Plani për ngritjen e sistemeve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit si dhe metodologjia për  

zbatimin e tij.   

“Titullar i njësisë publike” përkatësisht: z.Edmond Rrushi deri mars 2017 sipas shkresës  nr. 

89, datë 04.06.2014, z. Luan Zhuzhi mars 2017 deri mars 2018 ( mungon shkresa e ISHMPU), 

dhe z. Evisjon Salku prej Prill 2018 sipas shkresës ISHMPU Tiranë  nr.1284, datë 29.3.2018  

është kreu i organit të njësisë publike, i cili është përgjegjës për vendosjen dhe përmbushjen e 

qëllimeve dhe të objektivave të njësisë publike, nëpërmjet krijimit të një sistemi të 

përshtatshëm dhe efektiv të menaxhimit financiar dhe kontrollit në përputhje me kërkesat e 

ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 ”Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, (kreu i dytë dhe i 

tretë), janë  zyrtarizuar me shkresat nr. 89, datë 04.06.2014 të DRISHMPU Tiranë, nr.1284, 

datë 29.3.2018 të ISHMPU Tiranë  për  (NA), dhe me shkresën nr. 89, datë 04.06.2014, për  

(NZ), pra janë njoftuar caktimi i nëpunësit autorizues (NA), dhe të nëpunësit zbatues (NZ), për 

secilin prej viteve 2016, 2017 dhe 2018. 

 

3. Zbatimi i strategjive dhe Planveprimeve të hartuara nga ISHMPUT në drejtim përmbushjes 

misionit qëllimit objektivave të Programit të Qeverisë në fushën e Inspektimit dhe mbrojtjes së 

Mjedisit e Pyjeve në zbatim te ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në 
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Republikën e Shqipërisë”, Strategjive përkatëse zhvillimore sipas fushave të Mjedisit për 

periudhën viti 2016, 2017 dhe viti .2018  si  përmbajtje dhe në zbërthim të pikës 9 të programit 

të auditimit nr. 14/1, datë 07.01.2019, 

   3. 1. Megjithëse Njësia Publike  funksionon prej një kohe të kufizuar eksperience (4 vjet dhe 

me ndryshime strukturore), prej datës 21.2.2014, por  në DRISHMPUT Tirane mungon dhe 

nuk ka në dispozicion nga ISHMPUT Tiranë për zbatim dokumentet emërtuar “Strategjia 

afatmesme e menaxhimit të risqeve parësore që pengojnë realizimin e objektivave kryesore dhe 

njëkohësisht që do ti mbështeste hartimin e zbatimin e Plan Buxhetit Afatmesëm”, por dhe 

DRISHMPUT Tirane nuk ka hartuar dokumentin e “Regjistrit të  Riskut”, gjendje kjo në 

mospërmbushje të nenit 21 (i cili përcakton bazat për menaxhimin e riskut), të ligjit nr. 10296, 

datë 8.7.2010 ”Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të Manualit “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin“ shtojcat përkatëse 6, 7 dhe të Udhëzimit nr 16, datë 20.07.2016 

”Për Përgjegjësitë dhe Detyrat e Koordinatorit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe 

Koordinatorit të Riskut në Njësitë Publike”. 

 Një variant i përgatitjes së këtyre dy dokumenteve (“Strategjinë e Menaxhimit të Riskut 

për DRISHMPUT Tiranë”, “Regjistrin e Riskut” të munguar do te ishte nisur nga veprimtaria 

4vjetore e institucionit, identifikimi matja e faktorëve me ndikim pozitiv dhe negativ në 

realizimin e objektivave plan-veprimeve në kryerjen e inspektimeve etj dhe shfrytëzimi e 

përdorimi i burimeve dokumentare  si me poshtë: 

a. Nga risqet e identifikuara, në auditmet e brendshme të Ministrisë, përmendur këtu auditimi 

me shkresën nr. 4764/2, datë 24.12. 2015 dhe auditimi i fundit i DAB Ministrisë  dërguar me 

shkresën nr. 1424, datë 29.5.2017, si dhe auditimi dërguar me shkresën nr. 1062/6, datë 

31.10.2018 kryer nga Task-Forca Ndërinstitucionale Antikorrupsion por dhe nga  auditimet e 

KLSH-së. 

 dhe veçanërisht risqet evidentuar nga veprimtaria 4 vjeçare e institucionit, pra nga 

problematikat  e identifikuara dhe të grupuara në inspektimet e kryera, sipas fushave sektorëve  

grup subjekteve sipas aktiviteteve dhe veprimtarive që kryejnë. 

 Nga tabelat standard, format të planifikimit të Inspektimeve kolona “Niveli i Riskut”, të 

dërguara nga ISHMPUT Tiranë, por dhe nga tabelat e realizimit faktik të inspektimeve të 

raportuara në ISHMPUT Tiranë; tabela këto të dërguara për çdo muaj e fundviti (“Për 

planifikimin dhe Raportimin mujor të Inspektimeve”. 

 Nga dinamika dhe lidhjet që rezultojnë ndërmjet “Dinamika e Inspektimeve të kryera 

dhe Dënimet administrative gjobat e vendosura për 3/Muj IV v. 2016, v. 2017 dhe v. 2018 

Tiranë Tabela nr.1“, “Struktura dhe Dinamika e Dënimeve administrative me gjoba ne numër e 

vlerë për 3/muj IV v. 2016, 2017 dhe v. 2018 DRISHMP Tiranë Tabela nr. 2”, “Tabela 

Përmbledhëse e Gjobave për Periudhën 3/muj IV v. 2016 deri 31.12.2018 DRISHMPUT Tiranë 

tabela nr. 3” dhe “Parashikimi dhe realizimi i numrit të inspektimeve për vitin 2016, 2017 dhe 

9/Mujori I-rë 2018 DRISHMPU Tirane (në numër)” pasqyruar në tabelat (nr. 1, nr. 2 dhe  nr. 3), 

me të njëjtin emërtim bashkëlidhur; këto të përgatitura për këtë qëllim nisur dhe nga fakti që ka 

munguar përcaktimi mbajtja në konsideratë i faktorëve të riskut dhe përcaktimi i fushave si në 

procesin e hartimit të buxheteve, hartimin e planeve vjetore dhe planveprimeve përkatëse për 

hartimin e planit menaxhimit strategjik dhe regjistrit të riskut  pasi për periudhën, 3/mujori IV v. 

2016 deri në v. 2018 nga auditimi rezulton se dinamika e numrit të gjobave kundrejt numrit të 

inspektimeve (të cilat nga ana e vetë janë ulur me -50% (121/240) dhe rritur me 146 % 

(706/483);  ndërsa dinamika e numrit të gjobave kundrejt numrit të inspektimeve ka shënuar 

rritje në diapazonin 4 %, 13,7%, 21,5 % me strukturë predominuese 74% Mjedisi dhe 26% pyjet 

15 %,19,5 %, 24,1 %: kurse në vlerë totale ato (gjobat) shënojnë rritje në 3/muj IV 2017/3/muj 

IV 2016 (16,805:4=4,201:1,010=415% kurse v. 2018/v. 2017 rritje 471 % me strukturë 
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predominuese 74 % mjedisi dhe 26% Pyjet, brenda të cilave duhen përcaktuar fushat më të 

riskuara; gjendje kjo në mospërmbushje të ligjeve për mbrojtjen e mjedisit, Inspektoratin 

shtetëror dhe ligjin për MFK, dhe me manualin e inspektimeve 

3.2 Nuk ka një rregullore të brendshme të DRISHMPUT Tiranë  të përcaktuar sipas sektorëve 

ndërsa është e  pa azhurnuar me ndryshimet strukturore dhe e pa përshtatur me manualin e 

inspektimit konkretisht rregullorja ekzistuese nr. 1, datë 15.9.2014 e ISHMPU Tiranë; gjendje në 

kundërshtim me Ligjin nr 10296, datë 8.7.2010 “Për MFK”dhe me Manualin e Inspektimit 

miratuar me urdhrin nr. 13, datë 23.4.2015” Për Miratimin e Manualit të Përgjithshëm të 

inspektimit në Republikën e Shqipërisë”. 

3.3. Pyetësori i vetëvlerësimit të funksionimit të SMFK për vitin 2016 dhe 2017   

 “Për Funksionimin e Sistemeve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit për vitin 2016, 2017”, 

mungojnë plotësimi i “Pyetësorit të Vetëvlerësimit të SMFK” si dhe “Regjistri i Riskut”, pasi 

nuk janë kërkuar nga ISHMPUT Tiranë pra dhe nuk janë plotësuar këto dy dokumente nga 

DRISHMPUT Tiranë për v. 2016 ne v. 2017 dhe për v. 2017 ne v. 2018, pasi nuk u paraqitën 

dokumente shkresore si të dërgimit nga DRISHMPUT Tirane ashtu edhe të kërkimit nga 

ISHMPUT Tiranë. 

Këto mungesa e mangësi janë në mospërmbushje të neneve 17 dhe 29 të ligjit nr. 9936, datë 

26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe nenit 18 të 

ligjit 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 

 Në të 5 rubrikat e pyetësorit do të duhej të raportoheshin Komponentët Kryesor të Standardeve 

Ndërkombëtar të Kontrollit të Brendshëm (SNKB) si: (Mjedisi i Kontrollit, Menaxhimi i Riskut, 

Aktivitetet e Kontrollit, Informimi dhe Komunikimi, Monitorimi dhe Verifikimi), vlerësimet në 

pikëzim të mbështetura me komentet mbi bazën e dokumenteve kryesore përkatëse si; 

objektivat, misioni vizioni, strategjitë, plan-veprime, rregulloret, regjistri riskut. 

Përfshirjen dhe shprehjen qartë administrimi, inventarizimi, regjistrimi eficenca e aseteve, 

strukturat dhe kapacitetet e aktorëve të MFK, pamjaftueshmëria e kapaciteteve; sistemi i 

kontrollit të brendshëm, risku vlerësimi dhe strategjitë lidhur me të, rregulloret etj. 

 

Për veprimet dhe mos veprimet nga DRISHMP Tiranë për periudhën prej datë 30.092016 deri 

31.12.2018 lidhur me hapat për instalimin e sistemit të MFK, mungesën e dokumentacionit si: 

regjistër risku deklaratë Misioni, pyetësor etj, në kundërshtim me legjislacionin; për veprimet 

dhe mosveprimet me mungesën moshartimin e dokumenteve Deklaratë e Misionit Vizionit, dhe 

planveprimet përkatëse lidhur me parashikimin, zbërthimin, programimin,  monitorimin e 

raportimin e treguesve të matshëm e të pamatshëm që i përkasin objektivave kryesore të 

Programit të Qeverisë,  për vazhdimin e mungesës së hapave për SMFK,  në kundërshtim me 

ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010  “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, ligjit 

nr. 10433, datë 16.06.2011”Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, Ligjin nr. 9936 date 

26.06.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republikën e Shqipërisë”, dhe VKM nr. 

103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të 

Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”, në bazë të Kreut IX të Rregullores nr. 1, datë 

15.09.2014 “Për  Organizimin Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Pyjeve dhe 

Ujërave në nivel qendror dhe rajonal“,miratuar me shkresën nr. 1166, datë 16.9.2016 të 

Kryeinspektorit,  krahas strukturave të tjera Qendrore të ISHMPUT,  mbajnë përgjegjësi:  

z. E. R., me detyrë ish-Kryeinspektor deri  në Mars 2017, aktualisht i larguar,  

z. L.Zh., me detyrë ish-Përgjegjës Sektori Mjedisi dhe Kryeinspektor i komanduar nga marsi 

2017-mars 2018, aktualisht i larguar,  

z.E. A., me detyrë  ish-Përgjegjës  Sektori i Pyjeve Tiranë  deri në mars 2018, aktualisht i 

larguar,  
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z. A. Gj., me detyrë ish-Përgjegjës Sektori i Pyjeve Tiranë prej prill-dhjetor 2018, aktualisht i 

larguar,  

z. E. B., me detyrë Përgjegjës  Sektori i Pyjeve Kavajë  

znj. M. Ll. (T.), me detyrë specialiste Financës: 

 të gjithë me cilësinë e detyrimit  të hartimit ndjekjes e zbatimit planeve dhe planveprimeve  të 

DRISHMPUT Tiranë dhe të  ISHMPUT në fushën e Inspektimit dhe mbrojtjes së Mjedisit e 

Pyjeve në zbatim, të hartimit e të ndjekjes së regjistrit të riskut, ndjekjes dhe zbatimit të SMKB 

dhe cilësinë e të qenit si anëtarë të Grupit për Hartimin e PB dhe PBA të v. 2016, 2017 dhe 2018 

( që përgatiten përkatësisht deri në Gusht v. 2015, v. 2016  dhe  v. 2017.  

Sa sipër është mbajtur Aktkonstatimi nr. 2, datë 06.02.2019,protokolluar me nr. 28/3, datë 

11.02.2019. 

 

III.10. Probleme të ndryshme që mund të dalin gjatë auditimit 

 Lidhur me këtë çështje nuk rezultoi te evidencohej ndonje problem i veçantë  të ndryshëm nga 

programi gjatë procesit të auditimit në këtë subjekt. 

 

IV. GJETJE DHE  REKOMANDIME   
Për përmirësimin e punës në të ardhmen për DRISHMPUT Tiranë  rekomandojmë: 

 

A. PROPOZIME PËR PËRMIRËSIME LIGJORE 
 

- Propozim për ndryshim dhe harmonizim të kuadrit ligjor në fuqi. 

 
Gjetje 1: Në kryerjen e inspektimeve në fushën e pyjeve me metodën on-line, diktohet nevoja 

për përmirësime ligjore në harmonizimin dhe zbatimin e të dy ligjeve nr.10433, datë 16.6.2011 

dhe ligjit nr. 9385, datë 4.5.2005 ”Për pyjet dhe shërbimin pyjor” në drejtimet e më poahtme:  

 

1. Në rastin e kryerjes së inspektimeve pa njoftim paraprak, referuar nenit 32, pika 2 të ligjit 

nr.10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, është përcaktuar të 

kryhen inspektime në flagrancë për sektorin e Policisë Pyjore, ndërsa respektimi i afateve 

ligjore shprehur sipas nenit 45/ pika 4, të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011 “Për Inspektimin në 

Republikën e Shqipërisë” mbi mbajtjen e procesverbaleve të inspektimit edhe për këto raste  

përcaktohet tekstualisht që: “Procesverbali i inspektimit përmban, gjithashtu informacion për 

të drejtën e subjektit të inspektimit që të paraqesë me shkrim apo me gojë shpjegimet apo 

kontestimet e tij për faktet dhe rrethanat e konstatuara në procesverbal, brenda një afati të 

përcaktuar nga inspektori, por jo më të shkurtër se 8 ditë nga data e njoftimit të 

procesverbalit, për paraqitjen e këtyre komenteve, si dhe organin ku paraqiten këto komente. 

Pas kalimit të këtij afati, vendimi përfundimtar mund të merret pa qenë i nevojshëm dëgjimi i 

mëtejshëm i subjektit të inspektimit. Shpjegimet apo kontestimet e subjektit të inspektimit janë 

pjesë e dosjes”. 

 Nga ana tjetër, në Nenin 46/1, ”Shqyrtimi dhe marrja e vendimit përfundimtar” të po këtij ligji 

përcaktohet se: “Përveçse kur parashikohet ndryshe nga ligji i posaçëm, vendimi përfundimtar 

i inspektimit merret nga inspektori apo inspektorët që kanë kryer inspektimin, brenda 30 ditëve 

nga data e njoftimit të procesverbalit subjektit të inspektimit” .  

Konstatimi: Respektimi i këtyre afateve (8 ditë dhe 30 ditë të marrjes së vendimit 

përfundimtar) krijon mundësinë që kundravajtësi të përpilojë, sigurojë dhe sjellë 

dokumentin përkatës ligjor, kështu që inspektimi në kushtet e flagrancës humbet efektivitetin 
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dhe vlefshmërinë. Për këtë, në nenet 45 dhe 46 të ligjit nr.10433, datë 16.6.2011 “Për 

Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, të bëhen ndryshimet përkatëse në harmonizim dhe 

përputhje me ligjin nr.9385, datë 4.5.2005 ”Për pyjet dhe shërbimin pyjor” të ndryshuar, 

Neni 38, Pika 1, germa “o” ku shprehet: “...transporti me kamionë i materialit drusor nga pylli 

dhe prej shesheve të depozitimit për në qendrat e përpunimit e të shitjes, i pashoqëruar me 

lejen tip të transportit, dënohet me gjobë 80 000 deri në 100 000 lekë”; Germa “q” : tregtimi 

ose tjetërsimi i materialeve drusore dhe i prodhimeve të tjera, pyjore e jopyjore të fondit pyjor 

kombëtar, pa lejen e organeve të shërbimit pyjor, dënohet me gjobë 80 000 deri në 100 000 

lekë” (Trajtuar në faqet 46-51 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1.-Rekomandimi:- 
Nga DRISHMPUT Tiranë dhe ISHMP Tiranë nëpërmjet Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit të 

merren masa dhe kërkojnë rishqyrtimin e afateve përcaktuar nga 8-30 ditë dhe të bëhen deri 30 

ditë. me synim përmbushjen e qëllimit të inspektimeve në flagrancë dhe sigurimin e 

harmonizimit dhe përputhjen ndërmjet Neneve 45 dhe 46 të Ligjit nr. 10 433, datë 16.6.2011 

“Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” me nenin 38 të Ligjit Nr. 9385, datë 4.5.2005 

”Për pyjet dhe shërbimin pyjor” të ndryshuar,  

Deri në muajin Janar 2020 

 

Gjetje 2: Nisur nga vështirësitë në zbatimin e afateve të inspektimeve në sektorin pyjor, për 

zbatimin e procedurave ligjore përcaktuar në ligjin nr. 10433, datë 16.6.2011 “Për Inspektimin 

në Republikën e Shqipërisë”, përcaktuar në Neni 32 ku shprehet: “Inspektimi i njoftohet 

nëpërmjet njoftimit paraprak të autorizimit subjektit të inspektimit jo më vonë se 3 ditë përpara 

fillimit të veprimeve të inspektimit” dhe Neni 45 “Mbajtja dhe njoftimi i procesverbalit”, Pika 

2:”Procesverbali, si rregull, mbahet në vendin e inspektimit dhe i njoftohet, pa vonesë, 

subjektit të inspektimit nëpërmjet dorëzimit personal. Nëse përfundimi i procesverbalit në 

vendin e inspektimit nuk është i mundur, ai përfundohet në zyrat e inspektoriatit dhe njoftohet 

brenda 5 ditëve nga data e përfundimit të inspektimit. 3. Procesverbali përmban informacion të 

hollësishëm për veprimet e inspektimit, gjetjet e tij dhe vendimet procedurale të marra gjatë 

inspektimit dhe shoqërohet me listë-verifikimin e plotësuar gjatë inspektimit” (Trajtuar në 

faqet 46-51 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1.Rekomandim: Duke patur parasysh veçoritë e inspektimeve në sektorin e Policisë Pyjore 

që kushtëzohen me hapësirën dhe shtrirjen territoriale, gjendjen dhe lëvizjen e selive (adresave) 

te subjekteve me veprimtaritë në fondin pyjor, vonesat në rastet e dërgesave të njoftimeve të 

praktikave inspektuese, të gjitha këto specifika diktojnë shqyrtimin dhe ndryshimin e afateve 

(prej 3 dhe 5 ditë), duke i rritur ato deri në 1 javë, me synim harmonizimin e nenit 32 me nenin 

me nenin 45 pika 2, për inspektimet që kryhen në sektorin Pyjor; masë kjo që do të sjellë rritjen 

e efektivitetit të inspektimeve në pyje, veçanërisht kundërshtimin e tyre për shkak të afatit të 

kufizuar nga subjektet kundravajtëse në gjykata, sikundër trajtuar hollësisht më sipër. 

Deri në muajin Dhjetor 2019 

 

- Propozim për ndryshim Udhëzimi dhe Rregulloreje nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. 

 

Gjetje 3: DR ISHMPUT Tiranë, sektori i policisë pyjore ka filluar kryerjen e inspektimeve on-

line në fund vitin 2018 dhe ka mundur kryerjen e 4 inspektimeve, pra një numri të kufizuar, 

duke mos zbatuar urdhrin nr.284, datë 3.5.2018 “Për kryerjen e inspektimeve On-Line” të 

Inspektorit të Përgjithshëm. 

Shkaqet e mos kryerjes së inspektimeve me metodën on-line në ekonomitë pyjore e kullosore, 

zona të mbrojtura dhe gjueti, bazuar edhe nga informacioni nr.2042/1, datë 22.11.2016 që DR 
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ISHMPUT i ka drejtuar Inspektoratit Qendror (IQ), Kryeinspektorit ISHMPUT dhe Platformës 

Bashkëqeverisëse lidhur me vështirësitë, nevojën e përsosjes, përfshirjen dhe modifikimin e 

Programit të Sistemit On-line, si dhe me zgjidhjen e një sërë problemesh si më poshtë: 

1-Mungon identifikimi i futjes në sistem për përcaktimin e ekonomive pyjore, kullosore, 

zonave të mbrojtura dhe i ngastrave, për të cilat do të kryhet inspektimi. Kjo mangësi lidhet me 

mos pajisjen apo hedhjen ende të përcaktimeve të mësipërme në sistemin on -line. 

2-Mungojnë formati i procesverbalit për inspektimin on-line në ekonomitë pyjore, kullosore 

dhe për zonat e mbrojtura,  

3- formati i procesverbalit për inspektimin on-line, për gjueti te pa ligjshme,  

4- formati i procesverbalit për vlerësimin e dëmit,  

5- formati i procesverbalit për kallëzimin penal,6 

- formati i procesverbalit të sekuestrimeve dhe zgjidhja e 2 problemeve:  

a-Problemi i identifikimit të kundravajtësit në kushtet e flagrancës, kur nuk kanë ose nuk 

paraqesin kartën ID (në ekonomit pyjore, kullosore, në rrugë automobilistike, etj.), 

b-Problemi i planeve mujore apo vjetore të punës sipas ekonomive pyjore, kullosore, zonave të 

mbrojtura, gjueti, etj., pasi sistemi i inspektimit on-line pranon vetëm subjekte me nr Nipt, gjë 

e cila në ekonomitë pyjore, kullosore, etj., nuk ekziston, pra nuk përshtatet dhe del funksioni i 

këtij sistemi i pavlefshëm (Trajtuar në faqet 46-51 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1. Rekomandim: DR ISHMPUT Tiranë dhe ISHMPUT Tiranë të marrin masa për 

korrigjimin, modifikimin e programit të inspektimeve on-line dhe të përfshijë në këtë program 

dokumentet dhe trajtimin e çështjeve si më poshtë: 

1. Formati Procesverbali për inspektimin on-line, në ekonomitë pyjore, kullosore dhe për zonat 

e mbrojtura,  

2- formati i procesverbalit për inspektimin on-line, për gjueti të pa ligjshme,  

3-formati i procesverbalit për vlerësimin e dëmi, 

4- formati i procesverbalit për kallëzimin penal, 

5- formati i procesverbalit te sekuestrimeve; si dhe lidhur me trajtimin në sistem të çështjeve:  

a. Identifikimin përcaktimin e ekonomive, ngastrave pyjore, kullosore, zonave të mbrojtura 

objekt inspektimi,  

b. Identifikimin e kundravajtësit në kushtet e flagrancës, kur nuk kanë apo kur nuk te paraqesin 

kartën ID (ne ekonomit pyjore, kullosore, ne rruge auto etj), 

c. Problemi i planeve mujore apo vjetore te punës sipas ekonomive pyjore, kullosore,zonave te 

mbrojtura, gjueti etj, pasi sistemi i inspektimit on-line pranon vetëm subjekte me nr Nipt, gjë e 

cila ne ekonomit pyjore, kullosore, etj., nuk ekziston, nuk i përshtatet më synimit të rritjes së 

numrit të inspektimeve ,kryerjen e inspektimeve në zonat me risk në ekonomitë pyjore, 

kullosore, zona të mbrojtura dhe ne gjueti. 

Në vazhdimësi 

Gjetje 4: Në DR ISHMPUT Tiranë nuk ka një rregullore të brendshme për çdo sektor dhe 

është e pa azhurnuar me ndryshimet strukturore dhe e pa përshtatur me manualin e inspektimit 

sipas Rregullores ekzistuese nr.1, datë 15.09.2014 e ISHMPU Tiranë. Kjo situatë është në 

kundërshtim me ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për MFK” dhe me Manualin e Inspektimit 

miratuar me urdhrin nr.13, datë 23.04.2015 “Për miratimin e Manualit të Përgjithshëm të 

inspektimit në Republikën e Shqipërisë” (Trajtuar në faqet 98-101 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

4.1. Rekomandim: DR ISHMPUT Tiranë në bashkëpunim me ISHPMPUT Tiranë të hartojnë 

e miratojnë Rregulloren e re të Brendshme të funksionimit, të përshtatur e përditësuar me 

ndryshimet strukturore nga VKM nr.103, datë 04.02.2015 “Për krijimin dhe mënyrën e 

organizimit e të funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Ujrave dhe Pyjeve”, me 
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Manualin e Inspektimit miratuar me urdhrin nr.13, datë 23.4.2015 ”Për miratimin e Manualit të 

Përgjithshëm të inspektimit në Republikën e Shqipërisë” , ku përveç se duhet përshtatur duke 

përfshirë edhe proceset lidhur me instalimin e sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, 

në nivel Drejtorie Rajonale dhe në nivel Qendror të ISHPUM Tiranë. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

B. MASA ORGANIZATIVE   
 

Gjetje 1. Në DR ISHMPU Tiranë, ka munguar hartimi i buxhetit për vitin 2016 (PB/PBA 

hartohet në vitin 2015) dhe për vitet 2017, 2018 janë dërguar vetëm PB pa përfshirë kërkesa 

për art. 231, pa paraqitur as PBA-të përkatëse, pasi kanë munguar udhëzimet, mbikëqyrja dhe 

ndjekja nga ISHMPU Tiranë, duke moszbatuar, kriteret procedurat dhe afateve kohore të 

procesit të hartimit të Projekt Buxheteve (PB/PBA), në kundërshtim me ligjin nr.10296, datë 

08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ligjin nr.9936, date 26.06.2008, “Për 

Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe udhëzimet përkatëse, si dhe 

me ligjin nr.147/2015 “Për Buxhetin e vitit 2016”, ligjin nr. 130/2016 “Për Buxhetin e vitit 

2017”, ligjin nr. 109/2017 “Për Buxhetin e vitit 2018” dhe të Kapitulli IV pika 256 të UMF 

nr.2, datë 06.02.2012 “Për Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”, sipas tabelës 

emërtuar “Parashikimi dhe realizimi i buxhetit për periudhën e viteve 2016, 2017 dhe 2018 DR 

ISHMPUT Tiranë tabela nr.1” (Trajtuar në faqet 6-10 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 1: DR ISHMPUT Tiranë, Kryeinspektori me strukturat përkatëse, Njësia e 

Financës dhe përgjegjësit e sektorëve, në bashkëpunim me ISHMPUT Qendër Tiranë, të 

hartojnë Projekt buxhete PB dhe PBA, të zbatojnë procedurat ligjore në kohë, mbështetur në, 

Planveprimet, në parashikimin e numrit të inspektimeve dhe të kostove të produktit “Misione 

Inspektimi”, këshillime, aktiviteteve edukuese me operatorët e biznesit, shoqatat, organizatat, 

njësitë vendore, NJVQV-të me veprimtari në fushën e mjedisit, pyjeve, ujërave me kostot 

përkatëse të çdo inspektimi, etj., pra në tregues të matshëm, me synim përgatitjen e buxheteve 

të argumentuara dhe funksional për realizimin e funksioneve, misionit, objektivave, qëllimit 

dhe planveprimeve përkatës. 

   Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

Gjetje 2: DR ISHMPUT Tiranë në zbatimin ndjekjen, menaxhimin e realizimit të Buxhetit të 

viteve 2016, 2017 dhe 2018 ka parashikime me rezerva, buxhete të pa argumentuar jo reale dhe 

funksionale, që kanë sjellë nivele të ulëta realizimi përkatësisht: në vitin 2016 realizuar 98%, 

ose në shifra absolute buxheti është realizuar 28,347 mijë lekë kundrejt planit 28,781 mijë lekë, 

me mosrealizim prej -434 mijë lekë; në zërin paga e sigurime të cilat janë parashikuar me 

rezervë mbi nevojat dhe në shpenzimet operative; në vitin 2017 realizuar 85%, ose realizuar 

25,944 mijë  

lekë kundrejt planit 30,900 mijë lekë, me mosrealizim prej -4,956 mijë lekë, kryesisht në 

artikullin paga dhe sigurime (nga parashikimi me rezerva prej ISHPU dhe mosplotësimi i 

numrit të inspektorëve) dhe në v 2018 realizuar 79%, ose realizuar 27,192 mijë lekë kundrejt 

planit 34,300 mijë lekë, me mosrealizim prej -7,108 mijë lekë kryesisht në artikullin paga dhe 

sigurime (nga parashikimi me rezerva prej ISHPU dhe mosplotësimi i numrit të inspektorëve); 

pasqyruar në tabelën emërtuar “Parashikimi dhe realizimi i buxhetit për periudhën v. 2016, 

2017 dhe v. 2018 DRISHMPUT Tiranë tabela nr.1” bashkëlidhur. Kjo gjendje është në 

kundërshtim me ligjin nr.10296, datë 08.07 2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” 

ligjin nr. 9936 date 26.06.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republikën e 

Shqipërisë” dhe udhëzimet përkatëse, si dhe me ligjin nr. 147/2015 “Për Buxhetin e vitit 2016”, 
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ligjin nr. 130/2016 “Për Buxhetin e vitit 2017”, ligjin nr.109/2017 “Për Buxhetin e vitit 2018”, 

dhe të Kapitulli IV pika 256 të UMF nr.2, datë 06.02.2012 “Për Procedurat Standarde të 

Zbatimit të Buxhetit”. (Trajtuar hollësisht në faqet 6-10 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 2: DR ISHMPUT Tiranë, Kryeinspektori me strukturat përkatëse, financa dhe 

përgjegjësit e sektorëve, të marrin masa të vazhdueshme për menaxhimin dhe ndjekjen e 

treguesve ekonomik dhe financiar, numrin e inspektimeve dhe këshillimeve, zbatimit të 

Buxhetit periodik e vjetor dhe në situata mosrealizimi apo pamjaftueshmërie të marrë masa në 

kohën e duhur për ndryshimet përkatëse ne zbatim të procedurave sipas nenit 45 të ligjit të 

ligjit nr.9936, date 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, me synim shmangien e mospërdorimit apo të pamjaftueshmërisë dhe të pasojës në 

mos përmbushjen e objektivave të institucionit. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

Gjetje 3: DR ISHMPUT Tiranë, njësia e Financës për periudhën datë 01.10.2016 deri ne datë 

31.12.2018 nuk janë llogaritur e shpërblyer 25 punonjës në minimalisht shumën 99.000 lekë, 

në kundërshtim me VKM nr. 329, datë 20.04.2016 kreu III pika 2 dhe sipas VKM nr.148, datë 

26/02/1998 “Për tarifat e transportit te udhëtareve”, pasqyruar në tabelën emërtuar ”Shërbime 

te kryera dhe pa urdhër-shërbimet të plotësuara sipas VKM nr.329, datë 20.04.2016 hyrë në 

fuqi datë 20.05.2016 për periudhën 01.10.2016 deri 31.12.2018 Tabela nr. 3”, bashkëlidhur 

Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

Mos shpërblimi e mosllogaritja e shpenzimeve udhëtime dieta, ka ardhur nga mosparashikimi e 

përfshirja në zërin ”Shpenzime të tjera transporti, udhëtimi e dieta për punonjësit” llog 602.39 

pra në PB dhe PBA e viteve 2016, 2017 dhe 2018, në kundërshtim me ligjin nr. 9936 date 

26.06.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republikën e Shqipërisë” dhe udhëzimet 

përkatëse (Trajtuar në faqet 6-10 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 3: DR ISHMPUT Tiranë, njësia e Financës të marrin masa duke përfshirë në 

Artikullin 602, zërin “Shpenzime për udhëtim e dieta brenda vendit“ dhe të llogaritin e 

shpërblejnë për periudhën datë 01.10.2016 deri datë 31.12.2018 për 25 punonjës minimalisht 

në shumën 99.000 lekë, për shërbimet e kryera dhe të pa likuiduara, pasqyruar në tabelën 

emërtuar “Shërbime te kryera dhe pa urdhër-shërbimet të plotësuara sipas VKM nr. 329, datë 

20.04.2016 hyre ne fuqi datë 20.05.2016 për periudhën 01.10.2016 deri 31.12.2018 Tabela nr. 

3”. 

Menjëherë  

 

Gjetje 4: Në DR ISHMPUT Tiranë mungonin relacionet, raportet e realizimit të inspektimeve, 

ndërsa tabelat e treguesve të nivelit të realizimit të numrit të inspektimeve u përgatitën gjatë 

periudhës së auditimit (me kërkesën e Grupit të auditimit të KLSH) nga Sektorët e mjedisit dhe 

pyjeve, ku nga raportimet mujore konstatojmë se kryesisht treguesit janë raportuar vetëm në 

nivelin faktik dhe jo të tabeluar e krahasuar me treguesit e parashikuar në Planet vjetore (pasi 

edhe planet vjetore mungojnë). Mungesa e këtyre treguesve ka sjellë mos mosmbështetjen edhe 

në hartimin e Projekt buxheteve përkatëse, formë kjo raportimi në kundërshtim me normat e 

programimit dhe me kërkesat e ligjeve “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin“, “Për 

Buxhetin”, ligjit “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor” me udhëzimet përkatëse, dhe me ligjin 

nr.10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë“, nenin 7 dhe neni 16 

”Misioni dhe Funksionet e Inspektoratit Qendror” pika 2 germat “b” dhe “c” dhe me VKM 

nr.103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të 

Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit”, i ndryshuar, pasqyruar në 
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tabelën “Parashikimi dhe realizimi i numrit të inspektimeve për vitin 2016, 2017 dhe 2018 DR 

ISHMPUT Tiranë tabela nr.2” (Trajtuar në faqet 6-10 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 4: DR ISHMPUT Tiranë, Kryeinspektori me strukturat përkatëse, njësia e 

Financës dhe Përgjegjësit e Sektorëve, në të ardhmen të marrin masa, që në ndjekjen dhe 

raportimin e treguesve ekonomik, pasqyrimin dhe raportimin në Relacionet, raportet dhe 

tabelat e treguesve të nivelit të realizimit të numrit të inspektimeve, treguesit të raportohen jo 

vetëm në nivelin faktik por dhe me nivelin e parashikuar, programuar pra të krahasueshëm, me 

treguesit e parashikuar në Planet vjetore (të hartuar e miratuar për çdo vit) dhe mbi bazën e tyre 

të hartohen e mbështeten Projekt buxhetet përkatëse, formë kjo raportimi në përputhje me 

normat e programimit, me kërkesat e ligjeve. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

Gjetje 5: Në inspektimet e kryera në terren, nuk ka përshkrime specifike mbi situatën konkrete 

në terren dhe mënyrën se si subjekti i zbaton kushtet e lejes mjedisore. Konstatimet e 

inspektorëve janë të përgjithshme dhe për rrjedhim detyrat e lëna kufizohen në pajisje me leje, 

për ato raste kur subjekti nuk ka leje mjedisore, si dhe kryerjen e dërgimin e vetë 

monitorimeve. Detyrat që lihen nuk janë të lidhura me konstatimet konkrete të situatës në 

terren të kryera nga specialistë të fushës së mjedisit. Sa më sipër është në kundërshtim me 

pikën 3, neni 45, ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 Neni 45, “Për inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë” (Trajtuar në faqen 10-15 dhe 29-46 të Raportit Përfundimtar të auditimit) 

Rekomandim 5.1:Të merren masa për plotësimin e procesverbalit të inspektimit me të gjithë 

informacionin e nevojshëm duke u bazuar në kushtet e lejes mjedisore që disponon subjekti 

dhe zbatimin e secilit prej kushteve, si dhe të të gjitha mangësive të konstatuara nga ushtrimi i 

aktivitetit, sipas këqyrjes në terren nga ana e inspektorëve.  

Vazhdimisht 

 

Gjetje 6:Afati që i lihet subjekteve për të kryer detyrat e lëna ndryshon në bazë të inspektorit 

që kryen inspektimin. Për të njëjtën shkelje dhe për të njëjtën detyrë, subjekteve të ndryshme, 

iu lihen afate të ndryshme (Trajtuar në faqet 10-15 të Raportit Përfundimtar të auditimit) 

Rekomandim 6.1:Të përcaktohet një afat në bazë të kohës reale që kërkon zbatimi i detyrave 

sipas llojit të tyre dhe ky afat të vendoset në çdo rast që lihen detyra në çdo subjekt, në mënyrë 

të tillë që subjektet të trajtohen në mënyrë të barabartë dhe të mos lihet shteg për 

subjektivizmin. 

Vazhdimisht 

 

Gjetje 7: Përzgjedhja e subjekteve për tu inspektuar nuk kryhet sipas rëndësisë së tyre dhe 

sipas ndikimit që mund të kenë në mjedis, pasi nga praktikat e përzgjedhura subjektet janë me 

ndikim të ulët ose të mesëm në mjedis. P.sh., vetëm një rast (nga praktikat e audituara) është 

bërë inspektimi i guroreve në qarkun e Tiranës (Trajtuar në faqet 10-15 të Raportit 

Përfundimtar të auditimit) 

Rekomandim 7.1: Përzgjedhja e subjekteve për auditim të bëhet në mënyrë të tillë që të 

përfshijë të gjithë spektrin e llojeve të aktiviteteve, por duke i kushtuar një rëndësi të veçantë 

atyre aktiviteteve që kanë ndikim të lartë në mjedis. 

Vazhdimisht 

 

Gjetje 8: DR ISHMPU nuk ka krijuar dosje të përhershme të inspektimit për çdo subjekt të 

inspektuar në kundërshtim me Urdhrin e Inspektoratit Qendror nr.13, datë 23.04.2015 “Për 

miratimin e manualit të përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë. Sektori i 
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Inspektimit Mjedisit në Qarkun e Tirane, nuk ka një bazë të dhënash të saktë dhe të listuar 

sipas subjekteve ne ekonomitë pyjore të cilat operojnë në Qarkun Tirane në kundërshtim me 

Urdhrin e Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr.4, date 19.02.2015 "Për miratimin e rregullave 

të përgjithshme bazë mbi metodologjinë e vlerësimit të riskut. Nuk disponohen kopjet e hartave 

të ekonomive pyjore, planet e mbarështimit dhe të inventarizimit, hartat e zonave të mbrojtura, 

ndarjet e pronësisë së fondit pyjor e kullosor, planet e menaxhimit të pyjeve komunale dhe 

private (Trajtuar në faqen 15-28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8.1.Rekomandim: DR ISHMPUT Tirane të marrë masa për krijimin e regjistrave të subjekteve 

që ushtrojnë aktivitet në ekonomitë pyjore, si dhe krijimin e dosjeve për çdo subjekt objekt 

inspektimi për sektorin e mjedisit dhe në sektorin e pyjeve, të sigurojë dokumentacionin 

tekniko-ligjor për këto subjekte, duke përfshirë dhe planet e mbarështimit dhe menaxhimit të 

pyjeve komunale dhe private.                                    

Brenda muajit Shtator 2019 

 

Gjetje 9: Sektori i Inspektimit mjedisor në DR ISHMPUT Tiranë, nuk ka një bazë të dhënash 

të saktë dhe të listuara sipas ndikimeve që kanë në mjedis subjektet të cilat operojnë në Qarkun 

Tiranë mbështetur në këto të dhëna të bëhej identifikimi i subjekteve dhe veçimi i atyre me risk 

të lartë e ndikim në mjedis. Kjo në përmbushje të detyrimeve ligjore si dhe detyrimeve që 

rrjedhin nga Urdhrat e Inspektoratit Qendror nr.13, datë 23.04.2015 "Për miratimin e manualit 

të përgjithshëm të inspektimit në Republikën e Shqipërisë" dhe nr.4 datë 19.02.2015 "Për 

miratimin e rregullave të përgjithshme bazë mbi metodologjinë e vlerësimit të riskut”. 

DR ISHMPU Tiranë në planifikimet vjetore e mujore si dhe në inspektimet e kryera, nuk ka 

përfshirë një masë të konsiderueshme të subjekteve që ushtrojnë aktivitet në Qarkun e Tirane të 

publikuar nga bashkia Tiranë si aktivitete me ndikim në mjedis, në kundërshtim me ligjin 

nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2, neni 62-66 “Inspektimi për 

mbrojtjen e Mjedisit”(Trajtuar në faqen 15-28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1.Rekomandim: DR ISHMPUT Tirane nëpërmjet sektorit të mjedisit të marrë masa që 

programet vjetore dhe mujore të inspektimit të hartohen në bazë risku, ku të përcaktohet në 

detaje inspektimi, duke u nisur nga informacioni paraprak për të gjitha subjektet që ushtrojnë 

aktivitetet në Qarku Tiranë dhe përqendrimi në ato aktivitete që kanë mundësi ndikimi në 

mjedis, duke parashikuar një gamë më të gjerë subjektesh, jo vetëm ato të raportuara me leje 

mjedisore nga DRM Tiranë për kryerjen e inspektimeve mbi bazën e bashkëpunimit me 

institucionet si; Drejtoria Rajonale e Tatimeve të Qarkut Tiranë, QKB Bashki e Njësi 

Administrative dhe institucione të tjera. 

             Vazhdimisht 

 

 Gjetje 10: Në 49 raste në procesverbalet e hartuara nga inspektorët në proceset e inspektimit u 

paraqiten parregullsi dhe konstatime për mosplotësim të kushteve të lejeve, pasi nuk 

përcaktohen se cilat kushte nuk janë realizuar sipas emërtimit të pikave të lejes. Në inspektimet 

e kryera si ato fillestare dhe ato verifikuese, inspektorët janë kontradiktorë në konstatimet e 

tyre në përcaktimin e llojit të aktivitetit. Gjithashtu, në shumë raste është lënë si detyrë 

plotësimi i kushteve të lejes ose rishikim i kushteve të lejes, pa përcaktuar se për çfarë kushtesh 

bëhet fjalë. Ka raste kur subjektit i është lënë detyrë të plotësohet “dokumentacioni mjedisor” 

dhe nuk përcaktohet se cilat dokumente mungojnë. Në disa raste është kërkuar në formë të 

përgjithshme plotësimi i kushteve të lejes, pa u shprehur në gjithë përshkrimin e procesverbalit 

të inspektimit nëse janë shkelur ndonjë kusht i lejes dhe pa përcaktuar se cilat janë ato. 

Gjithashtu, në këto dokumente konfirmohet vetëm që subjekti ka plotësuar raportin e 

monitorimit periodik, ndërsa në ri-inspektim inspektorët shprehen vetëm për plotësimin e 
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vetëmonitorimit dhe jo për kushtet e lëna si detyrë në inspektimin paraardhës. Këto mangësi 

dhe pasaktësi të konstatuara në kryerjen e inspektimeve, janë në me kundërshtim me ligjin 

nr.10431, datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 neni 62-66 “Inspektimi për 

mbrojtjen e mjedisit” dhe me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë” nenin 45-48 (Trajtuar në faqen 15-28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

10.1.Rekomandim:Sektori i mjedisit në DR ISHMPUT Tirane të marrë masa, që në procesin e 

inspektimit përshkrimi konstatimeve në procesverbalet e inspektimit të bëhet në mënyrë të 

saktë, pasi të jenë verifikuar në mënyrë të plotë informacioni i marrë nga subjekti në formë 

dokumentare dhe verifikimi në terren i veprimtarisë në drejtim të zbatimit të kushteve të lejes, 

si dhe të bëhet referimi i saktë dhe i plotë i dispozitës ligjore për moszbatimin apo jo të të lejes 

së mjedisit. Në rastet e mosplotësimit të kushteve të përcaktuara të shprehen qartë për detyrat e 

lëna në mënyrë që në momentin e ri-inspektimit të jenë lehtësisht të verifikueshme për zbatim.                          

                         Menjëherë dhe në vazhdimësi  

                                                      

Gjetje 11: Në të gjitha procedurat e trajtuara të përzgjedhura për auditim rezultoi se, grupet e 

inspektimit në terren nuk janë shprehur në lidhje me kontrollin e dokumentacionit tekniko-

ligjor për ushtrimin e aktivitetit dhe të dhënat tjera që kane të bëjnë me kushtet e lejes, siç janë 

shkarkimet në ajër, tokë dhe ujë si dhe planin e menaxhimit të mbetjeve, pa bërë krahasime të 

tyre me verifikimet në terren, duke kryer vetëm një verifikim të thjeshtë për lëshimin e lejes 

mjedisore dhe pagesat vjetore të tarifave mjedisore, si dhe të paraqitjes thjesht të dokumentit të 

vetmonitorimit pa vërtetuar nëse treguesit e saj janë real apo jo në aspektin e përgjithshëm. Në 

këto raste proces-verbalet mbeten formale, gjë që i bën misionet e inspektimit: jo efecientë, 

jofunksionale, të paplota, në mospërputhje me nenin 45, të ligjit nr.10433, datë 16.06.2011 

“Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, nenit 65, të ligjit nr.10431, datë 09.06.2011 “Për 

lejet e mjedisit”, nenit 14 “Vlerat 26 kufi të shkarkimeve”, neni 44“Monitorimi i 

përputhshmërisë “sipas shtojcës “2”, bashkëlidhur ligjit, “Lista indikativë e substancave 

kryesore ndotëse që duhen marrë parasysh në qoftë se kanë rëndësi për caktimin e vlerave kufi 

të shkarkimeve” të ligjit nr.10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, me nenin 19 

“Vetëmonitorimi” (Trajtuar në faqen 15-28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

11.1.Rekomandim: Sektori i inspektimit të mjedisit në DR ISHMPU Tiranë, në procedurat e 

inspektimet, krahas kontrollit të zbatimit të kushteve të lejeve dhe dokumentacionit tekniko-

ligjor të mjedisit duhet të përqendrohet edhe në verifikimin në terren të normave cilësisë së 

mjedisit për ndotës apo grupe të veçanta ndotësish, krahasuar me rezultatet e vetëmonitorimit 

për të siguruar përputhshmërinë me kushtet e lejes dhe legjislacionin përkatës.                                  

                         Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

Gjetje 12: Në shume raste inspektimet të kryera si ato fillestare dhe ato verifikuese inspektorët 

janë kontradiktorë në konstatimet e tyre, të shprehura këto në procesverbalet përkatëse. Kështu 

në inspektimin e parë lihet detyrë që subjekti duhet të aplikojë për leje mjedisi për aktivitetin e 

tij të përcaktuar që në fillim të inspektimit, ndërsa në inspektimin për verifikim detyrash në të 

njëjtin subjekt me të njëjtin aktivitet, në procesverbal thuhet se: ”subjekti u gjend i mbyllur”, 

ose nuk gjendet ne adresën e dhëne. Inspektimet janë kryer nё mungesë tё përfaqësuesit tё 

subjektit dhe nuk ёshtё lёnё detyrё pёr paraqitje nё ISHMP pёr marrje dijeni tё problemeve tё 

trajtuara, veprim nё kundërshtim me nenin Neni 36- Detyrimet e subjektit të inspektimit pika 

“d”. Këto mangësi dhe pasaktësi të konstatuara në kryerjen e inspektimeve janë në 

kundërshtim me ligjin nr. 10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 neni 

62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit” dhe me ligjin nr. 10433 datë 16.06.2011 “Për 
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inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenin 45-48,ku neni 45 (Trajtuar hollësisht në faqet 

15-28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

12.1 Rekomandim:Të merren masa nga inspektoret që kryejnë inspektime në fushën e mjedisit 

që të kenë kontakte me subjektet për marrjen në dijeni tё problemeve tё trajtuara në 

procesverbalet e mbajtura dhe të bëhet njoftimi i tyre në çdo raste të lënies detyrës apo të 

marrjes masë ndaj tyre. 

                           Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

Gjetje 13: Në rastet e lënies së detyrës për riinspektim, kryesisht kur subjekti është gjetur i 

mbyllur, nuk është përcaktuar kohë e kryerjes për herë të dytë të inspektimit, apo njoftimi i 

detyruar nga subjekti për realizimin e detyrës. Nga inspektorët nuk ka informacione dhe të 

dhëna për ndjekjen e inspektimeve për herë të dytë, ku në rast të mos zbatimit të detyrave të 

lëna duhet të merresh mësa me gjobë ose mbyllje të aktivitetit. Nga inspektorët nuk ka një 

material informues për kryerjen e inspektimeve duke shtjelluar hollësisht problemet e 

konstatuara dhe masat shtrënguese të marra në përputhje me të drejtën e inspektorit për 

vendim. Për këto raste nuk ka asnjë këshillim, qortim, gjobë apo mbyllje të aktiviteteve, 

veprime që tregojnë për një pune me performancë të dobët dhe pa përgjegjësi të inspektorëve 

(Trajtuar në faqet 15-28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

13.1. Rekomandim: Nga DRISHMPUT Tiranë, sektori mjedisit të merren masa nga 

inspektorët për rastet kur shprehen se janë të mbyllur dhe të marrin informacion nga QKB dega 

e Tatimeve, nëse këto subjekte kryejnë veprimtari apo paraqiten me status pasiv pranë QKB-se, 

si dhe të planifikohen në planet e radhës kryerja e inspektimeve . 

                           Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

Gjetje 14: Nga inspektoret që kryejnë inspektime ne fushën e mjedisit nuk ka verifikime tё 

dokumentuara nё sistemin e QKL-së, si dhe nuk ka tё dhëna mbi ecurinë e zbatimin tё detyrave 

tё lёna prej tyre nё inspektimet e kryera. Veprime këto ne kundërshtim me ligjin e inspektimit 

në fushën e mjedisit, përkatësisht; - Nuk ёshtё zbatuar neni 11 “Parimi i pёrgjegjёsisё sё 

ndërsjellë dhe bashkëpunimi” tё ligjit nr. 10431, datё 9.06.2011 “Pёr Mbrojtjen e Mjedisit”, 

nuk ka dokumente për bashkëpunimin dhe rezultatet e tij me institucione tё tjera si Inspektorati 

Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave, si de Agjencinë Kombëtare të Mjedisit (Trajtuar në 

faqet 15-28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

14.1.Rekomandim: Të merren masa dhe të kryhen verifikime tё dokumentuara nё sistemin e 

QKL-së, mbi ecurinë e zbatimin tё detyrave tё lёna nga inspektoret dhe marrja e informacionit 

deri në paisje me leje mjedisore të subjekteve.  

                           Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

Gjetje 15: Nga auditimi i dokumentacionit të procedurave të inspektimit rezultoi se 20 

subjekte janë të pa pajisura me leje mjedisore. Nga DR ISHMPUT Tiranë nuk është realizuar 

inspektimi i verifikimit të realizimit të detyrës së lënë për nxjerrjen nga këto subjekte private të 

lejes së mjedisit. Gjithashtu, për këto subjekte nuk është marrë vendim administrativ “dënim 

me gjobë” për shkeljet e konstatuara në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për 

Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit”, me ligjin 

nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenin 45-48 dhe me 

ligjin nr.10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29, pika1/ii, “Kundërvajtjet”,  

15.1.Rekomandim: DR ISHMPUT Tiranë të marrë masa për të programuar kryerjen e 

inspektimeve në 20 subjektet të listuara në tabelën e paraqitur në faqen 14-15 të Raportit 
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Përfundimtare të auditimit dhe nëse vazhdojnë të kryerjen aktivitetin e tyre, të merrem masa 

administrative dënim me gjobë për shkeljet ligjore.  

                          Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

Gjetje 16: Në auditimin e dokumentacionit të procedurave të inspektimit rezultoi se 16 

subjekte janë në proces për tu pajisur me leje mjedisore. DR ISHMPU Tiranë ka ushtruar 

inspektime për verifikimin e detyrës së lënë për nxjerrjen nga këto subjekte private të lejes së 

mjedisit. Në këto subjekte, ka rezultuar se kanë filluar procedurat e licencimit mjedisor, por 

nuk është proceduar për rishikim në periudha të mëvonshme nëse këto subjekte janë pajisur 

përfundimisht me leje mjedisore. Mungesa e ri-inspektimeve ka sjellë mosverifikimin deri në 

pajisjen me leje mjedisore të subjekteve në proces licencimi dhe mosevidentimin e rasteve të 

refuzimeve, të cilat përbëjnë objekt dënimi me gjobë për kundravajtje në shumën nga 300,000 

lekë-500,000 lekë, e llogaritur për 16 rastet me masën minimale të gjobës rezulton vlerën prej 

4,800,000 mije lekë që konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e shtetit. Këto veprime 

janë në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 

neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit”, me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për 

inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenin 45-48 dhe me ligjin nr. 10448, datë 14.07.2011 

“Për lejet e mjedisit”, neni 29, pika1/ii, “Kundërvajtjet”. Nuk ka njoftim të DR ISHMPU 

Tiranë nga këto subjekte apo nga DRM Tirane për marrjen apo jo të lejeve të mjedisit (Trajtuar 

në faqen 20 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

16.1.Rekomandim: DR ISHMPUT Tiranë të marrë masa dhe të hartojë plane inspektimi për 

16 subjektet, nëpërmjet ri-inspektimit që të paraqesin dokumentacionin ligjor për finalizimin e 

procesit të licencimit me leje mjedisi. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

Gjetje 17: Në formularin e Inspektimit, në paragrafin I “Të dhënat të përgjithshme të 

subjektit”, në pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” gjenerohet nga sistemi e plotësuar me numër 

dhe jo me përshkrimin e aktivitetit në fjalë gjë që e bën të pamundur të kuptohet lloji i 

aktivitetit që do të inspektohet (Trajtuar në faqet 29-46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

17.1.Rekomandim: Të merren masa nga IQ për korrigjimin e këtij problemi të sistemit online, 

si dhe pasaktësive të tjera të hasura nga inspektorët gjatë plotësimit të formateve online, në 

mënyrë që sistemi të mos bëhet pengesë për mbarëvajtjen e procesit të inspektimit, i cili është 

tejet dinamik, nisur dhe nga numri i lartë i aktiviteteve që operojnë në Qarkun e Tiranës. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

Gjetje 18: Në formatin e procesverbalit të inspektimit, në paragrafin 7 “Gjetje të konstatuara” 

nuk shënohen gjetje por citohet vetëm se gjetjet janë shkelje të neneve të caktuar ligjorë, të 

cilët përmenden në vijim të procesverbaleve. Në të gjitha rastet nga inspektimet, ku nuk janë 

konstatuar shkelje, nuk është plotësuar pika 9 “Në rast se nuk konstatohen shkelje të jepen 

arsyet e përfundimit të procedimit” e Seksionit II “Procedura e inspektimit” në Procesverbalin 

e Inspektimit. Në këto raste kjo pikë është lënë e paplotësuar. Kjo bie në kundërshtim me pikën 

3 neni 45 dhe nenin 47 të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë”, është shmangur plotësimi i formularit të inspektimit me të gjitha të dhënat që i 

takojnë subjektit në bazë të verifikimit në vend. (Trajtuar në faqet 29-46 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

18.1.Rekomandim: Të merren masa që në çdo inspektim të plotësohen të gjitha të dhënat e 

nevojshme të listuara në procesverbalin e inspektimit, sipas pikave për ato pjesë të 
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legjislacionit që përkojnë me aktivitetin e inspektuar. Në rastet kur pika të caktuara nuk 

përkojnë me aktivitetin e subjektit, të plotësohet kuadrati i shënuar me “jo”. 

Vazhdimisht 

 

Gjetje 19: Në inspektimet e përzgjedhura për tu audituar në pikën “Gjetjet e konstatuara”, ka 

vetëm një gjetje të përgjithshme që është mospërmbushja e kushteve të lejes mjedisore, në 

kundërshtim me pikën b-ii/neni 29, ligji nr.10 448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”. Të 

përmbledhurit e të gjitha shkeljeve në një gjetje të vetme, siç është kjo më sipër nuk i vjen në 

ndihmë konstatimit real të problemeve dhe shkeljeve të konstatuara dhe nuk i jep mundësi 

inspektorëve të lënë këshillime për çdo shkelje të konstatuar. Shkelja e përgjithshme nuk 

zbërthehet në bazë të kushteve të pazbatuara të lejes mjedisore dhe nuk jep informacion mbi atë 

çfarë nuk është zbatuar nga subjekti (Trajtuar në faqet 29-46 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

19.1 Rekomandim: Të merren masa që procesverbali që i lihet subjektit të jetë sa më i plotë 

dhe sa më i kuptueshëm për subjektin. Në këtë procesverbal të përshkruhet konkretisht gjetjet, 

pra cilat kushte të lejes mjedisore nuk janë zbatuar nga subjekti dhe çfarë shkeljesh ligjore 

përfaqësojnë këto gjetje. 

Vazhdimisht 

 

Gjetje 20: DR ISHMPUT Tiranë nuk ka hartuar plane mujore e vjetore për ushtrimin e 

inspektimeve në qarkun e Tiranës, inspektimet janë të rastësishme, në bazë të urdhrave të 

ministrit ose ankesave të ndryshme. Një gjë e tillë bën që kryerja e tyre të mos i shërbejë 

qëllimit të punës, si dhe të mos ketë ndikim në ruajtjen e parametrave mjedisorë në Qarkun e 

Tiranës dhe zbatimit të legjislacionit mjedisor. Sa më sipër është në kundërshtim me pikën 5/dh 

të VKM nr. 46, datë 29.01.2014 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të 

inspektoratit shtetëror të mjedisit, pyjeve dhe ujërave (Trajtuar në faqet 29-46 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

20.1.Rekomandim: DR ISHMPUT Tiranë të hartojë plane mujore e vjetore për ushtrimin e 

inspektimeve në qarkun e Tiranës, në mënyrë që inspektimet të mos jenë të rastësishme, por në 

bazë të një plani i cili të përfshijë të gjitha llojet e aktiviteteve të subjekteve, duke vënë theksin 

tek ato me ndikim të lartë në mjedis.  

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

Gjetje 21: DR ISHMPUT Tiranë, sektori i inspektimit Pyjor gjatë periudhës Tetor-Dhjetor 

2016, vitet 2017 dhe 2018 ka kryer një numër të kufizuar prej 282 inspektime gjithsej, prej tyre 

4 inspektime me metodën on-line; ndarë sipas periudhave 3/muj IV 2016 kryer 40 inspektime, 

viti 2017 kryer 134 inspektime dhe në vitin 2018 janë 108 inspektime.  

Nuk është hartuar një tabelë e grupim analitik i inspektimeve të kryera në sektorin e pyjeve 

sipas klasifikimit: Inspektime në Zonat e mbrojtura me pyje mbrojtëse; 

a. në vijën bregdetare,  

b. në brigjet lumore dhe përrenj me prurje lumore,  

c. në zonat e mbrojtura, 

 d. ne pyjet prodhues,  

e. në kullota livadhe, 

f. në monumentet e natyrës,  

g. zona të përziera.  

Ky klasifikim që do të siguronte rritjen e numrit dhe efektivitetit të inspektimeve, përcaktimin e 

zonave të riskuara, përdorimin me efektivitet të kapaciteteve inspektuese, aktualisht të 
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kufizuara krahasuar me fondin pyjor prej 36,508 ha, shtrirjen territoriale të Qarkut Tiranë me 

fond pyjor e vijë të konsiderueshme bregdetare dhe vijë lumore të disa lumenjve me peshe në 

rrjetin lumor të Republikës (Trajtuar në faqet 46-51 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

21.1. Rekomandim: DR ISHMPUT Tiranë të marrë masa të hartojë tabelën përkatëse të 

grupimit analitik të inspektimeve të kryera në sektorin e pyjeve sipas klasifikimit, me synim 

rritjen e numrit dhe efektivitetit të inspektimeve, përcaktimin e zonave të riskuara dhe 

përdorimin me efektivitet të kapaciteteve inspektuese, aktualisht të kufizuara në raport me 

shtrirjen territoriale të Qarkut Tiranë me vijë të konsiderueshme bregdetare, përfshirë vijën 

lumore të disa lumenjve, me peshë si Republikë. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

Gjetje 22: Në Qarkun e Tiranës është një sipërfaqe e strukturë e konsiderueshme fondi pyjor 

prej 36508 ha, ku predominojnë pyjet mbrojtës bregdetar e lumor, pyjet e Zonave të mbrojtura 

kryesisht bregdetare me vlera të cilësore turistike bregdetare e malore, dhe pyje të tjera me 

funksion çfarëdo e kullota, pasqyruar në tabelën “Struktura e Fondit Pyjor-Kullosor në Qarkun 

Tiranë dhe juridiksion të DR ISHMPUT Tiranë“. 

Mungojnë të dhënat dhe nuk janë parashikuar e kryer inspektime, për sipërfaqet dhe fondet 

pyjore të pyjeve mbrojtës me shtrirje në vijat bregdetare, shpatet lumore, të përrenjve dhe në 

vijat e kurorat e liqeneve dhe Ujëmbledhësve, pasi Qarku i Tiranës përshkohet nga Sistemi 

hidrologjik Ishëm-Erzen: Lumi i Erzenit (Tiranë, Durrës), Lumi i Tiranës, Lumi Tërkuzë; Në 

Kavajë–Rrogozhinë përmbledh basenit ujor Shkumbin (Qarku Elbasan). (Trajtuar në faqet 46-

51 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

22.1. Rekomandim: Nga DR ISHMPUT Tiranë të identifikohen e përditësohet sipas bashkive 

përkatëse: Tiranë, Kamëz, Vorë, Kavajë dhe Rrogozhinë, sipërfaqet e pyjeve mbrojtëse me 

shtrirje në shpatet anësore të lumenjve (pjesët përkatëse brenda territorit juridiksional) si dhe 

të identifikohen sipërfaqet që u përkasin përrenjve dhe brezat e pyjeve mbrojtës të 

Ujëmbledhësve dhe liqeneve, pellgjet ujëmbledhës përkatës, mbështetur në listat përfundimtare 

(ose listat paraprake) të pronave miratuar me VKM-të përkatëse të transferimit në NJVQV-të 

ose përfaqësuesit e subjektit shtetëror; me synim parashikimin, përfshirjen dhe kryerjen e 

inspektimeve. 

Të përditësohet struktura e fondit pyjor kullosor të Qarkut Tiranë për secilën prej 5 bashkive 

Tiranë, Kamëz, Vorë, Kavajë dhe Rrogozhinë. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

Gjetje 23: DR ISHMPUT Tiranë, sektori i inspektimit Pyjor, për periudhën 3/mujori IV vitit 

2016 dhe 2017, në 6 raste për 49,8 mst dru zjarri dhe 25 m3 lëndë punimi, nuk janë marrë 

vendime sekuestrimi, apo për vendimet me dënim administrativ (VDA) të marra nuk janë 

zbatuar pika 4 për sekuestrim që kanë sjellë si pasojë lënien dhe përfitimin e pa drejtë nga 

kundravajtësit të materialit drusor në vlerën e llogaritur sipas VKM nr.391 përkatësisht: tek 

subjekti A.43 mst dru zjarri dhe 25 m3 lëndë punimi, për mos hartim të procesverbalit të 

sekuestrimit e moszbatimi të vendimit të dënimit administrativ (VDA) nr. 2, datë 07.09.2017, 

nr. seri 02717, pika 4; tek subjekti Sh. L.2 mst dru zjarri për mos zbatim të VDA nr.7, datë 

15.07.2017, nr. seri 04102; tek subjekti K. D. 2 mst dru zjarri për mos vendosje e mos 

përcaktim të pikës 4 për sekuestrim në VDA nr.7, datë 20.07.2017, nr. seri 4087, gjendje kjo në 

kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4 dhe nenin 48 të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për 

inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 5/2016, 

datë 04.02.2016 “Për Shpalljen e Moratoriumit në Pyje në Republikën e Shqipërisë”, kërkesave 

të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12,38 pasqyruar në 
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tabelën “Administrimi dhe dokumentimi i materialeve të sekuestruara nga inspektimet i DR 

ISHMPUT Tiranë 2016-2017“(Trajtuar në faqet 56-62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

23.1.Rekomandim: DRISHMPUT Tiranë, pasi të analizojë, nxjerrë përgjegjësitë, të marrë 

masat për zbatimin e procedurave të sekuestrimit, dorëzimit dhe dokumentimit me fletëhyrje të 

depozituesit në APR Tiranë, të materialit Drusor në 6 raste për 49,8 mst dru zjarri dhe 25 m3 

lëndë punimi, për te cilat nuk janë marrë vendime sekuestrimi, apo në vendimet me dënim 

administrativ (VDA) të marra nuk është përcaktuar pika 4 për sekuestrim, ndodhur 

përkatësisht: tek subjekti A. 43 mst dru zjarri dhe 25 m3 lëndë punimi, për mos hartim të 

procesverbalit të sekuestrimit e moszbatim të vendimit të dënimit administrativ (VDA) nr. 2, 

datë 07.09.2017, nr. seri 02717, pika 4; subjekti Sh. L. 2 mst dru zjarri për mos zbatim të VDA 

nr.7, datë 15.07.2017, nr. seri 04102; subjekti K.D. 2 mst dru zjarri për mos vendosje e mos 

përcaktim të pikës 4 për sekuestrim në VDA nr.7, datë 20.07.2017, nr. seri 4087.  

Menjëherë 

 

Gjetje 24: Në 5 raste me 16 mst dru zjarri (nr.8,10,12,14 dhe nr. 28) për materialin konstatuar 

dhe të kapur gjatë transportit dokumentuar me 5 procesverbale të inspektimit nr. Serie 0364, 

datë 22.05.2018, nr.0367, datë 12.06.2018, nr.0234, datë 18.06.2018, on-line nr.0000114-1, 

datë 27.12.2018 dhe Autorizimet e inspektimit nr.606/1, datë 14.05.2018, nr.1045, datë 

11.06.2018, nr.1094/1, datë 18.06.2018, on-line nr.0000114-1, datë 27.12.2018 nuk janë vënë 

nën administrim pra nuk janë dokumentuar me fletë hyrje, pasi rastet janë në ndjekje penale, 

nuk është vendosur sekuestro mbi materialin të ndodhur në Komisariate apo Prokurori, si dhe 

nuk është kërkuar pranë këtyre organeve administrimi i materialit drusor, duke sjell kohëzgjatje 

qëndrimi pa sekuestrim prej 1 vit, me pasojë dëmtim cilësie deri në kalbje, gjendje kjo në 

kundërshtim të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, 

UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu 

III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve 

në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes 

fizike...”, pasqyruar në tabelën emërtuar “Administrimi dhe Dokumentimi i Materialeve të 

Sekuestruara nga Inspektimet DR ISHMPUT Tiranë viti 2018“, për të cilat DRISHMPUT 

Tiranë nuk ka marrë masa të kërkojë në prokurori, për 5 raste me 16 mst dru zjarri mbetur si 

provë nga sekuestrimet kryer për vitin 2018 (sipas tabelës nr. 8,10,12,14, nr.28), duke vënë në 

dukje faktin e rrezikut të humbjes cilësisë produktit nga kohëzgjatja e qëndrimit. (Trajtuar në 

faqet 56-62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 24.1.Rekomandim: DR ISHMPUT Tiranë të marrë masat për shpejtimin e vazhdimit të 

procedurave ligjore të dorëzimit dhe të dokumentimit me fletëhyrje të depozituesit në APR 

Tiranë, të materialit drusor 5 raste me 16 mst që i përkasin vendimeve për dënim administrativ 

(VDA), të vitit 2018, (nr.8,10,12,14 dhe nr. 28 sipas tabelës), në zbatim të rregullave kritereve 

specifike për qarkullimin dokumentimin dhe administrimin e materialit drusor.  

Menjëherë 

 

Gjetje 25: Nga DR ISHMPUT Tiranë nuk ishte bërë arkivimi i dokumentacionit, pasi mungon 

dokumenti fotokopje përmendur bashkëlidhur aneksit shoqërues të procesverbalit të inspektimit 

numër serie 0019503, datë 07.09.2017; nuk janë vazhduar procedurat ligjore të përfundimit të 

inspektimit të subjektit A. shpk; ndërsa në Vendim për Dënim Administrativ(VDA) nr.serie 

0000797, nr.2, datë 07.09.2017 pika 4 të vendimit shprehet “Të sekuestrohet materiali drusor 

te dy mjete dhe rimorkiot e tyre përkatësisht 43 mst dru zjarri dhe 25 m3 trupa.”, nuk është 

hartuar procesverbali i sekuestrimit të materialit drusor prej 43 mst dru zjarri dhe 25 m3 trupa”, 

nuk është prerë fletë hyrja dhe nuk është dorëzuar materiali në subjektin përfaqësues shtetëror 
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Personi fizik S. M. sipas marrëveshjes nr.143/1, datë 3.4.2018; veprime dhe mos veprime në 

kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, me nenin 48 të ligjit nr.10433, datë 16.06.2011”Për 

inspektimin në Republikën e Shqipërisë” , ligjin nr. 5/2016, datë 04.02.2016 “Për Shpalljen e 

Moratoriumit në Pyje në Republikën e Shqipërisë”, ligjin nr.9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet 

dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, 38, ndryshuar me ligjin nr.9791, datë 23.7.2007” Për disa 

shtesa dhe ndryshime te ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005..” (Trajtuar në faqet 56-62 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

25.1.Rekomandim: DR ISHMPUT Tiranë të marrë masa të bëjë arkivimin e dokumentacionit 

dhe të përfshijë në inventar dokumentin fotokopje përmendur bashkëlidhur aneksit shoqërues të 

procesverbalit të inspektimit numër serie 0019503, datë 07.09.2017; si dhe të vazhdojë 

procedurat ligjore për përfundimin e inspektimit në subjektin A. shpk; mbështetur në Vendim 

për Dënim Administrativ (VDA) nr.serie 0000797, nr.2, datë 07.09.2017, pika 4, shprehur “Të 

sekuestrohet materiali drusor te dy mjete dhe rimorkiot e tyre përkatësisht 43 mst dru zjarri 

dhe 25 m3 trupa.”, të hartojë procesverbalin e sekuestrimit të materialit drusor prej 43 mst dru 

zjarri dhe 25 m3 trupa.”, duke prerë fletë hyrjen dhe të dorëzojë materialin drusor në subjektin 

përfaqësues shtetëror. 

Menjëherë 

 

Gjetje 26: DR ISHMPUT Tiranë, sektori pyjor për 3/mujorin e IV, viti 2016 deri 2017 lidhur 

më dëmtimet në pyje nga kundravajtësit nga 23 raste me vlerë dëmi 43,492.235 lekë, vetëm 

në 5 raste në vlerën prej 30,878,235 lekë ka hartuar Procesverbale Vlerësimi Dëmi (PVD), të 

cilat i ka kallëzuar në prokurori, ndërsa në 18 raste me vlerën 12,614,000 lekë, nuk janë 

hartuar PVD dhe nuk janë dërguar për arkëtim përkatësisht; (Bashkisë Tiranë 5 raste me vlerë 

8,818,000 lekë nr. 1;2; 14; 16 dhe 17 dhe në AdZM Tiranë 13 raste vlerë 3,796,000 lekë, 

nr.1/2016, nr. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 18; 19, nr. 20, për të cilat Vendimet e Dënimeve 

Administrative (VDA) kanë marrë formë të prerë), që kanë sjellë pasoje mos arkëtime në 

vlerën 12,614,000 lekë, në kundërshtim me Nenin 40/1, të ligjit nr. 9791 datë 23.7.2007, ”Për 

disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9385, date 04.05.2005 ”Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, 

ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 ”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, ligji nr. 10279, 

datë 20.05.2010 “Për Kundravajtjet Administrative”, pasqyruar në tabelën emërtuar: 

“Procesverbale të Vlerësimit të Dëmit në Pyje për vitin 2016, 2017 dhe 2018 Sektori i 

Inspektoratit te Policisë Pyjore, DRISHMPUT Tirane“,(Trajtuar hollësisht në faqet 62-65 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

26.1.Rekomandim: DR ISHMPUT Tiranë, pasi të analizoje e nxjerrë përgjegjësinë për 

vonesën, të marrë masa të hartojë Procesverbale Vlerësimi Dëmi (PVD), për 18 raste me 

vlerën 12,614,000 lekë, që i përkasin v. 2017, dhe ti dërgojë për arkëtim përkatësisht; 

(Bashkisë Tiranë 5 raste me vlerë 8,818,000 lekë nr. 1;2; 14; 16 dhe 17 dhe në AdZM Tiranë 

13 raste vlerë 3,796,000 lekë, nr. 1/2016, nr. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 18; 19,nr. 20, për të 

cilat Vendimet e Dënimeve Administrative (VDA) kanë marrë formë të prerë), që kanë sjellë 

pasojë mosarkërime në vlerën 12,614,000 lekë. 

Ndërsa 5 raste në vlerën prej 30,878,235 lekë për të cilat janë hartuar Procesverbale Vlerësimi 

Dëmi (PVD), dhe janë ka kallëzuar në Prokurori, të ndjekë procesin dhe pas përfundimit të 

procedurave ligjore të prokurorisë, ti dërgojë për ekzekutim arkëtim të vlerës dëmit tek 

përfaqësuesit pronar të pyllit,sipas tabelës “Lista e kallëzimeve penale të subjekteve 

kundravajtës dhe dërgimi i PVD në Prokurori për Dëmet në Pyje” 

Menjëherë 

Gjetje 27: DR ISHMPUT Tiranë Sektori Pyjor për vitin 2018 lidhur më dëmtimet në pyje nga 

kundravajtësit, nga 26 raste me vlerë dëmi 3,562,679,000 lekë, prej tyre në 3 raste me vlerë 
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3,555,999,000 lekë (nr, 5, 16, 21) ka hartuar Procesverbale Vlerësimi Dëmi (PVD) dhe 

kallëzuar në prokurori (prej tyre Subjekti “X” shpk me vlerë dëmi 3,555,000,000 lekë), ndërsa 

në 23 raste me vlerën 6,680,000 lekë, janë hartuar PVD dhe janë në proces dërgimi për 

arkëtim përkatësisht: (Bashkisë Tiranë dhe AdZM Tiranë 23 raste me vlerë 6,680,000 lekë nr. 

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 për të cilat Vendimet 

e Dënimeve Administrative (VDA) kanë marrë formë të prerë), që kanë sjellë pasoje vonesa 

dhe mosarkëtime në vlerën 6,680,000 lekë, në kundërshtim me Nenit 40/1 te ligjit nr. 9791 datë 

23.7.2007, ”Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 9385, date 04.05.2005 “Për pyjet dhe 

shërbimin pyjor”, Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 ”Për inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë”, Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për Kundravajtjet Administrative”, pasqyruar në 

tabelën emërtuar: “Procesverbale të Vlerësimit të Dëmit në Pyje për vitin 2016, 2017 dhe 2018 

Sektori i Inspektoratit te Policisë Pyjore, DRISHMPUT Tirane“(Trajtuar në faqet 68-71 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

27.1 Rekomandim: DR ISHMPUT Tiranë, pasi të analizoje e nxjerrë përgjegjësinë të marrë 

masa të dërgojë për arkëtim Procesverbalet Vlerësimi Dëmi (PVD), për 23 raste me vlerë 

6,680,000 lekë, që i përkasin v. 2018 me shkresat përcjellëse për arkëtim përkatësisht; 

(Bashkisë Tiranë dhe AdZM Tiranë nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 

22, 23, 24, 25, 26 për të cilat Vendimet e Dënimeve Administrative (VDA )kanë marrë formë 

të prerë), që kanë sjellë pasoje vonesa dhe mosarkëtime në vlerën 6,680,000 lekë, 

Ndërsa 3 raste në vlerën prej 3,555,999,000 lekë për të cilat janë hartuar Procesverbale 

Vlerësimi Dëmi (PVD), dhe janë kallëzuar në Prokurori, të ndjekë procesin dhe pas 

përfundimit të procedurave ligjore të prokurorisë, ti dërgojë për ekzekutim arkëtim të vlerës 

dëmit tek përfaqësuesit pronar të pyllit, sipas tabelës “Lista e Kallëzimeve penale të subjekteve 

kundravajtës dhe dërgimi i PVD në Prokurori për Dëmet në Pyje”. 

Menjëherë 

Gjetje 28: Në DR ISHMPUT Tiranë për vitet 2016, 2017 dhe 2018 mungojnë e nuk janë 

dërguar nga ISHMP Tiranë organika, (apo miratimi dhe vazhdimi me organikat ekzistuese), 

dhe kërkesat e shpeshta me e-maile datë 18.10.2017, datë 22.10.2018 të DR ISHMPUT Tiranë 

drejtuar sektorit burimeve njerëzore të ISHMPUT, nuk kanë kthyer përgjigje; pra nuk ka pasur 

shkresë të dërgimit të strukturës organike për 3 vitet 2016, 2017 dhe 2018, situatë kjo në 

kundërshtim me VKM nr.187, datë 8.3.2017, VKM nr.103, datë 4.2.2015 “Për Krijimin dhe 

mënyrën e Organizimit të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe 

Ujërave”, ndryshuar me VKM nr. 659,datë 10.11.2017 dhe VKM nr.338, datë 06.06.2018. 

(Trajtuar në faqet 79-86 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

28.1.Rekomandim: DR ISHMPUT Tiranë të marrë masa, ti kërkojë Inspektorit të 

Përgjithshëm të ISHMPUT Tiranë dhe të ndjekë në rrugë administrative tek Ministri Turizmit 

dhe Mjedisit dërgimin në rrugë zyrtare të strukturës dhe organikës vjetore përkatëse të miratuar 

për DR ISHMPUT Tiranë.  

Menjëherë  

 

Gjetje 29: DR ISHMPUT Tiranë në vitin 2018 (por edhe ne vitet 2016 e 2017) paraqitet me 

një strukturë faktike të punësuarish me përbërje me arsim të lartë në specialitete dhe të 

përafërta 21 inspektorë ose 72% nga të cilët: inxhinieri pyjesh brenda profesionit 2 inspektorë 

ose 7%, inxhinierë mjedisi 4 inspektorë ose 14 %, 2 agronom dhe 1 inxhinier agrar 1 biolog 

dhe 1 veterinar gjithsej 5 ose 17%, 7 inspektorë juristë ose 24%, 3 inspektorë ekonomiste e 

biznes ose 11%; ndërsa në profesione specialitete të tjera 8 inspektorë ose 28 % nga të cilët; 3 

me arsim shkenca sociale-politike, 2 me arsim sport, 1 gjeografi dhe 1 inspektor me arsim 

gjuhë e huaj. Kjo strukturë është e pa përshtatshme, jo funksionale dhe jo në përputhje 
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me kriteret, kërkesat detyrat, funksionet përcaktuar në VKM nr. 103, datë 4.2.2015 “Për 

krijimin dhe mënyrën e Organizimit të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, 

Pyjeve dhe Ujërave”, të ndryshuar Kreu V, “Dispozita Transitore dhe të Fundit” pikat 2, 

pasqyruar në tabelën emërtuar “Struktura Faktike e Inspektorëve sipas specialiteteve ne DR 

ISHMPUT Tiranë më 31.12.2018” (Trajtuar në faqet 79-86 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

29.1.Rekomandim: DR ISHMPUT Tiranë me ISHMPUT të marrin masat të nisi procedurat 

për rishqyrtimin e rekrutimeve të bëra dhe të përshtatë marrëdhëniet kontratore të punësimit të 

punonjësve me kontratë; të hartojë, rishqyrtojë dhe miratojë tek Ministri dhe zbatojë kriteret 

përkatës (nëse ato mungojnë, apo nëse nuk përshtaten të hartohen dhe të kërkohet miratimi i 

ministrit). Konkretisht nga auditimi konstatohet se lidhur me specialitete të tjera janë të 

punësuar në 8 raste, (e barabartë kjo me 27 % të numrit t përgjithshëm), inspektorë, nga të 

cilët;  

 3 inspektorë të diplomuar në shkencat sociale- politike,  

 2 inspektorë të arsimuar në fakultetin e edukimit fizik dhe sporteve,  

 1 inspektor i profilit  gjeografi dhe 1 inspektor me arsim gjuhë e huaj.  

Në të kundërt, të merren masa për ndërprerjen e kontratave të punës si punonjës të 

papërshtatshëm dhe të rekrutuar e kontraktuar në mënyrë të kundraligjshme dhe jo në 

përputhje me kriteret, kërkesat detyrat, funksionet e përcaktuara në VKM nr.103, datë 

4.2.2015 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit të funksionimit të Inspektoratit Shtetëror 

të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave”, të ndryshuar Kreu V, “Dispozita Transitore dhe të Fundit”, 
pikat 2 pasqyruar në tabelën emërtuar “Struktura Faktike e Inspektorëve sipas specialiteteve ne 

DR ISHMPUT Tiranë më 31.12.2018”, 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

Gjetje 30: DR ISHMPUT Tiranë, gjatë periudhën 2015, 2016, 2017 dhe 2018 ka pasur 

Strukturë të paqëndrueshme inspektorësh, karakterizuar me ndërprerje të shpeshta, emërime 

inspektorësh në mënyrë të parregullt dhe strukturë faktike të parregullt përshkruar hollësisht 

më sipër, gjendje kjo ardhur si pasojë sepse ISHMPUT ka kryer emërime pa u mbështetur në 

respektim kriteresh të përcaktuara, pa pasur një dokument të përgatitur dhe miratuar, lidhur me 

kërkesat specifike për arsimin e inspektorëve dhe me kërkesat specifike për çdo vend pune në 

ISHMP të miratuara nga Inspektorati Qendror”. Kjo gjendje është në kundërshtim me VKM 

nr. 103, datë 4.2.2015 “Për Krijimin dhe mënyrën e Organizimit të Funksionimit të 

Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave”, Kreu V, “Dispozita Transitore dhe të 

Fundit”, pikat 2 ku shprehet: pasqyruar ne tabelën emërtuar “Largimet nga shërbimi Civil dhe 

Ndërprerje e marrëdhënies punës, shkaqet sipas Urdhrave ecuria e procesit DR ISHMPUT 

Tiranë“(Trajtuar në faqet 79-86 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

30.1 Rekomandim: DR ISHMPUT Tiranë dhe ISHMPUT me propozim të Kryeinspektorit të 

Përgjithshëm të përgatitësin, paraqitin e marrin miratimin tek Ministri i Turizmit dhe Mjedisit 

dokumentin për kërkesat specifike arsimin e inspektorëve dhe kërkesat specifike për çdo vend 

pune në ISHMP të miratuara nga Inspektorati Qendror”, pasqyruar ne tabelën emërtuar 

“Largimet nga shërbimi Civil dhe Ndërprerje e marrëdhënies punës, shkaqet sipas Urdhrave 

ecuria e procesit DRISHMPUT Tiranë“.  

Menjëherë 

 

Gjetje 31: Nga auditimi i urdhrave të ndërprerjeve të marrëdhënieve te punës, nxjerrë nga 

ISHMPU për periudhën 2015-2018, konstatojmë strukturë të paqëndrueshme inspektorësh ne 

DRISHMPUT Tiranë nga ndërprerja e marrëdhënies se punës dhe largimet nga shërbimi 31 
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punonjës ose 77,5%, kohëzgjatje mesatare të marrëdhënies së punës më pak se 1 vit e 6 muaj 

me ndikim në mungesën e kualifikimit të nevojshëm, prej tyre: 13 punonjës me kontratë pune 

inspektorë pyjesh, 17 punonjës civil inspektorë mjedisi dhe 1 punonjës mbështetës; ndërsa 

sipas shkaqeve përshkruar në urdhrat e ISHMPU-së ndërprerjet grupohen: 5 inspektorë janë 

larguar për diploma të parregullta, 1 inspektor për mungesë diplome, 7 inspektorë me 

dorëheqje, 2 inspektorë transferuar në ISHPU, 3 inspektore emëruar përkohësisht nga DAP 

transferuar në mbushje të afatit 6 mujor, 1 inspektor për emërim nga Ministri në shkelje të 

kompetencës së DAP, 1 inspektor mosplotësim të kriterit integritetit, 7 inspektorë për mase 

disiplinore nga DRISHMPU, shkelje disipline e orari pune prej të cilëve 3 inspektorë janë në 

proces gjyqësor dhe 2 inspektorë larguar nga Departamenti Antikorrupsion, kurse 1 punonjës 

shërbimi larguar me masë disiplinorë i cili ka kërkuar dokumente për ndjekje procesi, trajtuar 

në tabelën emërtuar: “Largimet nga shërbimi Civil dhe Ndërprerje e marrëdhënies punës, 

shkaqet sipas Urdhrave ecuria e procesit DR ISHMPUT Tiranë“. (Trajtuar në faqet 79-86 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

31.1 Rekomandim: DR ISHMPUT Tiranë, Burimet njerëzore dhe juristi në bashkëpunim dhe 

nëpërmjet ISHMPUT të marrin masa për ndjekjen e ecurisë së procesit e procedurave dhe 

proceseve gjyqësore të ankimimeve eventuale te punëmarrësve për ndërprerje te njëanshme të 

marrëdhënies dhe kontratës së punës nga punëdhënësi DR ISHMPUT “me vendim largimi” për 

3 punonjës, që janë në proces gjyqësor; si dhe për 8 punonjës në viti 2017 dhe 16 punonjës në 

vitin 2018, pasqyruar në tabelën emërtuar “Largimet nga shërbimi Civil dhe Ndërprerje e 

marrëdhënies punës, shkaqet sipas Urdhrave ecuria e procesit DR ISHMPUT Tiranë” . 

Menjëherë dhe në Vazhdimësi 

 

Gjetje 32: Nga auditimi i dokumentacionit te lëvizjes se mjeteve te transportit për kryerjen e 

inspektimit pranë këtij Inspektorati konstatohet se nuk janë hartuar urdhra dhe nuk janë ngritur 

komisione për testimin e mjeteve për (harxhimin) e karburantit në litra/100km, për mjetet që 

kanë në dispozicion institucioni (Trajtuar në faqet 86-92 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).                                

32.1. Rekomandim: Të merren masa dhe të nxirret urdhër nga titullari i institucionit për 

normimin e harxhimit të karburantit në litra/100 km, për mjetet që ka institucioni në 

dispozicion për kryerjen e inspektimeve në terren.  

                           Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

Gjetje 33: Nga auditimi i kryer në DR ISHMPUT Tiranë për pasqyrat financiare rezultoi se, 

nga specialistja e financës pasqyrat financiare nuk janë mbajtur sipas ligjit nr. 9228, datë 

29.04.2004, “Për Kontabilitetit dhe Pasqyrave Financiare”, neni 7 pika 1 “Inventari i aktiveve 

dhe detyrimeve”;  

-Pasqyrat financiare nuk japin një pamje reale dhe të saktë të gjendjes financiare të institucionit 

në mbyllje të periudhës ushtrimore 2016-2017 e për rrjedhojë nuk i ofrojnë ndihmë 

menaxherëve të institucionit në marrjen e masave për arritjen e objektivave; 

-Nuk ishte hartuar bilanci paraprak verifikues, me qëllim për të parë edhe procedurat e 

rakordimit, siç kërkon UMF nr. 14 datë 28.12.2006, pika 3;  

-Bilanci kontabël së bashku me formatet (pasqyrat) financiare nuk janë shoqëruar me 

pyetësorin përkatës, formatin nr.12 “Pyetësori dhe shënime shpjeguese për hartimin e llogarive 

të administrimit financiar të vitit”. Ky pyetësor nuk ishte bashkëlidhur bilancit përkatës, me 

qëllim për të bërë disa saktësime e shpjegime të llogarive përkatëse (Trajtuar në faqet 92-97 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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33.1. Rekomandim: Specialistja e financës në DR ISHMPUT Tiranë të përgatisë bilancin 

verifikues, si dhe të plotësojë pasqyrat financiare në periudhat e ardhme  konform rregullave në 

fuqi, duke e shoqëruar bilancin vjetor me relacionin me përgjigjet e pyetësorit, në përputhje me 

kërkesat e udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.8,datë 9.3.2018 “Për 

Procedurat e Përgatitjes dhe Raportimit të Pasqyrave Financiare Vjetore të Njësive të 

Qeverisjes Përgjithshme”  

                                 Menjëherë dhe në vijimësi  

 

Gjetje 34: Nga auditimi u konstatua se ditarët e veprimeve kontabël nuk mbaheshin konform 

VKM nr. 783, datë 22/11/2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël”. 

Nga mos mbajtja e ditarëve të magazinës nuk janë kryer këto pasqyrime në bilancet e viteve 

2016-2017 dhe si rezultat nuk është kryer kontabilizimi i fletë hyrjeve dhe fletë daljeve, pra 

nuk janë mbajtur kartelat dyfishe sipas udhëzimit nr.30. date 27.12.2011, “Për Menaxhimin e 

Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”. Si pasojë e këtyre mosveprimeve, nuk është kryer 

kuadrimi midis specialistes së financës dhe magazinës, në mënyrë që të saktësohet gjendja në 

fund të vitit. Konstatohet se vlera prej 154,548 lekë, është gjendje sipas vlerave kontabël të 

kartelave të magazinës për vitin 2017, por nuk është e pasqyruar si gjendje në bilancin e këtij 

viti (Trajtuar në faqet 92-97 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

34.1. Rekomandim: Specialistja e financës në DR ISHMPUT Tiranë të marrë masat për të 

çelur ditarët kontabël dhe të pasqyrojë veprimet ekonomike sistematikisht dhe në kronologji. 

Gjithashtu, në bilancin e veprimtarisë së vitit 2019 të pasqyrohen e kontabilizohen veprimet e 

lëvizjes së vlerave materiale sipas kartelave të magazinës, të kuadruara dhe barazuara. Me 

veprim të veçantë të sistemohet nëpërmjet ditarit të veprimeve të ndryshme vlera prej 154,548 

lekë, e pa sistemuar dhe pa kontabilizuar që i përket vitit 2017. Mbajtja e kontabilitetit të bëhet 

në mënyrë të informatizuar nëpërmjet programeve informatike përkatëse.  

Menjëherë  

  

Gjetje 35: Nga auditimi rezultoi se janë ngritur komisione për nxjerrjen jashtë përdorimit te 

mallrave, si dhe nuk janë hartuar relacionet për asgjësim e tyre veprime keto që bien ne 

kundërshtim me Udhëzimin e MF nr.30 date 27.12.2011, “Për Menaxhimin e Aktiveve ne 

Njësite e Sektorit Publik.(Trajtuar në faqet 92-97 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

35.1 Rekomandim: DR ISHMPUT Tiranë të marrë masa dhe të hartojë urdhrat dhe të ngrejë 

komisionet e vlerësimit, dhe në rastet e daljes nga përdorimi apo asgjësimit të mallrave, të 

bazohet kjo veprimtari  mbi relacionet e argumentuara nga komisionet e ngarkuara; vënien në 

dijeni të titullarit dhe marrjen e miratimeve respektive, sipas udhëzimeve në fuqi. 

                         Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

Gjetje 36: DR ISHMPUT Tiranë për vitin 2017 në zbatim të urdhrit të Ministrit nr.23, datë 

18.04.2016, për transferimin e inventarit godinave dhe aseteve ne administrim të ISHMP është 

marrë në dorëzim Godina e Drejtorisë se Shërbimit Pyjore Kavajë ne vlerë prej 5,206,083 lekë, 

e cila nuk ka dokumentacion bashkëlidhur. Sa më sipër, kjo vlere është paraqitur në AQT e 

pasqyruara në kontabilitet. Godina e cila është e regjistruar ne kontabilitet, nuk ka 

dokumentacion ku të arsyetohet mbi vlerën fillestare të ndërtesës, si pasojë në këto kushte nuk 

është llogaritur amortizimi dhe nuk është kryer dhe as nuk ka filluar procedura për regjistrimin 

e saj në ASHK (ish ZVRPP) Kavajë . (Trajtuar në faqet 86-92 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

36.1. Rekomandim; DR ISHMPUT Tiranë në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe 

Mjedisit të marrë masat dhe të administrojnë dokumentacionin e plotë për transferimet kapitale 
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të godinës, në përputhje me kërkesat e Udhëzimit nr.30 datë 27.12.2011 ”Për Menaxhimin e 

Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”. 

Menjëherë 

 

Gjetje 37: Nga DR ISHMPUT Tiranë nuk janë hartuar dokumentet “Regjistrit të Riskut”, 

Planveprimet e Menaxhimit të Riskut”, si dhe nuk është përcaktuar Koordinatori i riskut, lidhur 

me parashikimin, zbërthimin, programimin, monitorimin, raportimin e treguesve si hartimi i 

planeve vjetor të inspektimeve në funksion të përmbushjes të objektivave dhe misionit kryesor, 

gjendje kjo në mos përmbushje të nenit 21 (i cili përcakton bazat për menaxhimin e riskut), të 

ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 ”Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar si dhe të 

Manualit “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin“, (Shtojcat përkatëse 6,7 dhe Udhëzimit 

nr. 16, datë 20.07.2016 ”Për Përgjegjësitë dhe Detyrat e Koordinatorit të Menaxhimit Financiar 

dhe Kontrollit dhe Koordinatorit të Riskut në Njësitë Publike”). (Trajtuar në faqe 98-101 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

37.1.Rekomandim: DR ISHMPUT Tiranë, Kryeinspektori dhe strukturat Përgjegjësit e 

sektorëve me specialistin e Financës të marrin masat dhe të hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë 

dokumentet “Regjistrit të Riskut”, ”Plan veprimet e Menaxhimit të Riskut, Koordinatorin” , si 

dhe të dërgojnë kopje të tyre në ministrinë e linjës administrative, lidhur me parashikimin, 

zbërthimin, programimin, monitorimin, raportimin e treguesve të planeve vjetor të 

inspektimeve të hartuara, në përmbushje të objektivave dhe misionit kryesor të institucionit.  

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

Gjetje 38: Lidhur me Funksionimin e Sistemeve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit për 

vitin 2016 e 2017, në DR ISHMPUT Tiranë mungojnë nuk janë hartuar plotësuar e dërguar 

“Pyetësori i Vetëvlerësimit të SMFK” për v. 2016 ne v. 2017 dhe për v. 2017 ne v. 2018 si dhe 

nuk u paraqitën dokumente shkresore si të dërgimit nga DR ISHMPUT Tirane ashtu edhe të 

kërkimit të tyre nga ISHMPUT Tiranë; gjendje në mos përmbushje të neneve 17 dhe 29 të ligjit 

nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” 

dhe nenit 18 të ligjit 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar. (Trajtuar në faqe 98-101 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

38.1 Rekomandim: DR ISHMPUT Tiranë të marrë masa të hartojë, plotësojë, dërgojë në 

strukturat përkatëse dhe të marrë masat për batimin efektiv të aspekteve të vendosur në 

dokumentin “Pyetësori i Vetëvlerësimit të MFK” për çdo vit. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

 

V. KONKLUZIONE  
BAZA PER OPINIONIN ISSAI 40001 

KLSH ka audituar veprimtarinë e DRISHMPUT Qarku Tiranë në mbështetje të ligjit 

nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit” dhe ISSAI 1700 dhe ISSAI 4000. 

Auditimi u krye në përputhje me kërkesat e manualit të auditimit të përputhshmërisë1: dhe 

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të zbatueshme për Institucionet Supreme të Auditimit. 

                                                 
1 Mbështetur mb1 -Sipas Manualit të Auditimit të Përputhshmërisë të KLSH-së, (fq.66), kapitulli V, pika 5.4, “Opinioni i kualifikuar”:  

Audituesi shpreh një konkluzion me rezerve kur në gjykimin profesional të tij, efekti ose efektet e mundshme të një çështjeje, nuk janë aq 
materiale sa që të justifikojnë një konkluzion të kundërt ose një refuzim të konkluzionit. Kur auditimi i përputhshmërisë kryhet së bashku me 

pasqyrat financiare, audituesi mund të shpreh një opinion me rezerve kur devijimet janë materiale por jo të përhapura ose n.q.s. audituesi nuk 

është në gjendje të sigurojë evidencë auditimit të përshtatshme dhe të mjaftueshme dhe, efektet e mundshme, janë materiale por jo të 
përhapura. 
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Sipas kërkesave etike, te cilat janë relevante për auditimin tonë në institucionet buxhetore, 

KLSH është e pavarur nga DRISHMPUT Qarku Tiranë dhe përgjegjësitë e tjera etike janë 

përmbushur në pajtim me këto kërkesa. Ne besojmë se dëshmitë e evidencës së auditimit që 

kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për sigurimin e bazës për opinionin tonë. 

Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në standardet e INTOSAI-t dhe Manualit të 

Përputhshmërisë të KLSH-it, kryer në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, 

Pyjeve, Ujërave dhe Turizmi (DRISHMPUT) Qarku Tiranë, rezultuan devijime nga kuadri 

ligjor rregullator në fuqi (kriteret) dhe konkretisht:  

a. -DRISHMPUT Tiranë, që ushtron aktivitetin në juridiksion Qarku në 5 Bashki Tiranë, 

Kamëz, Vorë, Kavajë dhe Rrogozhinë, për periudhën objekt auditimi nga data 01.09.2016 deri 

më 01. 10.2018, ka kryer 1429 inspektime, ndarë 1147 inspektime ne mjedis dhe 282 në Pyje 

kullota; prej tyre në v.2018 me metodën on-line 194 inspektime 190 në mjedis dhe 4 në pyje; 

tregues i pamjaftueshëm për mundësim dhënie opinioni të arritjes objektivit kryesor, duke u 

mbështetur vetëm në numrin faktik të inspektimeve, pasi ka munguar plani i miratuar i 

inspektimeve për secilin prej 3 viteve 2016, 2017 dhe 2018, dhe për shkak të mungesës së 

bazës së krahasimit, nga Grupi i auditimit u bë evidentimi dhe listimi i numrit të inspektimeve 

të kryera duke hartuar tabelat përkatëse  të realizimit faktik. 

b. Nga DRISHMPUT Tiranë nuk është hartuar dhe miratuar plani vjetor i inspektimeve 

mbështetur në përcaktimin, argumentimin e zgjedhjes së subjekteve dhe fushave për inspektim 

mbi bazën e riskut si dhe regjistrit të riskut,  

c.-Në kryerjen e inspektimeve janë konstatuar mangësi e parregullsi në mbajtjen e 

dokumentacionit të inspektimeve, planeve vjetore, parashikimin e riskut, në sistemimin, 

arkivimin, përmbledhjen e dokumentacionit përbërës: Autorizim inspektimi, procesverbal 

inspektimi, procesverbal kundravajtje, raport përmbledhës të inspektimit deri në ekzekutimin e 

gjobave, sekuestrimeve, procesverbaleve të vlerësimit të dëmit(PVD) etj, 

 d. Nga auditimi i kryerjes së inspektimeve rezultuan me mangësi e shkelje 298 praktika 

inspektimesh kundrejt 1429 inspektime të kryera ose 21 % sipas fushave:  

- në mjedis 230 inspektime ose 20.% kundrejt 1147 gjithsej, në kundërshtim me ligjin nr.10431 

datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e 

Mjedisit”, me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” 

nenin 45-48 dhe me ligjin nr.10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29, pika1/ii, 

“Kundërvajtjet” 

 - në pyje kullota 60 inspektime ose 21,2 % kundrejt 282 inspektimeve; mangësi në autorizimet 

e inspektimit, procesverbalit të inspektimit, ne plotësimin, mosdërgimin për ekzekutim të 

procesverbaleve të vlerësimit të demit, në plotësimin e vendimit përfundimtar të inspektimit; në 

kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në 

Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 

23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12 dhe me Manualin e Përgjithshëm të 

Inspektimit në Republikën e Shqipërisë,  si dhe VKM nr. 396, datë 21.06.2006, 

e.- Numër i kufizuar i inspektimeve me metodën on-line,  kryesisht inspektimet në pyje, në 

moszbatim të urdhrit nr. 284, datë 3.5.2018 “Për Kryerjen e Inspektimeve On-Line”  kjo për  2 

grup shkaqesh: 

1.Shkak të sistemit lidhur me mangësitë dhe nevojën për modifikimin e përfshrjes në 

programin e inspektimeve on-line të 5 formateve të procesverbaleve; zgjidhjen, përfshirjen në 

sistem të 3 problemeve lidhur me identifikimin përcaktimin e ekonomive, ngastrave pyjore, 

kullosore, zonave te mbrojtura objekt inspektimi, identifikimin e kundravajtesit ne kushtet e 

                                                                                                                                                           
i ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”. 
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flagrancës, kur nuk kane apo nuk paraqesin kartën ID (ne ekonomit pyjore, kullosore, ne rruge 

auto etj); -Problemi i planeve mujore apo vjetore te punës sipas ekonomive pyjore, kullosore, 

zonave te mbrojtura, gjueti etj, pasi sistemi i inspektimit on-line pranon vetëm subjekte me nr 

Nipt, gjë e cila ne ekonomit pyjore, kullosore etj nuk ekziston, nuk i përshtatet; për të cilat 

kemi propozuar masat për rregullimet.   

2. Nevoja për përmirësime afatesh ligjore për inspektimet në pyje, në harmonizim dhe zbatim 

të dy ligjeve nr. 10433, datë 16.6.2011“Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”  dhe ligjit 

nr. 9385, datë 4.5.2005 ”Për pyjet dhe shërbimin pyjor” në kryerjen e inspektimeve në fushën 

e pyjeve në drejtim rregullimit dhe përputhjes afateve  ndërmjet neneve 45 dhe 46 të Ligjit nr. 

10433, datë 16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” me nenin 38 të ligjit nr. 

9385, datë 4.5.2005 ”Për pyjet dhe shërbimin pyjor” të ndryshuar, 

-rishqyrtimin dhe ndryshimin e afateve përcaktuar (prej 3 dhe 5 ditë) lidhur me dërgesat e 

njoftimeve të praktikave inspektuese, duke i rritur deri në 1javë, për inspektimet që kryhen në 

Sektorin Pyjor, nisur nga veçoritë e inspektimeve në Sektorin e Policisë Pyjore lidhur me 

hapësirën dhe shtrirjen territoriale, gjendjen dhe lëvizjen e selive (adresave) te subjekteve me 

veprimtaritë në fondin pyjor, dhe vonesat në rastet e dërgesave te njoftimeve të praktikave 

inspektuese me pasoja humbje të çështjeve në gjykata; për të cilat kemi propozuar rishqyrtimin 

dhe masat për përmirësim ligjo ne nenet 32 dhe 45 të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011 “Për 

Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, në  harmonizim me ligjin nr. 9385, datë 4.5.2005 

”Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të ndryshuar. 

f. DRISHMPUT Tiranë, sektori i inspektimit Pyjor, nga inspektimet në pyje nuk ka 

dokumentuar e vënë nën administrim të subjekteve shtetërore  në 11 raste me 64,8 mst dru 

zjarri  dhe 25 m2 lëndë punimi që i përkasin  periudhës 3/mujori IV v. 2016  dhe v. 2017, në  6 

rate për 49,8 mst dru zjarri dhe 25 m3 lëndë punimi për të cilat nuk janë marrë vendime 

sekuestrimi, apo përmoszbatim   të pika 4 për sekuestrim të vendimeve  nuk janë prerë 

fletëhyrje, me pasojë lënie dhe përfitimin e pa drejtë tek kundravajtëait të materialit drusor; 

ndërsa për v.2018 në 5 raste me 16 mst dru zjarri konstatuar dhe kapur gjatë transportit 

dokumentuar me 5 procesverbale të inspektimit nuk janë vënë nën administrim pra nuk janë 

dokumentuar me fletë hyrje, pasi rastet janë në ndjekje penale dhe nuk është vendosur 

sekuestro mbi materialin të ndodhur në Komisariate apo Prokurori 

 g. 1. DRIDHMPUT Tiranë Sektori Pyjor për 3/muj IV v. 2016 deri v. 2017 për  dëmtimet në 

pyje nga kundravajtësit prej 23 rasteve me vlerë dëmi 43,492.235 lekë, vetëm në 5 raste në 

vlerën 30,878,235 lekë ka hartuar Procesverbale Vlerësimi Dëmi (PVD), të cilat i ka kallëzuar 

në prokurori, ndërsa në 18 raste me vlerën 12,614,000 lekë, nuk janë hartuar PVD dhe nuk 

janë dërguar për arkëtim në bashkitë dhe ne AKZM respektive. 

2. DRIDHMPUT Tiranë Sektori Pyjor në v. 2018, për dëmtimet në pyje nga kundravajtësit, 

prej 26 rasteve me vlerë dëmi 3,562,679,000 lekë, ku në 3 raste me vlerë 3,555,999,000 lekë 

(nr, 5, 16, 21) ka hartuar Procesverbale Vlerësimi Dëmi (PVD) dhe kallëzuar në prokurori 

(prej tyre Subjekti “Pashkashesh” shpk me vlerë dëmi 3,555,000,000 lekë), ndërsa në 23 raste 

me vlerën 6,680,000 lekë, janë hartuar PVD dhe janë në proces dërgimi për arkëtim që kanë 

sjellë pasoje vonesa ne arkëtimin të  vlerës prej 6,680,000 lekë, 

h.   DR ISHMPUT Tirane  nuk ka vepruar për  49 raste në vlerën 8,590,000 lekë, prej të cilave: 

për 23 rastet me vlerën 6,900,000 lekë për mos vendosje të masës minimale të gjobës nga 

inspektimet për shkeljet në mjedis, për 19 raste subjekte për vlerën 190,000 lekë në inspektime 

për verifikimin e detyrës në subjektet me kontrata te mbetjeve te rrezikshme; për 7 raste vlerën 

1,500,000 leke, për  mosvendosje gjobe subjekteve që nuk  kanë plotësuar kushtet e lejeve të 

lëna detyrë, nuk kanë paraqitur raportet e vetmonitorimi, në kundërshtim me ligjin nr.10431 

datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për 
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inspektimin në Republikën e Shqipërisë” ligjin nr.10448, datë 14.07.2011“Për lejet e mjedisit”, 

neni 29, pika1/ii,  

i. DRISHMPUT Tiranë për periudhën 2015, 2016, 2017 dhe 2018, për shkak të mos nxjerrjes e 

miratimit të aktit përkatës të kritereve të punësimit, zotëron strukturë të pa përshtatshme e të 

paqëndrueshme punonjësish me rreth 40, ku kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës e larguar nga 

shërbimi civil 31 punonjës ose 77,5%,(13 inspektorë pyjesh me kontratë, 17 punonjës civil 

inspektorë mjedisi) me kohëzgjatje mesatare më pak se 1vit e 6 muaj me ndikim e mungesë të 

kualifikimit të nevojshëm; si dhe me nivel kualifikimi specialitet të pa përshtatshëm, jo 

funksionale dhe jo në përputhje me kriteret e kërkesat detyrat, funksionet përcaktuar në VKM 

nr. 103, datë 4.2.2015 “Për Krijimin dhe mënyrën e Organizimit të Funksionimit të 

Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave”  

j. DRISHMPUT Tiranë në hartimin, zbatimin ndjekjen menaxhimin e realizimit të treguesve të 

Buxhetit ka parashikime me rezerva, buxhete të pamjaftueshme, të pa argumentuar jo 

funksional me ndikim në numrin e inspektimeve, sidomos në distanca të largëta, nga mos 

përfshirja mosakordimi në zërin 602 “shpenzim transporti udhëtime dieta” dhe  nivele të ulëta 

realizimi. 

 

Opinioni i auditimit: Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në Standardet 

Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI 4000, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH-së 

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

ISHMPUT Tiranë nuk u konstatuan devijime materiale por devijime në kuadrin ligjor dhe 

rregullator në fuqi, që janë  materiale dhe jo të përhapura, për të cilën  japim opinion të 

kualifikuar2 . 
 
 
VI.  Anekse –Tabelat përbërë me 33 fletë 
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