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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  
 

I.a.-Përshkrim i shkurtër i Raportit të Auditimit. 

Mbështetur në Ligjin 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, në 

zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 624/1, datë 04.09.2019, i miratuar nga Kryetari i 

Kontrollit të Lartë të Shtetit, nga data 06.09.2019 deri më 15.10.2019., në subjektin Ministria e 

Arsimit Sportit dhe Rinisë, (në vijim MASR), për periudhën nga 30.07.2017 deri më 31.08.2019, u 

krye auditimi Financiar dhe i Përputhshmërisë,  me qëllim vlerësimin e përputhshmërisë së 

veprimtarisë dhe rregullshmërinë e operacioneve financiare të kryera nga ana e këtij institucioni, duke 

i kushtuar vëmendje të veçantë çështjeve qe lidhen me llogaridhënien vjetore, administrimin e 

fondeve buxhetore dhe zbatimin e procedurave të emërimit dhe largimit nga puna të arsimtarëve, 

aspektetet e menaxhimit financiar dhe të vlerësimit të sistemeve të kontrollit, etj. 

 

I/b. Përshkrim i përmbledhur i gjetjeve dhe rekomandimeve nga auditimi 
-Në përfundim të auditimit , konstatohet në mënyrë të përmbledhur si më poshtë 

 

R PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 
RËNDËSIA REKOMANDIMI 

1 Nga auditimi i Planifikimit të buxhetit, në përputhje 

me udhëzimet e Ministrisë së Financave për 

përgatitjen e buxhetit të shtetit dhe nivelet e realizimit 
të planit përfundimtar konstatohet se; 

Nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë në ligjin e 

vjetor te buxheti, fondet për Investime ne objektet 
arsimore, për blerje pajisje mobilierie, për blerje 

pajisje laboratorë fizike kimi biologjie, si dhe blerje 

pajisje te tjera për arsimin parashkollor, ne arsimin 
parauniversitar, planifikohen me ligjin vjetor tek 

Grupi 11 “Ministrinë e Arsimit”, si fonde “grant për 

arsimin”, pjesë e fondit të zhvillimit të rajoneve. Por 
ligjërish këto fonde nuk janë miratuar ne ligin vjetor 

të buxhetit si fonde “grant”, sipas përcaktimeve të 

nenit 3, të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 
menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar por janë miratuar si fonde 

me destinacion në kapitullin 01 artikulli 231, kur në 
fakt sipas ligjit nr.  nenin 23, pika 11, të ligjit 

nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore”, këto fonde duhet miratohen me përfitues të 
drejtpërdrejt Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore,  dhe 

jo për Ministrinë e Arsimit e cila nuk ka te drejte te 

kontrolloje para ekzekutimit  dhe auditojë këto fonde.  

Në funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës 

dhe shërbimeve publike, në nenin 23, pika 11, të ligjit 
nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore”, përcaktohet se: “Ndërtimin, rehabilitimin 

dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit 
shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave 

profesionale.”, janë përgjegjësi e NJQV.  

Pra investimet janë tanimë funksion i decentralizuara, 
ligjërisht i takojnë Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, 

fondet për investime në infrastrukturën arsimore, dhe 

që në dokumente vlerësimi që dërgohen BE 
përshkruhen qartësisht si funksione të NJVV. 

Njësia bazë e vetëqeverisjes vendore në 

zbatim nenin 28, të ligjin nr. 69/2012, datë 21.6.2012 
“Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e 

Shqipërisë”, ka për detyrë të financojë, përmirësimin 

e vazhdueshëm të kushteve infrastrukturore godina, 

ndërtim, rindërtimin, rikonstruksionin, mirëmbajtje, 

ruajtje, sigurim dhe garantim i funksionimit të 

shërbimit arsimor, si ujë, elektricitet etj, për të 
gjithë nxënësit në institucionet arsimore publike.  

Fondet për ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen 

e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 
parauniversitar, me përjashtim të shkollave 

profesionale,në nenin 23, pika 11, të ligjit 

nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen 
vendore”. 

Fondet mirëmbajtjen dhe funksionimin e mjediseve, 

ligjin vjetor të buxhetit si 
fonde “grant”, sipas 

përcaktimeve të nenit 3, të 

ligjit nr. 9936, datë 
26.06.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë”, të ndryshuar 

por janë miratuar si fonde 

me destinacion në 
kapitullin 01 artikulli 231, 

kur në fakt sipas ligjit nr. 

 nenin 23, pika 11, të ligjit 
nr.139/2015 datë 

17.12.2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore”, 
këto fonde duhet miratohen 

me përfitues të 

drejtpërdrejt Njësitë e 

Vetëqeverisjes Vendore, 

 dhe jo për Ministrinë e 
Arsimit e cila nuk ka te 

drejte te kontrolloje para 

ekzekutimit  dhe auditojë 
këto fonde.  

Në funksionet e bashkive 

në fushën e infrastrukturës 
dhe shërbimeve publike, në 

nenin 23, pika 11, të ligjit 

nr.139/2015 datë 
17.12.2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore”, 

përcaktohet se: 
“Ndërtimin, rehabilitimin 

dhe mirëmbajtjen e 

ndërtesave arsimore të 

sistemit shkollor 

parauniversitar, me 

përjashtim të shkollave 
profesionale.”, janë 

përgjegjësi e NJQV.  

 

MESËM Me qëllim respektimin e 

parimeve të qeverisjes 

buxhetore të cilat 
përbëjnë një “praktikë të 

mirë” për tu ndjekur dhe 

zbatuar, por edhe të 
akteve ligjore dhe 

nënligjore në fuqi, 

rekomandojmë marrjen e 
masave nga subjekti qe 

gjatë hartimit të 

kërkesave buxhetore të 
mbahet parasysh,lidhja e 

ngushtë mes buxheteve 

vjetore dhe atyre 
afatmesme; si dhe 

planifikimi, menaxhimi 

dhe monitorimi aktiv ne 
funksion kjo të realizimit 

të produkteve të 

parashikuara e të 
miratuara, të cilat janë 

jetike për sistemin 

arsimor në Shqipëri. 

 



 

5 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 Raport Përfundimtar për auditimin financiar e të përputhshmërisë të ushtruar në 

“Ministrinë e Arsimit,  Sportit dhe Rinisë Tiranë” 
 
 

 

godinave të SAPU-së janë të përfshira në burimet e 

veta të NjBQV-ve, në nenin 23, pika 11, të ligjit 

nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen 
vendore”. Çdo bashki dhe komunë vendos nivelin e 

financimit që ajo akordon për këtë funksion nga të 

gjitha burimet e zotëruara në buxhetin e saj. Ministria 
përgatit dhe nxjerr standarde kombëtare të sigurisë 

dhe të shëndetit, të zbatueshme për mjediset e APU-

së.   

 

2 Nga auditimi konstatohet se faktorët që kanë ndikuar 

në mosrealizimin e fondeve të planifikuara për 12- 

mujorin  2018: 
Vonesa në shpalljen e thirrjeve dhe vendimet e 

Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve për fondet e 

zhvillimin e rajoneve 2018, për projektet e reja për 
vitin 2018, Vendimi i Komitetit për Zhvillimit e 

Rajoneve Nr.7 datë 11.5. 2018 në shumën prej 1.5 

miliard  lekë  për projektet e reja për vitin 2018. 
Moszbatimi i grafikut të punimeve për 

objektet/kontratat nga autoriteti kontraktor në vijim 

nga viti 2017-2018, nga njësitë e vetëqeverisjes 
vendore, kontraktorët e punimeve për 8-mujorin e 

parë Janar- Gusht 2018. 

Zhvillimi i procedurave të prokurimit publik për vitin 
2018, si dhe lidhja e kontratave është realizuara 12-

mujorin e parë 2018, me ndikim dhe risk të lartë në  

realizimin e fondeve për vitin 2018. 
Fondet e miratura për bursat e studentëve, nuk janë 

realizuara pasi për shkak grevës studentore, kohën e 

pamjaftueshme të studentëve për tu pajisur me 
dokumentacion vërtetues të gjendjes së tyre social-

ekonomike të lëshuara nga njësitë e qeverisjes 

vendore për vitin 2018, sipas Vendimit nr.903, datë 
21.12.2016 të Këshillit të Ministrave, studentët nuk 

arritën të aplikonin për të përfituar  bursat në vijim 

nga viti akademik 2018-2019, me Vendime të KM 
këto procedura janë shtyrë për riaplikim në janar 

2019. 
-Disa procedura prokurimi të cialt kishin afate në 

dhjetor 2018 , nuk janë realizuar për shkak të situatës 

së grevës studentore në dhjetor 2018. 
-Fondi prej 88 milion lekë i parashikuar si “Grant per 

Zhvillimin Institucional 2019”, sipas nenit 111 të 

ligjit 80/2015,  nuk u shpërnda në projekte fituese 
2019. 

-Fondet e miratuara për vitin 2018, për projektin 

“Rikualifikim i ndërtesave të UPT-së, Fakulteti 
Inxhinierisë Mekanike dhe Fakultetit Inxhinieri 

Elektrike”, nuk janë realizuar. 

-Fondet e miratuara për vitin 2018 “Rikonstruksion i 
ndërtesës së korpusit kryesor”, U Arteve Tirane, 

procedura e bllokuar në APP dhe KPP.  

Të tjera projekte me financim të huaj, të cilat për 
shkak të situatës në dhjetor 2018, nuk janë realizuar 

 MESEM  

3 Nga auditimi konstatohet se faktorët që kanë ndikuar 
në mosrealizimin e fondeve të planifikuara për  8- 

mujorin  2019  

Vonesa, në shpalljen e thirrjeve dhe vendimet e 
Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve për 2019, 

Vendimi i Komitetit për Zhvillimit e Rajoneve Nr.2 

datë 27.3.2019  për 33 projekte me vlerë të plotë 2.4 
miliard lekë dhe financim vjetor 2019 në shumën 

672.3 milion lekë. Projektet e paraqitua nga njësitë e 

vetëqeverisjes vendore kanë cilësi jo të mirë kjo 
konstatohet nga vonesa në prokurim, kërkesa për të 

rishikuar projektin , kërkesa për për shtuar punime të 

paparashikuara. Shpallja me vonesë e procedurave të 
prokurimit nga  NJVV, apo institucionet pas tre apo 

katër muajve. Mosshpallja e procedurës së prokurimi 

duke riskuar e “djegur” fondet Bashkia Durrës 
“Projekti i shkollës 9-vjecare Jusuf Puka“ Durrës, 

Universitetit i Tiranë “Projekti reablibiliti i Sheshit të 

Fakulteti i Histori -Filiologjisë”. Pezullimi nga KPP 
për disa procedura të si në Universitetie Arteve 

Tiranë, Bashkia Prrenjas “Projekti Ndërtimi i Fushës 

së Sportit”. 
Moszbatimi i grafikut të punimeve për 

 

I LARTE 

MASR të kërkojë 
vazhdimisht nga 

Bashkitë  dhe në 

bashkëpunim me  
strukturat në këto NJQV  

projekte të plotë dhe me 

me të gjitha elementëtë  
e një  projekti me qëllim 

shmangien e  rritjes së  

kostove dhe 
problematikave në 

zbatimin e tyre, pa sjellë 

vonesa në realizimin e 
veprave të cilat 

projektohen dhe 

financohen për  të rritur 
mirëqënien dhe 

zhvillimin e 

komuniteteve. 
MASR të kërkojë 

vazdhimisht nga 

Bashkitë, zbatimin e % 
financimit të Investimit 
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objektet/kontratat nga autoriteti kontraktor në vijim 

nga viti 8-mujori 2019, nga njësitë e vetëqeverisjes 

vendore/Kontraktorët e punimeve. Pezullimi apo 
mosvijimi i punimive pas asnjë shkak nga autoriteti 

kontraktor.  

Mosreliazimi i shpenzimeve korente atrikulli 602, 
është përshkak të zhvillimit të procedurave të 

prokurimit në disa produkte/ aktivitete, si trajnimi i 

mësuesve. 
Mosreliazimi i shpenzimeve korente atrikulli 604 

“Fonde grandt për IAL publike”, miratuar me 

Vendimin nr.119, datë 13.03.2019 të Këshillit të 
Ministrave “Për një shtesë fondi nga fondi rezervë i 

buxhetit të shtetit për vitin 2019, dhe rishpërndarje 

fondesh ndërmjet programeve të Ministrisë së 
Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”, për Ministrinë e 

Arsimit janë shtuar 1 miliard e 700 milion lekë, 
fondet për IAL publike në kuadër të “Paktit me 

Universitetet 2019”, deri në vendimarrjen nga organet 

kolegjiale ky fond për 8-mujorin e parë 2019.  
3. Vonesa, në shpalljen e thirrjeve dhe vendimet e 

Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve për 2019, 

Vendimi i Komitetit për Zhvillimit e Rajoneve Nr.2 
datë 27.3.2019  për 33 projekte me vlerë të plotë 2.4 

miliard lekë dhe financim vjetor 2019 në shumën 
672.3 milion lekë(arsimi bazë dhe arsimi i mesëm i 

lartë) 

Projektet e paraqitua nga njësitë e vetëqeverisjes 
vendore kanë cilësi jo të mirë kjo konstatohet nga 

vonesa në prokurim, kërkesa për të rishikuar projektin 

, kërkesa për për shtuar punime të paparashikuara. 
Shpallja me vonesë e procedurave të prokurimit nga  

NJVV, apo institucionet. 

Moszbatimi i grafikut të punimeve për 
objektet/kontratat nga autoriteti kontraktor në vijim 

nga viti 2017-2018, si dhe 4-mujori 2019, nga njësitë 

e vetëqeverisjes vendore/kontraktorët e punimeve. 
Pezullimi apo mosvijimi i punimive pas asnjë shkak 

nga autoriteti kontraktor.  

Mosreliazimi i shpenzimeve korente atrikulli 602, 
është përshkak të zhvillimit të procedurave të 

prokurimit në disa produkte/ aktivitete, si transporti i 

mësuesve dhe nxënësve. 
Mosrelizimi i shpenzimeve korente atrikulli 606 është 

përshkak të zhvilimit të procedurave për blerjen e 

tekteve shkollore për nxënësit ë arsimit 
parauniversitar, produkte/aktivitete, veprimtari të 

planifikuara për 4 mujorin e tretë 2019. 

 

për përfundimin dhe  

zbatimin e objekteve, 

nga NJQV-së: për 
përfundimin e çdo 

proçedurë të prokurimit 

në kohë Mosplotësimi i 
elementëve të mësipërm 

të parashikohet si kusht 

s’kualifikues për 
përfitimin e financimit të 

projekteve nga këto 

NJQV. 

 

4 Nga auditimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit të vënë 
në dispozicion për vitin 2017 , në objektin "Shërbim 

Internetit në Sistemin Arsimor Parauniversitar", 

konstatohet mospërdorim i mirë i fondeve publike në 
kundërshtime ligjore mbi rregullat e prokurimit 

publik, duke mos rritur efiçencën dhe efikasitetin në 

procedurat e prokurimit publik, të kryera nga 
autoriteti kontraktor. MARS, nuk ka siguruar mirë 

përdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet 

procedurale, nuk ka nxitur pjesëmarrjen e operatorëve 
ekonomikë, nuk ka nxitur konkurrencën ndërmjet 

operatorëve ekonomikë dhe nuk ka siguruar një 

trajtim të barabartë për të gjithë operatorët bazuar 
kritereve kualifikuese të padrejta. Ofertat më e 

leverdishme e BOE “A” sh.a & “A” sh.p.k me vlerë 

129,021,000 lekë, kanë qenë më e leverdishme për 
MARS, në përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe 

eficensës, bazuar kritereve të vlerësimit që është 

çmimi më i ulët. Pra nëse autoriteti kontraktor nuk do 
kishte përcaktuar kriteret e sipërcituara në DST, duke 

vendosur kritere që të nxisin konkurrencën dhe duke 

vlerësuar çmimin më të ulët, atëherë AK do të kishte 
mundur të kursente fondet publike me vlerë më të 

ulët prej 39,581,023 lekë me TVSH (162,005,186 

lekë - 129,021,000 lekë = 32,984,186 lekë x 20%), 
midis diferencës ofertës së “A”sh.a dhe ofertën e 

bashkimit të Operatorëve Ekonomik “A” sh.a & “A” 

sh.p.k. (Trajtuar më hollësisht në faqet 90-133 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ligji per prokurimin publik 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

I larte 

Nga MARS, të marrin 
masa, të analizojë me 

grup pune të vecantë, 

shaqet dhe arsyet e 
menaxhimit të fondeve 

në shumën prej 

39,581,023 lekë, pa 
efektivitet, pa eficensë 

dhe pa ekonomicitet 
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5 Nga auditimi i pasqyrave financiare konstatohet se 

Tepricat e llogarisë 520, “Disponibilitete në thesar” 

dhe të llogarisë 466, “Kreditorë për mjete në ruajtje” 
si llogari specifike në sektorin publik, në kredi të saj 

përfaqësohen të hyrat (të ardhurat) që vijnë në 

llogarinë e thesarit të institucioneve që në një 
periudhë tjetër do t’u kthehen nga kjo llogari të 

tretëve dhe duhet të vërtetohen me aktrakordim me 

thesarin, një kopje e të cilit i bashkëngjitet llogarisë 
vjetore. Në aktrakordim, tepricat nuk janë paraqitur 

dhe strukturuara sipas natyrës së të ardhurave të 

trashëguara (të ardhurat e papërdorura, si të çelura 
ashtu edhe ato të paçelura, mjetet në ruajtje, 

sponsorizimet dhe pjesën e grantit që trashëgohet). 

Udhëzimin nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në 
njësitë e sektorit publik”, i 

ndryshuar, Kreu Dhënia në 

përdorim/tjetërsimi i 
aktiveve të panevojshme 

dhe/ose nxjerrja jashtë 

përdorimit të aktiveve Pika 
107, 108, Kreu 

Proçesverbali për dhënien 

në përdorim/tjetërsimin e 
aktiveve dhe nxjerrjen 

jashtë përdorimit të 

aktiveve, Pika 110, dhe 
Pika 56. 

ILARTË 

 

6 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në 

dispozicion në objektin "Rikonstruksioni i shkollës së 
mesme Jakov Xoxa, Bashkia Fier", konstatohet se 

nga Ak janë vendosur kërkesa për kualifikim në 

mënyrë të tillë që nuk  stimulojnë pjesëmarrjen e 
biznesit të vogël dhe të mesëm. Kërkesat e veçanta të 

kualifikimit nuk janë në përpjesëtim dhe të lidhura 

ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e 
kontratës. Nëse AK do të vendoste kritere 

kualifikuese në përputhje me objektin, volumin e 

kontratës të cilat duhej të lidheshin ngushtë me 
kriteret kualifikuese do të kishte të mundur të 

kursente dhe të mireadministronte fonde publike. 

Oferta më e leverdishme e BOE ”Ji sh.p.k & 2 
sh.p.k", me vlerë 25,599,482 Lekë pa TVSH, kanë 

qenë më e leverdishme për Bashkinë Fier, në 

përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficensës, 
bazuar kritereve të vlerësimit që është çmimi më i 

ulët. Diferenca e vlerës prej 7,486,293 lekë me 

TVSH (31,838,060 lekë - 25,599,482 lekë = 
6,238,578 lekë x 20%), midis ofertës së ”J sh.p.k & 2 

sh.p.k", dhe ofertën e Operatorit Ekonomik ”K 

Invest” sh.p.k, përbën efekt financiar shkaktuar nga 
kriteret kualifikuese të sforcuara, të cilat rezultuan jo 

në përputhje me volumin e punimeve dhe jo në 

stimulin apo nxitje të konkurrencës. (Trajtuar më 
hollësisht në faqet 90-133 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

 

 I LARTË Nga Bashkia Fier, të 

marren masa, të 
analizojë me grup pune 

të vecantë, shkaqet dhe 

arsyet e menaxhimit të 
fondeve në shumën prej 

7,486,293 lekë, pa 

efektivitet, pa eficensë 
dhe pa ekonomicitet. 

7 Nga verifikimi i shkollës “Jakov Xoxa” të kryer sipas 

kontratës së punimeve nr. 6186/7 datë 14.09.2018 

është nënshkruar midis AK bashkisë dhe OE ”K ” me 
vlerë 38,205,671 me TVSH. Lidhur zbatimin e 

kontratës u konstatua  se punimet nuk janë realizuar 

dhe shkolla ndodhet në kushtet pa ndricim dhe pa ujë. 
Kjo për shkak të Vendimit nr. 7 datë 11.05.2018 “Për 

shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja 

I, për vitin 2018, grantet “Arsimi” paragrafi Shënime, 
në pikën 1 është përcaktuar se “Vlera e plotë e 

projektit” përfaqëson vlerën e plotë të zbatimit të 

punimeve sipas projektit (paraqitur nga aplikuesi 
sipas fazës/projektit që financohet). Diferenca midis 

vlerës së projektit me vlerën e kontratës (nëse ka një 

të tillë, pas prokurimit publik dhe mbas nënshkrimit 
të saj), do t’i zbritet financimit me burim grantet 

“Arsim”, pjesë e buxhetit të Ministrisë së Arsimit, 

Sportit dhe Rinisë. Por në fakt vlera e plotë e miratuar 
sipas Vendimit nr. 7 datë 11.05.2018 të komisionit të 

zhvillimit rajoneve është 63,197,856 lekë.  

- Kontratohet se nga Bashkia Fier janë shkelur 

rregullat e bashkëfinancimit, duke krijuar konfuzion 

pasi ka realizuar një ndarje të projektit, ku punimet 

ndërtimore do të realizohet nga OE fitues në 
prokurim dhe punimet elektrike e hidraulike nga 

Ndërmarja e Shërbimeve Publike. Ndarja e punimeve 

të objektit është në kundërshtim të plotë me ligji nr. 
8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 

Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” i ndryshuar, 

me Udhëzimin Nr. 2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e 
punimeve të ndërtimit”, Udhëzimin Nr. 1, datë 

16.6.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 3, 

 

I LARTE 

-  Nga MARS,  
pavarsisht se diferenca 

midis vlerës së projektit 

me vlerën e kontratës ( 
pas prokurimit publik 

dhe mbas nënshkrimit të 

saj), i zbritet financimit 
me burim grantet 

“Arsim”, dhe është pjesë 

e buxhetit të Ministrisë 
së Arsimit, Sportit dhe 

Rinisë, duhet të merren 

masa të menjëhershme, 
për zgjidhjen e situatës 

për përfundimin e 

rikonstruksionit së 

shkollës Jakov Xoxa, 

duke siguruar fondet e 

mbetura, për tu financuar 
me qëllim që shkolla të 

vihet në kushte normale 

të funksionimit të saj 
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datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit”, veprime të cilat ngarkojnë me përgjegjësi 
Bashkinë Fier. Legjislacioni i punimeve mbi zbatimin 

e punimeve, pasqyron qartazi se në një objekt, ku 

jepet leja e ndërtimit, dorëzimi i sheshit të ndërtimit, 
nuk mund të ndërhyjnë palë të treta si Ndërmarja e 

Shërbimeve Publike, për instalimet elektrike, 

hidraulike dhe MKZ. Referuar projekt-preventivit të 
punimeve dhe sipas kushteve të zbatimit të punimeve, 

shumë zëra ndërtimorë nuk mund të realizohen pa 

shtrirje e linjave dhe tubacioneve elektrike, hidraulike 
etj. Pra nuk mund të realizohen pllakat, suvaja, 

tavanet etj, pa u realizuar instalimet elektrike që 

duheshin realizuar nga Ndërmarja e Shërbimeve 
Publike, por të cilat janë realizuar nga sipërmarrësi i 

punimeve me kostot e tij vetëm me qëllim 

përfundimin e punimeve ndërtimore.  
Nga shkelja e rregullave të bashkëfinancimit 

konstatohet se shkolla e mesme Jakov Xoxa, nuk 

është përfunduar akoma, ku nuk ishin realizuar 
punimet Elektrike dhe Hidraulike. Nga Janari 2019 

deri në Tetor 2019, shkolla nuk ishte në funksion të 

normave dhe standarteve të mësimëdhënies pasi 
mundonte energjia elektrike dhe uji në tualete. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 90-133 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 

-  Nga MARS,  pavarsisht se diferenca midis vlerës së 

projektit me vlerën e kontratës ( pas prokurimit 
publik dhe mbas nënshkrimit të saj), i zbritet 

financimit me burim grantet “Arsim”, dhe është pjesë 

e buxhetit të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, 
duhet të merren masa të menjëhershme, për zgjidhjen 

e situatës për përfundimin e rikonstruksionit së 

shkollës Jakov Xoxa, duke siguruar fondet e mbetura, 
për tu financuar me qëllim që shkolla të vihet në 

kushte normale të funksionimit të saj 

8 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në 

dispozicion në objektin "Rikonstruksioni i institutit te 

zhvillimit te arsimit", konstatohet se dokumentet e 
tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk është 

argumentuar vendosja e çdo kriteri për kualifikim, në 

kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 61, 

pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të 

tenderit” ku citohet se: “Në çdo rast, hartimi i 
kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet 

të argumentohen dhe të dokumentohen në një 

procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për 
përgatitjen e tyre”. Është kërkuar që Operatori 

ekonomik, duhet të ketë një eksperiencë në fushën e 

punimeve civile, si subjekt i licencuar, prej të paktën 
10 vitesh.  Licencën/licencat profesionale të 

operatorit ekonomik, si subjekt zbatimi për punimet 

civile, të cilat i kanë dhënë të drejtën për të ushtruar 
këtë vepritmari profesionale, përgjatë afatit kohor të 

kërkuar si eksperiencë (të paktën 10 vjet). Mbështetur 

në legjislacionin dhe rregullave të prokurimit publik, 
nuk parashikohet dispozitë ligjore vendosja e këtij 

kriteri, i cili ngushton konkurrencën. Referuar në 

vendimimit e KPP nr. 406/2016, nr. 1008 Prot. Datë 
25.04.2016, përcaktohet qartë se, se përcaktimi i 

periudhës 10 vjet përvojë është i ekzagjeruar, si kriter 

diskriminues dhe pengues për një konkurrencë të 
hapur, pasi edhe një operator ekonomik me më pak se 

dhjetë vite ekesperiencë, mund të provojë që realizon 

punën, nëse plotëson të gjitha kapacitetet ligjore, 

ekonomike e financiare, të përcaktuara në ligjin dhe 

rregullat e prokurimit publik dhe të detyrueshme për 

t’u përmbushur. Pavarësisht se eksperienca në një 
fushë të caktuar është një element dhe kapacitet i 

rëndësishëm për të vërtetuar aftësitë e një operatori 

ekonomik, kjo nuk duhet të lejojë autoritetin 
kontraktor të përcaktojë dhe të vendosë kritere të 

ekzagjeruara. 

- Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në 
dispozicion në objektin "Rikonstruksioni i institutit te 

zhvillimit te arsimit", konstatohet se nga Ak është 

kërkuar që Operatori ekonomik duhet të paraqesë 

VKM nr. VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për 
miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, neni 

61, pika 2 “hartimi dhe 
publikimi i dokumenteve të 

tenderit” ku citohet se: “Në 

çdo rast, hartimi i kritereve 
për kualifikim dhe 

specifikimet teknike duhet 

të argumentohen dhe të 
dokumentohen në një 

procesverbal të mbajtur 

nga personat e ngarkuar 

për përgatitjen e tyre”.   
 
 
 
Legjislacioni i prokurimit 
publik 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

I LARTE 

- Nga MARS, të marrin 

masa, të analizojë me 

grup pune të vecantë, 
shaqet dhe arsyet e 

menaxhimit të fondeve 

në shumën prej 
39,581,023 lekë, pa 

efektivitet, pa eficensë 

dhe pa ekonomicitet. 
- Nga MARS në 

shërbimet e interentit të 

marrë masa që në 
procedurat që do 

zhvillohen në vazhdim 

në vendosjen e kritereve 
kualifikuese të 

mirëargumentohen. Nga 

Njësia e Prokurimit 
duhet të hartohen kritere 

kualifikuese në mënyrë 

të tillë që të stimulojnë 
pjesëmarrjen e biznesit të 

vogël dhe të mesëm dhe 

në çdo rast të jenë sipas 
përcaktimeve në 

rregullat e prokurimit 

publik, duke siguruar 
përdorim me 

ekonomicitet, efektivitet 

dhe eficensë të fondeve 

publike. 

 

 
- Nga Njësia e 

Prokurimit, të marrë 

masa që në procedurat që 
do zhvillohen në 

vazhdim në vendosjen e 

kritereve kualifikuese të 
mirëargumentohen. Nga 

Njësia e Prokurimit 

duhet të hartohen kritere 
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certifikatat Çertifikate ISO/IEC 27001:2013, e cila 

është e paargumentuar nga AK. Kjo certifikatë 

specifikon kërkesat për krijimin, zbatimin, 
mirëmbajtjen dhe përmirësimin e vazhdueshëm të një 

sistemi të menaxhimit të sigurisë së informacionit. Ai 

gjithashtu përfshin kërkesa për vlerësimin dhe 
trajtimin e rreziqeve të sigurisë së informacionit të 

përshtatura për nevojat e organizatës. Pra, sic 

shikohet kjo certifikatë nuk ka lidhje me objektin e 
prokurimit, pasi një OE që merret me ndërtim, 

rikontruksion kjo certifikatë nuk i nevoitet. 

- Çertifikata EN ISO 50001:2011, e cila është e 
paargumentuar nga AK. ISO 50001: 2011 specifikon 

kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe 

përmirësimin e një sistemi të menaxhimit të energjisë, 
qëllimi i të cilit është t'i lejojë një ndërmarje të ndjekë 

një qasje sistematike në arritjen e përmirësimit të 

vazhdueshëm të performancës së energjisë, përfshirë 
efikasitetin e energjisë, përdorimin e energjisë dhe 

konsumin. ISO 50001: 2011 specifikon kërkesat e 

zbatueshme për përdorimin dhe konsumin e energjisë, 
duke përfshirë matjen, dokumentacionin dhe 

raportimin, hartimin dhe praktikat e prokurimit për 

pajisje, sisteme, procese dhe personel që kontribuojnë 
në performancën e energjisë.  

- Në procedurën me objekti "Rikonstruksioni i 
institutit te zhvillimit te arsimit Nga Ak është kërkuar 

Operatori ekonomik duhet te kete një Mjek të 

ndermarrjes. Vendosja e këtij kriteri është pa lidhje 
me objektin e prokurimit. Kërkesa që Operatori 

Ekonomik duhet të ketë ne stafin e tij mjekun e 

shoqërisë, në zbatim te VKM nr. 742, date 
06.11.2003, është e shfuqizuar dhe për këtë arsye nuk 

duhej të ishte vendosur si kriter kualifikues. Kërkesa 

e mjekut të ndërmarrjes e justifikuar nga Njësia e 
Prokurimit sipas pikës 12/2 të VKM nr. 742 datë 

06.11.2003 "Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM 

nr. 692, datë 13.13.2001, i Këshillit të Ministrave, 
“Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së 

shëndetit në punë" konstatohet se në Vendimin Nr. 

632, datë 15.7.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa 
në Vendimin Nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit të 

Ministrave “Për aftësitë që duhet të plotësojnë 

punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, 
që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në 

punë”, pika 1, pika 3, gërma “b” dhe pika 4 gërma 

“b” thuhet shprehimisht se: Vendimi nr. 692, datë 
13.13.2001, i Këshillit të Ministrave, “Për masat e 

veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në 

punë”, shfuqizohet. Duke qenë se VKM nr. 742, datë 
06.11.2003 ka ndryshuar VKM nr. 692, datë 

13.13.2001, rrjedhimisht edhe kjo e fundit rezulton të 

jetë e shfuqizuar, duke qenë se, akti bazë nuk ka më 
fuqi ligjore. Pra nga, autoriteti kontraktor ka 

përcaktuar një kriter jo në përputhje me përcaktimet 

ligjore si më sipër cituar, pasi kërkesa që një shoqëri 
të ketë të një mjek në stafin e tij, nuk është sipas 

përcaktimeve të bëra në VKM nr. 108, datë 9.2.2011 

“Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, 
personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me 

çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 90-133 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në 
dispozicion në objektin "Shërbim Internetit në 

Sistemin Arsimor Parauniversitar", konstatohet është 

vendosur si kriter kualifikues ndaj OE certifikata EN 

ISO 50001:2011, e cila është e paargumentuar nga 

AK. ISO 50001: 2011 specifikon kërkesat për 

krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e 
një sistemi të menaxhimit të energjisë, qëllimi i të 

cilit është t'i lejojë një ndërmarje të ndjekë një qasje 

sistematike në arritjen e përmirësimit të vazhdueshëm 
të performancës së energjisë, përfshirë efikasitetin e 

energjisë, përdorimin e energjisë dhe konsumin. ISO 

50001: 2011 specifikon kërkesat e zbatueshme për 
përdorimin dhe konsumin e energjisë, duke përfshirë 

matjen, dokumentacionin dhe raportimin, hartimin 

 

Legjislacioni i prokurimit 

publik 
 

VKM nr. VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për 
miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, neni 

61, pika 2 “hartimi dhe 
publikimi i dokumenteve të 

tenderit” ku citohet se: “Në 

çdo rast, hartimi i kritereve 
për kualifikim dhe 

specifikimet teknike duhet 

të argumentohen dhe të 
dokumentohen në një 

procesverbal të mbajtur 

nga personat e ngarkuar 
për përgatitjen e tyre”.   
 
 
 
 

kualifikuese në mënyrë 

të tillë që të stimulojnë 

pjesëmarrjen e biznesit të 
vogël dhe të mesëm dhe 

në çdo rast të jenë sipas 

përcaktimeve në 
rregullat e prokurimit 

publik, duke siguruar 

përdorim me 
ekonomicitet, efektivitet 

dhe eficensë të fondeve 

publike. 
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dhe praktikat e prokurimit për pajisje, sisteme, 

procese dhe personel që kontribuojnë në 

performancën e energjisë. Pra, sic shikohet kjo 
certifikatë nuk lidhje me objektin e prokurimit, pasi 

OE do japi internet dhe do vendosi paisjet e 

përcaktuara në specifikimet teknike dhe termave të 
referencës dhe kjo certifikatë i nevoitet MAR 

- AK ka kërkua që OE ketë të paktën 30 te punësuar 

inxhinierë: telekomunikacion ose/dhe elektronik të 
shpërndarë në  territor, të garantuara këto me CV, 

kontrata pune, vërtetime të sigurimeve shoqërore dhe 

diploma dhe të vërtetoje praninë e një numri të 
konsiderueshëm punonjësish (mbi 300 punonjës), për 

sigurinë e një implementimi të shpejtë e sigurte. 

Listepagesat dhe vertetimi per sigurimet shoqerore 
duhet te jene per periudhen Tetor 2016-Mars 2017; të 

ketë të paktën 2 inxhinierë të pajisur me certifikate 

CompTia; të ketë të paktën 3 inxhinierë të paisur me 
certifikate CCNA Certified Netëork Associate 

Routing & Sëitching; të ketë të paktën 3 inxhinierë të 

paisur me certifikatë SCTE. 
- Në këtë procedurë me shkresën nr. 4734 prot. Datë 

09.05.2017, paraqitet ankesë pranë AK nga OE mbi 

kriteret kualifikuese, ku sqaron se në specifikimet 
teknike, pika e demarkacionit thuhet: Konfigurimi 

dhe aktivizimi i shërbimit do të bëhet nga 
kontraktuesi si për rastin e PC dhe rrjetin LAN, po 

ashtu edhe për PC apo laptop të tjerë. Ofertuesit duhet 

të bëjnë konfigurimin për pjesën fundore të ofrimit të 
shërbimit në mjediset e shkollave institucioneve, në 

laboratorët informatikë dhe PC të tjera ku do të 

ofrohet shërbimi internet për informatikë dhe PC të 
tjera ku do të ofrohet shërbimi Internet për periudhë 

14 mujore, duke filluar nga data më e hermshme e 

mundhsme, e ofrimit të shërbimit nga kontraktuesi, 
por pa kaluar 10 javë nga data e nënshkrimit të 

kontratës.Pra ky operator sqaron se :Afati i 

implementimit të projektit 10 javë 10 x 6 ditë pune, 
në total 60 ditë. 1109 instalime / 60 ditë = 18.5 

instalime në ditë. 300 punonjës / 18.5 instalime në 

ditë = 16.2 punonjës për një instalim në ditë. Për 
maksimumin e instalimit mund të jetë 5 persona për 1 

instalim x 19 instalime në ditë, në total 95 personel 

teknik për të kryer instalimet. 95 persona (instalatorë) 
+ 30 inxhinierë + 20 Help desk, në total për 

implementimin e projektit nevoitën 145 persona. 

Nga MARS, konstatohet mospërdorim i mirë i 
fondeve publike në kundërshtime ligjore mbi rregullat 

e prokurimit publik, duke mos rritur efiçencën dhe 

efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të 
kryera nga autoriteti kontraktor. MARS, nuk ka 

siguruar mirë përdorim të fondeve publike dhe të ulë 

shpenzimet procedurale, nuk ka nxitur pjesëmarrjen e 
operatorëve ekonomikë, nuk ka nxitur konkurrencën 

ndërmjet operatorëve ekonomikë dhe nuk ka siguruar 

një trajtim të barabartë për të gjithë operatorët bazuar 
kritereve kualifikuese të padrejta. Ofertat më e 

leverdishme e BOE “A” sh.a & “A” sh.p.k me vlerë 

129,021,000 lekë, kanë qenë më e leverdishme për 
MARS, në përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe 

eficensës, bazuar kritereve të vlerësimit që është 

çmimi më i ulët. Pra nëse autoriteti kontraktor nuk do 
kishte përcaktuar kriteret e sipërcituara në DST, duke 

vendosur kritere që të nxisin konkurrencën dhe duke 

vlerësuar çmimin më të ulët, atëherë AK do të kishte 
mundur të kursente fondet publike me vlerë më të 

ulët prej 39,581,023 lekë me TVSH (162,005,186 

lekë - 129,021,000 lekë = 32,984,186 lekë x 20%), 

midis diferencës ofertës së “A”sh.a dhe ofertën e 

bashkimit të Operatorëve Ekonomik “A” sh.a & “A” 

sh.p.k. (Trajtuar më hollësisht në faqet 90-133 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

9 Nga auditimi  u konstatua se vlera e detyrimeve të 
mbartura dhe ato të krijuara rishtazi për MASR-në 

(përfshirë gjithë sistemin arsimor) deri më 31.12.2018 

ka një rritje dhe kjo vjen jo si pasojë e detyrimeve të 
aparatit por si shkak i rritjes së detyrimeve në IAL-

pubilke. Nga IAL publike për vitin 2018, konstatohet 

Udhëzimin nr. 30, datë 
27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik I LARTE 

MASR në bashkëpunim 
më UAMD( 

Universitetin 

“Aleksandër Moisiu” 
Durrës) të ngrejë një 

grup punë që të kryejë  
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një rritje e detyrimeve të prapambetura afro 3 herë më 

shumë në krahasim me një vit më parë.Nga viti 2017, 

IAL publike trashëguan në vitin 2018 detyrime në 
masën 93.3 milion lekë, dhe në fund të periudhës 

2018, detyrimet janë realizuar nga: 

1. Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, 
në shumën prej 231.3 milion lekë ose 92 % të 

detyrimeve totale të raportuara. 

2. Universiteti i Tiranës në shumën prej 12.2 
milion lekë ose 4.8 % të detyrimeve te pa likuiduara. 

3. Universiteti i Mjekësisë Tiranë në shumën 

prej 1.2 milion lekë ose 0.5% të detyrimeve te pa 
likuiduara. 

4. Institucionet e tjera publike nuk kanë 

detyrime financiare të krijuara rishtazi për vitin 2018. 
Pra sikurse konstatohet peshën kryesore ose 92 % të 

detyrimeve totale e zë UAMD. 

Deri në shtator të viti 2019, Universiteti “Aleksandër 
Moisiu” Durrës, ka detyrime të palikujduara në vlerën 

242.7 milion lekë. Në këtë vlerë  shuma prej 

196,818,132 lekë e zë kontrata në lidhje me punimet 
ndërtimore për ndërtimin e kampusit të ri universitar  

dhe pajisja e godinës së re me orenditë e nevojshme. 

Kontrata e parë është ajo me nr. 910/6.prot , datë 
24.01.2013 ”Për ndërtimin e kampusit të ri 

Universitar” si dhe godina e dytë për Universitetin 
“Aleksandër Moisiu” Durrës, shtesa. Kjo kontratë ka 

pasur vlerë fillestare 636,303,341 lekë dhe shtesë 

kontrate prej 113,000,638 lekë, pra në total një vlerë 
prej 749,303,979 lekë.Nga MASR në lidhje më këtë 

kontratë janë paguar nga buxheti i shtetit vlera 

285,519,009  lekë dhe nga të ardhurat e universitetit 
është paguar vlera 260,061,761 lekë.Vlera e mbetur 

për të cilën Universiteti është debitor deri në dhjetor 

2018, është 203,723,210 lekë. Universiteti i Durrësit 
vazhdon të ketë përsëri akumulim të detyrimeve të 

prapambetura sepse përgjatë 9-mujorit të parë të vitit 

aktual 2019, nga granti i miratuar për mbështetjen 
studentore, 88,900,000 lekë janë përdorur për 

rimbursimin e tarifave të shkollimit. 

një analizë të 

hollësishme ku të 

detajohet detyrimi I 
krijuar që në gjenezë në 

lidhje me kontratën e 

ndërtimit dhe mobilimit 
të Universitetit, si dhe të 

nxirrën përgjegjësitë për 

veprimet dhe 
mosveprimet për rastin 

konkret duke përpiluar 

një plan masash dhe 
afatesh të 

mirëpërcaktuara për 

ndarjen dhe pagimin e 
këtij borxhi gjithnjë e në 

rritje. 

 

 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare konstatohet se rezulton se, nga subjekti për 

vlerën e klientëve dhe furnitorëve nuk është dërguar letër konfirmimi për llogaritë e pagueshme, për 

të verifikuar nëse vlerat e tyre janë në përputhje me shënimet e kontabilitetit. Mosrakordimi me 

klientët dhe furnitorët mundëson edhe riskun e pagesave të parregullta, si dhe prezantimin jo të saktë 

e të plotë të detyrimeve në pasqyrat financiare. 

Gjetje nga auditimi:Nga auditimi i pasqyrave financiare konstatohet se Tepricat e llogarisë 520, 

“Disponibilitete në thesar” dhe të llogarisë 466, “Kreditorë për mjete në ruajtje” si llogari specifike 

në sektorin publik, në kredi të saj përfaqësohen të hyrat (të ardhurat) që vijnë në llogarinë e thesarit të 

institucioneve që në një periudhë tjetër do t’u kthehen nga kjo llogari të tretëve dhe duhet të 

vërtetohen me aktrakordim me thesarin, një kopje e të cilit i bashkëngjitet llogarisë vjetore. Në 

aktrakordim, tepricat nuk janë paraqitur dhe strukturuara sipas natyrës së të ardhurave të trashëguara 

(të ardhurat e papërdorura, si të çelura ashtu edhe ato të paçelura, mjetet në ruajtje, sponsorizimet dhe 

pjesën e grantit që trashëgohet).  

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare  Formati 5 “Shënimet shpjeguese për 

hartimin dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore” është plotësuar relacioni shpjegues por nuk 

janë përfshirë të gjitha informacionet shpjeguese që kërkohen, në pajtim me kuadrin e zbatueshëm të 

raportimit financiar ku të japin informacionet shpjeguese të nevojshme për të arritur paraqitjen e 

drejtë.  

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se MASR nuk ka kryer procesin e inventarizimit 

përpara mbylljes së llogarive vjetore për vitin 2017 dhe vitin 2018, në bazë të të cilit të evidentohej 

gjendja fizike e aktiveve dhe krahasimi i tyre me gjendjen kontabël. Ndërsa për vitin 2017 procesi i 

inventarizimit nuk është kryer, për vitin 2018 ky proces është kryer me vonesë, kundrejt mbylljes së 

pasqyrave financiare. Nëse pasqyrat financiare vjetore të Aparatit të MASR, janë nisur në MFE me 

shkresën nr. 3439, datë 26.03.2019, procesi i inventarizimit referuar Urdhrit të Ministrit të MASR, nr. 

293, “Për inventarizimin e vlerave materiale” mban datën 28.05.2019 duke vërtetuar kryerjen pas 
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mbylljes vjetore të llogarive. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Ligjin nr. 9228, datë 

29.04.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar Neni 7, Pika 1 dhe Udhëzimin 

nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore të njësive të qeversijes së përgjithshme”, Kreu 3.1, Pika 30.  

Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit u konstatua se Komisioni i Inventarizimit për vitin 2018, i 

ngritur me Urdhrin e Ministrit nr. 293, datë 28.05.2019 “Për inventarizimin e vlerave materiale”, ka 

patur në përbërje Drejtuesin e Drejtorisë së Mirëadministrimit të Burimeve njërëzore, Aseteve dhe 

Shërbimeve, Drejtori e cila në varësi të saj sipas strukturës organike të ministrisë, ka Sektorin e 

Administrimit të Aseteve dhe Shërbimeve të Përgjithshme, dhe ndër 4 anëtarët e Komisionit, njëri 

është specialist i sektorit të financës. Në praktikën e inventarizimit nuk u konstatua firmosja e 

deklaratave të mungesës së konfliktit të interesit, në kushtet ku është verifikuar ekzistenca dhe 

plotësia e aktiveve nga punonjësit që i kanë në ngarkim apo i kontabilizojnë ato. Veprimet e 

mësipërme bien në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, i ndryshuar, Neni 22 Veprimtaritë e kontrollit, Pika 3/b dhe Udhëzimin nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, kreu Përgjegjësitë 

për inventarizimin, Pika 82.  

 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i regjistrit të aktiveve të MASR, u konstatua se institucioni nuk 

ka një regjistër të plotë të aktiveve që zotëron apo ka në administrim, në të cilin të evidentohet 

qartësisht data e hyrjes në institucion, amortizimi akumuluar, amortizimi vjetor dhe vlera e mbetur, 

sipas formatit të rregjistrit të aktiveve. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Udhëzimin nr. 

30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, Kreu 

Rregjistri i aktiveve të njësive të sektorit publik, Pika 26, 28 dhe 30.  

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dosjes së inventarizimit të aktiveve të realizuar nga komisioni i 

inventarizimit u konstatua se komisioni, për vitin 2018 ka konstatuar diferenca, për të cilat janë 

nxjerrë personat përgjegjës. Diferencat e konstatuara komisioni i ka cituar në procesverbalin 

përfundimtar, nëpërmjet të cilit vihet në dijeni instancat përkatëse, por për to nuk janë marrë veprime 

e duhura të mëtejshme. Veprimi bie në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, 

datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, Pika 87, “NA me të marrë 

dokumentacionin e inventarizimit, nxjerr urdhrin për ndjekje nga Nëpunësi Zbatues në lidhje me 

masat për kompensimin dhe sistemimin e diferencave të rezultuara”.  

Gjetje nga auditimi: Gjatë vitit 2017 janë bërë transferime kapitale 458 njësi aktivesh në vlerën 

kontabël 16,245,840 lekë. Në praktikën e vënë në dispozicion nga sektori i financës konstatohet 

vetëm Urdhri i Ministrit nr. 36, datë 31.01.2017 “Për kalim kapital të pajisjeve”, në disa institucione 

buxhetore. Në praktikë nuk ndodhej proceverbali i vlerësimit të aktiveve, nga një komision i ngritur 

posacërisht për vlerësimin e tyre, procesverbali i dhënies në përdorim të aktiveve hartuar nga një 

komision i posacëm për tjetërsimin/ dhurimin e aktiveve, kërkesa e njësive përfituese për pajisje dhe 

as fletë hyrja në njësitë përkatëse. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30 

Kreu Dhënia në përdorim/tjetërsimi i aktiveve të panevojshme dhe/ose nxjerrja jashtë përdorimit të 

aktiveve Pika 107, 108, Kreu Proçesverbali për dhënien në përdorim/tjetërsimin e aktiveve dhe 

nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve, Pika 110, dhe Pika 56.  

Gjetje nga auditimi: a)Nga auditimi u konstatua se sipas vendimeve gjyqësore të formës së prerë, si 

dhe  likujdimet e kryera nëpërmjet bankës, vlera për  likujdim për 11 punonjës të larguar padrejtësisht 

nga puna është në shumën 46,699,644 lekë për periudhën në auditim. Shumat e detyrimeve për 

vendimet gjyqësore të paguara nga buxheti i shtetit për vitin 2017 janë në vlerën 20,646,317 lekë dhe 

për vitin 2018 në vlerën  21,086,268 lekë, dhe mbetur për tu shlyer në 2019 vlera prej 4,967,059 lekë.  

Për të gjitha këto vendime edhe pse kanë qenë të formës së prerë, të gjitha pagesat nuk janë kryer 

vullnetarisht nga MASR, por janë kryer në bazë të urdhër ekzekutimeve të lëshuara nga përmbaruesit 

privat, ku është paguar nga buxheti i shtetit kosto shtesë në shumën prej 2,401,276  lekë për tarifa 

përmbarimore. 

b) Nga MASR , nuk janë programuar drejt që në projektbuxhet nevojat për shpenzimet gjatë vitit për 

vendimet gjyqësore të punonjësve të larguar nga puna, megjithëse ato  janë të evidentuara, gjatë vitit  

janë bërë shtesa fondesh me Akte  normative dhe  rialokime (rishpërndarje fondesh) në shuma të 
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mëdha . Në këto kushte MASR  ka pasur të evidentuara vendimet gjyqësore dhe shumën për likujdim 

dhe nuk i ka parashikuar këto detyrime, duke rritur detyrimet në periudhat e ardhshme. 

c)Ajo që është shqetësuese dhe një problem në vazhdim është që ky proces nuk ka të “ndalur”, pasi e 

parë për të gjithë sistemin arsimor, jo vetëm për aparatin,  kjo vlerë vjen duke u rritur nga viti në vit 

sepse vazhdon  të ketë largime të padrejta nga puna të mësuesve të cilët fitojnë gjyqin dhe normalisht 

kërkojnë dëmshpërblim.  Kjo duket si diçka e “parëndësishme”, por në thelb ajo dëmton rëndë 

imazhin e sistemit arsimor dhe vlerat që duhet të përçojë ai. Sipas planit të masave të marrë për 

likujdimin e detyrimeve të prapambetura që vijnë nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së 

prerë, me shkresën nr. 9971/7, datë 20.9.2018, , si dhe shkresën nr. 11422/1,datë  14.11.2018 të 

destinuara për likujdimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë,  MASR ka kërkuar fonde shtesë 

për likujdim të vendimeve për Drejtoritë dhe Zyrat Arsimore, në vlerë totale 70,701,105 lekë, vetëm 

për vitin 2018 dhe e thënë në mënyrë të përmbledhur vetëm MASR për një periudhë 4 vjeçare ka 

realizuar pagesa për likujdimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë për periudhën 2014-2018, 

në masën 163.6 milion lekë. Referuar numrit të punonjësve konstatohet se në MASR (sistemi në 

total)  janë 120 vende vakant. Pra, edhe fondi i pagave është  llogaritur mbi një strukturë me këto 

vende vakant, nga të cilat rezulton e pa domosdoshme plotësimi i këtyre vendeve dhe flet se puna në 

MASR mund të kryhet edhe në mungesë të 120 punonjësve. Në MASR (aparati) deri në shtator të 

2019, ka 10 vende vakant dhe konkretisht 5 janë në pozicionet drejtor drejtorie  duke sjellë ngarkesë 

në funksionimin dhe realizimin e detyrave, gjë e cila ndikon  direkt në  cilësinë e punës së kryer.  

Gjetje nga auditimi: a)Nga auditimi u konstatua se veprimtaria e MASR-së, ka vijuar të funksionojë 

me Rregulloren e Brendshme të miratuar nga Ministri i MASR-së me urdhër nr. 2437, datë 

09.03.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e MASR-së ”ndryshimi i fundit i së cilës është bërë 

me urdhër nr. 6290, datë 17.06.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e MASR-së ”.Ajo që 

konstatohet nga ristrukturimi i institucionit është një ndryshim në emërtim i drejtorive në tërësi, i 

varësive të tyre si dhe një rritje e madhe e numrit të sektorëve. Edhe pse MASR është ristrukturuar 

sipas Urdhrit të Kryeministrit nr.163, datë 05.10.2017 “Mbi miratimin e strukturës dhe organikës së 

MASR “, kjo nuk është shoqëruar me ndryshimin korrespondues në rregulloren e brendshme. MASR 

ka fuksionuar  me rregulloren e vjetër ose e thënë ndryshe ka funksionuar “pa rregullore”, sepse 

struktura e re ka pasur një ndryshim total si në emërtim por edhe në funksione pasi numri i sektorëve 

në varësi të drejtorive përkatëse është rritur me 11, një rritje kjo që ka sjellë shtim të numrit të 

personelit, konkretisht 11 funksione përgjegjës sektori dhe rrjedhimisht një menaxhim joeficient të 

burimeve njerëzore, e cila sjell mosdelegim të detyrave duke ulur ndjeshëm misionin e pozicioneve 

drejtues në procesin e raportimit për detyrat funksionale.  

b)Për vitin 2018, rezultoi se  nuk ishte dërguar një plan vjetor nevojash për rekrutim  për aparatin dhe 

disa institucione të varësisë së sistemit për shkak të propozimit të ristrukturimit të DAR/ZA-ve në 

Institucione të tjera jashtë shërbimit civil.  

Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin 

"Rikonstruksioni i institutit te zhvillimit te arsimit", konstatohet se dokumentet e tenderit të hartuara e 

miratuara nga AK, nuk është argumentuar vendosja e çdo kriteri për kualifikim, në kundërshtim me 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 61, pika 2 

“hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: “Në çdo rast, hartimi i kritereve për 

kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një procesverbal 

të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”. Është kërkuar që Operatori ekonomik, 

duhet të ketë një eksperiencë në fushën e punimeve civile, si subjekt i licencuar, prej të paktën 10 

vitesh.  Licencën/licencat profesionale të operatorit ekonomik, si subjekt zbatimi për punimet civile, 

të cilat i kanë dhënë të drejtën për të ushtruar këtë vepritmari profesionale, përgjatë afatit kohor të 

kërkuar si eksperiencë (të paktën 10 vjet). Mbështetur në legjislacionin dhe rregullave të prokurimit 

publik, nuk parashikohet dispozitë ligjore vendosja e këtij kriteri, i cili ngushton konkurrencën. 

Referuar në vendimimit e KPP nr. 406/2016, nr. 1008 Prot. Datë 25.04.2016, përcaktohet qartë se, se 

përcaktimi i periudhës 10 vjet përvojë është i ekzagjeruar, si kriter diskriminues dhe pengues për një 

konkurrencë të hapur, pasi edhe një operator ekonomik me më pak se dhjetë vite ekesperiencë, mund 

të provojë që realizon punën, nëse plotëson të gjitha kapacitetet ligjore, ekonomike e financiare, të 

përcaktuara në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik dhe të detyrueshme për t’u përmbushur. 
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Pavarësisht se eksperienca në një fushë të caktuar është një element dhe kapacitet i rëndësishëm për 

të vërtetuar aftësitë e një operatori ekonomik, kjo nuk duhet të lejojë autoritetin kontraktor të 

përcaktojë dhe të vendosë kritere të ekzagjeruara. 

- Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Rikonstruksioni i institutit te 

zhvillimit te arsimit", konstatohet se nga Ak është kërkuar që Operatori ekonomik duhet të paraqesë 

certifikatat Çertifikate ISO/IEC 27001:2013, e cila është e paargumentuar nga AK. Kjo certifikatë 

specifikon kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e vazhdueshëm të një 

sistemi të menaxhimit të sigurisë së informacionit. Ai gjithashtu përfshin kërkesa për vlerësimin dhe 

trajtimin e rreziqeve të sigurisë së informacionit të përshtatura për nevojat e organizatës. Pra, sic 

shikohet kjo certifikatë nuk ka lidhje me objektin e prokurimit, pasi një OE që merret me ndërtim, 

rikontruksion kjo certifikatë nuk i nevoitet. 

- Çertifikata EN ISO 50001:2011, e cila është e paargumentuar nga AK. ISO 50001: 2011 specifikon 

kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e një sistemi të menaxhimit të 

energjisë, qëllimi i të cilit është t'i lejojë një ndërmarje të ndjekë një qasje sistematike në arritjen e 

përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së energjisë, përfshirë efikasitetin e energjisë, 

përdorimin e energjisë dhe konsumin. ISO 50001: 2011 specifikon kërkesat e zbatueshme për 

përdorimin dhe konsumin e energjisë, duke përfshirë matjen, dokumentacionin dhe raportimin, 

hartimin dhe praktikat e prokurimit për pajisje, sisteme, procese dhe personel që kontribuojnë në 

performancën e energjisë.  

- Në procedurën me objekti "Rikonstruksioni i institutit te zhvillimit te arsimit Nga Ak është kërkuar 

Operatori ekonomik duhet te kete një Mjek të ndermarrjes. Vendosja e këtij kriteri është pa lidhje me 

objektin e prokurimit. Kërkesa që Operatori Ekonomik duhet të ketë ne stafin e tij mjekun e 

shoqërisë, në zbatim te VKM nr. 742, date 06.11.2003, është e shfuqizuar dhe për këtë arsye nuk 

duhej të ishte vendosur si kriter kualifikues. Kërkesa e mjekut të ndërmarrjes e justifikuar nga Njësia 

e Prokurimit sipas pikës 12/2 të VKM nr. 742 datë 06.11.2003 "Për disa shtesa dhe ndryshime në 

VKM nr. 692, datë 13.13.2001, i Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe 

mbrojtjes së shëndetit në punë" konstatohet se në Vendimin Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa 

ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit të Ministrave “Për aftësitë që 

duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e 

sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1, pika 3, gërma “b” dhe pika 4 gërma “b” thuhet 

shprehimisht se: Vendimi nr. 692, datë 13.13.2001, i Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të 

sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë”, shfuqizohet. Duke qenë se VKM nr. 742, datë 

06.11.2003 ka ndryshuar VKM nr. 692, datë 13.13.2001, rrjedhimisht edhe kjo e fundit rezulton të 

jetë e shfuqizuar, duke qenë se, akti bazë nuk ka më fuqi ligjore. Pra nga, autoriteti kontraktor ka 

përcaktuar një kriter jo në përputhje me përcaktimet ligjore si më sipër cituar, pasi kërkesa që një 

shoqëri të ketë të një mjek në stafin e tij, nuk është sipas përcaktimeve të bëra në VKM nr. 108, datë 

9.2.2011 “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që 

merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”. 

Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Shërbim 

Internetit në Sistemin Arsimor Parauniversitar", konstatohet është vendosur si kriter kualifikues ndaj 

OE certifikata EN ISO 50001:2011, e cila është e paargumentuar nga AK. ISO 50001: 2011 

specifikon kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e një sistemi të 

menaxhimit të energjisë, qëllimi i të cilit është t'i lejojë një ndërmarje të ndjekë një qasje sistematike 

në arritjen e përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së energjisë, përfshirë efikasitetin e 

energjisë, përdorimin e energjisë dhe konsumin. ISO 50001: 2011 specifikon kërkesat e zbatueshme 

për përdorimin dhe konsumin e energjisë, duke përfshirë matjen, dokumentacionin dhe raportimin, 

hartimin dhe praktikat e prokurimit për pajisje, sisteme, procese dhe personel që kontribuojnë në 

performancën e energjisë. Pra, sic shikohet kjo certifikatë nuk lidhje me objektin e prokurimit, pasi 

OE do japi internet dhe do vendosi paisjet e përcaktuara në specifikimet teknike dhe termave të 

referencës dhe kjo certifikatë i nevoitet MAR 

- AK ka kërkua që OE ketë të paktën 30 te punësuar inxhinierë: telekomunikacion ose/dhe elektronik 

të shpërndarë në  territor, të garantuara këto me CV, kontrata pune, vërtetime të sigurimeve shoqërore 

dhe diploma dhe të vërtetoje praninë e një numri të konsiderueshëm punonjësish (mbi 300 
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punonjës), për sigurinë e një implementimi të shpejtë e sigurte. Listepagesat dhe vertetimi per 

sigurimet shoqerore duhet te jene per periudhen Tetor 2016-Mars 2017; të ketë të paktën 2 inxhinierë 

të pajisur me certifikate CompTia; të ketë të paktën 3 inxhinierë të paisur me certifikate CCNA 

Certified Netëork Associate Routing & Sëitching; të ketë të paktën 3 inxhinierë të paisur me 

certifikatë SCTE. 

Kërkesa e mësipërme, nuk është argumentuar apo bazuar diku numri kaq i lartë i specialistëve, në 

lidhje me afatin, volumin dhe objektin e kontratës, duke zvogëluar ndjeshëm konkurrencën e 

operatorëve. Kërkesat e OE duhet të ketë për punonjësit me certifikatat që kanë bërë, duke i ndarë me 

kërkesa kualifikuese teknike, e cila përbën deri diku diskriminim të operatorëve ekonomik, duke mos 

arsyetuar vendosjen kryesisht të certifikatave, me volumin e shërbimit që ka secili prej kërkesave të 

vendosura, pasi nuk mund të ekzistojnë disa operatorë ekonomik garues, që të zotërojnë të gjitha 

"trajnimet dhe certifikatat" e kërkuara në formë kërkesa kualifikuese. 

- Në këtë procedurë me shkresën nr. 4734 prot. Datë 09.05.2017, paraqitet ankesë pranë AK nga OE 

mbi kriteret kualifikuese, ku sqaron se në specifikimet teknike, pika e demarkacionit thuhet: 

Konfigurimi dhe aktivizimi i shërbimit do të bëhet nga kontraktuesi si për rastin e PC dhe rrjetin 

LAN, po ashtu edhe për PC apo laptop të tjerë. Ofertuesit duhet të bëjnë konfigurimin për pjesën 

fundore të ofrimit të shërbimit në mjediset e shkollave institucioneve, në laboratorët informatikë dhe 

PC të tjera ku do të ofrohet shërbimi internet për informatikë dhe PC të tjera ku do të ofrohet shërbimi 

Internet për periudhë 14 mujore, duke filluar nga data më e hermshme e mundhsme, e ofrimit të 

shërbimit nga kontraktuesi, por pa kaluar 10 javë nga data e nënshkrimit të kontratës.Pra ky operator 

sqaron se :Afati i implementimit të projektit 10 javë 10 x 6 ditë pune, në total 60 ditë. 1109 instalime 

/ 60 ditë = 18.5 instalime në ditë. 300 punonjës / 18.5 instalime në ditë = 16.2 punonjës për një 

instalim në ditë. Për maksimumin e instalimit mund të jetë 5 persona për 1 instalim x 19 instalime në 

ditë, në total 95 personel teknik për të kryer instalimet. 95 persona (instalatorë) + 30 inxhinierë + 20 

Help desk, në total për implementimin e projektit nevoitën 145 persona. 

Nga MARS, konstatohet mospërdorim i mirë i fondeve publike në kundërshtime ligjore mbi rregullat 

e prokurimit publik, duke mos rritur efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të 

kryera nga autoriteti kontraktor. MARS, nuk ka siguruar mirë përdorim të fondeve publike dhe të ulë 

shpenzimet procedurale, nuk ka nxitur pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë, nuk ka nxitur 

konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë dhe nuk ka siguruar një trajtim të barabartë për të 

gjithë operatorët bazuar kritereve kualifikuese të padrejta. Ofertat më e leverdishme e BOE “A” sh.a 

& “A” sh.p.k me vlerë 129,021,000 lekë, kanë qenë më e leverdishme për MARS, në përputhje me 

parimet e ekonomicitetit dhe eficensës, bazuar kritereve të vlerësimit që është çmimi më i ulët. Pra 

nëse autoriteti kontraktor nuk do kishte përcaktuar kriteret e sipërcituara në DST, duke vendosur 

kritere që të nxisin konkurrencën dhe duke vlerësuar çmimin më të ulët, atëherë AK do të kishte 

mundur të kursente fondet publike me vlerë më të ulët prej 39,581,023 lekë me TVSH (162,005,186 

lekë - 129,021,000 lekë = 32,984,186 lekë x 20%), midis diferencës ofertës së “A”sh.a dhe ofertën e 

bashkimit të Operatorëve Ekonomik “A” sh.a & “A” sh.p.k. 

Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin 

"Rikonstruksioni i shkollës së mesme Jakov Xoxa, Bashkia Fier", konstatohet se nga Ak janë 

vendosur kërkesa për kualifikim në mënyrë të tillë që nuk  stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël 

dhe të mesëm. Kërkesat e veçanta të kualifikimit nuk janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me 

aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Nga AK është kërkuar Operatori ekonomik duhet te 

kete një Mjek të ndermarrjes. Kërkesa që Operatori Ekonomik duhet të ketë ne stafin e tij mjekun e 

shoqërisë, në zbatim te VKM nr. 742, date 06.11.2003, është e shfuqizuar dhe për këtë arsye nuk 

duhej të ishte vendosur si kriter kualifikues. Kërkesa e mjekut të ndërmarrjes e justifikuar nga Njësia 

e Prokurimit sipas pikës 12/2 të VKM nr. 742 datë 06.11.2003 "Për disa shtesa dhe ndryshime në 

VKM nr. 692, datë 13.13.2001, i Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe 

mbrojtjes së shëndetit në punë" konstatohet se në Vendimin Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa 

ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit të Ministrave “Për aftësitë që 

duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e 

sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1, pika 3, gërma “b” dhe pika 4 gërma “b” thuhet 

shprehimisht se: Vendimi nr. 692, datë 13.13.2001, i Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të 
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sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë”, shfuqizohet. Duke qenë se VKM nr. 742, datë 

06.11.2003 ka ndryshuar VKM nr. 692, datë 13.13.2001, rrjedhimisht edhe kjo e fundit rezulton të 

jetë e shfuqizuar, duke qenë se, akti bazë nuk ka më fuqi ligjore. Pra nga, autoriteti kontraktor ka 

përcaktuar një kriter jo në përputhje me përcaktimet ligjore si më sipër cituar, pasi kërkesa që një 

shoqëri të ketë të një mjek në stafin e tij, nuk është sipas përcaktimeve të bëra në VKM nr. 108, datë 

9.2.2011 “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që 

merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”. 

- Nga vlerësimi i ofertave, lidhur me Bashkimi i Operatoreve ekonomike “J & 2“ shpk, konstatohet se 

ky operator ekonomik do të shpallej i suksesshëm nëse nga AK nuk do të vendosishin kritere të 

sforcuara që të nxisnin pesëmarrjen. Në përputhje me LPP neni 53 pika 4 citon se: “Ak vlerëson një 

ofertë të vlefshme dhe nëse ajo përmban devijime të vogla të argumentuara të cilat nuk ndryshojnë 

thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera të përcaktuara në DT, si dhe gabime shtypi të 

cilat mund të korigjohen pa prekur përmbajtjen e saj”, duhej të merrte parasysh ofertën ekonomikisht 

më të ulët, bazuar cmimit më të ulët, pasi arsyet e s’kualifikimit nuk do të ndikonin në realizimin me 

sukses të kontratës. Pra nëse AK do të vendoste kritere kualifikuese në përputhje me objektin, 

volumin e kontratës të cilat duhej të lidheshin ngushtë me kriteret kualifikuese do të kishte të mundur 

të kursente dhe të mireadministronte fonde publike. Oferta më e leverdishme e BOE ”J sh.p.k & 2 

sh.p.k", me vlerë 25,599,482 Lekë pa TVSH, kanë qenë më e leverdishme për Bashkinë Fier, në 

përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficensës, bazuar kritereve të vlerësimit që është çmimi më 

i ulët. Mos plotësimi i pikave në raportin e KVO, nga operatorët ekonomik nuk do të cenonte objektin 

e prokurimit pasi kërkesat kualifikuese rezultuan të tepërta dhe jo në përputhje me LPP. Diferenca e 

vlerës prej 7,486,293 lekë me TVSH (31,838,060 lekë - 25,599,482 lekë = 6,238,578 lekë x 20%), 

midis ofertës së ”J sh.p.k & 2 sh.p.k", dhe ofertën e Operatorit Ekonomik ”K” sh.p.k, përbën efekt 

financiar jo në përputhje me parimet e ekonomicitetit, efektivitetit dhe eficensës, të shkaktuar nga 

kriteret kualifikuese të sforcuara, të cilat rezultuan jo në përputhje me volumin e punimeve dhe jo në 

stimulin apo nxitje të konkurrencës. 

Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i shkollës “Jakov Xoxa” të kryer sipas kontratës së punimeve 

nr. 6186/7 datë 14.09.2018 është nënshkruar midis AK bashkisë dhe OE ”K” me vlerë 38,205,671 me 

TVSH. Lidhur zbatimin e kontratës u konstatua  se punimet nuk janë realizuar dhe shkolla ndodhet në 

kushtet pa ndricim dhe pa ujë. Kjo për shkak të Vendimit nr. 7 datë 11.05.2018 “Për shpërndarjen e 

financimit për projekte të reja, thirrja I, për vitin 2018, grantet “Arsimi” paragrafi Shënime, në pikën 

1 është përcaktuar se “Vlera e plotë e projektit” përfaqëson vlerën e plotë të zbatimit të punimeve 

sipas projektit (paraqitur nga aplikuesi sipas fazës/projektit që financohet). Diferenca midis vlerës së 

projektit me vlerën e kontratës (nëse ka një të tillë, pas prokurimit publik dhe mbas nënshkrimit të 

saj), do t’i zbritet financimit me burim grantet “Arsim”, pjesë e buxhetit të Ministrisë së Arsimit, 

Sportit dhe Rinisë. Por në fakt vlera e plotë e miratuar sipas Vendimit nr. 7 datë 11.05.2018 të 

komisionit të zhvillimit rajoneve është 63,197,856 lekë.  

- Kontratohet se nga Bashkia Fier janë shkelur rregullat e bashkëfinancimit, duke krijuar konfuzion 

pasi ka realizuar një ndarje të projektit, ku punimet ndërtimore do të realizohet nga OE fitues në 

prokurim dhe punimet elektrike e hidraulike nga Ndërmarja e Shërbimeve Publike. Ndarja e 

punimeve të objektit është në kundërshtim të plotë me ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin 

dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” i ndryshuar, me Udhëzimin Nr. 2, datë 13.5.2005 “Për 

zbatimin e punimeve të ndërtimit”, Udhëzimin Nr. 1, datë 16.6.2011 “Për disa ndryshime në 

udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit”, veprime të cilat ngarkojnë me përgjegjësi Bashkinë Fier. Legjislacioni i 

punimeve mbi zbatimin e punimeve, pasqyron qartazi se në një objekt, ku jepet leja e ndërtimit, 

dorëzimi i sheshit të ndërtimit, nuk mund të ndërhyjnë palë të treta si Ndërmarja e Shërbimeve 

Publike, për instalimet elektrike, hidraulike dhe MKZ. Referuar projekt-preventivit të punimeve dhe 

sipas kushteve të zbatimit të punimeve, shumë zëra ndërtimorë nuk mund të realizohen pa shtrirje e 

linjave dhe tubacioneve elektrike, hidraulike etj. Pra nuk mund të realizohen pllakat, suvaja, tavanet 

etj, pa u realizuar instalimet elektrike që duheshin realizuar nga Ndërmarja e Shërbimeve Publike, por 

të cilat janë realizuar nga sipërmarrësi i punimeve me kostot e tij vetëm me qëllim përfundimin e 

punimeve ndërtimore.  
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Nga shkelja e rregullave të bashkëfinancimit konstatohet se shkolla e mesme Jakov Xoxa, nuk është 

përfunduar akoma, ku nuk ishin realizuar punimet Elektrike dhe Hidraulike. Nga Janari 2019 deri në 

Tetor 2019, shkolla nuk ishte në funksion të normave dhe standarteve të mësimëdhënies pasi 

mundonte energjia elektrike dhe uji në tualete. 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për vitin 

2017 , në objektin "Shërbim Internetit në Sistemin Arsimor Parauniversitar", konstatohet 

mospërdorim i mirë i fondeve publike në kundërshtime ligjore mbi rregullat e prokurimit publik, duke 

mos rritur efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoriteti 

kontraktor. MARS, nuk ka siguruar mirë përdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet 

procedurale, nuk ka nxitur pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë, nuk ka nxitur konkurrencën 

ndërmjet operatorëve ekonomikë dhe nuk ka siguruar një trajtim të barabartë për të gjithë operatorët 

bazuar kritereve kualifikuese të padrejta. Ofertat më e leverdishme e BOE “A” sh.a & “A” sh.p.k me 

vlerë 129,021,000 lekë, kanë qenë më e leverdishme për MARS, në përputhje me parimet e 

ekonomicitetit dhe eficensës, bazuar kritereve të vlerësimit që është çmimi më i ulët. Pra nëse 

autoriteti kontraktor nuk do kishte përcaktuar kriteret e sipërcituara në DST, duke vendosur kritere që 

të nxisin konkurrencën dhe duke vlerësuar çmimin më të ulët, atëherë AK do të kishte mundur të 

kursente fondet publike me vlerë më të ulët prej 39,581,023 lekë me TVSH (162,005,186 lekë - 

129,021,000 lekë = 32,984,186 lekë x 20%), midis diferencës ofertës së “A”sh.a dhe ofertën e 

bashkimit të Operatorëve Ekonomik “A” sh.a & “A” sh.p.k. 

Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin 

"Rikonstruksioni i shkollës së mesme Jakov Xoxa, Bashkia Fier", konstatohet se nga Ak janë 

vendosur kërkesa për kualifikim në mënyrë të tillë që nuk  stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël 

dhe të mesëm. Kërkesat e veçanta të kualifikimit nuk janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me 

aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Nëse AK do të vendoste kritere kualifikuese në 

përputhje me objektin, volumin e kontratës të cilat duhej të lidheshin ngushtë me kriteret kualifikuese 

do të kishte të mundur të kursente dhe të mireadministronte fonde publike. Oferta më e leverdishme e 

BOE ”J sh.p.k & 2 sh.p.k", me vlerë 25,599,482 Lekë pa TVSH, kanë qenë më e leverdishme për 

Bashkinë Fier, në përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficensës, bazuar kritereve të vlerësimit 

që është çmimi më i ulët. Diferenca e vlerës prej 7,486,293 lekë me TVSH (31,838,060 lekë - 

25,599,482 lekë = 6,238,578 lekë x 20%), midis ofertës së ”J sh.p.k & 2 sh.p.k", dhe ofertën e 

Operatorit Ekonomik ”K” sh.p.k, përbën efekt financiar shkaktuar nga kriteret kualifikuese të 

sforcuara, të cilat rezultuan jo në përputhje me volumin e punimeve dhe jo në stimulin apo nxitje të 

konkurrencës. 

 

C. GJETJE ME EFEKTE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË ADMINISTRIMIN, 

MENAXHIMIN PA EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE 

PUBLIKE: 

C.1.Shpenzime joefektive për buxhetin e shtetit, për shumën 316,880,644 leke, nga ekzekutimi i 

vendimeve gjyqësore. 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatuan shpenzime joefektive për buxhetin e shtetit, për 

shumën 316,880,644 leke, nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore e ndarë ;  

-Aparati i MASR nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore shuma është në vlerë 46,699,644 lekë. 

 -Ndërkohë  për njësitë e tjera shpenzuese ku përfshihen Njësitë Arsimore vendore, IAL si dhe  

Institucione të tjera varësie kjo shumë është në vlerë 270,211,000 lekë. 

Konkretisht nga ana e MASR u konstatua se sipas vendimeve gjyqësore të formës së prerë, si dhe  

likujdimet e kryera nëpërmjet bankës, vlera për  likujdim për 11 punonjës të larguar padrejtësisht nga 

puna është në shumën 46,699,644 lekë për periudhën në auditim. Shumat e detyrimeve për vendimet 

gjyqësore të paguara nga buxheti i shtetit për vitin 2017 janë në vlerën 20,646,317 lekë dhe për vitin 

2018 në vlerën  21,086,268 lekë, dhe mbetur për tu shlyer në 2019 vlera prej 4,967,059 lekë.  Për të 

gjitha këto vendime edhe pse kanë qenë të formës së prerë, të gjitha pagesat nuk janë kryer 

vullnetarisht nga MASR, por janë kryer në bazë të urdhër ekzekutimeve të lëshuara nga përmbaruesit 

privat, ku është paguar nga buxheti i shtetit kosto shtesë në shumën prej 2,401,276  lekë për tarifa 

përmbarimore. 
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b) Nga MASR , nuk janë programuar drejt që në projektbuxhet nevojat për shpenzimet gjatë vitit për 

vendimet gjyqësore të punonjësve të larguar nga puna, megjithëse ato  janë të evidentuara, gjatë vitit  

janë bërë shtesa fondesh me Akte  normative dhe  rialokime (rishpërndarje fondesh) në shuma të 

mëdha. 

Në këto kushte MASR  ka pasur të evidentuara vendimet gjyqësore dhe shumën për likujdim dhe nuk 

i ka parashikuar këto detyrime, duke rritur detyrimet në periudhat e ardhshme. 

c)Ajo që është shqetësuese dhe një problem në vazhdim është që ky proces nuk ka të “ndalur”, pasi e 

parë për të gjithë sistemin arsimor, jo vetëm për aparatin,  kjo vlerë vjen duke u rritur nga viti në vit 

sepse vazhdon  të ketë largime të padrejta nga puna të mësuesve të cilët fitojnë gjyqin dhe normalisht 

kërkojnë dëmshpërblim.  Kjo duket si diçka e “parëndësishme”, por në thelb ajo dëmton rëndë 

imazhin e sistemit arsimor dhe vlerat që duhet të përçojë ai. Sipas planit të masave të marrë për 

likujdimin e detyrimeve të prapambetura që vijnë nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së 

prerë, me shkresën nr. 9971/7, datë 20.9.2018, , si dhe shkresën nr. 11422/1,datë  14.11.2018 të 

destinuara për likujdimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë,  MASR ka kërkuar fonde shtesë 

për likujdim të vendimeve për Drejtoritë dhe Zyrat Arsimore, në vlerë totale 70,701,105 lekë. 

Në mënyrë të përmbledhur vetëm MASR për një periudhë 4 vjeçare ka realizuar pagesa për 

likujdimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë për periudhën 2014-2018, në masën 

163,690,000 lekë.  
Njësitë e tjera shpenzuese ku përfshihen Njësitë Arsimore vendore, IAL si dhe  Institucione të tjera 

varësie kjo shumë është në vlerë 856,238,000 lekë. 

Referuar numrit të punonjësve konstatohet se në MASR (sistemi në total)  janë 120 vende vakant. 

Pra, edhe fondi i pagave është  llogaritur mbi një strukturë me këto vende vakant, nga të cilat rezulton 

e pa domosdoshme plotësimi i këtyre vendeve dhe flet se puna në MASR mund të kryhet edhe në 

mungesë të 120 punonjësve. Në MASR (aparati) deri në shtator të 2019, ka 10 vende vakant dhe 

konkretisht 5 janë në pozicionet drejtor drejtorie  duke sjellë ngarkesë në funksionimin dhe realizimin 

e detyrave, gjë e cila ndikon  direkt në  cilësinë e punës së kryer.  

 

C.2.Shpenzime joefektive për buxhetin e shtetit, për shumën 47, 067,316 leke në fushën e prokurimit 

publik. 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për vitin 

2017 , në objektin "Shërbim Internetit në Sistemin Arsimor Parauniversitar", konstatohet 

mospërdorim i mirë i fondeve publike në kundërshtime ligjore mbi rregullat e prokurimit publik, duke 

mos rritur efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoriteti 

kontraktor. MARS, nuk ka siguruar mirë përdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet 

procedurale, nuk ka nxitur pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë, nuk ka nxitur konkurrencën 

ndërmjet operatorëve ekonomikë dhe nuk ka siguruar një trajtim të barabartë për të gjithë operatorët 

bazuar kritereve kualifikuese të padrejta. Ofertat më e leverdishme e BOE “A” sh.a & “A” sh.p.k me 

vlerë 129,021,000 lekë, kanë qenë më e leverdishme për MARS, në përputhje me parimet e 

ekonomicitetit dhe eficensës, bazuar kritereve të vlerësimit që është çmimi më i ulët. Pra nëse 

autoriteti kontraktor nuk do kishte përcaktuar kriteret e sipërcituara në DST, duke vendosur kritere që 

të nxisin konkurrencën dhe duke vlerësuar çmimin më të ulët, atëherë AK do të kishte mundur të 

kursente fondet publike me vlerë më të ulët prej 39,581,023 lekë me TVSH (162,005,186 lekë - 

129,021,000 lekë = 32,984,186 lekë x 20%), midis diferencës ofertës së “A”sh.a dhe ofertën e 

bashkimit të Operatorëve Ekonomik “A” sh.a & “A” sh.p.k. 

Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin 

"Rikonstruksioni i shkollës së mesme Jakov Xoxa, Bashkia Fier", konstatohet se nga Ak janë 

vendosur kërkesa për kualifikim në mënyrë të tillë që nuk  stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël 

dhe të mesëm. Kërkesat e veçanta të kualifikimit nuk janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me 

aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Nëse AK do të vendoste kritere kualifikuese në 

përputhje me objektin, volumin e kontratës të cilat duhej të lidheshin ngushtë me kriteret kualifikuese 

do të kishte të mundur të kursente dhe të mireadministronte fonde publike. Oferta më e leverdishme e 

BOE ”J sh.p.k & 2 sh.p.k", me vlerë 25,599,482 Lekë pa TVSH, kanë qenë më e leverdishme për 

Bashkinë Fier, në përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficensës, bazuar kritereve të vlerësimit 
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që është çmimi më i ulët. Diferenca e vlerës prej 7,486,293 lekë me TVSH (31,838,060 lekë - 

25,599,482 lekë = 6,238,578 lekë x 20%), midis ofertës së ”J sh.p.k & 2 sh.p.k", dhe ofertën e 

Operatorit Ekonomik ”K” sh.p.k, përbën efekt financiar shkaktuar nga kriteret kualifikuese të 

sforcuara, të cilat rezultuan jo në përputhje me volumin e punimeve dhe jo në stimulin apo nxitje të 

konkurrencës. 

 

II.  HYRJA   
Mbështetur në Ligjin 154/2014 Datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, në 

zbatim të Programit të Auditimit të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit nr. 624/1, 

datëMbi zbatimin e auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë në, Ministrinë e Rinisë  dhe Sporteve. 

Auditimi është kryer në bazë të programit të auditimit nr. 624/1, datë 04.09.2019 i miratuar nga 

Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe u përgatitur nga data 06.09.2019 deri më 15.10.2019.  

 

Auditimi është kryer nga: 

1-Znj. Marjola Llanaj (përgjegjës grupi), 

2-Z. Elona Llozana, anëtar, 

3-Z. Aldo Kume, anëtar,  

4-Znj. Irma Idrizaj, anëtar, 

5- Znj.Mimoza Lloji, anëtar, 

     

a) Titulli:   

Projektraporti i Auditimit të Përputhshmërisë në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë . 

b) Marrësi: 

Ky Raport Përfundimtar Auditimi i adresohet Ministrit të MASR Znj. Besa Shahini.  

 

c) Objektivat dhe qëllimi i auditimit: 

  

Objekti i këtij auditimi ka për qëllim kryerjen e auditimi financiar dhe  të përputhshmërisë 

(pajtueshmërisë) me qëllim një vlerësimi i përgjithshëm të të përputhshmërisë së aktivitetet të 

parashikuara në programin e auditimit me kaudrin ligjor dhe rregullator në fuqi, si dhe vlerësimin e 

mjedisit të kontrollit dhe procedurave të kontrollit të lidhura me transaksione individuale. Menaxhimi 

është përgjegjës për krijimin e një sistemi efektiv të kontrollit të brendshëm që siguron 

përputhshmërinë me ligjet dhe rregullat.  

Çështjet të cilat do të trajtohen në këtë projekt, lidhen me auditimin mbi planifikimin dhe zbatimin e 

planit të buxhetit; zbatimin e dispozitave ligjore për marrëdhëniet e punës dhe pagave; administrimin, 

ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale dhe monetare, si dhe auditimin e 

llogarive vjetore për institucionin (të mbyllura për vitin 2017, dhe për vitin 2018). 

Qëllimi i auditimit është dhënia e opinionit dhe hartimi i raportit të auditimit mbi bazën e 

vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësime mbështetur mbi evidenca të 

besueshme, të mjaftueshme dhe përkatëse. Auditimi duke qenë pjesë jetike e një sistemi rregullator, 

ka për qëllim të vlerësojë dhe evidentojë shkeljet e parimeve të ligjshmërisë dhe menaxhimit të 

shëndosh financiar si edhe shfrytëzimin me eficencë, efektivitet dhe ekonomicitet të pasurisë 

shtetërore dhe fondeve publike. Ky sistem bën të mundur ndërmarrjen e veprimeve korrigjuese sipas 

rastit, rritjen e përgjegjshmërisë, llogaridhënies, rikuperimin e dëmeve të shkaktuara si dhe 

parandalimin e shkeljeve, me synim rritjen e vlerës së parasë publike në mbrojtje të interesave të 

taksapaguesve. 

Objektivat e këtij auditimi konsistojnë në: 

- Dhënien e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, mbi shkallën e ndjekjes nga subjekti i 

audituar të rregullave, ligjeve, rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe 

kushteve, mbi të cilat është rënë dakord. Nëse të ardhurat dhe shpenzimet kanë qenë në përputhje me 

ligjin e Buxhetit të Shtetit, me aktet përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin; nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të 

menaxhimit financiar të sektorit publik dhe të sjelljes së zyrtarëve të sektorit publik. 
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- Objektivat specifike të auditimit ose pohimet për marrjen e garancive për besueshmërinë e 

shpenzimeve dhe të ardhurave janë:  

-Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim si; 

përkatësia, plotësia, saktësia, periudha, klasifikimi, ligjshmëria dhe rregullsia. 

-Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës si; ekzistenca, të drejtat dhe 

detyrimet, plotësia, vlerësimi dhe alokimi. 

-Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese si; transaksione, të drejtat dhe detyrimet, 

plotësia, klasifikimi dhe kuptueshmëria, saktësia dhe vlerësimi. 

b) Identifikimi i cështjes: 

1.Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në periudhën objekt auditimi, ka funksionuar me strukturën 

e miratuar nga Këshilli i Ministrave. Ajo ka ushtruar veprimtarinë mbështetur në aktet ligjore e 

nënligjore si dhe mbi bazën e Rregullores së Brendshme, të miratuar me Urdhër nr. 2457, datë 

9.03.2017 “Mbi organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë”, e 

rishikuar dhe miratuar me Urdhrin nr.352, date 17.06.2019.  

Aktivitetet që do të jenë objekt vlerësimi nga ana e grupit të auditimit, janë parashikuar sipas 

drejtimeve të miratuara nga Kryetari i KLSH-së, në programin e auditimit nr. 624/1, datë 04.09.2019.  

c) Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjen nën auditim: 

Drejtimi i MASR  është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, 

ligjet dhe rregulloret e aplikuara. Drejtimi i MASR-s është përgjegjës për përdorimin e burimeve 

financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara. Stafi menaxherial është 

përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në 

fuqi. 

d) Përgjegjësia e Audituesve të KLSH: 

Objektivi ynë lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme mbi përputhshmërinë e aktivitetit të 

MARS, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, si dhe mbi përdorimin e duhur dhe eficient të 

burimeve financiare të institucionit. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk 

garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo 

anomalie që mund të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe 

gjykimin dhe skepticizmin profesional në punën audituese.  

Gjithashtu ne krijojmë një ide fillestare mbi kontrollin e brendshëm në mënyrë që të planifikojmë 

procedurat e auditimit që i përshtaten situatës aktuale.  

Ne komunikojmë me drejtuesit ndër të tjera, edhe për planifikimin në kohë dhe përmbajtjen e 

auditimit si dhe konkluzionet/gjetjet, duke përfshirë edhe të metat e kontrollit të brendshëm, që ne 

kemi identifikuar gjatë auditimit tonë. 

Ne identifikojmë çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin dhe i përshkruajmë ato në raportet e 

auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për 

publikun ose në raste të rralla kur vetë ne  vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport 

për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë. 

e) Kriteret e vlerësimit:  

- Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; 

nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligji nr. 130/2016, datë 

15.12.2016 “Për buxhetin e vitit 2017”, ligji nr. 109/2017, dt. 30.11.2017 “Për buxhetin e vitit 2018”, 

ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar, ligji nr. 

7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”, të ndryshuar me ligjin nr. 104/2014, datë 

31.07.2014, nr. 7870, datë 13.10.1994 “Për Sigurimet Shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ligji nr. 8869, dt. 22.05.2003 . 

e) Standardet e Auditimit 

Auditimi bazohet në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Manualin e Auditimit Përputhshmërisë, Manualin e Auditimit 

Financiar, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 196, datë 29.12.2015, referenca të tjera 

ligjore dhe në kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit:   
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- ISSAI 100 (Parimet themelore të auditimit të sektorit publik) që përcakton parimet themelore për 

auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 

- ISSAI 400 (Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë) që përcakton parimet themelore të 

ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me kontekstin specifik të auditimit të 

përputhshmërisë; 

- ISSAI 4000 “Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e përputhshmërisë”; 

-ISSAI 1000-2999 “Udhëzues të Auditimit Financiar”;  

-ISSAI 1300 “Planifikimi i auditimit të pasqyrave financiare”; 

-INTOSAI GOV 9100 “Udhëzues mbi Standardet e Kontrollit të Brendshëm për Sektorin Publik”; 

INTOSAI GOV 9110 “Udhëzues mbi raportimin e efektivitetit të kontrolleve të brendshëm”; 

 

i)_Metodat e auditimit. 

Për arritjen e objektivave, metoda e auditimit u bazua tek kombinimi i testeve të ndryshme të 

auditimit. Në kryerjen e auditimit janë përdorur metoda e bazuar në funksionimin e sistemit të 

kontrollit të brendshëm, metoda e bazuar në procedurat bazë dhe në procedurat analitike. Pas testimit 

të kryer, për të kuptuar sesi funksionon sistemi i kontrollit të brendshëm dhe pas marrjes së 

informacionit në mënyre të përgjithshme, në ushtrimin e auditimit për zbatimin e ligjshmërisë dhe 

rregullshmërisë të aktivitetit ekonomik dhe financiar u bënë teste lidhur me zbatimin e ligjeve dhe 

akteve nënligjore në fuqi. 

Puna e auditit të brendshëm u bë pjesë efektive e mjedisit të kontrollit, duke dhënë ndihmesë në 

drejtim të risqeve të punës në mënyrë të strukturuar dhe dha siguri për operacionet dhe procedurat e 

kontrollit.   

Po kështu nga ana jonë u përshkrua legjislacioni autorizues, rregullat e vendosura sipas legjislacionit 

autorizues, shumat e autorizuara për vitet 2018 dhe 2019, caktimi i përgjegjësisë dhe autoritetit, etj. 

 

j) Dokumentimi i rezultateve të auditimit. 

Dokumentimi i rezultateve të auditimit u mbështetet në kërkesat e Manualit të Auditimit të 

Përputhshmërisë, Manualit të Auditimit Financiar, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 

196, datë 29.12.2015 si edhe në Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 

ISSAI 1230 “Dokumentimi i Auditimit”. 

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

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

përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e këtyre procedurave dhe 

evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë auditimit, përfundimet e 

arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet e rëndësishme profesionale të bëra në arritjen e këtyre 

konkluzioneve.  

Ky dokumentacion është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur 

opinionet dhe raportin e audituesive dhe shërbeu si një burim informacioni për përgatitjen e tyre. 

Në përfundim të auditimit, mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, rezultateve të akt konstatimeve 

dhe shqyrtimit të komenteve dhe shpjegimeve të subjektit të audituar u përgatit Projekt Raporti i 

Auditimit, i cili do të jetë materiali bazë për hartimin e Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe 

rekomandimet për  përmirësimin e gjendjes. 

 

 

2.Objekti, qëllimi dhe fushëveprimi i auditimit: 

a. Objekt i këtij auditimi është rregullshmëria dhe përputhshmëria e operacioneve 

financiare të MASR-s përgjatë vitit 2018 dhe 8-mujori 2019; 

b. Qëllimi i auditimit: Garantimi i sigurisë së arsyeshme mbi përputhshmërinë e 

aktivitetit të MASR-s, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, si dhe mbi përdorimin 

e duhur dhe eficient të burimeve financiare të institucionit; 

Fushëveprimi i auditimit: Vlerësimi i aktivitetit të MARS-s me qëllim dhënien e opinionit,është 

shtrirë sipas drejtimeve të programit të auditimit. Janë audituar dokumentacionet dhe të dhënat në 

lidhje me subjektin për periudhën 30.07.2017 – 30.08.2019, ku janë mbuluar me auditim fondet e 
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buxhetit të shtetit, si dhe janë audituar me përzgjedhje transaksionet e ndodhura në periudhën 

30.07.2017 – 30.08.2019. 
 

III. GJETJET DHE REKOMANDIMET 

 

1. AUDITIM MBI HARTIMIN DHE ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT: 

1.a Zbatimi i kritereve në planifikimin e buxhetit, mbështetur në ligjet vjetore të buxhetit dhe  

udhëzimeve të Ministrisë së Financave mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit. 

 Auditimi u krye duke mbajtur parasysh legjislacionin e mëposhtëm: 

- Ligjet me nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, nr. 10296, datë 08.07.2010“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe me ligjin 

nr.109/2017  datë 30.11.2017 “Për buxhetin e vitit 2018” për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë 

për vitin 2018, 

Hartimi i projektbuxhetit për periudhën afatmesme 2019-2021, mbështetja  nga Sektorit të Buxhetit 

në Ekipet e Menaxhimit të Programeve në MASR, sipas tavaneve buxhetore të miratuara me 

vendimin nr.128, datë 07.3.2018 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e tavaneve përgatitore të 

shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2019-2021”. 

- Faza e Parë, shkresa nr.3151/1 , date 03.05.2018 dërguar në Mininistrinë e Finacave 

dhe Ekonomisë 

Vendimin nr.462, datë 26.07.2018 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e tavaneve përgatitore të 

Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021”. 

- Faza e Dytë, shkresa nr.8406/1 , date 01.09.2018 dërguar në Mininistrinë e Financave 

dhe Ekonomisë, shkresa nr.8406/2, date 19.9.2018 dërguar në Ministria Financës 

Ekonomisë  në  lidhje me kërkesat  shtesë si dhe prioritete e PBA 2019-2021.  

Vendimin nr.462, datë 26.07.2018 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e tavaneve përgatitore të 

Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021” 
 

a. Zbatimi i kritereve në planifikimin e buxhetit për vitin 2018, në mbështetje të udhëzimeve të 

Ministrisë së Financave për përgatitjen e buxhetit të shtetit.  

Projekt buxheti për vitin 2018, është hartuar konform legjislacionit të mësipërm dhe në hartimin dhe 

formulimin e deklaratave të politikave të programeve buxhetore, janë mbajtur në konsideratë kërkesat 

e strategjike në fushën e arsimit dhe janë dorëzuar në Ministrinë e Financave për të dy fazat brenda 

afatit. 

Kërkesat buxhetore përmbajnë raportet standarde të përcaktuara në udhëzimet për hartimin e PBA 

2018-2020, si misionin, deklaratat, shpenzimet sipas programeve, artikujve, produkteve, si dhe 

projektet me financim të brendshëm e të huaj, raportet e kërkesave shtesë sipas produkteve dhe 

artikujve buxhetorë, sipas Formatit A “argumentimi i kërkesave shtesë”, si dhe raportet e projekteve 

të investimeve. 

Struktura buxhetore për Programin Buxhetor Afatmesëm të këtij institucioni, paraqitet në 6 programe 

buxhetore. Gjatë hartimit të PBA për vitet 2018-2020 janë përcaktuar “Përshkrimi” i çdo program, 

“Politika e programit”, “Qëllimi i Politikës së programit”, “Objektivat e politikës së programit”. 

Gjithashtu çdo program kishte të përcaktuar produktet programeve buxhetore, në të dy fazat e 

përgatitjes së tij. 

Për vitin 2018, Ministria e Arsimit Sporti dhe Rinisë  ka administruar dhe menaxhuar fondet 

buxhetore sipas gjashtë programeve arsimore, të listuar me poshtë: 

1. Programi  “Planifikim, menaxhim dhe administrim” 

2. Programi  “Arsimi Bazë” 

3. Programi  “Arsimi i Mesëm i Pergjithshëm” 

4. Programi “Arsimi i Larte” 

5. Programi  “Kërkimi shkencor”. 

6. Programi  “Për sportin”. 
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Fondet e miratuara me ligjin nr.109/2017  datë 30.11.2017 “Për buxhetin e vitit 2018” për 

Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë për vitin 2018, janë në shumën  prej 38 miliard e 374 milion 

lekë,  krahasuar me shpenzimet  publike fondet për arsimin për vitin 2018 arrijnë  në  7.72%  dhe 

ndaj produktit të brendshëm bruto për vitin 2018 janë në nivelin 2.33%. Tab.1 

Kodi Emertimi i Institucionit / Programit Totali i 

Shp. 

Korrente  

Shpenzimet Kapitale Totali i 

Shpenzimeve 

Buxhetore 
Financim i Brendshem Financimi 

i 

Huaj 

Totali i 

Shp. 

Kapitale 

11 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise 34,540,242 3,634,000 200,000 3,834,000 38,374,242 

01111 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 725,042 72,000 0 72,000 797,042 

09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin) 20,416,580 1,757,947 0 1,757,947 22,174,527 

09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem) 6,072,617 1,022,115 0 1,022,115 7,094,732 

09450 Arsimi Universitar 6,795,203 410,000 100,000 510,000 7,305,203 

09770 Fonde per Shkencen 318,300 62,122 100,000 162,122 480,422 

08140 Zhvillimi i Sportit dhe Rinise 212,500 309,816 0 309,816 522,316 

Burimi: Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë konfirmuar situacioni realizimit te fondeve 2018 nga Ministria e Financës dhe 

Ekonomisë. 

Fondet e buxhetit të rishikuar më aktin normativ nr. 1 korrik 2018, për Ministrinë e Arsimit Sportit 

dhe Rinisë për vitin 2018, arrijnë  në shumën  prej 38 miliard e 408 milion lekë, krahasuar me 

shpenzimet  publike për vitin 2018 në 7.70% dhe ndaj produktit të brendshëm bruto për vitin 2018 

janë në nivelin 2.31%.AKTI NORMATIV Nr.1 2018 - BUXHETI 2018 SIPAS MINISTRIVE TE LINJES DHE INSTITUCIONEVE BUXHETORE 
11 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise 34,540,242 3,364,000 150,000 3,514,000 38,054,242 

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 725,042 72,000 0 72,000 797,042 

09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin) 20,416,580 1,677,947 0 1,677,947 22,094,527 

09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem) 6,072,617 972,115 0 972,115 7,044,732 

09450 Arsimi Universitar 6,795,203 370,000 100,000 470,000 7,265,203 

09770 Fonde per Shkencen 318,300 32,122 50,000 82,122 400,422 

08140 Zhvillimi i Sportit dhe Rinise 212,500 239,816 0 239,816 452,316 

Burimi: Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë konfirmuar situacioni realizimit te fondeve 2018 nga Ministria e Financës dhe 

Ekonomisë. 
Fondet e buxhetit të rishikuar më aktin normativ nr. 2 dhjetor 2018, për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë 

për vitin 2018, arrijnë  në shumën  prej 38 miliard e 306.6 milion lekë, krahasuar me shpenzimet  publike për 

vitin 2018 në 7.70% dhe ndaj produktit të brendshëm bruto për vitin 2018 janë në nivelin 2.31%  

AKTI NORMATIV  Nr.2 2018 - BUXHETI 2018 SIPAS MINISTRIVE TE LINJES DHE INSTITUCIONEVE BUXHETORE 

    

 Kodi Emertimi i Institucionit / Programit Totali i Shp. 

Korrente  

Shpenzimet Kapitale Totali i 

Shpenzimeve 

Buxhetore 
 Financim i 

Brendshem 

Financimi i 

Huaj 
Totali i 

Shp. 

Kapitale 

11 11 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise 34,807,312 3,219,343 280,000 3,499,343 38,306,655 

11 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 685,042 55,682 0 55,682 740,724 

11 09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin) 20,322,580 1,694,947 0 1,694,947 22,017,527 

11 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem) 6,072,617 876,191 0 876,191 6,948,808 

11 09450 Arsimi Universitar 6,996,273 325,000 250,000 575,000 7,571,273 

11 09770 Fonde per Shkencen 318,300 32,122 30,000 62,122 380,422 

11 08140 Zhvillimi i Sportit dhe Rinise 412,500 235,401 0 235,401 647,901 

 
Tab_1.1, Fondet  buxhetore sipas programeve buxhetore  për  vitin  2018, si dhe realizimi për 12- mujorin e vitit  2018, në 000 

lekë,  

 
Fondet e buxheti 2018     

N

r 

Emri i programit Fakti  

2016 

Fakti  

2017 

Buxheti 

Mirat PBA 
2018 

Buxheti I 

miratuar 

per 2018 

Buxheti 

Rishik 
2018+Te 

ardhurta  

Buxheti 

Rishik 
2018+Te 

ardhurta  

Strukt

ura 
Realizimi 8- mujor 2018 

(milio
n  

lekë) 

(milio
n  

lekë) 

(milion  
lekë) 

(milion  
lekë) 

(milion  
lekë) 

(milion  
lekë) 

Ne %  Ne 
milion 

/lekë     

realizim 
ne  % 

ndaj 

buxhet 

Struktur
a ne % 

ndaj 

realizim 

1 Planif. menaxhim 

administrim 

745.7 657.6 717.0 797.0 743.4 743.4 1.9% 663.4 89% 1.8% 

2 Arsimi baze 19,956

.1 

20,692

.0 

21,177.3 22,174.5 22,055.1 22,055.1 57.6% 21,825.4 99% 58.2% 

3 Arsimi i mesem pergjith 6,571.

7 

6,688.

3 

6,193.3 7,094.7 6,959.7 6,959.7 18.2% 6,845.4 98% 18.3% 

4 Arsimi profesional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0% 0.0% 
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5 Arsimi i larte 6,198.

5 

6,687.

0 

6,745.0 7,305.2 7,536.3 7,536.3 19.7% 7,204.0 96% 19.2% 

6 Kerkimi shkencor 283.0 325.6 630.6 480.4 380.5 380.5 1.0% 318.2 84% 0.8% 

7 Zhvillim i Sportit  751.9 278.7 487.9 522.3 647.9 647.9 1.7% 629.0 97% 1.7% 

  Totali 34,506

.9 

35,329

.3 

35,951.1 38,374.2 38,322.8 38,322.8 100.0

% 

37,485.4 98% 100.0% 

Burimi: Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë konfirmuar situacioni realizimit te fondeve 2018 nga Ministria e Financës dhe 

Ekonomisë. 
 

Buxheti i rishikuar pa përfshirë fondet e celuara nga të ardhurat dytësore të IAL publike, për 

Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë për vitin 2018, arrin  në shumën  prej 38 miliard e 374.2 

milion lekë. Realizimi është në masën 98% ose në shumën prej 37 miliard e 485.4 milion lekë. 

 
Tab_1.2, Fondet  buxhetore se bashku me të ardhurat  sipas programeve buxhetore,  realizimi për vitin 2016-2017 si dhe fondet për  vitin  2018. 

 

Fondet e buxheti 2018 se bashku me te ardhurat 2018         

N

r 

Emri i programit Fakti  

2016 

Fakti  

2017 

Buxheti 

Mirat 

PBA 
2018 

Buxheti I 

miratuar 

per 2018 

Buxheti 

Rishik 

2018+Te 
ardhurat  

Buxheti 

Rishik 

2018+Te 
ardhurat  

Struktu

ra 
Realizimi 12- mujor 2018 

    (milion  

lekë) 

(milion  

lekë) 

(milion  

lekë) 

(milion  

lekë) 

(milion  

lekë) 

(milion  

lekë) 

Ne %  Ne 

milion 
/lekë     

realizim ne  

% ndaj 
buxhetit  

Struktur

a ne %  

1 Planif. Menaxhim 756.6 662.2 717.0 797.0 745.7 745.7 1.8% 665.8 89% 1.6% 

2 Arsimi baze 

20,002.3 

20,719

.4 21,177.3 22,174.5 22,090.5 22,090.5 

52.6% 21,860.8 99% 53.3% 

3 Arsimi i mes 
pergjithsh 6,574.3 

6,697.
7 6,193.3 7,094.7 6,969.7 6,969.7 

16.6% 6,855.5 98% 16.7% 

4 Arsimi i 

profesional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0% 0.0 0% 0.0% 

5 Arsimi i larte 
9,530.9 

9,719.
2 6,745.0 7,305.2 11,052.3 11,052.3 

26.3% 10,506.9 95% 25.6% 

6 Kerkimi shkencor 343.4 359.5 630.6 480.4 477.2 477.2 1.1% 414.9 87% 1.0% 

7 Programi per 

Sportin  759.9 292.5 487.9 522.3 694.4 694.4 

1.8% 675.5 97% 1.8% 

 Totali 37,967.5 38,450

.6 

35,951.1 38,374.2 42,029.8 42,029.8 100.0% 40,979.2 98% 100.0% 

 

Burimi: Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë konfirmuar situacioni realizimit te fondeve 2018 nga Ministria e Financës dhe 

Ekonomisë. 

Buxheti i rishikuar së bashku me fondet e celuara nga të ardhurat dytësore të IAL publike, për 

Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë për vitin 2018, arrin  në shumën  prej 42 miliard e 29.8 milion 

lekë. Realizimi është në masën 98% ose në shumën prej 40 miliard e 979.2 milion lekë. 

Një analizë më e detajuar për arritjet e planifikuara dhe realizuara, fondet e miratuara për MASR për 

vitin 2018, së bashku me të ardhurat dytësore dhe realizuara për periudhën 12- mujore  2018, sipas 

grup artikujve janë sa vijon 

Tab_2  Fondet  buxhetore sipas grup artikujve të realizuara për vitin 2016-2017, fondet e planifikuara në PBA 2018, fondet miratuara 

me ligjin vjetor për vitin  2018, plani  i rishikuar + të ardhurat dytesore për 12-mujorin 2018  si dhe realizimi faktik  për 12 - 
mujorin 2018 në mijë lekë dhe në % sipas artikujve buxhetore. 

                  000 lekë      

    (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)-(5) % 12-

mujori

n 2018 

% 
12-

mujo
r 

2018 

Kodi Emri Fakti  2016 Fakti  2017 PBA 2018  Buxheti 

mirat 

2018 

Buxheti 
rish 2018 

Buxheti i 

rish 12-

mujori18 

Fakti 12-mujor 

2018 

Diferenca 

2018 

600-601 Paga+Sigurime Shoqërore 

28,880,158 30,382,902 23,876,994 25,770,780 31,037,087 31,037,087 30,816,273 -220,814 99% 

82.2

% 

602-606 Mallra dhe Shërbime të Tjera 2,842,909 2,809,497 9,335,986 8,769,462 3,821,406 3,821,406 3,677,153 -144,253 96% 9.8% 

230-231 Kapitale  Trupez  Patrupëz 
2,783,790 2,136,856 3,134,000 3,834,000 3,464,343 3,464,343 2,991,982 -472,361 86% 8.0% 

Totali kap 01-

05 

Korente dhe Kapitale 

Financim nga Buxheti  34,506,857 35,329,255 36,346,980 38,374,242 38,322,836 38,322,836 37,485,408 -837,428 98% 

100.0

% 

600-601 Shpenzime personeli ne % 83.7% 86.0% 65.7% 67.2% 81.0% 81.0% 82.2% 

   602-606 Mallra Shërbime të Tjera ne 

% 8.2% 8.0% 25.7% 22.9% 10.0% 10.0% 9.8% 

   230-231 Kapitale Trupez Patrup %  8.1% 6.0% 8.6% 10.0% 9.0% 9.0% 8.0% 

              

   600-601 kap 

06 

Paga+Sigurime Shoqërore 1,274,626.7 1,201,429.0 0.0 0.0 1,212,940.3 1,212,940.3 1,212,940.3 

0 100% 

34.7

% 

602-606 kap 

06 

Mallra dhe Shërbime të Tjera 

1,553,956.5 1,330,816.9 0.0 0.0 1,758,038.2 1,758,038.2 1,606,158.0 -151,880 91% 

46.0

% 

230-231 kap 

06 

Kapitale të Trupez Patrupëz 

632,055.0 589,076.5 0.0 0.0 736,015.2 736,015.2 674,699.7 -61,315 92% 

19.3

% 

  TOTAL 06 3,460,638.2 3,121,322.3 0.0 0.0 3,706,993.6 3,706,993.6 3,493,798.0 -213,195.6 94% 8.5% 
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600-601 

(kap01-08) 

Paga+Sigurime Shoqërore 

30,154,784 31,584,331 23,876,994 25,770,780 32,250,027 32,250,027 32,029,213 -220,814 99% 

78.2

% 

602-606 (kap 

01-08) 

Mallra dhe Shërbime të Tjera 

4,396,866 4,140,314 9,335,986 8,769,462 5,579,444 5,579,444 5,283,311 -296,133 95% 

12.9

% 

230-231 (kap 

01-08) 

Kapitale të Trupez Patrupëz 

3,415,845 2,725,933 3,134,000 3,834,000 4,200,358 4,200,358 3,666,681 -533,677 87% 8.9% 

Totali kap 01-

05-06-08 

Korente dhe Kapitale 

37,967,495 38,450,578 36,346,980 38,374,242 42,029,829 42,029,829 40,979,206 -1,050,624 98% 

 600-601 Shpenzime personeli ne % 79.4% 82.1% 65.7% 67.2% 76.7% 76.7% 78.2% 

   602-606 Mallra Shërbime të Tjera ne 

% 11.6% 10.8% 25.7% 22.9% 13.3% 13.3% 12.9% 

   230-231 Kapitale Trupez Patrup %  9.0% 7.1% 8.6% 10.0% 10.0% 10.0% 8.9% 

   Totali (korente + kapitale + jobuxhetore) 37,967,495 38,450,578 36,346,980 38,374,242 42,029,829 42,029,829 40,979,206 -989,308 98%  

Burimi: Ministria e Arsimit dhe Sportit konfirmuar nga Ministria e Financës. 

Fondet miratuara për vitin 2018,  të detajuara sipas grupartikujve buxhetorë.Fondet  e miratuara 

për shpenzime  personeli . 

Për vitin 2018 fondet për shpenzime personeli, janë miratuar në masën 25 miliard e 770 milion lekë 

ose në masën 67.2% e fondeve të miratuara për arsimin për vitin 2018. Shpenzimet e  personelit të 

miratuar për vitin 2018 janë rreth 67.2% e buxhetit të arsimit, ndërsa ndaj shpenzimeve totatalit të 

shpenzimeve korentë janë në masën 72.5 %. Fondet e miratuara për shpenzime personeli përfshijnë 

pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve, të numrin të miratuar të punonjësive të mratuar me 

ligjin vjetor prej 31,004 punonjës të arsimit, si dhe 1 500 praktikantëve që realizojnë praktikën 

profesionale në institucionet arsimore të arsimit parauniversitar.  

Fondet e shpenzimeve për personelin“të rishikuara”, për vitin 2018 pas shpërndarjes së tansfertës 

së pakushtëzuar nga IAL publike për vitin 2018, si dhe rishikimit të fondeve nga IAL publike për 

financim të shpenzimeve të personelit arrijnë në 31 miliard e 37milion lekë ose 81%, dhe së bashku 

me të ardhurat e IAL publike shfondet për shpenzim korentë arrijnë në shumën prej 32 miliard 250 

milion lekë ose 76.7% të shpenzimeve për arsimin. 

Realizimi i fondeve për shpenzimeve të personelit për 12- mujorin 2018 me burim financimin nga 

buxheti i shtetit janë në masën 30 miliard e 816 milion lekë ose 99% e planit të 12-mujorit 2018.  Së 

bashku me të ardhurat e realizuara nga IAL publike arrin në  32 miliard 29 milion lekë krahasuar me 

planin 12-mujor , realizimi është në masën 99%.  

  Fondet për shpenzime korente/operative për blerje mallra dhe shërbime;  

Fondet  e miratuar për mbulimin e shpenzimeve për blerjen e  mallrave dhe shërbime nga të tretë për 

vitin 2018, janë në masën 8 miliard 769 milion lekë ose 22.9 % e buxhetit të miratuar për vitin 2018. 

Fondet e rishikuara në grupin e shpenzimeve korente për vitin 2018, pas rishpërndarjes së transfertës 

së pakushtëzur në IAL publike arrijnë në 3 miliard 821 milion lekë ose 10 % e fondeve të miratuara 

për vitin 2018. Fondet e buxhetië të rishikuar për vitin 2018, së bashku me të ardhurat e IAL publike 

arriti në shumën prej 5 miliard 579 milion lekë ose në masën 13.3% e fondeve për arsimin.  

Realizimi i fondeve për shpenzimeve të korente  për 12- mujorin 2018 është në masën 2 miliard e 991 

milion lekë, krahasuar me planin 12-mujor është realizuar në masën 86% e fondeve të realizuara për 

12-mujorin  2018. 

Së bashku me të ardhurat realizimi arrin në  5 miliard 283 milion lekë krahasuar me planin 12-mujor 

është në masën 95%.  

Zërat kryesorë në këtë grupartikull të shpenzimeve të tjera korrentë janë, shpenzime për transportin e 

rreth 31,000 nxënësve që kanë vendbanimi mbi 2 km nga shkolla si dhe transportin e mësuesve 

11,800 mësuesve që punojnë mbi 5 Km nga vendbanimi/qendra e përhershme e punës në shkollë, 

shpenzime për  blerje mjete didaktike, shpenzime për shërbim interneti në shkolla,  shpenzime për 

transfertat tek individët për blerjen e tekstet shkollore, shpenzime për bursat e nxënësve dhe 

studentëve, shpenzime për fondin e ekselencës, shpenzime së tansfertës së pakushtëzuar nga IAL 

publike për vitin 2018, etj, të cilat zënë edhe pjesën më të madhe të kësaj kategorie të shpenzimeve.  

 Fonde për shpenzime kapitale për vitin 2018 Fondet për shpenzim kapitle investime janë miratuar në 

masën 3 miliard e 834 milion lekë ose rreth 10% e fondeve të planifikuara në buxhetin për vitin 2018. 

Fondet e rishikuara me aktet normative të muajit Korrik dhe dhjetor 2018 kanë ndryshuar fondet me 

burim financimin e brendshëm dhe financimin e huaj që arrijnë në 3 miliard e 464 milion lekë, ose 9 

% e fonde të miratuara për ministrinë e arsimit. Së bashku me të ardhurat  e IAL publike si dhe 

projekteve të tjera donatore arrijnë në shumën prej 4 miliard e 200 milion lekë ose 10% e fondeve të 

Ministrisë së Arsimit për vitin 2018. 
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Realizimi i shpenzimeve kapitale për 12- mujorin 2018 ndaj fondeve të parashikuara për 12-mujorin 

2018 është në masën 2 miliard 992 milion lekë ose  në masën 86%, ndaj planit të rishikuar të 

investimeve dhe në masën 8 % ndaj totalit të shpenzimeve për vitin 2018. 

Fondet e rishikuara së bashku me të ardhurat e siguruara nga shërbimet dhe të tretë donatorë etj për 

vitin 2018, në shumën prej 4 miliard e 200 milion lekë ose 10% e fondeve të Ministrisë së Arsimit për 

vitin 2018, realizimi i shpenzimeve kapitale për vitin 2018, së bashku me të ardhurat është në masën 

3 miliard e 667  milion lekë ose  në masën 87%, ndaj foneve të rishikuara për vitin 2018, ose në 

masën 8.9 % ndaj totalit të fondeve të realizuara për vitin 2018. 

Fondet me Financim të Huaj plani fillesatar 2018, është 200 milion lekë ose 8.6% e fondeve të 

miratuara për investime për vitin 2018, plani i rishikuar për vitin 2018 është 280 milion lekë, 

realizimi në masën 182.5 milion lekë ose 65.2 % e planit vjetor.  

Për vitin 2018 u sigurua financimi për 114 projekte/kontrata të miratuara në vitin 2018, si dhe 

kontrata në vazhdim nga viti 2017, si dhe të financiara  arsimin me vlerë të plotë financimi 7 miliard  

e 664 milion lekë me vlerë kontratash në shumën prej 7 miliard 184 milion lekë, si dhe financimi të 

miratuar me ligjin vjetor të buxhetit si dhe Vendime të Komiteti të ZHR në shumën 3 miliard 464 

milion lekë, me objektiv sigurimin dhe përmirësimin e kushteve të infrastrukturës ne mjediset e 

sistemit para universitar, shmangien dhe reduktimin e zhvillimit të mësimit me turne, reduktimin e 

numrit të nxënësve për klase, me synim realizimin që të gjithë shkollat në zonat urbane të qyteteve 

kryesore  të vendit të arrihet raporti 30 nxënës/klasë. Plani i financimit për vitin 2018 për 114 

projekte/kontrata të lidhura ishte 2 miliard 651 milion lekë dhe realizimi në masën 2 miliard e 372.1 

milion lekë ose 89.5%.  

Furnizimi dhe pajisjen me orendi e pajisje mobilierie për 90-100 institucione arsimore/ shkollat të 

arsimit para universitar për vitin 2018, me një fond prej 144.4 milion lekë, realizimi në masën 142.5 

milion lekë ose 99%,  ku përfitues janë godinat/ objektet e institucioneve që kanë përfunduar 

ndërtimin apo rehabilitimin, si dhe institucione të arsimit parashkollor, cilat kanë pasur mungesa apo 

pajisje të amortizuara tërësish dhe që kanë nevojë emergjente për rinovim. 

Furnizimi dhe pajisjen me pajisje laboratorë mësimorë didaktikë për progrmaet Fizike 

_Kimi_Biologji për vitin 2017, me një fond prej 70 milion lekë, realizimi në masën 67 milionl ekë 

ose 96%, ku përfitues janë për 90-100 institucione arsimore/ shkollat të arsimit parauniversitar, ku 

institucione të  kanë pasur mungesa apo pajisje të amortizuara tërësish dhe që kanë nevojë emergjente 

për rinovim. 

Krijim fond bibliotekash për shkollat e arsimit bazë dhe arsimit të mësëm, në 5 institutcione 

arsimore vendore për 20 shkollat të arsimit parauniversitar për vitin 2018, me një fond prej 20 milion 

lekë, realizimi në masën 2.7 milion lekë ose13.5%, instucionet nuk kanë arritur të prokurojnë me 

suskses. 
Tab_1.2, Fondet  buxhetore se bashku me të ardhurat  të realizuara për vitin 2016-2017, sipas programeve buxhetore, si  plani dhe realizimi i fondet 
për  12-mujorin vitin 2018 , ne 000 leke dhe në %.  

 

Fondet e buxheti 2018 se bashku me te ardhurat 2018         

N

r 

Emri i programit Fakti  
2016 

Fakti  
2017 

Buxheti 
Mirat 

PBA 

2018 

Buxheti I 
miratuar 

per 2018 

Buxheti 
Rishik 

2018+Te 

ardhurat  

Buxheti 
Rishik 

2018+Te 

ardhurat  

Strukt
ura 

Realizimi12- mujor 2018 

    (milion  
lekë) 

(milion  
lekë) 

(milion  
lekë) 

(milion  
lekë) 

(milion  
lekë) 

(milion  
lekë) 

Ne %  Ne 
milion 

/lekë     

realizim ne  
% ndaj 

buxhetit  

Struktur
a ne %  

1 Planif. Menaxhim 756.6 662.2 717.0 797.0 745.7 745.7 1.8% 665.8 89% 1.6% 

2 Arsimi baze 20,002
.3 

20,719
.4 21,177.3 22,174.5 22,090.5 22,090.5 

52.6% 21,860.

8 

99% 53.3% 

3 Arsimi i mes 

pergjithshem 

6,574.

3 

6,697.

7 6,193.3 7,094.7 6,969.7 6,969.7 

16.6% 6,855.5 98% 16.7% 

4 Arsimi i profesional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0% 0.0% 

5 Arsimi i larte 9,530.

9 

9,719.

2 6,745.0 7,305.2 11,052.3 11,052.3 

26.3% 10,506.

9 

95% 25.6% 

6 Kerkimi shkencor 343.4 359.5 630.6 480.4 477.2 477.2 1.1% 414.9 87% 1.0% 

7 Programi per Sportin  759.9 292.5 487.9 522.3 694.4 694.4 1.8% 675.5 97% 1.8% 

 Totali 37,967

.5 

38,450

.6 

35,951.1 38,374.2 42,029.8 42,029.8 100.0
% 

40,979.

2 

98% 100.0% 

Burimi: Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë konfirmuar nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë. 
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Investimet pjesa e Fondin e Zhvillimit të Rajoneve për vitin 2018: Fondet për investime kapitale 

të miratuara për vitin 2018 si pjesë e Fondin e Zhvillimit të Rajoneve për vitin 2018 si dhe fondet 

grant për zhvillim në IAL, granti i punës kërkimore-shkencore dhe veprimtarive krijuese për vitin 

2018 në IAL sipas nenit 111 I ligjit 80/2015, janë të detajuara sa vijon;Në zbatim të Ligjit nr.9936, 

datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të Ligjit 

nr.130/2016, datë 17.12.2016 ”Për buxhetin e vitit 2017”, të Udhëzimit nr.2, datë 06.02.2012 ”Për 

proçedurat standartëtë zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, për vitin 2018 është çelur për MASR plani i 

investimeve  pjesë e  ”Fondit për Zhvillimin e Rajoneve 2018” , si dhe fondet grant për zhvillim në 

IAL, si dhe granti i punës kërkimore-shkencore e veprimtarive krijuese për vitin 2018 sa më poshtë: 

Entit.

Qev. 

Min Emërtimi i 

Instituc 

Prog. Llog. 

Ek. 

Debiti 

Në lekë 

Emërtimi i projektit  

001 11 Aparati MASR 091

20 

231 1,552,357,651 

 

989,550,190 

 

 
412,807,461 

 

 
150,000,000 

 

Total Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2018 i 

detajuar; 

 

a- Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2018për 29 

kontratat në vijim të miratuara në vitin 2017 me 
financim për vitin 2018; 

b- Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2018 (per 

projekte te miratuar ne vitin 2018-2019 
Rikonstruksione ,,). 

 

c- Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2018 me cikël 
financimi 2018-2019  (Ndertime te reja). 

001 11 Aparati MASR 092

30 

231 819,115,000 

 

377,355,584 
 

 

311,759,416 
 

           150,000,000 

Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2018 

 

c- Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2018 për 8 
kontratat në vijim të miratuara në vitin 2017  me 

financim për vitin 2018; 

 
b- Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2018 (per 

projekte te miratuar ne vitin 2018, por pa lidhur 

kontrata )  
 

c- Fondi per Zhvillimin e Rajoneve me cikël 

financimi 2017-2018  (Rikonstruksione , 
Ndertime te reja) 

001 11 Aparati MASR 094

50 

231 410,000,000 Fond grant per zhvillim ne IAL, sipas neneve 

108, 110, 111, 112, neni 113  të ligjit nr.80/2015 

001 11 Aparati MASR 097

70 

231 62,122,000 Fondet e miratuar në formë grant i punës 

kërkimore-shkencore dhe veprimtarive krijuese 

për vitin 2017 ne IAL, sipas neneve 108, 110, 
111, 112, neni 113  të ligjit nr.80/2015 

001 11 Aparati MASR  081

40 

 209,816,000 Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2018  

    T O T A L I      3,053,410,000   

 

Projektet në Arsim, të miratuar nga Komiteti i Zhvillimi të Rajoneve në vitin 2017-2018, të cilat 

vijojnë me detyrim për financim në vitin 2018 sipas bashkive janë: 

-Në programin e arsimit bazë për arsimin për vitin 2018 me vendimin nr.7, datë 11.5.2018, të 

Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve “Për shpërndarjen e financimit për projekte të reja për vitin 

2018-2019, grandet “Arsimi”, janë miratuar 30 projekte në arsimin bazë më vlerë financimin për 

vitin 2018-2019, me vlerë të plotë të projektit në shumën 2.1 miliard lekë, nga të cilat njësitë e 

vetëqeversisjes vendore do të financojnë shumën 364 milion lekë ose 10-30% të vlerës së projektit të 

miratuar, fonde të miratuara për vitin 2018 pjesë e fondeve të arsimit janë në shumën 662 milion lekë 

dhe fonde të parashikuara me prioritet për vitin 2019 janë në shumën 983.3 milion lekë.  

-Në programin e arsimin të mesëm (09230) me vendimin nr.7, datë 11.5.2018, të Komitetit për 

Zhvillimin e Rajoneve, janë miratuar 18 projekte në arsimin bazë më vlerë financimin për vitin 2018-

2019 në shumën 1.5 miliard lekë nga të cilat njësitë e vetëqeversisjes vendore do të financojnë në 

shumën 335 milion lekë nga 10-30%, të vlerës së projektit të miratuar, të fonde të miratuara për vitin 

2018 janë në shumën 431 milion lekë dhe fonde të parashikuara për vitin 2019 janë në shumën 732 

milion lekë. 

-Në programin e Sportit dhe Rinisë, (08140) me vendimin nr.7, datë 11.5.2018, të Komitetit për 

Zhvillimin e Rajoneve, janë miratuar 12 projekte në arsimin objektet sportive më vlerë financimin 
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730.2 milion lekë për vitin 2018-2019 në shumën nga të cilat njësitë e vetëqeversisjes vendore do të 

financojnë në shumën 335 milion lekë nga 10-30%, të vlerës së projektit të miratuar, fonde të 

miratuara për vitin 2018 nga fondet e arsimit janë në shumën 431 milion lekë dhe fonde të 

parashikuara për vitin 2019 janë në shumën 732 milion lekë. 

 

 Nga auditimi i FZHR 2017-2018 u konstatua : 
- Në përgjithësi FZHR 2018 ku shpallja për aplikim me projekte nga Komitetit të Zhvillimit të 

Rajoneve u realizua në Prill 2018 dhe vendimmarrja për projektet fituese në muajin Maj 

2018, bëri të mundur që NJQV të fillojnë të realizojnë  në kohë procedurat e prokurimit. 

- Vijon të mbetet problematike cilësia jo e mirë e projekteve teknike të zhvilluara/ dizenjuara 

nga njësitë e vetëqeverisjes vendore. 

- Evidentohet me risk mesatar  i ecurisë së procedurave të prokurimit dhe zbatimi i punimeve 

pasi nga ana e  NJQV nuk raportohet në afat dhe në mënyrë periodike pranë MASR, si për 

nënshkrimin e kontratave ashtu edhe për ecurinë e zbatimit të punimeve në objektet arsimore. 

 

Mbi raportimin e  detyrimeve të prapambetura të akumuluara dhe krijuara rishtazi për vitin 

2018. 

Në zbatim të ligjit  nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontrakture e tregtare”,  vendimit nr.50, 

datë 5.2.2014, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e 

detyrimeve të prapambetura e të planit të veprimit”, si dhe të udhëzimit nr. 5, datë 27.02.2014, të ministrit 

të Financave “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, Shtojca 3, detyrimet e prapambetura të 

krijuara rishtazi dhe akumuluara deri më 31 Dhjetor 2018, për Aparatin e MASR dhe institucionet e 

varësisë i detajuar sipas “Tabela nr.1_Detyrimet e prapambetura të krijuara rishtazi dhe akumuluara 

që nuk kanë mundur të likuidohen deri më 31 dhjetor 2018’, bashkëlidhur, dërguar dhe në Ministrinë 

e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr., datë.  

Për sa më sipër vlera e detyrimeve të prapambetura të krijuara rishtazi dhe akumuluara deri me 

31.12.2018, e grupuar  sipas njësive shpenzuese të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë paraqitet 

sa me poshtë: 
 

Tabela nr.2. Vlera e grupuar e detyrimeve të prapambetura në fillim dhe fund të vitit 2018 

Ministria e Linjës Detyrimet e prapambetura te akumuluara  ne fund te periudhes 

Gjendja në fillim të periudhës 01.01.2018 Gjendja në fund të periudhës 31.12.2018 

  në lekë  në % në lekë  në % 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë                          179,501,845   273,117,889 100% 

Aparati i Ministrisë                  3,525,235  2 %           3,625,520  1.3 

Institucione e arsimit parauniversitar 

(DAR/ZA) 

               82,657,512  46 %         17,729,667  6.5 

IAL Publike                93,319,098   52 %         251,762,702  92.2 

 

Për sa më sipër vihet re se, detyrimet e krijuara rishtazi dhe akumuluara deri me 31 dhjetor 2018, në 

masën më të madhe janë krijuar nga institucionet publike të arsimit te lartë, përkatësisht: Gjëndja e 

detyrimeve nga viti 2017  nga IAL publike në masën  93.3 milion lekë ose 52 % e detyrimeve të 

trashëguar në vitin 2018, në fund të vitit 2018  këto detyrime arritën në masën  në masën 251.7 milion 

lekë ose  92% të tyre 

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në 

Republikën e Shqipërisë”, këto institucione  gëzojnë autonomi financiare dhe shlyerja e detyrimeve të 

krijuara rishtazi realizohet nga të ardhurat e krijuara nga këto institucione dhe jo nga fonde buxhetore. 

Nga IAL publike  për vitin 2018, vihet re një rritje e detyrimeve të prapambetura afro 3 herë më 

shumë në krahasim me një vit më parë, dhe e detajuar kjo sipas njësive: 

 
Tabela nr.3  “Masa e detyrimeve të prapambetura e detajuar sipas IAL publike” 

Kodi 

Qever

isjes  

Minist

ria e 

Linjes 

Institucio

ni 

Emri i Institucionit Detyrimet e prapambetura te krijuara rishtazi dhe akumuluara ne filim dhe fund të 
periudhës raportuese 

Gjendja në fillim të periudhës 01.01.2018 Gjendja në fund të periudhës 31.12.2018 

        në leke  në % në leke  në % 

001 11 1011039 Universiteti Tiranes Tirane 25,895,345 27.75 12,221,118 4.85 

001 11 1011040 Universiteti Politeknik, Tiranë     
001 11 1011199 Universitetit të Mjekësisë Tiranë 1,477,000 1.58 7,041,836 2.80 



 

29 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 Raport Përfundimtar për auditimin financiar e të përputhshmërisë të ushtruar në 

“Ministrinë e Arsimit,  Sportit dhe Rinisë Tiranë” 
 
 

 

001 11 1011041 Universiteti Bujqesor i Tiranes 1,058,100 1.13 1,196,116 0.48 

001 11 1011046 Universiteti "F.S. Noli", Korçe     
001 11 1011047 Universiteti i Arteve Tirane     
001 11 1011048 Universiteti i Sporteve, Tirane 3,226,710 3.46   

001 11 1011099 Universiteti "Aleksander Xhuvani" Elbasan 1,520,702 1.63   

001 11 1011108 Universiteti "Eqerem Cabej" Gjirokaster     
001 11 1011129 Universiteti "Luigj Gurakuqi " Shkoder     
001 11 1011136 Universiteti  "I.Qemali" Vlore 233,292 0.25   

001 11 1011150 Universiteti "Aleksander Moisiu" Durres 54,306,865 58.2% 231,303,632 91.9% 

001 11 1011153 Akademia Studimeve  Albanologjike, Tirane 215,172 0.23   

001 11 1011160 Qëndra Ndëruniversitare e Shërbimeve te Rrjetit Telematik,  Tirane 5,385,912 5.77   

      TOTALI  93,319,098 100 251,762,702 100 

  

Për sa më sipër në kuadër të planit të masave të marra për likuidimin e detyrimeve të 

prapambetura që vijnë nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë, nga ana e 

MASR me shkresën nr. 99717, datë 20.9.2018, , si dhe shkresa nr. 11422/1, adtë 14.11.2018 të 

desninuara për likujdimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, mbulimin e shpenzimeve të 

transportit për mësuesit dhe nxënësit, konform Udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr.1 datë 

04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të institucioneve të qeverisjes së 

përgjithshme në llogari të thesarit”, për mbylljen e detyrimeve nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore  

të raportuara deri më 31 gusht 2018,  

Me gjithë planin e masave të ndërmarra nga MASR, në fund të vitit 2018 detyrimet nga ekzekutimi i 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë  paraqiten në masën 21.3 milion lekë.  

Sikurse raportohet sa më sipër shpenzimet më të mëdha të realizuara për periudhën 2014-2018, për 

likuidimin e detyrimeve nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë janë realizuar nga;  

- Aparati i MASR në shumën prej 163.7 milion lekë ose 16.1% të vendimeve gjyqësore për 

periudhën 2014-2018. 

- Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në shumën prej 86 milion lekë ose 8.5% të vendimeve 

gjyqësore. Universiteti i Tiranës në shumën prej 56.3 milion lekë ose 5.5% të vendimeve 

gjyqësore.  

- Universiteti “Luigj Gurakuqi “ Shkodër në shumën prej 46.8 milion lekë ose 4.6% të vendimeve 

gjyqësore. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, në shumën prej 39.8 milion lekë ose 3.9% të 

vendimeve gjyqësore.  

- Dar Dibër, Dar Fier, Dar Vlorë, Za Kolonjë, Za Pogradec, Za Librazhd në shumën prej 35-45 

milion lekë ose 4 deri 4.6% të vendimeve gjyqësore 

- Za Gramsh, Za Lushnjë, Za Bulqizë, në shumën prej 23-27 milion lekë ose 2.3 deri 2.6% të 

vendimeve gjyqësore. 

 

Në formë  analitike sipas gjashtë programeve buxhetore, realizmi i fondeve të buxhetit sipas 

objektivave, produkteve dhe aktiviteteve të parashikuara për periudhën 12- mujore 2018, paraqitet sa 

vijon; 

I – Programi buxhetor PLANIFIKIM-MENAXHIM. (Titulli  i programit 01110); 

Fondet e shpenzime korrente sipas planit 2018 janë 797 milion lekë; 

Fondet për shpenzime personeli për vitin 2018, në zërin “Pagat dhe sigurimet shoqërore, 

artikulli  600-601”,  arrijnë nga 601.3 milion lekë, fondet e rishikuara për vitin 2018 arritën në 

shumën 545.3  milion lekë ose 75.7% e fonde të rishikuara për këtë program.  

Realizimi për periudhën 12-mujore është në masën 497 milion lekë ose në 91.1%  ndaj fondit të 

planifikuara për periudhën12-mujore 2018. 

Fondet për shpenzime  personeli për vitin 2018 kanë mbuluar pagat si dhe sigurimet shoqërore  për  

662 punonjës  nga të cilët; 

 Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit  për 134 punonjës (pas ndryshimeve të strukturën e 

miratuar/ ndryshuar për vitin 2018, ky numër është 134 punonjës) 

 Drejtoritë Arsimore Rajonale, 13 drejtori me 270 punonjës e specialistë; 

 Zyrat Arsimore  në Rrethe, 25 zyra me 238 punonjës e specialistë; 

 Inspektoriati Shtetëror i Arsimit, për 28 punonjës (pas ndryshimeve të strukturës e miratuar për 

2018). 
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Fonde për  krijimin e kushteve të punës për  rreth 664 punonjës në Aparatin e MASR si dhe 

DAR/ZA dhe Inspektoriati Shtetëror i Arsimit,për vitin 2018 janë planifikuar 123.7 milion lekë në vit 

ose 17.3% e fondeve të miratuara për këtë program.  Buxheti i rishikuar pas akteve normative 2018 

fondet për shpenzime korentë janë në masën 142 milion, ku sipas përparësive janë parashikuar; fonde 

për të mbuluar shpenzimet për likuidimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, energji elektrike, 

telefon, internet, ujë, karburant, udhëtime e dieta, kancelari,  materiale të tjera zyre. 

Shpenzime për trajnimin e punonjësve të MASR, DAR, ZA në kuadër të sistemit EMIS, trajnimi i 

drejtorëve të shkollave, trajnimi i specialistëve të sektorit të prokurimeve, sektorit të 

buxhetit/investimeve etj. 

Realizimi  për periudhën 12-mujore në masën 130.8 milion lekë ose në masën 92%, ndaj fondit të 

planifikuar për periudhën 12-mujore 2018. 

 Fondet për shpenzime kapitale për vitin 2018 janë 72 milion  lekë, ose 9% e fondeve të këtij 

programi. Synim kryesor është përmirësimi dhe rritja e kapaciteteve të infrastrukturës me qëllim 

përmirësimin e kushteve të punonjësve në 40 institucione arsimore ku përfshihen 38 DAR ZA, 

Inpektoriati Shtetëror i Arsimit, si dhe Aparati i MASR.  

Burimi financimit është 100% nga buxheti i shtetit, për vitin 2018 në këtë program për shpenzime 

kapitale ishte në masën 72 milion lekë. 

Fondi i rishikuar për vitin 2018 është 55.7 milion lekë, realizimi i shpenzimeve kapitale për 

periudhën 12-mujore është në masën 35.6 milion lekë ose në 64% ndaj fondit të planifikuar për 

periudhën 12-mujore 2018.  

Sipas projekteve kryesore paraqiten: 

a) Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese në 5 objekte me vlerë të plotë të 

projekteve 29.4 milion lekë,  ne DAR Kukës , ZA Sarandë, ZA Devoll, ZA Kuçove 

si dhe DAR Qarku Tiranë në shumën 29.1 milion lekë janë realizuar vetëm 27.7 

milion lekë, (nuk është realizuar kontrata vetëm në ZA Devoll).  

b) Blerja e pajisjeve elektronike/ informatike për shërbimet në MASR, DAR/ZA, në 

shumën 1.5 milion lekë, janë realizuar vetëm 1.49 mijë lekë, përshkak se fonde kanë 

qënë të ngrira nga Mininistria e  Fininancës dhe Ekonomisë. 

c) Blerja e pajisjeve e mobileri zyre për krijimin e kushteve të punës në MASR, në 

shumën 1.9 milion lekë, realizimi nga kompania zbatuese është në masën 0.4 milion 

lekë.  

d) Blerja e pajisjeve elektronike/ informatike dhe videokonferenca për shërbimet në 

MASR, DAR/ZA, në shumën 15.3 milion lekë, këto fonde nuk janë janë realizuar, 

përshkak se fonde kanë qënë të ngrira nga Mininistria e  Fininancës dhe Ekonomisë. 

Për vitin 2018 fondi i rishikuar në programin 01110 është 55.7 milion lekë, realizimi i 

shpenzimeve kapitale për periudhën 12-mujore është në masën 35.6 milion lekë ose në 64% ndaj 

fondit të planifikuar për periudhën 12-mujore 2018 

Realizimi i fondeve për periudhën 12-mujore 2018, në këtë program është në MASR në masën 

89% dhe përfaqëson rreth 1.8% të totalit të shpenzimeve të realizuara nga Ministria e Arsimit Sportit 

dhe Rinisë për periudhën 12- mujore  2018, sipas zërave kryesore. 

Realizimi i fondeve buxhetore për shpenzime  korentë                          91% 

Realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet kapitale                         64% 

  Gjithsej                                    89% 

Nga analiza e raporteve të monitorimit konstatohet se faktorë që kanë ndikuar në realizimin  e  

buxhetit për 12-mujorin vitin 2018; 

Shpenzimet e personelit nuk janë realizuar pasi nuk është plotësuar numri i miratuar i punonjësve 

sipas strukturave të miratuara për vitin 2018, rreth 124 vende/pozione pune nuk janë plotësuar, 

megjithëse janë zhvilluar procedura nga DAP. 

Nuk janë realizuar me sukses procedurat e punësimit dhe plotësimi i numrit të punonjësve të  

miratuar për Aparatin e MASR si dhe DAR ZA-ve konform ligjit të shërbimit civil e për këtë arsye nuk 

janë realizuar shpenzimet e personelit. 

Nuk janë realizuara fondet e miratuara për rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne 

DAR/ZA në 5 objekte.  
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Nuk janë realizuara fondet e miratuara për blerje pajisje elektronike, fondet janë mbajtur të ngrira 

ga MFE 

Nuk janë realizuara fondet e miratuara për trajnimin e personelit si dhe drejtuesve  të shkollave për 

realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i shërbimit 

arsimor, janë duke u realizuar me fonde nga donatorëve pranë Institutit të Zhvillimit të Arsimit 

Tiranë. 

 
II - ARSIMI BAZË. (Titulli buxhetor i programit 09120) 

Sigurimi i një arsimi cilësor dhe për të gjithë nxënësit duke përmirësuar kushtet e mësimdhënies e 

mësimnxënies duke siguruar kushtëtë barabarta për pjesëmarrje në arsimin bazë, për të gjithë fëmijët 

e grup moshës në arsimin parashkollor dhe atë të detyruar. Arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës me 

synim plotesimin e standardeve  Europiane. Rritja e aksesit në AP, përfshirja e 100% e fëmijëve 5 

vjeçare në klasat përgatitore;  Rritja e viteve të shkollimit. Rritja e autonomise se shkollave;  Ulja e 

nxënësve që braktisin shkollën në AB,Tërheqia e fëmijëve romë/egjiptian në AB. 

Rehabilitimi/ndërtimi i kopshteve /shkollave sipas standardeve.  Rritja e cilësisë së mësimdhënies, 

trajnimi i mësuesve, pajisja e shkollave me laborator shkencorë e IT, krijimi i bibliotekave dixhitale 

për kurrikulën e AB, Shtrirja e shërbimit të punonjesit social dhe psikologut sipas standardeve të 

krahasuara me ato të vendeve të zhvilluara. 

Fondet e planifikuara për vitin 2018, janë në MASR 22 miliard e 174 milion lekë. Fondet e programit 

të arsimit bazë të  arrijnë  57.4 % e fondeve të MASR. Fondet e rishikuara për këtë program për vitin 

2018 janë në 55 miliard e 55 milion lekë, së bashku me të ardhurat dytësore dhe të projekteve 

donatore arritën në 22 miliard e 90 milion lekë ose në 52.6 %, si dhe 4.44% ndaj shpenzimeve 

publike dhe 1.34% ndaj PBB%.  

Realizimi i fondeve për periudhën 12-mujore 2018 është në masën 21 miliard e 860 milion lekë ose 

në 99%  e fondeve të rishikuara të programit për periudhën 12- mujore 2018.  

Fondet e  arsimit bazë zënë  rreth 53.3% të totalit të shpenzimeve të realizuara për periudhën 12-

mujore për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë si dhe 4.4% ndaj shpenzimeve publike dhe 1.33% 

ndaj PBB%. 

Ndër objektivat dhe produktet/ aktivitetet/ shërbimet që janë  financuar me përparësi, në këtë 

grup shpenzimesh për vitin 2018; 

a) Vlerësimi i punonjësve të arsimit,  shpenzime për personelin për vitin 2018, janë në masën 25 

miliard e 770 milion lekë ose në masën 67.2% e fondeve të miratuara për arsimin për vitin 2018; 

Fondet e miratuara për shpenzime personeli përfshijnë pagat dhe sigurimet shoqërore të 

punonjësve, të numrin të miratuar të punonjësive prej 31,004 punonjës të arsimit, si dhe 1,500 

praktikantëve që realizojnë praktikën profesionale në institucionet arsimore të arsimit 

parauniversitar, ku përfitues të shërbimit arsimor janë 457,831 fëmijë dhe nxënës.  Shpenzimet e  

personelit të miratuar për vitin 2018 janë rreth 67.2% e buxhetit të arsimit, ndërsa ndaj 

shpenzimeve totalit të shpenzimeve korente janë në masën 72.5 %.  

Trajtimin me një kompensim shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë në arsimin parauniversitar, 

ku përveç pagës, punonjësit mësimorë, që punojnë larg vendbanimit, përfitojnë një kompensim në masën, 

si më poshtë vijon:  

4.a) Kur punojnë brenda rrethit të tyre, jashtë qendrës urbane, por mbi 5 kilometra larg vendbanimit/qendrës 

së punës dhe kthehen brenda ditës në vendbanimin e tyre, masa e kompensimit është 2 700 (dy mijë e 

shtatëqind ) lekë në muaj.  

4.b) Kur punojnë brenda rrethit të tyre, jashtë qendrës urbane, por mbi 5 kilometra larg 

vendbanimit/qendrës së punës dhe nuk kthehen brenda ditës në vendbanimin e tyre, masa e kompensimit 

është 6 000 (gjashtë mijë) lekë në muaj, nga kjo masë përfitojnë rreth 11 400 punonjës mësimorë me një 

fond prej 200 milion lekë në vit. 

b) Financimi i aktiviteteve të parashikuara për arsimin parashkollor, aktualisht rreth 85% e 

fëmijëve 3-6 vjec ndjekin arsimin parashkollor. Në 2018 të sigurohet aksesi i fëmijëve në arsimin 

parashkollor në nivelin 85-86% per grupmoshën 3-6 vjeç. në 2020 do të sigurohet në nivelin 95-

100% aksesi i fëmijëve te grupmoshës 3-6 vjeç në arsimin parashkollor ku përfitues janë 73 884 
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fëmijë me një fond prej 30.2 milion lekë. Burimet njerëzore ku përfshihen rreth 4400 mësues dhe 

edukatorë si dhe 3 100 punonjës në shërbimet e arsimit parauniversitar, dhe fondet në shumën 

prej 5.5 miliard lekë për këtë shërbim janë decentralizuar dhe aktualisht menaxhohen njësite e 

vetëqeverisjes vendore. 

c) Ofrimi i shërbimit të transportit me fonde të buxhetit, për të mbuluar shpenzimet për 

transportin 30-32 mijë nxënësve dhe fëmijëve që kanë vendbanimi mbi 2 km nga shkolla si dhe 

transportin e 9 086  mësuesve që punojnë mbi 5 Km nga vendbanimi/qendra e përhershme e 

punës në shkollë, konform kërkesave të VKM nr.692, datë 29.7.2015  në shumën 620 milion lekë 

në vit.  Nga të cilat rreth 307 milion leke  përfitohen nga 9 086 punonjësit mësimorë  dhe 313 

milion leke nga 30-32  mijë nxënës dhe fëmijë në të gjithë vendin.  

d) Ofrimi i teksteve shkollore. Për herë të parë janë tekstet dhënë tekstet shkollore falas në 

përdorim për të gjithë nxënësit nga klasa e parë në klasën e katër, si dhe nxënës të 16 kategorve 

sociale nga klasa e pestë në klasën e nëntë dukë sigurua që rreth 166,898 nxënës ose 62.4% e 

nxënësve të arsimit bazë nga 296,736 fa  nxënësit e klasës I-IX, për të mbuluar shpenzimet 

për blerjen e teksteve shkollore për rreth 166,898 nxënës të arsimit para-universitar nga shtresat 

sociale në nevojë shuma  e realizuar prej 502.6 milion lekë në vit. 

e) Ofirmi i kuotës ushqimore, bursa me fonde të buxhetit të shtetit, për të mbuluar shpenzimet 

për kuotë ushqimore të nxënësve me nevoja të veçanta, për rreth 1400 mijë nxënës të arsimit 

para-universitar nga shtresat sociale në nevojë shuma  parashikuar prej 28 milion lekë në vit. 

(këtu nuk përfshihen rreth 6-7 mijë nxënës të arsimit profesional të cilët përfitojnë bursë nga 

Programi i AFP-së) 

f) Rishikimin e kurikulës dhe hartimin e programeve të reja të arsimit para-universitar për 

veprimtarinë e Institutit të Zhvillimit të Arsimit janë planifikuar 43.7 milion lekë në vit fonde të 

buxhetit. 

g) Fonde për të mbuluar shpenzimet për blerje materiale didaktike mësimore të arsimit para-

universitar 50 milion lekë në vit, ku përfitues janë 296 736 nxënës.  
h) Mbi arsimin gjithpërfshirës, deri ne vitin 2020 do të sigurohet arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës 

më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të ndjekin arsimin 9-vjeçar. Rritja e treguesit 

të regjistrimit me 10-15% fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10% për nxënësit me  AK , 

ndaj vitit paraardhës. Rritja e numrit të mësuesve ndihmës  për nxënësit me AK. Gjithashtu do të 

synohet deri ne 2020 dyfishimi i mësuesve ndihmës për fëmijët me AK. Nga 640 mësues që janë 

aktualisht me një efekt financiar vjetor prej 630 milion lekë. 

i) Mbi kurrikulën e re të arsimit parauniversitar. Aktualisht, punojnë me kurrikulen e re bazuar 

në kompetenca si dhe me tekste të reja  kl. I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI. Deri në 2020, i gjithe 

sistemi arsimor parauniversitar do të punojë me kurrikulat dhe tekstet e reja,  të njëjta me 

kurrikulat analoge të BE, ku përfitues janë 100% e nënësve të arsimit parauniversitar më një fond 

prej 43.7 milion lekë. 

j) Mbi Shërbimin Psiko-Social, Aktualisht ShPS në shkollat e arsimit të mesëm të lartë ofrohet 

sipas kësaj norme: Një psikolog dhe një punonjës social për çdo 2,800-3,500 nxënës. Deri në vitin 

2020 çdo shkollë e mesme me mbi 700 nxënës do të ketë një psikolog dhe/ose një punonjës 

social. Ndërsa në arsimin bazë kërkohet të dyfishohet numri i psikologeve dhe punonjësve sociale 

me një efekt financiar vjetor prej 686.2 milion lekë. 

k) Mbi Zhvillimin Profesional të mësuesve, për vitin 2018 janë trajnuar  22129 mësues, më qëllim 

që të sigurohet efektivitet dhe cilësia e veprimtarive për zhvillimin profesional mbështetur mbi 

nevojat për mësuesit dhe drejtuesit e insitucioneve shkollore si në nivel shkolle ashtu dhe ato të 

ofruara përmes sistemit kërkesë/ofertë. Në këtë skemë janë edhe trajnimet e mësuesve të 

diasporës dhe minoriteteve. Përkatësisht trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve dhe trajnimi i 70 

mësuesve të diasporës për mësimin plotësues në gjuhën shqipe. Fonde për të mbuluar shpenzimet 

për trajnimin të punonjësve mësimorë të arsimit para-universitar janë realizuar në masën 62.7 

milion lekë në vit. 

l) Mbi Shkollat Qendër Komunitare, në vitin 2018 ëshë rritur  me 20% numri i shkollave SHQK. 

Nga 225 shkolla aktualisht do të shtohen edhe 50 shkolla te tjera. Çdo shkolle SHQK ka 10 orë 

mësimi në dispozicion për realizimin e aktiviteteve të ShQK-së, çka nënkupton se për 50 shkolla 
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të reja, nevojiten 500 orë mësimore në javë, të cilat do të zhvillohen jashtë procesit mësimor me 

një efekt financiar vjetor prej 26.5 milion lekë. 

m) është realizuar testimi sipas portalit “Mësues për Shqipërinë”. nepermjet 20 programeve 

orientuese, jane hartuar 40 teste sipas profileve, dhe 3110 teste sipas profileve, eshte realizuar 

testimi për 3110 mësues. Për çdo DAR renditja e mësueseve sipas vlerësimit në testim dhe 

nëpërmjet dosjeve personale të dorëzuara ne DAR. Është hartuar udhëzimi nr.1, datë 20.01.2017 

“Për funksionimin e sistemit të zhvillimit të  vazhdueshëm profesionale të punonjësve mësimorë”.  

Fonde për shpenzime kapitale për vitin 2018 në arsimin bazë.  

Fondet për shpenzim kapitale investime janë miratuar në masën 1 miliard e 757 milion lekë ose rreth 

58.2% e fondeve të planifikuara në buxhetin për vitin 2018. Fondet e rishikuara me aktet normative të 

muajit Korrik dhe dhjetor 2018 kanë ndryshuar fondet me burim financimin e brendshëm dhe 

financimin e huaj që arrijnë në 1 miliard e 694 milion lekë, ose 9 % e fonde të miratuara për 

ministrinë e arsimit. Realizimi i shpenzimeve kapitale për 12- mujorin 2018 ndaj fondeve të 

parashikuara për 12-mujorin 2018 është në masën 1 miliard 603 milion lekë ose  në masën 95%, ndaj 

planit të rishikuar të investimeve dhe në masën 7.3 % ndaj totalit të shpenzimeve për vitin 2018. 

a) Në programin e arsimit bazë për arsimin për vitin 2018 me vendimin nr.7, datë 11.5.2018, 

të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve “Për shpërndarjen e financimit për projekte të reja për 

vitin 2018-2019, grandet “Arsimi”, janë miratuar 30 projekte në arsimin bazë më vlerë 

financimin për vitin 2018-2019, me vlerë të plotë të projektit në shumën 2.1 miliard lekë, nga 

të cilat njësitë e vetëqeversisjes vendore do të financojnë shumën 364 milion lekë ose 10-30% 

të vlerës së projektit të miratuar, fonde të miratuara për vitin 2018 pjesë e fondeve të arsimit 

janë në shumën 662 milion lekë dhe fonde të parashikuara me prioritet për vitin 2019 janë në 

shumën 983.3 milion lekë.  

Për ”ndertimi i shkollave/kopshteve te reja”, gjatë vitit 2018 u planifikuan  430.7 milion lekë , 

fondet e rishikuara ishinin në masën  389.5 milion lekë dhe realizuan punimet në 85 klasa masimore 

në shumen 384.1 milion lekë ose në masën 99%, e fondeve të rishikuara për vitin 2018. 

Për ”rindërtimi/rikostruksionin e ndërtesave egzistuese”, gjatë vitit 2018 u planifikuan  1 miliard 

187.2 milion lekë , fondet e rishikuara ishinin në masën  1 miliard e 172.2 milion lekë dhe realizuan 

punimet në 310 klasa masimore në shumen 1 miliard e 97.7 milion lekë ose në masën 94%, e fondeve 

të rishikuara për vitin 2018. 

b) Furnizimi me orendi e pajisje mobilierie për 90-100 institucione arsimore/ shkollat të 

arsimit para universitar për vitin 2018, me një fond prej 60 milion lekë, realizimi në masën 60 

milion lekë ose 100%,  ku përfitues janë 162  klasat mësimore, laboratorët dhe kabinetet / 

objektet e institucioneve që kanë përfunduar ndërtimin apo rehabilitimin, si dhe institucione të 

arsimit parashkollor, cilat kanë pasur mungesa apo pajisje të amortizuara tërësish dhe që kanë 

nevojë emergjente për rinovim. 

c) Furnizimi dhe pajisjen me pajisje laboratorë mësimorë didaktikë për programet Fizike 

_Kimi_+Biologji për vitin 2018, me një fond prej 40 milion lekë, realizimi në masën 38.4 

milion lekë ose 96%, ku përfitues janë për 53 institucione arsimore/ shkollat të arsimit 

parauniversitar, ku institucione të  kanë pasur mungesa apo pajisje të amortizuara tërësish dhe 

që kanë nevojë emergjente për rinovim. 

d) Krijim fond bibliotekash për shkollat e arsimit bazë dhe arsimit të mesëm, në 5 

institucione arsimore vendore për 20 shkollat të arsimit parauniversitar për vitin 2018, me një 

fond prej 10 milion lekë, realizimi në masën 1.23 milion lekë ose 12.3%, institucionet nuk 

kanë arritur të prokurojnë me sukses. 
Faktorët që kanë ndikuar në realizimin e këtij programi buxhetor për 12- mujorin  2018: 

-Vonesa në shpalljen e thirrjeve dhe vendimet e Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve për fondet e 

zhvillimin e rajoneve 2018, për projektet e reja për vitin 2018, Vendimi i Komitetit për Zhvillimit e 

Rajoneve Nr.7 datë 11.5. 2018 në shumën prej 1.5 miliard  lekë  për projektet e reja për vitin 2018. 

-Moszbatimi i grafikut të punimeve për objektet/kontratat nga autoriteti kontraktor në vijim nga viti 

2017-2018, nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, kontraktorët e punimeve për 8-mujorin e parë 

Janar- Gusht 2018. 
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-Zhvillimi i procedurave të prokurimit publik për vitin 2018, si dhe lidhja e kontratave është 

realizuara 12-mujorin e parë 2018, me ndikim dhe risk të lartë në  realizimin e fondeve për vitin 

2018. 

 

III  - ARSIMI I MESËM I PËRGJTHSHËM.  (Titulli i programit 09230); 

Programi synon krijimin e shanseve të barabarta për të gjithë nxënësit për një arsim cilësor, e 

bashkëkohor; mirë menaxhim të burimeve njerëzore; fuqizimin dhe rritjen e autonomisë shkollore;  

shtrirjen dhe zgjerimin e arsimit të mesëm të përgjithshëm;  për rritjen e   nivelit të arsimimit të 

popullsisë, për ta përafruar atë me standardet evropiane dhe për të përgatitur qytetarë më të aftë për 

një shoqëri demokratike. Arsimi i mesëm i lartë synon zhvillimin e mëtejshëm të kompetencave të 

fituara nga arsimi bazë, konsolidimin e individualitetit të çdo nxënësi dhe tërësinë e vlerave e të 

qëndrimeve, zgjerimin dhe thellimin në fusha të caktuara të dijes, përgatitjen për arsimin tretësor ose 

për tregun e punës. Hartimi dhe zbatimi i kurrikules së re në arsimin e mesëm. Mbështetja e zhvillimit 

profesional të mësuesve. Promovimi dhe zgjerimi i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në 

edukim. Zgjerimi i kapaciteteve infrastrukturore në institucionet shkollore të arsimit të mesëm.  

Buxheti  i miratuar për programin e arsimit të mesëm të përgjithshëm për vitin 2018, është në 

vlerën  7 miliard e 94  milion lekë me 16.6% të buxhetit të MASR.  Fondet e buxhetit të rishikuar për 

vitin 2018 arrijnë në vlerën  6 miliard e 969.7 milion lekë me 18.2% të buxhetit të MASR, së bashku 

me të ardhurat e përdorura arrijnë në 6 miliard e 969.7 milion lekë.  

Realizimi i fondeve për periudhën 12-mujore 2018 është në masën 6 miliard 855 milion lekë ose 

në 98% e fondeve të parashikuara për 12-mujorin e parë 2018.   

Fondet e  arsimit të mesëm zënë rreth 16.7% të totalit të shpenzimeve të realizuara për periudhën 

12-mujore 2018, për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, si dhe 1.38% ndaj shpenzimeve publike dhe 

0.42% ndaj PBB%. 

a) Fondet për shpenzime personeli ku përfshihen pagat dhe sigurimet shoqërore, janë 5 

miliard e 849 milion lekë, buxheti i rishikuar aariti në shumën prej 5 miliard e 772 milion 

lekë. Fondet e realizuara në shpenzime personeli për vitin 2018 arritën në shumën  5 miliard e 

713 milion lekë ose 99% e fondeve të planifikuara.  

Në këtë program janë mbuluar shpenzimet e personelit  për afro 6 574 punonjës mësimore në 

isntitucione arsimore ku përfitues të shërbimit arsimor janë rreth 104 308 nxënës ve në arsimin e 

mesëm (gjimnazet), realizimi 12-mujor është  në masën 5 miliard e 713 milion lekë ose në masën 

99% e planit vjetor 2018.  

Për vitin 2018 në programin e arsimit të mesëm, jane  siguruar kushte për kryerjen e praktikës 

profesionale për rreth 300 praktikantë konform Vendimit të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e 

numrit të praktikantëve “Për kryerjen e praktikës profesionale”  me kontratë të përkohshme, për 

periudhën  1 janar  deri 15 qershor 2018 dhe 15 shtator deri 31 dhjetor 2018, për Ministrinë e Arsimit 

dhe Sportit”.  

Konform rregullores mbi “Organizimin dhe Zhvillimin e Praktikave Profesionale për Profesionin e 

Rregulluar të Mësuesit” Nr. 3874, datë 14.07.2011 miratuar nga Ministri i Arsimit dhe Sportit si dhe 

programi i praktikës profesionale për mësuesit e rinj, të cilët do t’i nënshtrohen provimit të shtetit, në 

mënyrë që të kualifikohen si mësues të licencuar. Sipas kësaj Rregulloreje, mësuesit e diplomuar në 

shkollat tona të larta do të munden ta ushtrojnë profesionin e mësuesit vetëm pasi t'i nënshtrohen 

praktikës profesionale njëvjeçare të cilët janë mësues që përmbushin kritere të caktuara, dhe pasi t’i 

jenë nënshtruar provimit të shtetit.  

Për vitin 2018 punonjësit e arsimit parauniversitar kanë përfituar shpërbim nga fondi i vecantë 

rreth 14 milion lekë, për rastet e daljes në pension, raste hospitalore si dhe për rastet e ndarjes nga jeta 

të pjestarëve të famijles. 

Shpenzime operative në artikullin 602- 606, janë planifikuar 223.1 milion lekë ose 3.5% e 

shpenzimeve korente, buxhti i rishikuar së bashku me fonde të çelura për detyrime borxhe është në 

masën 311.3 milion lekë, realizimi i  shpenzimeve për periudhën 12- mujore është në masën 300 

milion lekë ose 97%. 

Shpenzime për në artikullin 606 - Ndërsa për nxënësit e arsimit të mesëm gjimnazet kanë përfituar 

15 333 nxënës me një fond prej 98.2 milion lekë.      
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Investimet Fondet për investime kapitale në programin e Arsimi Mesëm të Përgjithshëm me 

objektiv sigurimin dhe përmirësimin e kushteve të infrastrukturës ne mjediset e sistemit para 

universitar, shmangien dhe reduktimin e zhvillimit të mësimit me turne, reduktimin e numrit të 

nxënësve për klase, me synim realizimin që të gjithë shkollat në zonat urbane të qyteteve kryesore  të 

vendit të arrihet raporti 30 nxënës/klasë.  

Për vitin 2018 janë miratuar 1 miliard e 22 milion lekë, me burim financim të brendshëm 100%. 

Buxheti i rishikuar për këtë prorgram është 876.2 milion lekë. Realizimi i shpenzimeve kapitale për 

12- mujorin 2018 në këtë program është 831.7 milion lekë ose 95% e planit 12-mujor  2018, sipas 

projekteve kryesore paraqiten: 

a) Për projektet rikonstruksione dhe shtesa të objekteve arsimore në vitin 2018, janë 

miratuar me Vendim të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve për 26 projekte/ objekte me 

vlerë të plotë të kontratës 1 miliard  e 640 milion lekë milion lekë  dhe financim për vitin 2018 

në shumën 726.2 milion lekë dhe realizimi në shumën 712.7 milion lekë ose 98.1%. 

b) Janë financuar për blerje pajisje mobilierie për objekte arsimore që përfundojnë punimet 

në vitin 2018, shuma prej  60 milion lekë kontrata e prokuruar dhe realizuar për pajisjen 

shkollave të arsimit para universitar, për objekte/ shkolla të cilat kanë pasur mungesa apo 

pajisje të amortizuara tërësish dhe që kanë nevojë emergjentëpër rinovim, kjo kontratë është 

realizuar sipas grafikut të parshikuar në procedurat e prokurimit në shumën  59.7  milion lekë 

ose në masën  100% e fondit të parashikuar për vitin 2018. Duke pajisur me pajisje mobilierie 

rreth 165  klasa dhe laboratorë mësimore. 

c) Janë financuar 30 milion lekë për pajisje laboratori Fizikë_Kimi_Biollogji për afro 40 

institucione arsimore, në objektet arsimore që përfundojnë punimet në vitin 2018 kontrata 

është 100%. Ky projekt është relizuar në masën 28.6 milion lekë duke furnizuar  me pajisje 

laboratori Fizikë_Kimi_Biollogji për afro 40 institucione arsimore. 

d) Bashkëfinacim për projektet me financim të huaj për vitin 2018,  plani vjetor është 50 

milion lekë TVSH, janë realizuar  vetëm pagesa në formë indirekte në shumën 29.6 milion 

lekë pagesë  TVSH per bashkëfinancim në ndertim i shkolles 9-vjecare dhe e mesme  "MONS 

LUCIA AGUSTI", VAU I  DEJES, SHKODER, si dhe TVSH- Për projektin 

SËISSCONTACT ALBANIA (detyrim sipas nenit 4 te ligjit Nr.9801, datë 13.9.2007  "Për 

Ratifikimin e "Marrëveshjes Ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe 

Këshillit Federal Zviceran”. 

e) Krijim fond bibliotekash për shkollat e arsimit bazë dhe arsimit të mesëm, në 6 

institucione arsimore vendore për 20 shkollat të arsimit parauniversitar për vitin 2018, me një 

fond prej 10 milion lekë, realizimi në masën 1.2 milion lekë ose13.5%, institucionet nuk kanë 

arritur të prokurojnë me sukses. 
Sipas grup artikujve të dhënat janë sa vijon; 

Shpenzimet korentë                         99% 

Shpenzimet kapitale                         95 % 

Gjithsej                                           98% 

Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara për 12- mujorin  2018: 

Vonesa në shpalljen e thirrjeve dhe vendimet e Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve për fondet e 

zhvillimin e rajoneve 2018, për projektet e reja për vitin 2018, Vendimi i Komitetit për Zhvillimit e 

Rajoneve Nr.7 datë 11.5. 2018 në shumën prej 1.5 miliard  lekë  për projektet e reja për vitin 2018. 

Moszbatimi i grafikut të punimeve për objektet/kontratat nga autoriteti kontraktor në vijim nga viti 

2017-2018, nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, kontraktorët e punimeve për 8-mujorin e parë 

Janar- Gusht 2018. 

Zhvillimi i procedurave të prokurimit publik për vitin 2018, si dhe lidhja e kontratave është 

realizuara 12-mujorin e parë 2018, me ndikim dhe risk të lartë në  realizimin e fondeve për vitin 

2018. 

 

V -  INSTITUCIONET E ARSIMIT TË  LARTË. (Titulli  i programit 09450) 

1. Sigurimi i cilësisë në AL në nivel institucional e të programeve të studimit sipas kritereve e 

standardeve ndërkombëtare të HEAL-it  në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Rritja e 
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transparencës dhe krijimi i mekanizmave të kontrollit dhe llogaridhënies në kuadrin e luftës 

ndaj korrupsionit. Ofrimi i kurrikulave universitare konform nevojave të tregut të punës. 

Krijimi i mekanizmave mbështetës dhe promovues të pjesmarrjes në projekte kërkimore 

ndërkombëtare përmes promovimit akademik. Rritja e dimensionit social në AL. Sigurimi i 

kualifikimit të vazhdueshëm profesional bazuar në konceptin e të mësuarit gjatë gjithë jetës. 

Internacionalizim i AL dhe rritja e mobilitetit 

Fondet buxhetore të planifikuar në programin e arsimit të lartë  për vitin 2018,  janë  7 miliard e 

305 milion lekë, buxheti i rishikuar për vitin 2018 është në masën 7 miliard 536 milion lekë me 

19.7% të fondeve të rishikuara për MASR. Realizimi i shpenzimeve  për 12-mujorin 2018 në këtë 

program është në shumën 7 miliard e 204 milion lekë ose 96% e shpenzimeve të planifikuara.  

Shpenzimet e buxhetit të arsimit të lartë zënë 19.7% të buxheti të MASR dhe 19.2% të shpenzimeve 

të realizuara  të MASR. 

Fondet e rishikuara për IAL në vitin 2018 duke përfshirë dhe të ardhurat dytësore si dhe fonde të 

tjera nga donatorët, arrijnë në shumën 11 miliard e 52 milion lekë në strukturën e fondeve të arsimit 

arrijnë në 26.3% . Realizimi i shpenzimeve  për 12-mujorin 2018 në këtë program është në shumën 

10 miliard e 506 milion lekë ose 95 % e shpenzimeve të planifikuara. Shpenzimet e buxhetit të 

arsimit të lartë zënë 26.3% të buxheti të MASR dhe 25.6% të shpenzimeve të realizuara  të MASR. 

Për vitin 2018 fondet e buxheti janë detajuar në 13 Universitete dhe shkolla të tjera të larta, dhe 

tre  institucione të sistemit të arsimit të lartë. Këto fonde kanë mbuluar shpenzimet për rreth 130 mijë 

studentë, që ndjekin studimet në tre cikle studimi në drejtime të ndryshme studimi.  

Buxheti i shpenzimet korrente për vitin 2018, i planifikuar në shumën 6 miliard e 795 milion lekë, 

buxheti i rishikuar është në shumën 6 miliard 996 milion lekë, për periudhën 12- mujore është 

realizuar në masën 6 miliard 908 milion lekë ose në masën 99% e fondeve të parashikuara për 12-

mujorin 2018. 

a. Shpenzimet për zërin “pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve në artikullin 600/601”, 

janë planifikuar 5 miliard 775 milion lekë për punonjësit e 13 Universite dhe shkolla të tjera të 

larta, Agjensinë e Akreditimit Tiranë, si dhe Qendrën e Shërbimeve të Rrjetit Telematik Tiranë, 

buxheti i rishikuar është në shumën 5 miliard 775 milion lekë, realizimi i fondeve me burim nga 

buxheti i shtetit është realizuar 5 miliard e 734 milion lekë ose në masën 99% e fondeve të 

parashikuara për 12-mujorin e parë 2018 

Fondet e rishikuara së bashku me të ardhurat 6 miliard 988milion lekë, realizimi i fondeve me burim 

nga buxheti i shtetit është realizuar 6 miliard e 948 milion lekë ose në masën 99.4% e fondeve të 

parashikuara për 12-mujorin e parë 2018. 

b. Shpenzimet operative artikulli 602-606, ku përfshihen shpenzimet e funksionimit janë 6 miliard 

711 milion lekë, pas shpërndarjes së transfertës së pakushtëzuar më Vendime të organeve 

kolegjiale në IAL, fondet e shpenzimeve korente për vitin 2018 arrijnë  në masën 1 miliard 221 

milion lekë  lekë realizimi për periudhën 12-mujore është në masën 1 miliard 174 milion lekë 96 

%. 

Shpenzimet për artikullin 604, mbështetje me fonde grand “tarnfertë e pakushtëzuar për Sh.a 

“Trajtimi i Studentëve” në Tiranë dhe në rrethe janë 350 milion lekë për akomodimin 10,000 studentë 

që akomodohen në mjediset  shtëpive të studentëve,  realizimi është në masën 350  milion lekë ose 

100 % e fondevetë parashikuara për 12-mujorin e parë 2018. 

Shpenzimet për në artikullin 606 “Bursa fianciare e studentëve”, janë planifikuar 336.6 milion 

lekë për rreth  6 500 – 7 000 studentë që trajtohen me bursë nga  IAL publike, pas rishikimit të planit 

për vitin 2018 fondet në këtë artikull janë në shumën 336.6 milion lekë dhe  realizimi 12- mujor është 

në masën 320.8 milion lekë ose 95%. 

c. Fondet për investime kapitale në programin arsimi e lartë , janë miratuar 510 milion lekë,  

nga të cilat  me financim të brendshëm janë 410 milion lekë, si dhe financim të huaj në shumën 

100 milion lekë, buxheti i rishikuar  për vitin 2018 është 540 milion lekë lekë,  nga të cilat  me 

financim të brendshëm janë 290 milion lekë, si dhe financim të huaj në shumën 250 milion lekë. 

Buxheti i rishikuar për investime kapitale në programin arsimi e lartë pas përfshirjes dhe të të 

ardhurave dytësore me vendim të Bordeve të Administrimit, janë miratuar 733 milion lekë, realizimi 

është në masën 672.5 milion lekë ose 92% e fondeve të miratuara nga të ardhurat për vitin 2018 
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Në total fondet për investime në IAL publike ,  fondet grand nga buxheti dhe të të ardhurave 

dytësore me vendim të BA, arrijnë 1 miliard 273 milion lekë, realizimi është në masën 929.9 milion 

lekë ose 73% e fondeve të miratuara nga buxheti si dhe  të ardhurat për vitin 2018. 

Realizimi i shpenzimeve korentë dhe kapitale për 12- mujorin 2018 në këtë program është 10 miliard 

506 milion lekë ose 95 %, e planit vjetor të rishikuar ku janë përfshirë dhe të ardhurat e IAL, për vitin 

2018. 

Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e buxhetit për 12- mujorin e vitit 2018: 

-Fondet e miratura për bursat e studentëve, nuk janë realizuara pasi për shkak grevës studentore, kohën e 

pamjaftueshme të studentëve për tu pajisur me dokumentacion vërtetues të gjendjes së tyre social-

ekonomike të lëshuara nga njësitë e qeverisjes vendore për vitin 2018, sipas Vendimit nr.903, datë 

21.12.2016 të Këshillit të Ministrave, studentët nuk arritën të aplikonin për të përfituar  bursat në 

vijim nga viti akademik 2018-2019, me Vendime të KM këto procedura janë shtyrë për riaplikim në 

janar 2019.-Disa procedura prokurimi të cialt kishin afate në dhjetor 2018 , nuk janë realizuar për 

shkak të situatës së grevës studentore në dhjetor 2018.-Fondi prej 88 milion lekë i parashikuar si 

“Grant per Zhvillimin Institucional 2019”, sipas nenit 111 të ligjit 80/2015,  nuk u shpërnda në 

projekte fituese 2019.-Fondet e miratuara për vitin 2018, për projektin “Rikualifikim i ndërtesave të 

UPT-së, Fakulteti Inxhinierisë Mekanike dhe Fakultetit Inxhinieri Elektrike”, nuk janë realizuar. 

-Fondet e miratuara për vitin 2018 “Rikonstruksion i ndërtesës së korpusit kryesor”, U Arteve 

Tirane, procedura e bllokuar në APP dhe KPP. Të tjera projekte me financim të huaj, të cilat për 

shkak të situatës në dhjetor 2018, nuk janë realizuar. 

 

VI - Kërkimi Shkencor.  (Titulli buxhetor i programit 09770); 

Programi për Kërkimin Fondamental dhe Fondin e Ekselencës synon të mbeshtese kërkimin shkencor 

sipas  prioriteteve kombëtare të zhvillimit shoqëror, ekonomik dhe kulturor të vendit, si dhe 

tendencave të zhvillimeve globale në shërbim të IAL-ve e komunitetit shkencor. Në këtë kuadër 

kërkohet që puna kërkimore-shkencore të vihet në funksion të zgjidhjes së problemeve dhe ofrimit të 

alternativave për zhvillimin e vendit. 

Fondet e miratuara për vitin 2018, në këtë program janë në vlerën 480.4 milion lekë, buxheti i 

rishikuar për vitin 2018 arriti në masën 380.5 milion lekë, së bashku me të ardhurat e realizuara nga 

IAL publike si dhe projektet donatore arriti në 477.2 milion lekë.  

Fondet e programit për kërkimdhe ekselence për vitin 2018, krahasuar me shpenzimet  publike fondet 

për arsimin për vitin 2018 arrijnë në  0.1% dhe ndaj produktit të brendshëm bruto për vitin 2018 janë 

në nivelin 0.03%.  

Realizimi i fondeve për 12-mujorin 2018 në këtë program është 318.5 milion lekë ose 83.6% e 

fondeve të rishikuara, së bashku me të ardhurat realizimi i fondeve arrin në masën 414.9 milion lekë 

ose 87% e fondeve të rishikuara të këtij programi.   

Fondet e këtij programi arrjnë rreth 0.8 % të shpenzimeve të realizuara për 12- mujorin e vitit 2018 të 

fondeve buxhetit të MASR, krahasuar me shpenzimet  publike fondet për arsimin për vitin 2018 

arrijnë  në  0.09% dhe ndaj produktit të brendshëm bruto për vitin 2018 janë në nivelin 0.03%. Sipas 

zërave kryesore, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë: 

Shpenzime  korente                        99 % 

Shpenzime  kapitale                              7 % 

Totali  87% 

Promovim i  Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit, rikthimin e shpejtë të përfitimit 

të Shqipërisë, mbështetja financiare për studentet që ndjekinstudimet në 15 universitetet me të mira të 

botës Lista FT, doktorantë ekselencë, prioritet rritjen me 10-20% të mbështetjes financiare, për 

kërkueset vajzat studiuese femra, në përputhje me parimet e barazisë gjinore. 

Në zbatim të VKM-në nr. 483, datë 16.7.2017 “Për mbështetjen financiare të studentëve të shkëlqyer 

dhe të nëpunësve civilë të administratës shtetërore (Fondi i Ekselencës)”, si dhe udhëzimin nr. 16, 

datë 01.08.2014, të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë “Për përcaktimin e kritereve, masës dhe 

procedurave për përfituesit nga Fondi i Ekselencës për studentët e shkëlqyer dhe nëpunësit e 

administratës shtetërore”, i ndryshuar, për vitin 2018 kanë përfituar nga fondi i ekselencës 45 
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studentë në tre cikle studimi, me një fond prej 199.8 milion lekë, nga të cilat rreth 60% e studentëve 

fitues janë vajza. 

VI – Programi për Zhvillimin e Sportit .  (Titulli buxhetor i programit 08140); 

Synimet e programit për Zhvillimin e Sportit janë;  Sigurimi dhe mbrojtja e të drejtave të 

shtetasve, që merren me edukim fizik dhe sport, në përputhje me Kartën Evropiane të Sportit dhe me 

rekomandimet e organizatave ndërkombëtare në këtë fushë zbatimin dhe përmirësimin e politikave 

shtetërore për sportin Elitar dhe sportin në institucionet arsimore në  drejtimin organizativ, teknik dhe 

funksional,  qendror dhe lokal.  

Krijimin e shanseve të barabarta dhe kushteve për  pjesëmarrjen në aktivite të sportive të të gjithë 

shtetasve shqiptar mbështetur në të drejtat e njeriut për të ushtruar aktivitet fizik e sportiv, duke 

krijuar infrastrukturën e duhur ligjore, financiare dhe fizike, rregullimin e marrëdhënieve shtet-

institucione sportive. Siguron shërbim cilësor në sistemin Arsimor para universitar dhe atë 

universitar, duke qenë se sporti është pjesë përbërëse e programit të edukimit të nxënësve dhe 

studentëve në institucionet arsimore publike dhe jopublike. 

Për vitin 2018 për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve për rininë, në funksion të 

përmirësimit të kushteve për argëtim, përmirësimin e infrastrukturës të mjediseve dhe qendrave rinore 

rajonale, nëpërmjet ngritjes dhe funksionimit të qendrave rinore rajonal, janë miratuar nga Komiteti i 

Zhvillmit të Rajoneve Financimin e projekteve ne vazhdim nga viti 2018 per infrastrukturën sportive 

(palestra +terrene sportive) 13 projekte me vlera e plotë e këtyre projekteve është 730 milion lekë, 

vlerë detyrimi për arsimin prej 235.4 milion lekë relizimi është në masën 222 milion leke dhe 

financim  për vitin 2019 në masën 250 milion lekë. 

 Fondet e planifikuara e programit të sportit për vitin 2018, janë  në masën 522.3 milion lekë, këto 

arrijnë  1.7 % e fondeve të MASR. Fondet e rishikuara për këtë program për vitin 2018 janë në 647.9 

milion lekë, së bashku me të ardhurat dytësore dhe të projekteveve donatore arritën në 694.4 milion 

lekë ose në 1.8 %, si dhe 0.14% ndaj shpenzimeve publike dhe 0.04% ndaj PBB%.  Realizimi i 

fondeve për periudhën 12-mujore 2018 është në masën 675.5 milion lekë ose në 97% e fondeve të 

rishikuara të programit për periudhën 12- mujore 2018. Fondet e  sportit zënë rreth 1.8% të totalit të 

shpenzimeve të realizuara për periudhën 12 - mujore për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë. 

 

8 mujori i vitit 2019 .Detajimi i buxhetit për vitin 2019 është mbështetur në Programin Buxhetor 

Afatmesëm 2019-2021 si dhe në prioritetet e përcaktuara në Programin e Qeverisë.  Detajimi i 

fondeve për vitin 2019 është realizuar sipas gjashtë programeve buxhetore ose niveleve arsimore ku 

janë mbajtur parasysh objektivat, qëllimi i synuar, përfituesit, në synim të objektivave të programit të 

Qeverisë Shtator 2017, objektivave të përcaktuara në strategjinë e arsimit dhe Strategjisë Kombëtare 

për Zhvillim dhe Integrim 2013-2020 dhe strategjinë e arsimit parauniversitar, si dhe kërkesave për 

imlementimin e ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit 

të lartë në Republikën e Shqipërisë”. 

Për vitin 2019, Ministria e Arsimit Sporti dhe Rinisë  ka administruar dhe menaxhuar fondet 

buxhetore sipas gjashtë programeve arsimore, të listuar me poshtë: 

1. Programi  “Planifikim, menaxhim dhe administrim” 

2. Programi  “Arsimi Bazë” 

3. Programi  “Arsimi i Mesëm i Pergjithshëm” 

4. Programi “Arsimi i Larte” 

5. Programi  “Kërkimi shkencor”. 

6. Programi  “Për sportin”. 

Fondet e miratuara me ligjin nr.99/2018  datë 03.12.2018 “Për buxhetin e vitit 2019” për Ministrinë 

e Arsimit Sportit dhe Rinisë për vitin 2019, janë në shumën  prej 39 miliard e 135 milion lekë,  

krahasuar me shpenzimet  publike fondet për arsimin për vitin 2018 arrijnë  në  7.72%  dhe ndaj 

produktit të brendshëm bruto për vitin 2018 janë në nivelin 2.33%.  
Kodi Emertimi i Institucionit / Programit Totali i 

Shp. 

Korrente  

Shpenzimet Kapitale Totali i 

Shpenzimeve 

Buxhetore 
Financim i Brendshem Financimi 

i 

Huaj 

Totali i 

Shp. 

Kapitale 

11 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise 35,121,143 3,814,000 200,000 4,014,000 39,135,143 
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01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 725,042 72,000 0 72,000 797,042 

09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin) 20,788,500 1,720,000 0 1,720,000 22,508,500 

09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem) 6,224,643 1,062,000 0 1,062,000 7,286,643 

09450 Arsimi Universitar 6,814,958 540,000 100,000 640,000 7,454,958 

09770 Fonde per Shkencen 350,000 170,000 100,000 270,000 620,000 

08140 Zhvillimi i Sportit dhe Rinise 218,000 250,000 0 250,000 468,000 

Fondet e buxhetit të rishikuar arrijnë  në shumën  prej 41 miliard e 121 milion lekë, krahasuar me 

shpenzimet  publike për vitin 2019 në 7.70% dhe ndaj produktit të brendshëm bruto për vitin 2019 

janë në nivelin 2.31%, Vendimin nr.119, datë 13.03.2019 të Këshillit të Ministrave “Për një shtesë 

fondi nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për vitin 2019, dhe rishpërndarje fondesh ndërmjet 

programeve të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale, për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë për vitin 2019”,  janë shtuar fondet në masën 1.7 

miliard lekë (nga të cilat 1 miliard 320 milion lekë, shtesë si dhe 380 milion pakësim tek fondet e 

arsimit bazë artikulli 606. Fondet shtesa prej 730 milion lekë përt të mbuluar efektet fianciare të 

shtesës së shpenzimeve të personelit programin e  arsimit bazë si dhe arsimit të mesëm në zbatim të 

Vendim nr. 191, datë 5.4.2019 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 

175, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të 

punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë, në arsimin parauniversitar”, të 

ndryshuar. 
BUXHETI 2019 SIPAS MINISTRIVE TE LINJES DHE INSTITUCIONEVE BUXHETORE, ne 000 lekë  

Emertimi i Institucionit / 
Programit 

Totali i 
Shp. 

Korrente  

Shpenzimet Kapitale Totali i 

Shpenzim

eve 

Buxhetore 

Rritja e 
fondeve ne 

000 leke ndaj 

vitit 
paraardhes 

2018 

Rritja e 
fondeve ne 

%ndja vitit 

paraardhes 
2018 

Fondet 
Rishikuara  ne 

000 leke per 

vitin 2018 
  Financim i 

Brendshem 

Financi

mi i 

Huaj 

Totali i 

Shp. 

Kapitale 

Ministria e Arsimit, 

Sportit dhe Rinise 

37,171,1

43 3,750,000 200,000 3,950,000 41,121,143 2,814,488 7.3% 38,306,655 

Planifikimi, Menaxhimi dhe 

Administrimi 725,042 72,000 - 72,000 797,042 56,318 7.6% 740,724 

Arsimi Baze (perfshire 
parashkollorin) 

20,949,8
77 1,720,000 - 1,720,000 22,669,877 652,350 3.0% 22,017,527 

Arsimi i Mesem (i 

pergjithshem) 

6,413,26

6 1,062,000 - 1,062,000 7,475,266 526,458 7.6% 6,948,808 

Arsimi Universitar 8,514,95
8 476,000 100,000 576,000 9,090,958 1,519,685 20.1% 7,571,273 

Fonde per Shkencen 350,000 170,000 100,000 270,000 620,000 239,578 63.0% 380,422 

Zhvillimi i Sportit dhe 

Rinise 218,000 250,000 - 250,000 468,000 (179,901) -27.8% 647,901 

Shënim në tabelën janë reflektuar shtesat dhe pakësimet e realizuara me Vendimin nr.119, datë 13.03.2019 të Këshillit të Ministrave “Për një shtesë 

fondi nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për vitin 2019. 

Fondet e rishikuar të buxhetit, për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë për vitin 2019, arrijnë  në 

shumën  prej 41 miliard e 547.9 milion lekë, fondet janë shtuar në masën 1.7 miliard lekë me 

Vendimin nr.119, datë 13.03.2019 të Këshillit të Ministrave “Për një shtesë fondi nga fondi rezervë i 

buxhetit të shtetit për vitin 2019, dhe rishpërndarje fondesh ndërmjet programeve të Ministrisë së 

Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për Ministrinë e 

Arsimit Sportit dhe Rinisë për vitin 2019”, shtesën prej 730 milion lekë për shpenzime personeli për 

periudhën Prill-Dhjetor 2019, sipas Vendim nr. 191, datë 5.4.2019 të Këshillit të Ministrave “Për disa 

ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 175, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për trajtimin me 

pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë, në arsimin 

parauniversitar”, të ndryshuar, si dhe pakësimeve në shumën prej 64 milion lekë me VKM për 

investimet në programin e arsimit të lartë 09450, krahasuar me shpenzimet  publike për vitin 2019 në 

7.70% dhe ndaj produktit të brendshëm bruto për vitin 2019 janë në nivelin 2.31% .Realizimi për 

periudhën 8-mujore Janar –Gusht 2019 është në masën 83% ose në shumën prej 25 miliard e 900.9 

milion lekë. 
Tab_1.1, Fondet  buxhetore të realizuara sipas programeve buxhetore  për  vitin  2016-2017-2018, plani 2019, si dhe realizimi për 8- mujorin e vitit  

2019, në 000 lekë,  

 
Fondet e buxheti 2019     

Nr Emri i programit Fakti  
2016 

Fakti  
2017 

Fakti  
2018 

Buxheti 
Mirat 

PBA 

Fondet  e 

rishikuara 

për vitin 

Fondet 
Rishik 

2019_8 

Struktura 
e 

fondeve 

Buxheti 
Realizuar 

8 M 

Realizimi 
4-mujor 

2019, 

Sturktura 
e 

fondeve 
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2019 2019. mujor 

2019 

per 8-

mujorin  

2019+Te 
ardhurat  

_2019+Te 

ardhurat  

ndaj 

planit 

8_Mujor 
2019 

te  % 

ndaj 

buxhetit 
te 

rishikuar.  

(milion  
lekë) 

(milion  
lekë) 

(milion  
lekë) 

(milion  
lekë) 

(milion  
lekë) 

(milion  
lekë) 

(ne %) Ne milion 
/lekë     

Ne %  Ne % 

1 Planif. menaxhim 

administrim 

745.7 657.6 797.0 797.4 799.5 542.4 1.9% 466.6 86% 1.8% 

2 Arsimi baze 19,956.1 20,692.0 22,508.5 22,508.4 22,715.7 15,424.8 54.7% 14,762.7 96% 57.0% 

3 Arsimi i mesem 

pergjith 

6,571.7 6,688.3 7,286.6 7,286.6 7,487.8 5,025.6 18.0% 4,498.8 90% 17.4% 

4 Arsimi 
profesional 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0% 0.0% 

5 Arsimi i larte 6,198.5 6,687.0 7,455.0 7,455.0 9,456.7 9,250.7 22.8% 5,608.5 61% 21.7% 

6 Kerkimi shkencor 283.0 325.6 620.0 620.0 620.1 543.9 1.5% 197.7 36% 0.8% 

7 Zhvillim i Sportit  751.9 278.7 500.0 468.0 468.1 411.8 1.1% 366.5 89% 1.4% 

  Totali 34,506.9 35,329.3 39,167.1 39,135.3 41,547.9 31,199.2 100.0% 25,900.9 83% 100.0% 

 

Fondet e rishikuar të buxhetit përfshirë fondet miratuara me ligjin vjetor ligjin nr.99/2018  datë 

03.12.2018 “Për buxhetin e vitit 2019”, shtuar dhe të ardhurat dytësore të IAL publike, si dhe fondet 

grant të trashëguara nga viti 2018, për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë për vitin 2019, arrin 

në shumën  prej 43 miliard e 644.1 milion lekë. Realizimi për periudhën 8-mujore Janar –Gusht 2019 

është në masën 83% ose në shumën prej 27 miliard e 666.7 milion lekë. 

 
Tab_1.2, Fondet  buxhetore se bashku me të ardhurat  sipas programeve buxhetore,  realizimi për vitin 2016-2017-2018 si dhe fondet për  vitin  2018. 

Fondet e buxheti 2019 se bashku me te ardhurat 2019         

Nr Emri i programit Fakti  

2016 

Fakti  

2017 

Fakti  

2018 

Buxheti 
Mirat 

PBA 

2019 

Fondet e 
Buxheti I 

te 

Rishikuar 
se 

bashku 

me te 
ardhurat 

per 2019 

Buxheti 
Rishik 8 

_M 

2019+Te 
ardhurat  

Struktura 
e 

fondeve 

per 8-
mujorin  

2019+Te 

ardhurat  

Buxheti 
Realizuar 

8 M 

_2019+Te 
ardhurat  

Realizimi 

8-mujor 

2019 

realizim 
ne  % 

ndaj 

buxhetit 
te 

rishikuar  

    (milion  

lekë) 

(milion  

lekë) 

(milion  

lekë) 

(milion  

lekë) 

(milion  

lekë) 

(milion  

lekë) 

(milion  

lekë) 

Ne %  Ne 

milion 
/lekë     

  

1 Planif. Menaxhim 756.6 662.2 797.0 797.4 800.0 542.9 1.6% 467.1 86% 1.7% 

2 Arsimi baze 20,002.3 20,719.4 22,508.5 22,508.4 22,745.2 15,454.3 46.4% 14,792.2 96% 53.5% 

3 Arsimi i mes 

pergjithshem 6,574.3 6,697.7 7,286.6 7,286.6 7,487.8 5,025.6 

15.1% 4,498.8 90% 16.3% 

4 Arsimi i profesional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0% 0.0% 

5 Arsimi i larte 9,530.9 9,719.2 7,455.0 7,455.0 11,385.3 11,179.3 33.6% 7,211.1 65% 26.1% 

6 Kerkimi shkencor 343.4 359.5 620.0 620.0 756.4 680.3 2.0% 329.7 48% 1.2% 

7 Programi per Sportin  759.9 292.5 500.0 468.0 469.3 412.9 1.2% 367.6 89% 1.4% 

  Totali 37,967.5 38,450.6 39,167.1 39,135.3 43,644.1 33,295.4 100.0% 27,666.7 83% 100.0% 

 

Burimi: Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë konfirmuar situacioni realizimit te fondeve për vitin 2016-2017-2018 si dhe 4-mujori 

2019 nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë. 

Fondet  buxhetore sipas grup artikujve të realizuara për vitin 2018, fondet e planifikuara në PBA 

2019, fondet miratuara me ligjin vjetor për vitin  2019, plani  i rishikuar + të ardhurat dytesore për 

12-mujorin 2019, fondet plan 8-mujori 2019   si dhe realizimi sipas artikujve buxhetore faktik  për 8 - 

mujorin 2019 në mijë lekë dhe në %. 

 
    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)-(5) %  

Kodi Emri Fakti  

2018 

PBA 2019 Buxheti 

vjetor 

miratuar 

2019 

Buxheti 

vjetor I 

rishikuar 

2019 

Buxheti i 

rish 8-

mujori 

2019 

Fakti 8-

mujor 

2019 

Diferenca 

2019  

600-601 Paga+Sigurime 
Shoqërore 

30,816,273 25,770,430 25,753,78
0 

32,931,889 24,539,079 21,488,485 (3,050,594
) 

87.6% 

602-606 Mallra dhe 

Shërbime të 
Tjera 

3,677,153 9,730,063 9,367,363 4,665,983 3,918,457 2,410,205 (1,508,252

) 

61.5% 

230-231 Kapitale  Trupez  2,991,982 4,014,000 4,014,000 3,950,000 2,741,680 2,002,171 (739,509) 73.0% 
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Patrupëz 

Totali kap 01-

05 

Korente dhe 

Kapitale 

37,485,408 39,514,493 39,135,14

3 

41,547,872 31,199,217 25,900,861 (5,298,356

) 

83.0% 

600-601 Shpenzime 
personeli ne % 

82.2% 65.2% 65.8% 79.3% 78.7% 83.0%   

602-606 Mallra Shërbime 

të Tjera ne % 
9.8% 24.6% 23.9% 11.2% 12.6% 9.3%   

230-231 Kapitale Trupez 
Patrup %  

8.0% 10.2% 10.3% 9.5% 8.8% 7.7%   

600-601 kap 06 Paga+Sigurime 

Shoqërore 

1,212,940.

3 

0.0 0.0 423,022.4 423,022.4 422,975.4 (47) 100.0

% 

602-606 kap 06 Mallra dhe 
Shërbime të 

Tjera 

1,606,158.
0 

0.0 0.0 965,775.8 965,775.8 853,530.1 (112,246) 88.4% 

230-231 kap 06 Kapitale të 
Trupez Patrupëz 

674,699.7 0.0 0.0 707,384.8 707,385.8 489,309.8 (218,076) 69.2% 

  TOTAL 06 3,493,798.

0 

0.0 0.0 2,096,183.

0 

2,096,184.

0 

1,765,815.

3 

(330,369) 84.2% 

600-601 (kap01-

08) 

Paga+Sigurime 
Shoqërore 

32,029,213 25,770,430 25,753,78
0 

33,354,911 24,962,102 21,911,461 (3,050,641
) 

87.8% 

602-606 (kap 

01-08) 

Mallra dhe 

Shërbime të 

Tjera 

5,283,311 9,730,063 9,367,363 5,631,759 4,884,233 3,263,735 (1,620,498

) 
66.8% 

230-231 (kap 

01-08) 

Kapitale të 

Trupez Patrupëz 

3,666,681 4,014,000 4,014,000 4,657,385 3,449,066 2,491,480 (957,585) 72.2% 

Totali kap 01-

05 

Korente dhe 

Kapitale 

40,979,206 39,514,493 39,135,14

3 

43,644,055 33,295,401 27,666,676 (5,628,724

) 

 

600-601 Shpenzime 

personeli ne % 
78.2% 65.2% 65.8% 76.4% 75.0% 79.2%   

602-606 Mallra Shërbime 
të Tjera ne % 

12.9% 24.6% 23.9% 12.9% 14.7% 11.8%   

230-231 Kapitale Trupez 

Patrup %  
8.9% 10.2% 10.3% 10.7% 10.4% 9.0%   

Totalikorente + 

kapitale + 

jobuxhetor 

  40,979,206 39,514,493 39,135,14

3 

43,644,055 33,295,401 27,666,676 76% 100% 

Burimi: Ministria e Arsimit dhe Sportit, konfirmuar nga sistemi SIFQ i Ministrise se Financës. 

 

Fondet miratuara për vitin 2019,  të detajuara sipas grupartikujve buxhetorë. 

A-Fondet  e miratuara për shpenzime  personeli: 
Për vitin 2019, fondet për shpenzime personeli, janë miratuar në masën 25 miliard e 773.8 milion lekë 

ose në masën 65.8% e fondeve të miratuara për arsimin për vitin 2019. Shpenzimet e  personelit të 

miratuar për vitin 2019 janë rreth 65.8% e buxhetit të arsimit, ndërsa ndaj shpenzimeve totatalit të 

shpenzimeve korentë janë në masën 73%. Fondet e miratuara për shpenzime personeli përfshijnë pagat 

dhe sigurimet shoqërore të punonjësve, të numrin të miratuar të punonjësive të mratuar me ligjin vjetor 

prej 31,067 punonjës të arsimit, si dhe 1 500 praktikantëve që realizojnë praktikën profesionale në 

institucionet arsimore të arsimit parauniversitar.  

Fondet e shpenzimeve për personelin“të rishikuara”, për vitin 2019 pas shpërndarjes së tansfertës së 

pakushtëzuar nga IAL publike për vitin 2019, si dhe rishpërndarjes të fondeve grant nga IAL publike për 

financim të shpenzimeve të personelit, arrijnë në 32 miliard e 931 milion lekë ose 78.7% e fondeve me 

burim financimin nga buxheti i shtetit dhe së bashku me të ardhurat e IAL publike, realizimi i fondeve 

për shpenzimeve të personelit për 8- mujorin 2019 me burim financimin nga buxheti i shtetit janë në 

masën 21 miliard e 488 milion lekë ose 88% e planit të planifikuar për 8-mujorit 2019. 

Fondet për shpenzim personeli së bashku me të ardhurat e realizuara nga IAL publike arrijnë në 

shumën prej 33 miliard 354.9 milion lekë ose 75% të shpenzimeve për arsimin. Realizimi për 8 mujorin 

2019 është në masën në 21 miliard 911.4 milion lekë krahasuar me planin 8-mujor 2019, realizimi është 

në masën 87.8%.  
B- Fondet për shpenzime korente/operative për blerje mallra dhe shërbime;  

Fondet  e miratuar për mbulimin e shpenzimeve për blerjen e  mallrave dhe shërbime nga të tretë për vitin 

2019, janë në masën 9 miliard 367.5 milion lekë ose 23.9 % e buxhetit të miratuar për vitin 2019.  

Fondet e shpenzimeve korente për vitin 2019, pas rishpërndarjes së transfertës së pakushtëzur në IAL 

publike arrijnë në 4 miliard 665.9 milion lekë ose 11.2 % e fondeve të miratuara për vitin 2019.  
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Realizimi i fondeve për shpenzimeve të korente  për 8- mujorin 2019 është në masën 2 miliard e 410 

milion lekë, krahasuar me planin 8-mujor është realizuar në masën 61.5% e fondeve të realizuara për 8-

mujorin  2019. 

Fondet e buxhetit të rishikuar për vitin 2019, së bashku me të ardhurat e IAL publike arriti në shumën 

prej 5 miliard 631.7 milion lekë ose 11.8% e fondeve për arsimin 2019. Së bashku me të ardhurat 

realizimi arrin në  masën 3 miliard 265 milion lekë krahasuar me planin 8-mujor është në masën 66.8%. 

Zërat kryesorë në këtë grupartikull të shpenzimeve të tjera korrentë janë, shpenzime për transportin 

e rreth 30-31 mijë  nxënësve që kanë vendbanimi mbi 2 km nga shkolla si dhe transportin e mësuesve 

11,800 mësuesve që punojnë mbi 5 Km nga vendbanimi/qendra e përhershme e punës në shkollë me afro 

650 milion lekë, shpenzime për  blerje mjete didaktike me rreth 70 milion lekë, shpenzime për shërbim 

interneti në shkolla 50 milion lekë, shpenzime për transfertat tek individët për blerjen e tekstet shkollore 

657 milion lekë (aktualisht fondet për kompesimin e teksteve shkollore janë 277 milion lekë , pasi me 

VKM nr.  janë pakësuar në masën -380 milion lekë me VKM, shpenzime për bursat e nxënësve 40 milion 

lekë. 

Shpenzimet për mbulimin e bursave financiare për studentët në kuadrin e “Paktit për Universitet” 

me rreth 955 milion lekë, realizimi për periudhën 8-mujore 2019 është në masën 745 milion lekë ose 

78% ndaj planit vjetor. Ky fond u jep mundësinë rreth 12 000 studentëve për të ndjekur studimet në 

institucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit të parë, në një program të integruar të 

studimeve ose në një program të studimeve profesionale, kategori të caktuara të studentëve sipas 

rezultateve dhe studentëve nga kategoritë sociale në nevojë, të cilët nuk kanë mundësi financiare për të 

përballuar një pjesë të kostos të studimeve kostot e shkollimit, sipas kritereve të përcaktuara në Vendimin 

nr. 903, datë 21.12.2016 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave 

nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi 

në fushat prioritare dhe studentët në nevojë” i ndryshuar.  

Shpenzime korente pjesë e fondeve grant transferta e pakushtëzuar për IAL publike për vitin 2019, 
me afro 2 miliard lekë, nga 9.5 miliard total që është transferta e pakushtëzuar për vitin 2019, janë pjesa 

më të madhe të kësaj kategorie të shpenzimeve, fondet janë shtuar në masën 1.7 miliard lekë me 

Vendimin nr.119, datë 13.03.2019 të Këshillit të Ministrave “Për një shtesë fondi nga fondi rezervë i 

buxhetit të shtetit për vitin 2019, dhe rishpërndarje fondesh ndërmjet programeve të Ministrisë së 

Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për Ministrinë e 

Arsimit Sportit dhe Rinisë për vitin 2019”. 

Fonde grant, për të mbuluar shpenzimet e studentëve për akomodimin e studentëve në tetë 

“Shoqëritë e Trajtimit të studentëve në Tiranë dhe në Rrethe”, Për periudhën 2020-2022 janë parashikuar 

ku parashikohet të akomodohet rreth 8-10 mijë studentë, janë parashikuar 300-350 milion lekë në vit.  

Fondet për mbulimin e për bursave financiare për studentëve ekselencë  që ndjekin studimet në 15 

universitetet më të mira, referuar renditjes së “Times Higher Education”, si dhe punonjësve të 

administratës publike, të cilët përfitojnë trajnime/kualifikime apo studime të ciklit të dytë dhe tretë në 

300 universitet më të mira të botës; ku për cdo vit janë parashikuar 200 milion lekë. 

Fonde për pjesëmarrjen në marrëveshjen kuadër “Horizon 2020”. Program i BE-së për Kërkim dhe 

Inovacion, pjesëmarrje e që premton arritje të mëdha në kërkimin shkencor dhe synon sigurimin e 

konkurrueshmërisë së Europës në nivel global,  janë prashikuar për vitin 2020 shuma prej 140 milion 

lekë në vit, ku 50% e shumës vjetore paguhen me fonde grand nga transferta e buxhetit si dhe 50% nga 

rimbursimi i shpenzimeve për këtë marrëveshje. 

Fonde për shpenzime për pagesa kuota e tranferta ndërkombetare në shumën prej 50 milion lekë. 

C_ Fonde për shpenzime kapitale për vitin 2019  

Fondet për shpenzim kapitle investime janë miratuar në masën 4 miliard e 14 milion lekë ose rreth 

10.3% e fondeve të planifikuara në buxhetin për vitin 2019. Fondet e rishikuara për vitin  2019, janë 3 

miliard e 950 milion lekë ose rreth 9.5% e fondeve të planifikuara në buxhetin për vitin 2019. 

Realizimi i shpenzimeve kapitale për 8-mujorin 2019 ndaj fondeve të parashikuara për 8-mujorin 2019 

është në masën 1 miliard 861.2 milion lekë ose  në masën 50%, ndaj planit vjetor 2019  

Fonde e rishikuara për investime 2019 për Ministrinë e Arsimit, së bashku me të ardhurat  e IAL publike 

si dhe projekteve të tjera donatore arrijnë në shumën prej 4 miliard e 657 milion lekë ose 10.7% e 

fondeve të Ministrisë së Arsimit për vitin 2019.  
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Realizimi i shpenzimeve kapitale për 8-mujorin 2019 ndaj fondeve të parashikuara për 8-mujorin 2019 

është në masën 2 miliard 494.5 milion lekë ose  në masën 72.2%, ndaj planit vjetor 2019. 

Fondet me Financim të Huaj plani fillesatar 2019, është 200 milion lekë ose 8.6% e fondeve të 

miratuara për investime për vitin 2019, plani i rishikuar për vitin 2019 është 200 milion lekë, realizimi 

për periudhën 8-mujore 2019 në masën 96.4 milion lekë ose 48.2% e planit vjetor 2019.  

a) Për vitin 2019 u sigurua financimi për 114 projekte/kontrata të miratuara në vitin 2018-2019, si dhe 

kontrata në vazhdim nga viti 2018, si dhe të financiara  arsimin me vlerë të plotë financimi 8 miliard  e 

459 milion lekë me vlerë kontratash në shumën prej 7 miliard 184 milion lekë, si dhe financimi të 

miratuar me ligjin vjetor të buxhetit për vitin 2019 si dhe Vendime të Komiteti të ZHR në shumën 2 

miliard 981 milion lekë, me objektiv sigurimin dhe përmirësimin e kushteve të infrastrukturës ne 

mjediset e sistemit para universitar, shmangien dhe reduktimin e zhvillimit të mësimit me turne, 

reduktimin e numrit të nxënësve për klase, me synim realizimin që të gjithë shkollat në zonat urbane të 

qyteteve kryesore  të vendit të arrihet raporti 30 nxënës/klasë.  

 

Plani i financimit për vitin 2019 për 114 projekte/kontrata të lidhura ishte 2 miliard 769 milion lekë dhe 

realizimi për 8- mujorin 2019 në masën e 1 miliard 769 milion lekë ose 63.9% e planit vjetor 2019, 

vijojnë procedurat për realizimin e kontratave  

 

b) Furnizimi dhe pajisjen me orendi e pajisje mobilierie për 90-100 institucione arsimore/ shkollat të 

arsimit para universitar për vitin 2019, me një fond prej 163 milion lekë, ku përfitues janë godinat/ 

objektet e institucioneve që kanë përfunduar ndërtimin apo rehabilitimin, si dhe institucione të arsimit 

parashkollor, cilat kanë pasur mungesa apo pajisje të amortizuara tërësish dhe që kanë nevojë emergjente 

për rinovim, për periudhën 8-mujori parë 2019,  realizim i fondeve është në masën 38.9 milion lekë ose 

23.6% e fondeve të planifikuara, vijojnë procedurat e e realizimi e kontratave. 

 

c) Furnizimi dhe pajisjen me pajisje laboratorë mësimorë didaktikë për progrmaet Fizike 

_Kimi_Biologji për vitin 2019, me një fond prej 80 milion lekë, ku përfitues janë për 90-100 institucione 

arsimore/ shkollat të arsimit parauniversitar, ku institucione të  kanë pasur mungesa apo pajisje të 

amortizuara tërësish dhe që kanë nevojë emergjente për rinovim, për periudhën 8-mujori parë 2019 nuk 

ka realizim të fondeve pasi vijojnë procedurat e prokurimit. 

 

d) Krijim fond bibliotekash për shkollat e arsimit bazë dhe arsimit të mësëm, në 5 institutcione 

arsimore vendore për 20 shkollat të arsimit parauniversitar për vitin 2018, me një fond prej 20 milion 

lekë, për periudhën 8-mujori parë 2019 nuk ka realizim të fondeve pasi vijojnë procedurat e prokurimit. 

Fondet  buxhetore sipas grup artikujve të realizuara për vitin 2016-2017-2018, fondet e planifikuara në 

PBA 2019, fondet miratuara me ligjin vjetor për vitin  2019, plani  i rishikuar + të ardhurat dytesore 

për 12-mujorin 2019, fondet plan 8-mujori 2019   si dhe realizimi sipas artikujve buxhetore faktik  për 8 - 

mujorin 2019 në mijë lekë dhe në %.  

 

Tab_2   

                   000 lekë    

    (1) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)-

(5) 

Realizi

mi në 
% 8-

mujori

n 2019 

Kodi Emri Fakti  

2016 

Fakti  

2017 

Fakti 

12-

mujor 

2018 

PBA 

2019  

Buxheti 

mirat 

2019 

Buxheti 
rish 
2019 

Buxheti 

i rish 8-

mujori 

2019 

Realizo

ni 8-

mujori 

2019 

Diferenc

a 8 

M_2019 

600-601 Paga+Sigurime 

Shoqërore 

28,880,1

58 

30,382,9

02 

30,816,

273 

25,770,

430 

25,753,7

80 

32,931,88

9 

24,539,0

79 

21,488,

485 

(3,050,5

94) 87.6% 

602-606 Mallra dhe 

Shërbime të Tjera 

2,842,90

9 

2,809,49

7 

3,677,1

53 

9,730,0

63 

9,367,53

8 4,665,983 

3,918,45

7 

2,410,2

05 

(1,508,2

52) 61.5% 

230-231 Kapitale  Trupez  

Patrupëz 

2,783,79

0 

2,136,85

6 

2,991,9

82 

4,014,0

00 

4,014,00

0 3,950,000 

2,741,68

0 

2,002,1

71 

(739,509

) 73.0% 

Totali 

kap 01-05 

Korente dhe 

Kapitale 

34,506,8

57 

35,329,2

55 

37,485,

408 

39,514,

493 

39,135,3

18 

41,547,87

2 

31,199,2

17 

25,900,

861 

(5,298,3

56) 83.0% 



 

44 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 Raport Përfundimtar për auditimin financiar e të përputhshmërisë të ushtruar në 

“Ministrinë e Arsimit,  Sportit dhe Rinisë Tiranë” 
 
 

 

Financim nga 

Buxheti  

600-601 Shpenzime 
personeli ne % 83.7% 86.0% 82.2% 65.2% 65.8% 79.3% 78.7% 83.0% 

  602-606 Mallra Shërbime 

të Tjera ne % 8.2% 8.0% 9.8% 24.6% 23.9% 11.2% 12.6% 9.3% 

  230-231 Kapitale Trupez 
Patrup %  8.1% 6.0% 8.0% 10.2% 10.3% 9.5% 8.8% 7.7% 

          35,121,3

18 

73%  

 

  600-601 
kap 06 

Paga+Sigurime 
Shoqërore 

1,274,62
6.7 

1,201,42
9.0 

1,212,9
40.3 

0.0 0.0 423,022.4 423,022.
4 

422,975
.4 (47) 

100.0
% 

602-606 

kap 06 

Mallra dhe 

Shërbime të Tjera 

1,553,95

6.5 

1,330,81

6.9 

1,606,1

58.0 0.0 0.0 965,775.8 

965,775.

8 

853,530

.1 

(112,246

) 88.4% 

230-231 
kap 06 

Kapitale të Trupez 
Patrupëz 

632,055.
0 

589,076.
5 

674,699
.7 0.0 0.0 707,384.8 

707,385.
8 

489,309
.8 

(218,076
) 69.2% 

  TOTAL 06 3,460,63

8.2 

3,121,32

2.3 

3,493,7

98.0 0.0 0.0 

2,096,183

.0 

2,096,18

4.0 

1,765,8

15.3 

(330,369

) 84.2% 

600-601 
(kap01-

08) 

Paga+Sigurime 
Shoqërore 30,154,7

84 

31,584,3

31 

32,029,

213 

25,770,

430 

25,753,7

80 

33,354,91

1 

24,962,1

02 

21,911,

461 75% 87.8% 

602-606 

(kap 01-
08) 

Mallra dhe 

Shërbime të Tjera 4,396,86
6 

4,140,31
4 

5,283,3
11 

9,730,0
63 

9,367,53
8 5,631,759 

4,884,23
3 

3,263,7
35 87% 66.8% 

230-231 

(kap 01-
08) 

Kapitale të Trupez 

Patrupëz 3,415,84
5 

2,725,93
3 

3,666,6
81 

4,014,0
00 

4,014,00
0 4,657,385 

3,449,06
6 

2,491,4
80 74% 72.2% 

Totali 

kap 01-

05-06-08 

Korente dhe 

Kapitale 37,967,4

95 

38,450,5

78 

40,979,

206 

39,514,

493 

39,135,3

18 

43,644,05

5 

33,295,4

01 

27,666,

676 76% 

 600-601 Shpenzime 

personeli ne % 79.4% 82.1% 78.2% 65.2% 65.8% 76.4% 75.0% 79.2%  

 602-606 Mallra Shërbime 

të Tjera ne % 11.6% 10.8% 12.9% 24.6% 23.9% 12.9% 14.7% 11.8%  

 230-231 Kapitale Trupez 

Patrup %  9.0% 7.1% 8.9% 10.2% 10.3% 10.7% 10.4% 9.0%  

 Totali (korente + kapitale + 

jobuxhetore) 

37,967,4

95 

37,967,4

95 

38,450,

578 

40,979,

206 

39,135,3

18 

43,644,05

5 

33,295,4

01 

27,666,

676   

Burimi: Ministria e Arsimit dhe Sportit konfirmuar nga Ministria e Financës. 

 

Mbi raportimin e  detyrimeve të prapambetura të akumuluara dhe krijuara rishtazi për vitin 

2019 

Në zbatim të ligjit  nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontrakture e tregtare”,  vendimit nr.50, 

datë 5.2.2014, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e 

detyrimeve të prapambetura e të planit të veprimit”, si dhe të udhëzimit nr. 5, datë 27.02.2014, të ministrit 

të Financave “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, Shtojca 3, detyrimet e prapambetura të 

krijuara rishtazi dhe akumuluara deri më 30 Qershor 2019, për Aparatin e MASR dhe institucionet e 

varësisë i detajuar sipas “Tabela nr.1_Detyrimet e prapambetura të krijuara rishtazi dhe akumuluara 

që nuk kanë mundur të likuidohen deri më 31 mars 2019, bashkëlidhur, dërguar dhe në Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr.4092/1, datë 11.4.2019. 

Konform legjislacionit të sipërcituar, nga ana e MASR, është përpunuar mbi baza 3/mujore, 

informacioni dërguar nga njësitë shpenzuese të MASR mbi ecurinë e likuidimit të detyrimeve të 

prapambetura, detyrimet e akumuluara dhe detyrimet e krijuara rishtazi për periudhën raportuese.  

Për sa më sipër vlera e detyrimeve të prapambetura të krijuara rishtazi dhe akumuluara deri me 

30.06.2019, e grupuar  sipas njësive shpenzuese të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë paraqitet 

sa me poshtë: 
Tabela nr.2. Vlera e grupuar e detyrimeve të prapambetura në fillim dhe fund të vitit 2018, progrerive sipas periudhen 2019 

Ministria e Linjës Detyrimet e prapambetura te akumuluara  ne fund te periudhes  

Gjendja në fillim të periudhës 

01.01.2018 

Gjendja në fund të periudhës 

31.12.2018 
Gjendja në fund të 

periudhës 31.03.2019 
  në lekë  në % në lekë  në % në lekë  në % 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë                     179,501,845  100% 273,117,889 100% 557,422,727    100% 

Aparati i Ministrisë          3,525,235  2 %           3,625,520  1.3 218,015,770     39.1% 

Institucione e arsimit parauniversitar 

(DAR/ZA) 

        82,657,512  46 %         17,729,667  6.5    23,336,650     4.2% 

IAL Publike        93,319,098   52 %        251,762,702  92.2 316,070,307 56.7% 
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Për sa më sipër vihet re se, detyrimet e krijuara rishtazi dhe akumuluara deri me 31 dhjetor 2018, në 

masën më të madhe janë krijuar nga institucionet publike të arsimit te lartë, përkatësisht: Gjëndja e 

detyrimeve nga viti 2017  nga IAL publike në masën  93.3 milion lekë ose 52 % e detyrimeve të trashëguar në 

vitin 2018, në fund të vitit 2018  këto detyrime arritën në masën  në masën 251.7 milion lekë ose  92% të tyre. 

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në 

Republikën e Shqipërisë”, këto institucione  gëzojnë autonomi financiare dhe shlyerja e detyrimeve të 

krijuara rishtazi realizohet nga të ardhurat e krijuara nga këto institucione dhe jo nga fonde buxhetore. 

Nga IAL publike  për vitin 6-mujorin 2019, vihet re një rritje e detyrimeve të prapambetura në 

krahasim 31.12.2018. Institucionet e tjera publike nuk kanë detyrime financiare të krijuara rishtazi 

për 6-mujorin e vitit 2019. 

Objektivat dhe produktet/ aktivitetet/ shërbimet që janë  financuar me përparësi, në këtë grup 

shpenzimesh për vitin 2019;  

a) Finacimi i aktiviteteve të parashkuara për arsimin parashkollor, aktualisht rreth 75.7% e 

fëmijëve 3-6 vjec ndjekin arsimin parashkollor. Në 2022 synohet të sigurohet aksesi i 

fëmijëve në arsimin parashkollor në nivelin 85-85% per grupmoshën 3-6 vjeç, me qëllim që 

pas vitit 2022 aksesi i fëmijëve te grupmoshës 3-6 vjeç në arsimin parashkollor do të të arrijë 

në nivelin 95-100%.  Fondet buxhetit dhe burimet njerëzore për këtë shërbim tanimë janë 

decentralizuar dhe aktualisht menaxhohen njësite e vetëqeverisjes vendore. 

b) Mbi klasat përgatitore, në vitin 2020 synohet të sigurohet që 100% e fëmijëve 5-6 vjeçarë të 

ndjekin klasat ose grupet përgatitore te arsimit parashkollor.  

c) Reformimi i arsimit parashkollor. Reformimi i arsimit parashkollor, përmes miratimit të  

programeve për çdo grupmoshe, trajnimit të 900-1000 mësuesve/ edukatorëve. 

d) Mbi arsimin gjithpërfshirës, deri ne vitin 2020 do të sigurohet arsim cilësor dhe 

gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të ndjekin arsimin 9-

vjeçar. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 5-

10% për nxënësit me  AK , ndaj vitit paraardhës. Rritja e numrit të mësuesve ndihmës  për 

nxënësit me AK nga 320 në 640 dhe brenda vitit 2019 të arrrijë në 940 mësues. Gjithashtu do 

të synohet që në vitin 2019 numri i mësueseve/ punonjësi proco-socialë të për fëmijët me AK 

të arrijë në standardete përcaktuar me dhëzim të ministrit të arsimit.  

e) Treguesit mbi braktisjen shkollore, të reduktohet braktisja shkollore në arsimin bazë, duke 

synuar drejt braktisjes 0 nga 0.56% që është aktualisht. Kjo përqindje është në nivel të ulët 

krahasuar me vendet e rajonit.  

f) Në vitit 2019-2020, ku afro 98% e nxënësve që mbarojnë arsimin bazë të rregjistrohen në një 

nga format/ llojet e arsimit të mesëm, synohet që  65%  që mbarojnë arsimin bazë të 

rregjistrohen dhe ndjekin AM Gjimaze dhe 35% që mbarojnë arsimin bazë të rregjistrohen 

dhe ndjekin arsimin profesional. 

g) Edukimi i nxënësve që nuk dëgjojnë, në vitin 2019, Instituti i Nxënësve që nuk dëgjojnë do 

të ristrukturohet në Qendër Burimore. Kjo do të kërkojë përmirësim të infrastrukturës, 

përmirësim të kurrikulës, trajnim të mësuesëve për njohjen dhe përdoriminin në klasë të 

gjuhës së shenjave si dhe trajnimin e asistentëve të klasës. 

h) Mbi nivelin e arritjeve në arsimin parauniversitar. Deri në vitin 2022 synohet të 

përmiresohet rezulati dhe renditja e Shqipërisë në vlerësimin ndërkombëtar PISA. Programi 

Ndërkombëtar i Vlerësimit të Nxënësve (The Programme for International Student 

Assessment (PISA) është një vlerësim ndërkombëtar i standardizuar, krahasues mbi aftësitë e 

nxënësve 15 vjeçarë në Matematikë, Shkenca Natyrore dhe në Lexim. Vendi ynë ka marrë 

pjesë: në vitin 2000, 2009, 2012, 2015, 2018 dhe do të jetë pjesë e vlerësimit në 2021.Duke u 

krahasuar me mesataren e OECD, për të tre fushat, përkatësisht shkenca 493 pikë, leximi 493 

pikë dhe matematika 490 pikë, dhe duke pasur parasysh që shkencat ka qenë fokusi kryesor i 

PISA 2015, Shqipëria ka bërë përmirësime të dukshme. Në krahasim me PISA 2012, ku jemi 

renditur të 56 ndër 65 vende pjesëmarrëse, në PISA 2015 jemi renditur të 51, ndër 72 vende 

pjesëmarrëse, duke lënë pas 22 vende. Tabela më poshtë paraqet një ecuri të Shqipërisë në vlerësimin PISA ndër 

vite. 
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Viti  Pikë mesatare  

 Lexim Matematikë Shkenca 

Domain kryesor Shqipë

ri 

OECD Shqipëri OECD Shqipëri OECD 

2000 Lexim 349 495 381 497 376 500 

2009 Lexim 385 493 377 496 391 501 

2012 Matematike 394 496 394 494 397 501 

2015 Shkenca 405 493 413 490 427 493 

 

Në mbyllje të Maturës Shtetërore 2018, të dy sesionet, u krye analiza e rezultateve të saj. 

Nëpërmjet “Raportit Publik” të publikuar nga QSHA, u bënë publike të dhënat e Maturës Shtetërore 

2018, për institucionet qendrore dhe për publikun e gjerë, të interesuar për këto rezultate. 

 
Lënda e Provimit 

Sesioni i parë dhe i dytë 

Pjesëmarrës Kalueshmëria në 

përqindje 

Nota Mesatare 

në provimin e MSH 

Nota 

Mes

atare 

Vjet

ore 

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 35,537 98.62% 6.66 7.01 

Matematikë 35,543 97.79% 6.37 6.4 

Gjuhë e Huaj 35,512 99.58% 7.75 7.16 

Lëndë me Zgjedhje 39,763 96.09% 6.86 7.61 

Të gjitha lëndët  97.64% 6.9 7.17 

 

Mbi kurrikulën e re të arsimit parauniversitar. Aktualisht, punojnë me kurrikulen e re bazuar në 

kompetenca si dhe me tekste të reja  kl. I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI. Deri në 2020, i gjithe sistemi 

arsimor parauniversitar do të punojë me kurrikulat dhe tekstet e reja,  të njëjta me kurrikulat analoge 

të BE. 

Mbi Shërbimin Psiko-Social, Aktualisht ShPS në shkollat e arsimit të mesëm të lartë ofrohet sipas 

kësaj norme: Një psikolog dhe një punonjës social për çdo 2,800-3,500 nxënës. Deri në vitin 2020 

çdo shkollë e mesme me mbi 700 nxënës do të ketë një psikolog dhe/ose një punonjës social. Ndërsa 

në arsimin bazë synohet të dyfishohet numri i psikologeve dhe punonjësve sociale. Nga 540 punonjës 

në vitin 2018 në 960 punonjës në vitin 2019.  

Mbi Zhvillimin Profesional të mësuesëve, për vitin 2019 janë planifikuar të trajnohen 12 000 

mësues më qëllim që të sigurohet efektivitet dhe cilësia e veprimtarive për zhvillimin profesional 

mbështetur mbi nevojat për mësuesit dhe drejtuesit e insitucioneve shkollore si në nivel shkolle ashtu 

dhe ato të ofruara përmes sistemit kërkesë/ofertë. Në këtë skemë do të përfshihen edhe trajnimet e 

mësuesëve të diasporës dhe minoriteteve. Përkatësisht trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve dhe 

trajnimi i 70 mësuesve të diasporës për mësimin plotësues në gjuhën shqipe. Fonde për të mbuluar 

shpenzimet për trajnimin çdo vit të 10-15% të punonjësve mësimorë të arsimit para-universitar 60 

milion lekë në vit. 

Mbi Shkollat Qëndër Komunitare, në vitin 2019 do të rritet me 20% numri i shkollave SHQK. Nga 

225 shkolla aktualisht do të shtohen edhe 50 shkolla te tjera në 275 shkolla. Cdo shkolle SHQK ka 10 

orë mësimi në dispozicion për realizimin e aktiviteteve të ShQK-së, cka nënkupton se për 50 shkolla 

të reja, nevojiten 500 orë mësimore, të cilat do të zhvillohen jashtë procesit mësimor, si aktivitete 

ekstra kurrikulare. 

Licencimi i drejtuesve të insitucioneve shkollore, duke filluar nga viti akademik 2019-2020 në 

vijim, sipas një plani të mirëstudjuar të gjithë drejtuesit e institucioneve arsimore parauniversitare do 

të certifikohen për drejtimin dhe administrimin e institucioneve arsimore parauniversitare pranë 

shkollës së drejtorëve. 

Ofrimi i shërbimit të transportit me fonde të buxhetit, për të mbuluar shpenzimet për 

transportin 28-30 mijë nxënësve që kanë vendbanimi mbi 2 km nga shkolla si dhe transportin e 12 

000  mësuesve që punojnë mbi 5 Km nga vendbanimi/qendra e përhershme e punës në shkollë, 

konform kërkesave të VKM nr.692, datë 29.7.2015  në shumën 650 milion lekë në vit.  
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Trajtimin me një kompensim shtesa mbi pagë të 11 – 12 mijë punonjësve mësimorë në arsimin 

parauniversitar, ku përveç pagës,punonjësit mësimorë, që punojnë larg vendbanimit, përfitojnë një 

kompensim financiar në masën, si më poshtë vijon:  

4.a) Kur punojnë brenda rrethit të tyre, jashtë qendrës urbane, por mbi 5 kilometra larg vendbanimit/qendrës 

së punës dhe kthehen brenda ditës në vendbanimin e tyre, masa e kompensimit është 2 700 (dy mijë e 

shtatëqind ) lekë në muaj.  

4.b) Kur punojnë brenda rrethit të tyre, jashtë qendrës urbane, por mbi 5 kilometra larg 

vendbanimit/qendrës së punës dhe nuk kthehen brenda ditës në vendbanimin e tyre, masa e kompensimit 

është 6 000 (gjashtë mijë) lekë në muaj, nga kjo masë përfitojnë rreth 11 400 punonjës mësimorë me një 

fond prej 200 milion lekë në vit . 

Ofrimi i teksteve shkollore falas apo me rimursim pas blerjes për vitin 2019, për të mbuluar 

shpenzimet për blerjen e teksteve shkollore për rreth 240 mijë nxënës të arsimit para-universitar nga 

të cilët 223 000 nxënës në arsimin bazë dhe rreth 17 000 nxënës në arsimin e mesëm të lartë, tekstet 

në përdorim falas për të gjithë nxënësit nga klasa e parë në klasën e pestë, si dhe të gjitë nxënësit nga 

shtresat sociale në nevojë shuma  parashikuar prej 657 milion lekë. 

Ofirmi i kuotës ushqimore, bursa me fonde të buxhetit të shtetit, për të mbuluar shpenzimet për 

kuotë ushqimore të nxënësve me nevoja të veçanta, për rreth 1 300 -1 400 nxënës të arsimit para-

universitar nga shtresat sociale në nevojë shuma  parashikuar prej 94.6 milion lekë në vit. 

Rishikimin e kurikulës dhe hartimin e programeve të reja të arsimit para-universitar për 

veprimtarinë e Institutit të Zhvillimit të Arsimit si dhe për realizimin e funksioneve të inspektimit në 

arsim parauniversitar pas ristrukturimi në në, janë planifikuar 99.4 milion lekë në vit. 

Matura Shtetërore për vitin 2019, për veprimtarinë e Maturës Shtetërore për rreth 38-40 mijë 

maturantë, për dhënien e provimeve të shtetit, si dhe testime kombëtare e ndërkombëtare, janë 

planifikuar me 25 milion lekë, pjesa tjetër e shpenzimeve të Qendrës së Shërbimeve Arsimore 

mbulohen nga të ardhurat e realizuara nga tarifat e shërbimeve. 

Fonde për të mbuluar shpenzimet për blerje materiale didaktike mësimore si dhe shërbim 

interneti  të arsimit para-universitar 100 milion lekë në vit, ku përfitues janë rreth 400,000 nxënës të 

arsimit parauniversitar 

Fonde grant, për financimin e veprimtarisë së IAL publike për vitin 2019 janë planifikuar fonde 

me burim financimi buxhetin e shtetit në shumën prej 7.4 miliard lekë (nga të cilat 6.8 miliard lekë 

janë në grupin e shpenzimeve korente dhe nga 540 milion lekë janë në grupin e shpenzimeve 

kapitale). Fodndet e rishikuara pas miratimit të paketës me IAL Publike këto fonde kanë arrtur në  

Shpërndarja e fonde me burim financimi buxhetin e shtetit në financimin e institucioneve të 

arsimit të lartë do të realizohet në përputhje me  kërkesat  nenit 7 pika c, neni 108, 110, 111,112 dhe 113  

të ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në 

Republikën e Shqipërisë”, në formë grant, si dhe kritereve të përcaktuar në VKM nr.75, datë 12.2.2018  

Fondet nga Buxheti i Shtetit për financimin e veprimtarisë së IAL publike, shperndahen në formë 

granti për mësimdhënie shpërndahen rreth 6.8 miliard lekë, ku përfshihen; 

Fondet në formë grant, për mësimdhënie në masën 6.1 miliard lekë, sipas kritereve të përcaktuar në VKM 

nr.75, datë 12.2.2018  

Fonde për mbështetjen e studenteve, janë parashikuar fonde për të mbuluar shpenzimet për 

bursat e studentëve nga  shtresat sociale në nevojë si dhe studentëve ekselencë në IAL publike në 

këtë grup shpenzimesh në shumën e parashikuar prej 400 milion lekë në vit. Ky fond u jep mundësinë 

studentëve  për të ndjekur studimet në institucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit 

të parë, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, 

kategori të caktuara të studentëve, të cilët nuk kanë mundësi financiare për të përballuar kostot e 

shkollimit.  

Fonde për të mbuluar shpenzimet e studentëve për akomodimin e studentëve në tetë “Shoqëritë 

e Trajtimit të studentëve në Tiranë dhe në Rrethe”, ku parashikohet të akomodohet rreth 8 -10 mijë 

studentë, janë parashikuar 350 milion lekë në vit, ku përfitues janë rreth 8 500 studentë që 

akomodohen në këto shoqëri. Fonde në formë gradi për zhvillim , për financimin e investimeve në 

shumën prej 640 milion lekë. 

Fonde për kërkim dhe Ekslencë 
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Fonde  të miratuara në formë grant, për të mbuluar shpenzimet për bursat e studentëve 

ekselencë  që ndjekin studimet në 15 universitetet më të mira, referuar renditjes së “Times Higher 

Education”, si dhe punonjësve të administratës publike, të cilët përfitojnë trajnime/kualifikime apo 

studime të ciklit të dytë dhe tretë në 300 universitet më të mira të botës; janë parashikuar cdo vit 200 

milion lekë, duke e çuar numrin e studentëve të mbështetur financiarish në rreth 300 studentë.  

Mbështetja financiare për pjesëmarrjen në marrëveshjen kuadër  “Horizon 2020”, Programi i 

BE-së për Kërkim dhe Inovacion, i cili premton arritje të mëdha në kërkimin shkencor dhe synon 

sigurimin e konkurrueshmërisë së Europës në nivel global,  janë prashikuar nga 70 milion lekë në vit 

(nga të cilat 50% janë me financim nga buxheti i shtetit dhe 50% ose 81.8 milion lekë nga të ardhurat 

e rimbursimit të tarifës së paguar nga KE). 

Fonde për financimin e projekte kërkimore shkencore, në shumën prej 270 milion lekë  

Fonde për programin e sportit për të mbuluar shpenzimet në programin e sportit për vitin 2019 

janë parashikuar 468 milion lekë, ku sigurohet; mbështetja financiare ndihmë shtetërore grant për 

110-120 milion lekë në vit, për rreth 25 federatave sportive, shpërblimin e sportistëve me rezultate 

kombëtare dhe ndërkombëtare, shpërblime dhe çmime për sportistet elitar .  

Krijimin e infrastrukturës së nevojshme, me standard dhe cilësi të lartë të ushtrimit të sporteve, 

veçanërisht sportit  elitar, duke siguruar kushtet e përshtatshme për sportin e peshëngritjes, atletikës 

dhe lojërave me dorë si dhe mjedise komfortë për agjencinë e shërbimit të sportit dhe personelit të 

federatave sportive. Në këtë periudhë  janë planifikuar me prioritet investimeve në sport, me rreth 250 

milion lekë ku përfitojnë 12 projekte në vit. 

Programi për Rininë; më qëllim që të përmirësojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes  rritjes së 

pjesëmarrjes së tyre në edukim, në punësim, në informim, dhe në vendimmarrje më një financim që 

shkon nga 130-150 milion lekë. Krijimin e infrastrukturës së nevojshme për të rinjë, për argëtim, 

rekreacion, shplodhje, ushtrimin e sporteve e veçanërisht sportit masive duke synuar ngrupmoshën 

15-29 vjeç, e pranishme në shkollat. 

 Nga raporti i monitorimit konstatohet se faktorët që kanë ndikuar në realizimin e buxhetit për 8- 

mujorin  2019:  

Vonesa, në shpalljen e thirrjeve dhe vendimet e Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve për 2019, 

Vendimi i Komitetit për Zhvillimit e Rajoneve Nr.2 datë 27.3.2019  për 33 projekte me vlerë të plotë 

2.4 miliard lekë dhe financim vjetor 2019 në shumën 672.3 milion lekë. 

Projektet e paraqitua nga njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë cilësi jo të mirë kjo konstatohet nga 

vonesa në prokurim, kërkesa për të rishikuar projektin , kërkesa për për shtuar punime të 

paparashikuara. 

Shpallja me vonesë e procedurave të prokurimit nga  NJVV, apo institucionet pas tre apo katër 

muajve. 

Mosshpallja e procedurës së prokurimi duke riskuar e “djegur” fondet Bashkia Durrës “Projekti i 

shkollës 9-vjecare Jusuf Puka“ Durrës, Universitetit i Tiranë “Projekti reablibiliti i Sheshit të 

Fakulteti i Histori -Filiologjisë”. 

Pezullimi nga KPP për disa procedura të si në Universitetie Arteve Tiranë, Bashkia Prrenjas 

“Projekti Ndërtimi i Fushës së Sportit”. 

Moszbatimi i grafikut të punimeve për objektet/kontratat nga autoriteti kontraktor në vijim nga viti 

8-mujori 2019, nga njësitë e vetëqeverisjes vendore/Kontraktorët e punimeve. 

Pezullimi apo mosvijimi i punimive pas asnjë shkak nga autoriteti kontraktor.  

Mosreliazimi i shpenzimeve korente atrikulli 602, është përshkak të zhvillimit të procedurave të 

prokurimit në disa produkte/ aktivitete, si trajnimi i mësuesve. 

Mosreliazimi i shpenzimeve korente atrikulli 604 “Fonde grandt për IAL publike”, miratuar me 

Vendimin nr.119, datë 13.03.2019 të Këshillit të Ministrave “Për një shtesë fondi nga fondi rezervë i 

buxhetit të shtetit për vitin 2019, dhe rishpërndarje fondesh ndërmjet programeve të Ministrisë së 

Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”, për Ministrinë e 

Arsimit janë shtuar 1 miliard e 700 milion lekë, fondet për IAL publike në kuadër të “Paktit me 

Universitetet 2019”, deri në vendimarrjen nga organet kolegjiale ky fond për 8-mujorin e parë 2019.  
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Mosrelizimi i shpenzimeve korente atrikulli 606 është për shkak të zhvilimit të procedurave për 

blerjen e tekteve shkollore për nxënësit ë arsimit parauniversitar, produkte/aktivitete, veprimtari të 

planifikuara për 4 mujorin e tretë 2019. 

I – Programi buxhetor PLANIFIKIM-MENAXHIM. (Titulli  i programit 01110); 

Fondet e programit “Planifikim Menaxhim”, sipas planit 2019 janë 797.04 milion lekë, nga të 

cilat 725.04 milion lekë janë fonde për shpenzime korente ose 91% e fondev të këtoj programi, si dhe 

72 milion lekë ose 9% janë planifikuar për shpenzime kapitale/ investime. Fondet e programit 

“Planifikim Menaxhim janë në masën 1.5% e fondeve të arsimit, në masën 0.05 ndaj PBB, si dhe ndaj 

shpenzimeve publike në masën 0.15%. 

Fondet e rishikuara të këtij progrmai pas  rishpëndarjes janë në masën 800 milion lekë ose 1.6 %e 

fondeve të MASR. Realizimi për periudhën 8-mujore është në masën 467.1 milion lekë ose në masën 

86% ndaj planit vjetor 2019. 

Fondet për shpenzime personeli për vitin 2019, në zërin “Pagat dhe sigurimet shoqërore, 

artikulli  600-601”,  arrijnë nga 601.3 milion lekë, fondet e rishikuara për vitin 2019 arritën në 

shumën 488.7  milion lekë ose 75.4% e fonde të rishikuara për këtë program.  

Realizimi për periudhën 8-mujore është në masën 302 milion lekë ose në 91% ndaj fondit të 

planifikuar prej 332 milion lekë për periudhën 8-mujore 2019.  

Fondet për shpenzime  personeli për vitin 2019 kanë mbuluar pagat si dhe sigurimet shoqërore  për  

670 punonjës  nga të cilët; 

1)  Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit  për 134 punonjës (pas ndryshimeve të strukturën e 

miratuar/ ndryshuar për vitin 2018, ky numër është 134 punonjës) 

2)  Drejtoritë Rajonale të Arsimit parauniversitar, 4 drejtori, si dhe 51 zyra Vendore Arsimore me 

508 punonjës e specialistë; 

3)  Agjencia Sigurimit të Cilësisë në Arsimin parauniversitar (ASCAP), ish-Inspektoriati Shtetëror 

i Arsimit, për 28 punonjës (pas ndryshimeve të strukturës e miratuar për 2019). 

Fonde për  krijimin e kushteve të punës për rreth 670 punonjës në Aparatin e MASR si dhe 

DRAP/ZVAP (ish-DAR/ZA dhe ish-Inspektoriati Shtetëror i Arsimit), për vitin 2019 janë planifikuar 

124 milion lekë në vit ose 15.5% e fondeve të miratuara për këtë program.   

Buxheti i rishikuar për shpenzime korente janë në masën 238.8 milion, ku sipas përparësive janë 

parashikuar; fonde për të mbuluar shpenzimet për likuidimin detyrimeve për, energji elektrike, 

telefon, internet, ujë, karburant, udhëtime e dieta, kancelari, materiale deh shërbime të tjera zyre, si 

dhe të vendimeve gjyqësore të formës së prerë. 

Shpenzime për trajnimin e punonjësve të MASR, DAR, ZA në kuadër të sistemit EMIS, trajnimi i 

drejtorëve të shkollave, trajnimi i specialistëve të sektorit të prokurimeve, sektorit të 

buxhetit/investimeve etj.Realizimi  për periudhën 8-mujore është në masën 164.3 milion lekë ose në 

masën 88%, ndaj fondit të planifikuar për periudhën 8-mujore 2019. 

Për këtë periudhë janë paguar dhe 96.3 milion lekë si dëmshpërblim për punonjësit, që humbën 

statusine nëpunësit civil sipas Vendim nr. 99, datë 27.2.2019 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin, 

mënyrën e organizimit e të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar”. 

a) Fondet për shpenzime kapitale për vitin 2019 janë 72 milion  lekë, ose 9% e fondeve të këtij 

programi. Synim kryesor është përmirësimi dhe rritja e kapaciteteve të infrastrukturës me qëllim 

përmirësimin e kushteve të punonjësve në institucione arsimore ku përfshihen katër DRAP Zyrat 

Vendore Arsimore, ASCAP, si dhe Aparati i MASR.  

Burimi financimit është 100% nga buxheti i shtetit, për vitin 2019 në këtë program për shpenzime 

kapitale janë në masën 72 milion lekë. 

Realizimi i shpenzimeve kapitale për periudhën 8-mujore është në masën 0 milion lekë ose në 

0% ndaj fondit të planifikuar për periudhën 8-mujore 2019, vijon realizimi i kontratave të lidhura pas 

zhvillimit të procedurave të prokurimit.  

Sipas projekteve kryesore paraqiten: 

Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese janë 60.5 milion lekë, këto fondet nuk janë 

detajuar sipas projekteve ppasi me VKM institucionet vendore arsimore janë duke u ristruktuaruar në 

zbatim të Vendim nr. 99, datë 27.2.2019 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin, mënyrën e organizimit e 

të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar”, të Vendimit nr. 98, datë 
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27.2.2019 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë 

së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP)”. Pas hartimit të fishave të projekteve dhe 

preventivave sipas VKM ”Për  procedurat e Investimeve publike”, këto fonde do të detajohen me 

përfitues ASCAP, DRAP, si ZVAP. 

Blerja e pajisjeve elektronike/ informatike për shërbimet në MASR, DAR/ZA, në shumën 1.5 milion 

lekë, për shkak të procedurave të prokurimit që zhvillohen nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së 

Informacionit. 

Realizimi i fondeve për periudhën 8-mujore 2018, në këtë program është në MASR në masën 86% 

dhe përfaqëson rreth 1.7% të totalit të shpenzimeve të realizuara nga Ministria e Arsimit Sportit dhe 

Rinisë për periudhën 8- mujore  2019, sipas zërave kryesore. 

 

Realizimi i fondeve buxhetore për shpenzime  korentë                          89% 

Realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet kapitale                         0% 

  Gjithsej                                  86% 

 

Faktorë që kanë ndikuar në realizimin  e programit 01110 te buxhetit për 8-mujorin vitin 2019; 

Shpenzimet e personelit nuk janë realizuar në masën 100%, pasi nuk është plotësuar numri i miratuar 

i punonjësve sipas strukturave të miratuara për vitin 2019, pasi mesatarisht 100 deri 110 

vende/pozione pune nuk janë plotësuar, megjithëse janë zhvilluar procedura nga DAP, apo dhe pas 

ristrukturimit pas VKM nr. 98 dhe 99 shkurt 2019 , si dhe për shkak të zhvillimit të procedurave të 

përcaktuara. 

Nuk janë realizuar me sukses procedurat e punësimit dhe plotësimi i numrit të punonjësve të  miratuar 

për Aparatin e MASR, si dhe zbatim të Vendim nr. 99, datë 27.2.2019 të Këshillit të Ministrave “Për 

krijimin, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit 

Parauniversitar”, të Vendimit nr. 98, datë 27.2.2019 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin, mënyrën e 

organizimit e të funksionimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP)e 

për këtë arsye nuk janë realizuar shpenzimet e personelit. 

Nuk janë realizuara fondet e miratuara për rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne në 

institucionet arsimore, kontrata është lidhur në muajin Gusht 2019. 

Nuk janë realizuara fondet e miratuara për blerje pajisje elektronike, për shkak të procedurave të 

prokurimit që zhvillohen nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, kontrata e lidhur në 

muajin Maj 2019, ende nuk janë paguar fondet. 

 
II - ARSIMI BAZË. (Titulli buxhetor i programit 09120) 

Fondet e planifikuara për vitin 2019, janë  në MASR 22 miliard e 508 milion lekë. Fondet e 

programit të arsimit bazë të  arrijnë  54.2 % e fondeve të MASR, si dhe 4.33% ndaj shpenzimeve 

publike dhe 1.28% ndaj PBB%.  

Fondet e rishikuara për këtë program për 8-mujorin e vitit 2019, së bashku me të ardhurat dytësore 

dhe të projekteve donatore arritën në 22 miliard e 745 milion lekë ose në 54.3 %, si dhe 4.4.38% ndaj 

shpenzimeve publike dhe 1.3% ndaj PBB%.  

Realizimi i fondeve për periudhën 8-mujore 2019 është në masën 14 miliard e 792.2 milion lekë ose 

në 96%  e fondeve të rishikuara të programit për periudhën 8- mujore 2019. Fondet e  arsimit bazë 

zënë  rreth 46.4% të totalit të shpenzimeve të realizuara për periudhën 8-mujorin Janar -31 Gusht 

2019,  për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë si dhe 2.85% ndaj shpenzimeve publike dhe 0.84% 

ndaj PBB%. 

Fonde për shpenzime kapitale për vitin 2019 në arsimin bazë.  

Fondet për shpenzim kapitale investime janë miratuar në masën 1 miliard e 720 milion lekë ose rreth 

45.8% e fondeve të planifikuara për investime në buxhetin për vitin 2019.  Realizimi i shpenzimeve 

kapitale për 8- mujorin 2019 është në masën 1 miliard 62 milion lekë ose në masën 62%, ndaj planit 

të investimeve dhe në masën 56.6% ndaj totalit të shpenzimeve për investime në vitin 2019. 

Në programin e arsimit bazë për arsimin për vitin 2019 me VKZHR janë miratuar 63 projekte, nga të 

cilat me vendimin nr.7, datë 11.5.2018, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve “Për shpërndarjen e 
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financimit për projekte të reja për vitin 2018-2019, grandet “Arsimi”, janë miratuar 30 projekte në 

arsimin bazë më vlerë financimin për vitin 2018-2019, me vlerë të plotë të projektit në shumën 2.1 

miliard lekë, nga të cilat njësitë e vetëqeversisjes vendore do të financojnë shumën 364 milion lekë 

ose 10-30% të vlerës së projektit të miratuar, fonde të miratuara për vitin 2018 pjesë e fondeve të 

arsimit janë në shumën 662 milion lekë dhe fonde të parashikuara me prioritet për vitin 2019 janë në 

shumën 983.3 milion lekë. Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve për 2019, me vendim e Komitetit për 

Zhvillimit e Rajoneve nr.2 datë 27.3.2019  është miratuar dhe fiancimi dhe për 33 projekte me vlerë 

të plotë 2.4 miliard lekë dhe financim vjetor 2019 në shumën 672.3 milion lekë. Në total vlera e 

financimin për vitin 2019 për 63 projektet në programin buxhetor të arsimit bazë,   arrin në 1 miliard 

560.7 milion lekë dhe realizimi për periudhën 8-mujore është në masën 1 miliard e 8.5 milion lekë 

ose 63% e planit vjetor.  

e) Furnizimi me orendi e pajisje mobilierie për 90-100 institucione arsimore/ shkollat të 

arsimit para universitar për vitin 2019, me një fond prej 60 milion lekë, realizimi në masën 

53.8 milion lekë ose 90%,  ku përfitues janë 160 klasat mësimore, laboratorët dhe kabinetet, 

objektet e institucioneve që kanë përfunduar ndërtimin apo rehabilitimin, si dhe institucione të 

arsimit parashkollor, cilat kanë pasur mungesa apo pajisje të amortizuara tërësish dhe që kanë 

nevojë emergjente për rinovim. 

f) Furnizimi dhe pajisjen me pajisje laboratorë mësimorë didaktikë, për programet 

Fizike_Kimi _Biologji për vitin 2019, me një fond prej 40 milion lekë, ku përfitues 

parashikohet të janë për 53 institucione arsimore/ shkollat të arsimit parauniversitar, ku 

institucione të  kanë pasur mungesa apo pajisje të amortizuara tërësish dhe që kanë nevojë 

emergjente për rinovim, produktet, laboratorët janë duke u lëvruar sipas grafikut të kontratës. 

g) Krijim fond bibliotekash për shkollat e arsimit bazë dhe arsimit të mesëm, në 5 

institucione arsimore vendore për 20 shkollat të arsimit parauniversitar për vitin 2019, me një 

fond prej 10 milion lekë, vijojnë procedurat e prokurimit. 

 

Faktorët që kanë ndikuar në realizimin e buxhetit për 8- mujorin  2019:Vonesa, në shpalljen e thirrjeve 

dhe vendimet e Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve për 2019, Vendimi i Komitetit për Zhvillimit e 

Rajoneve Nr.2 datë 27.3.2019  për 33 projekte me vlerë të plotë 2.4 miliard lekë dhe financim vjetor 

2019 në shumën 672.3 milion lekë. 

Projektet e paraqitua nga njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë cilësi jo të mirë kjo konstatohet nga 

vonesa në prokurim, kërkesa për të rishikuar projektin , kërkesa për për shtuar punime të 

paparashikuara. 

Shpallja me vonesë e procedurave të prokurimit nga  NJVV, apo institucionet. 

Mosshpallja e procedurës së prokurimi duke riskuar e “djegur” fondet Bashkia Durrës “Projekti i 

shkollës 9-vjecare Jusuf Puka“ Durrës. 

Pezullimi nga KPP për procedurën Bashkia Prrenjas “Projekti Ndërtimi i Fushës së Sportit”. 

Moszbatimi i grafikut të punimeve për objektet/kontratat nga autoriteti kontraktor në vijim nga viti 

2017-2018 -4-mujori 2019, nga njësitë e vetëqeverisjes vendore/Kontraktorët e punimeve. 

Pezullimi apo mosvijimi i punimive pas asnjë shkak nga autoriteti kontraktor.  

Mosreliazimi i shpenzimeve korente atrikulli 602, është përshkak të zhvillimit të procedurave të 

prokurimit në disa produkte/ aktivitete, si transporti i mësuesve dhe nxënësve. 

Mosrelizimi i shpenzimeve korente atrikulli 606 është përshkak të zhvilimit të procedurave për 

blerjen e tekteve shkollore për nxënësit ë arsimit parauniversitar, produkte/aktivitete, veprimtari të 

planifikuara për 4 mujorin e tretë 2019. 

 
III  - ARSIMI I MESËM I PËRGJTHSHËM.  (Titulli i programit 09230); 

Për vitin 2019 janë planifikuar për arsimin mesëm fondet: 

Fondet për investime për ndërtimin apo rindërtimitn e objekteve arsimore në programin e Arsimi 

Mesëm të Përgjithshëm për vitin 2019 janë parashikuar 929 milion lekë me objektiv sigurimin dhe 

përmirësimin e kushteve të infrastrukturës ne mjediset e sistemit para universitar, shmangien dhe 

reduktimin e zhvillimit të mësimit me turne, reduktimin e numrit të nxënësve për klase, me synim 
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realizimin që të gjithë shkollat në zonat urbane të qyteteve kryesore  të vendit të arrihet raporti 30 

nxënës/klasë, për 4 mujorin 2019 janë duke implementuar kontratat në 19 projekte me kontrata me 

vlere 598.6 milion leke, realizimi është në masën 41.3% ose 247.5 milion lekë. 

Fondet për investime në “Pajisje mobilerie” (karrige tavolina për nxënës, mësues etj),  fondi i 

planifikuar për vitin 2019 është  83 milion lekë, vijon procedura e prokurimit për lidhjen e kontratës 

2019  në vlerën 83 milion lekë. 

Fondet për investime “Për Krijim fond biblioteka arsimi mesëm”, fondi i planifikuar është 10 

milion lekë. Fondet do te shperndahen ne 4 Drejtorite Rajonale për realizimin e procedurave për 

krijimin e bibliotekave shkollore. 

Fondet për investime “Furnizim me laboratorë fizike-kimi-biologjie”, fondi i planifikuar  është 40 

milion lekë, vijon procedura e prokurimit për lidhjen e kontratës 2019  në vlerën 40 milion lekë. 

Buxheti  i miratuar për programin e arsimit të mesëm të përgjithshëm për vitin 2019,  

Buxheti  i miratuar për programin e arsimit të mesëm të përgjithshëm për vitin 2019, është në vlerën  

7 miliard e 286.6  milion lekë me 17.9% të buxhetit të MASR. Fondet e buxhetit të rishikuar për vitin 

2019 arrijnë në vlerën  7 miliard e 299.2 milion lekë me 14.7% të buxhetit të MASR, së bashku me të 

ardhurat e përdorura arrijnë në 7 miliard e 299.2 milion lekë.  

Fondet e  arsimit të mesëm zënë rreth 14.7% të totalit të shpenzimeve për Ministrinë e Arsimit dhe 

Sportit, si dhe 1.4% ndaj shpenzimeve publike dhe 0.42% ndaj PBB%. 

Realizimi i fondeve për periudhën 4-mujore 2019 është në masën 2 miliard 162.2 milion lekë ose në 

81 % e fondeve të parashikuara për 4-mujorin e parë 2019.   

Fondet e realizuara të programit të arsimit të mesëm, arrijnë në 81%, ndaj plani 4-mujor 2019, këto 

fonde zënë rreth 16.7% të totalit të shpenzimeve të realizuara për periudhën 4-mujore 2019, për 

Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, si dhe 1.4% ndaj shpenzimeve publike dhe 0.42% ndaj PBB%. 

Fondet për shpenzime personeli ku përfshihen pagat dhe sigurimet shoqërore, janë 5 miliard e 

940 milion lekë, buxheti i rishikuar arritën në shumën prej 5 miliard e 940 milion lekë. Fondet e 

realizuara në shpenzime personeli për 4 mujorin Janar-prill 2019 arritën në shumën  1 miliard e 897.7 

milion lekë ose 94% e fondeve të planifikuara për 4-mujorin.  

Në këtë program janë mbuluar shpenzimet e personelit  për afro 6 485 punonjës mësimore në 

institucione arsimore ku përfitues të shërbimit arsimor janë rreth 99 457 nxënës në arsimin e mesëm i 

lartë (gjimnazet publike ). 

Për vitin 2019 punonjësit e arsimit parauniversitar kanë përfituar shpërbim nga fondi i vecantë 

rreth 1.84 milion lekë, për rastet e daljes në pension, raste hospitalore si dhe për rastet e ndarjes nga 

jeta të pjestarëve të famijles. 

Shpenzime operative në artikullin 602- 606, janë planifikuar 284.4 milion lekë ose 4.5% e 

shpenzimeve korente, buxheti i rishikuar së bashku me fonde të çelura për detyrime borxhe është në 

masën 284.4 milion lekë, realizimi i  shpenzimeve për periudhën 4- mujore është në masën 36 milion 

lekë ose 40% ku përfshihen. 

Shpenzime për transportin e mësuesve ne vleren 50 milion lekë, janë realizuar 15 milion 

lekë.Shpenzime për blerje mjetet didaktike e materiale të tjera mësimore ne vlerën 30-50 milion 

lekë.Shpenzime për  trajnime personeli  e të ngjashme udhëtime e dieta personeli – 20 milion 

lekë.Shpenzime për AKP  - 20 milion lekë, shpenzime për  aktivitete të maturën shtetërore 2019. 

Shpenzime për  blerje dokumentacion shkollor regjista, amza, deftesa, 2 milion lekë.Shpenzime për të 

mbuluar aktivitetë ekstrakurrikulare, olimpiada kombëtare apo ndërkombëtare, konferenca në MASR, 

2 milion lekë. 

Shpenzime për në artikullin 606 –Për blerjen e teksteve shkollore për nxënësit e arsimit të mesëm të 

lartë (gjimnazet), parashikohet të përfitojnë tekstet shkollore falas  rreth 16 000 nxënës me një fond 

prej 72 milion lekë, këto fonde realizohen në muajin shtator -tetor 2019, koha që sipas procedurave 

pajisjen me tekste shkollore nxënsit e arsimit parauniversitar.      

Fondet për investime kapitale në programin e Arsimi Mesëm të Përgjithshëm me objektiv 

sigurimin dhe përmirësimin e kushteve të infrastrukturës ne mjediset e sistemit para universitar, 

shmangien dhe reduktimin e zhvillimit të mësimit me turne, reduktimin e numrit të nxënësve për 

klase, me synim realizimin që të gjithë shkollat në zonat urbane të qyteteve kryesore  të vendit të 

arrihet raporti 30 nxënës/klasë.  
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Për vitin 2019 janë miratuar 1 miliard e 62 milion lekë, me burim financim të brendshëm 100%. 

Buxheti i rishikuar për këtë prorgram është 1 miliard e 62 milion lekë. Realizimi i shpenzimeve 

kapitale për 4- mujorin 2019 në këtë program është 228.5 milion lekë ose 23.3% e planit 12-mujor  

2019, sipas projekteve kryesore paraqiten: 

Fondet për investime “Për financim ne projektet rikonstruksione dhe shtesa të objekteve 

arsimore në vitin 2019, janë parashikuar për ndërtimin dhe rindërtimin e 193 klasave dhe mjedise 

mësimore me vjere rreth 929 milion lekë. Janë miratuar me Vendim të Komitetit për Zhvillimin e 

Rajoneve për 19 projekte/ objekte me vlerë financimi për vitin 2019 në shumën 598.6 milion lekë dhe 

realizimi në shumën 228.5 milion lekë ose 43% e fondeve të parashikuara për 4-mujorin e parë 2019. 

Ende janë pa u shpërndarë në datën 30.4.2019 shuma prej 330.4 milion lekë. 

Fondet për investime janë planifikuar financuar për blerje pajisje mobilierie për objekte 

arsimore që përfundojnë punimet në vitin 2019, shuma prej 83 milion lekë janë duke u prokuruar 

dhe realizuar kontrata për pajisjen shkollave të arsimit para universitar, për objekte/ shkolla të cilat 

kanë pasur mungesa apo pajisje të amortizuara tërësish dhe që kanë nevojë emergjentëpër rinovim, 

janë parashikuar për tu pajisur me pajisje mobilierie rreth 277  klasa dhe laboratorë mësimore, në 

pritje të procedurave të prokurimit dhe realizimit të kontratës në MASR. 

Fondet për investime janë planifikuar për tu financuar 40 milion lekë për pajisje laboratori 

Fizikë_Kimi_Biollogji për afro 54 institucione arsimore, në objektet arsimore që përfundojnë 

punimet në vitin 2019 lekë, fondet janë duke u prokuruar dhe realizuar kontrata për të furnizuar  me 

pajisje laboratori Fizikë_Kimi_Biollogji për afro 54 institucione arsimore, në pritje të procedurave të 

prokurimit dhe realizimit të kontratës në MASR. 

Krijim fond bibliotekash për shkollat e arsimit të mesëm, të arsimit parauniversitar për vitin 2019, 

me një fond prej 10 milion lekë, fondet janë ende pa u shpërndarë në pritje të procedurave të 

prokurimit në MASR apo të shpërndahen ne DRAP. 

f) Sipas grup artikujve të dhënat janë sa vijon; 

g) Shpenzimet korentë                         90% 

h) Shpenzimet kapitale                        43 % 

i) Gjithsej                                           81% 

 

Vonesa, në shpalljen e thirrjeve dhe vendimet e Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve për 2019, 

Vendimi i Komitetit për Zhvillimit e Rajoneve Nr.2 datë 27.3.2019  për 33 projekte me vlerë të plotë 

2.4 miliard lekë dhe financim vjetor 2019 në shumën 672.3 milion lekë(arsimi bazë dhe arsimi i 

mesëm i lartë) 

Projektet e paraqitua nga njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë cilësi jo të mirë kjo konstatohet nga 

vonesa në prokurim, kërkesa për të rishikuar projektin , kërkesa për për shtuar punime të 

paparashikuara. 

Shpallja me vonesë e procedurave të prokurimit nga  NJVV, apo institucionet. 

Moszbatimi i grafikut të punimeve për objektet/kontratat nga autoriteti kontraktor në vijim nga viti 

2017-2018, si dhe 4-mujori 2019, nga njësitë e vetëqeverisjes vendore/kontraktorët e punimeve. 

Pezullimi apo mosvijimi i punimive pas asnjë shkak nga autoriteti kontraktor.  

Mosreliazimi i shpenzimeve korente atrikulli 602, është përshkak të zhvillimit të procedurave të 

prokurimit në disa produkte/ aktivitete, si transporti i mësuesve dhe nxënësve. 

Mosrelizimi i shpenzimeve korente atrikulli 606 është përshkak të zhvilimit të procedurave për blerjen 

e tekteve shkollore për nxënësit ë arsimit parauniversitar, produkte/aktivitete, veprimtari të 

planifikuara për 4 mujorin e tretë 2019. 

 

 

 
V -  INSTITUCIONET E ARSIMIT TË  LARTË. (Titulli  i programit 09450) 

  Në total fondet buxhetore të planifikuar në programin e arsimit të lartë  (titulli 09450) për 

vitin 2019. 
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Fondet grant të miratuara me ligjin vjetor nr.99/2018 “Për buxhetin e vitin 2019”, me përfitues IAL 

publike, ishin në masën 7 miliard e 454.9 milion lekë. 

Buxheti i rishikuar në kuadër të “Pakti me Universitëtet”, u rritën me 1.7 miliard leke sipas Vendimin 

nr. 119, datë 13.3.2019 e Këshillit të Ministrave në programin 09450, kapitullin 01, artikulli 604 “Fonde 

grand për mësimdhënie dhe bursa financiare”, me 1.7 miliard lekë.  Duke përfshirë dhe fondet grant të 

trashëguara nga IAL publike nga viti 2018,  në vitin 2019, fondet e IAL publike arrijnë në masën 9 

miliard 456 milion lekë.  
Fondet e rishikuara për vitin 2019 për IAL duke përfshirë dhe të ardhurat dytësore si dhe fonde të 

tjera nga donatorët deri në datën 31 Gusht 2019, arrijnë në shumën 11 miliard e 385 milion lekë në 

strukturën e fondeve të arsimit arrijnë në 26.3%  

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për 8- mujorin 2019 në këtë program është 7 miliard 

211 milion lekë ose në masën 65% ndaj planit të 8-mujorit të parë 2019 ose në masën 63 %, ndaj 

planit vjetor të rishikuar për vitin 2019. 

Realizimi i shpenzimeve korente për 8-mujorin 2019 në këtë program është në shumën 6 miliard e 

569 milion lekë ose në masën 65 % e shpenzimeve të planifikuara për 8-mujorin e parë janar –Gusht 

2019, ose 65% ndaj fondit vjetor 2019. 

Realizimi i shpenzimeve kapitale për 8-mujorin 2019 në këtë program është në shumën 641 milion 

lekë ose në masën 60 % e shpenzimeve të planifikuara për 8-mujorin e parë janar –Gusht 2019, ose 

50% ndaj fondit vjetor 2019. 

Financimi i Huaj është realizuara në masën në masën 91% e fondeve të planifikuara për vitin 2019. 

Shpenzimet e buxhetit të arsimit të lartë zënë 21.8% të buxheti të MASR, dhe 24.9% të shpenzimeve 

të realizuara  të MASR, 

Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e buxhetit për 8- mujorin e vitit 2019: 

Fondet e miratura për bursat e studentëve, nuk janë realizuara pasi për shkak grevës studentore, kohën e 

pamjaftueshme të studentëve për tu pajisur me dokumentacion vërtetues të gjendjes së tyre social-

ekonomike të lëshuara nga njësitë e qeverisjes vendore për vitin 2018-2019, sipas Vendimit nr.903, 

datë 21.12.2016 të Këshillit të Ministrave, studentët nuk arritën të aplikonin për të përfituar  bursat në 

vijim nga viti akademik 2018-2019, me Vendime të KM këto procedura janë shtyrë për riaplikim në 

Janar –Shkurt 2019.Procedura prokurimi të cilat kishin afate në  Janar –Shkurt 2019, nuk janë 

realizuar për shkak të situaatës së grevës studentore në dhjetor 2018-Janar 2019. 

Fondi prej 200 milion lekë i parashikuar si “Grant per Zhvillimin Institucional 2019”, sipas 

kërkesave të nenit 111 të ligjit 80/2015,  nuk u shpërnda në projekte konkurruese për 8-mujorin 2019, 

pritet vendimmarrje e komitetit të Zhvillimit të Rajoneve. 

Fondet e miratuara për vitin 2019, për projektin “Rikualifikim i oborrit të Fakultetit te Historise”, 

“Rikonstruksion i ndërtesës së korpusit kryesor”, Universiteti i  Arteve Tirane, fondet e miratuara dhe 

në vitin 2018, si dhe të riceluara sërisht në vitin 2019, nuk janë realizuar. 

Të tjera projekte me financim të huaj, në 32 projekte të celuara për 8-mujorin 2019 janë realizuar 

në masën 41% pra nga 100 milion lekë janë realizuar 91.6 milion lekë ose në masën 91.6%. MASR së 

bashku me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë është duke ndjekur me prioritet realizimin e 

projekteve me financimin të huaj për vitin 2019. 

VI - Kërkimi Shkencor.  (Titulli buxhetor i programit 09770); 

Programi për Kërkimin Fondamental dhe Fondin e Ekselencës synon të mbeshtese kërkimin shkencor 

sipas  prioriteteve kombëtare të zhvillimit shoqëror, ekonomik dhe kulturor të vendit, si dhe 

tendencave të zhvillimeve globale në shërbim të IAL-ve e komunitetit shkencor. Në këtë kuadër 

kërkohet që puna kërkimore-shkencore të vihet në funksion të zgjidhjes së problemeve dhe ofrimit të 

alternativave për zhvillimin e vendit. 

Synimi kryesor politik i programit është që sistemi i kërkimit shkencor t'i përgjigjet me besim të lartë 

sfidave të së ardhmes si çështjeve të mjedisit, mungesës së burimeve, cështjeve të shëndetit publik, të 

kohesionit social si dhe drejt zhvillimeve globale dhe integrimit të Shqipërisë në Bashkimin 

Evropian. Rritja e investimeve për SHTI bazuar në fondet publike dhe burime të tjera alternative deri 

në 1% të GDP. Programi synon zgjerimin dhe rritjen e cilësisë së kërkimit shkencor në Shqipëri, për 

të arritur në raportin 7 kërkues për cdo 1000 të punësuar në vitin 2020. Integrimi i kërkimin shkencor 

shqiptar në Hapësirën Evropiane të Kërkimit (ERA) numri i aplikimeve nga programet bilaterale dhe 
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Programin Horizon 2020  të rritet me 10% në vit, dhe orientuar kërkimin shkencor kah nevojave të 

tregut nëpërmjet forcimit të lidhjeve të Programeve Kombëtarë dhe Ndërkombëtarë me biznesin 

privat. 

Aktivitetet e Organizuara nga Sektori i Marrëdhënieve Multilaterale viti 2019.      

Objektiv 5). Promovim i  Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit, rikthimin e shpejtë të 

përfitimit të Shqipërisë, mbështetja financiare për studentet që ndjekinstudimet në 15 universitetet me 

të mira të botës Lista FT, doktorantë ekselencë, prioritet rritjen me 10-20% të mbështetjes financiare, 

për kërkueset vajzat studiuese femra, në përputhje me parimet e barazisë gjinore.  

Në zbatim të VKM-në nr. 483, datë 16.7.2017 “Për mbështetjen financiare të studentëve të shkëlqyer 

dhe të nëpunësve civilë të administratës shtetërore (Fondi i Ekselencës)”, si dhe udhëzimin nr. 16, 

datë 01.08.2014, të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë “Për përcaktimin e kritereve, masës dhe 

procedurave për përfituesit nga Fondi i Ekselencës për studentët e shkëlqyer dhe nëpunësit e 

administratës shtetërore”, i ndryshuar, për vitin 2018-2019 kanë përfituar nga fondi i ekselencës 45 

studentë në tre cikle studimi, me një fond prej 199.8 milion lekë, nga të cilat rreth 60% e studentëve 

fitues janë vajza. 

Për vitin 2019 janë shpallur fitues të fondit 9 studentë (studentë aplikantë në vijim për vitin akademik 

2018-2019, nga të cilët 5 janë vajza dhe 4 djem) dhe kanë përfituar shumën prej 41 milion lekë.  

Për vitin akademik 2019-2020, kanë aplikuar dhe shpallur fitues nga Komisioni i Ekselëncës rreth 

38 studentë, nga të cilët për vitin 2019/2020 janë shpallur fitues 23 të rinj dhe  15 të ndërmjetëm. Në 

total për peiudhën 8-mujore janë realizuar rreth 110 milion lekë ose 55% e fondit të miratuar për vitin 

2019. Janë ende në aplikim studentët e fazës së fundit Shtator -15 Tetor 2019, ku parashikohet që të 

aplikojnë dhe shpallen fitues dhe 5-10 studentë tjerë. 

Fondet e miratuara për vitin 2019, në këtë program janë në vlerën 620 milion, krahasuar me 

shpenzimet  publike fondet për arsimin për vitin 2019 arrijnë në  0.12% dhe ndaj produktit të 

brendshëm bruto për vitin 2019 janë në nivelin 0.04%. Fondet  rishikuara të këtij progrmai së bashku 

me të ardhurat e realizuara nga IAL publike si dhe projektet donatore arriti në 756.4 milion lekë, 

krahasuar me shpenzimet  publike fondet për arsimin për vitin 2019 arrijnë në  0.15% dhe ndaj 

produktit të brendshëm bruto janë në nivelin 0.04%. 

Realizimi i fondeve për 8-mujorin 2019 në këtë program është 197.7 milion lekë ose 60% e fondeve 

të miratuara për vitin 2019, fondet e rishikuara së bashku me të ardhurat realizimi i fondeve arrin në 

masën 329.7 milion lekë ose 48% e fondeve të rishikuara të këtij programi.   

Fondet e këtij programi arrjnë rreth 1.2 % të shpenzimeve të realizuara për 8- mujorin e vitit 2019 të 

fondeve buxhetit të MASR, krahasuar me shpenzimet  publike fondet për arsimin për vitin 2019 

arrijnë  në  0.07% dhe ndaj produktit të brendshëm bruto për vitin 2019 janë në nivelin 0.02%. Sipas 

zërave kryesore, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë: 

 

Shpenzime  korente                        70 % 

Shpenzime  kapitale                             3 % 

Totali  48% 

 

VI – Programi për Zhvillimin e Sportit.  (Titulli buxhetor i programit 08140); 

Për vitin 2019 për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve për rininë, në funksion të 

përmirësimit të kushteve për argëtim, përmirësimin e infrastrukturës të mjediseve dhe qendrave rinore 

rajonale, nëpërmjet ngritjes dhe funksionimit të qendrave rinore rajonal, janë miratuar nga Komiteti i 

Zhvillmit të Rajoneve Financimin e projekteve ne vazhdim nga viti 2018 per infrastrukturën sportive 

(palestra +terrene sportive) 13 projekte me vlera e plotë e këtyre projekteve është 730 milion lekë, 

vlerë detyrimi për arsimin prej 235.4 milion lekë relizimi në vitin 2018 është në masën 222 milion 

leke dhe financim  për vitin 2019 në masën 250 milion lekë, realizimi i fondeve për periudhën 8-

mujore 2019 është në masën 226 milion lekë ose 100% e planit 8-mujor, ose 90% e planit vjetor 

2019. 

 Fondet e planifikuara e programit të sportit për vitin 2019, janë  në masën 468 milion lekë, këto 

arrijnë  1.1% e fondeve të MASR. Fondet e rishikuara për këtë program për vitin 2019 janë në 469.2 
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milion lekë, së bashku me të ardhurat dytësore dhe të projekteveve donatore arritën në 469.2 milion 

lekë ose në 1.3 %, si dhe 0.09% ndaj shpenzimeve publike dhe 0.03% ndaj PBB%.  

Realizimi i fondeve për periudhën 8-mujore 2019 është në masën 367.6 milion lekë ose në 89% e 

fondeve të rishikuara të programit për periudhën 8- mujore 2019. Realizimi i fondeve për investime 

periudhën 8-mujore 2019 është në masën 226 milion lekë ose 100% e planit 8-mujor, ose 90% e 

planit vjetor 2019. Fondet e programit të sportit për 8-mujorin 2019, arrijnë në masën 1.6% të totalit 

të shpenzimeve të realizuara për periudhën 8- mujore 2019, për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe 

Rinisë.  

 

Titulli i Gjetjes 1: Mbi kujdesin në planifikimin e buxheteve 

 

Situata 

1.  Nga auditimi konstatohet se faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin 

e fondeve të planifikuara për 12- mujorin  2018: 

Vonesa në shpalljen e thirrjeve dhe vendimet e Komitetit për Zhvillimin e 

Rajoneve për fondet e zhvillimin e rajoneve 2018, për projektet e reja për 

vitin 2018, Vendimi i Komitetit për Zhvillimit e Rajoneve Nr.7 datë 11.5. 

2018 në shumën prej 1.5 miliard  lekë  për projektet e reja për vitin 2018. 

Moszbatimi i grafikut të punimeve për objektet/kontratat nga autoriteti 

kontraktor në vijim nga viti 2017-2018, nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, 

kontraktorët e punimeve për 8-mujorin e parë Janar- Gusht 2018. 

Zhvillimi i procedurave të prokurimit publik për vitin 2018, si dhe lidhja e 

kontratave është realizuara 12-mujorin e parë 2018, me ndikim dhe risk të 

lartë në  realizimin e fondeve për vitin 2018. 

Fondet e miratura për bursat e studentëve, nuk janë realizuara pasi për shkak 

grevës studentore, kohën e pamjaftueshme të studentëve për tu pajisur me 

dokumentacion vërtetues të gjendjes së tyre social-ekonomike të lëshuara 

nga njësitë e qeverisjes vendore për vitin 2018, sipas Vendimit nr.903, datë 

21.12.2016 të Këshillit të Ministrave, studentët nuk arritën të aplikonin 

për të përfituar  bursat në vijim nga viti akademik 2018-2019, me 

Vendime të KM këto procedura janë shtyrë për riaplikim në janar 2019. 

-Disa procedura prokurimi të cialt kishin afate në dhjetor 2018 , nuk janë 

realizuar për shkak të situatës së grevës studentore në dhjetor 2018. 

-Fondi prej 88 milion lekë i parashikuar si “Grant per Zhvillimin 

Institucional 2019”, sipas nenit 111 të ligjit 80/2015,  nuk u shpërnda në 

projekte fituese 2019. 

-Fondet e miratuara për vitin 2018, për projektin “Rikualifikim i ndërtesave 

të UPT-së, Fakulteti Inxhinierisë Mekanike dhe Fakultetit Inxhinieri 

Elektrike”, nuk janë realizuar. 

-Fondet e miratuara për vitin 2018 “Rikonstruksion i ndërtesës së korpusit 

kryesor”, U Arteve Tirane, procedura e bllokuar në APP dhe KPP.  

Të tjera projekte me financim të huaj, të cilat për shkak të situatës në dhjetor 

2018, nuk janë realizuar 

2. Nga auditimi konstatohet se faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin 

e fondeve të planifikuara për  8- mujorin  2019 : 

Vonesa, në shpalljen e thirrjeve dhe vendimet e Komitetit për Zhvillimin e 

Rajoneve për 2019, Vendimi i Komitetit për Zhvillimit e Rajoneve Nr.2 datë 

27.3.2019  për 33 projekte me vlerë të plotë 2.4 miliard lekë dhe financim 

vjetor 2019 në shumën 672.3 milion lekë. 

Projektet e paraqitua nga njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë cilësi jo të 

mirë kjo konstatohet nga vonesa në prokurim, kërkesa për të rishikuar 

projektin , kërkesa për për shtuar punime të paparashikuara. 

Shpallja me vonesë e procedurave të prokurimit nga  NJVV, apo 
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institucionet pas tre apo katër muajve. 

Mosshpallja e procedurës së prokurimi duke riskuar e “djegur” fondet 

Bashkia Durrës “Projekti i shkollës 9-vjecare Jusuf Puka“ Durrës, 

Universitetit i Tiranë “Projekti reablibiliti i Sheshit të Fakulteti i Histori -

Filiologjisë”. 

Pezullimi nga KPP për disa procedura të si në Universitetie Arteve Tiranë, 

Bashkia Prrenjas “Projekti Ndërtimi i Fushës së Sportit”. 

Moszbatimi i grafikut të punimeve për objektet/kontratat nga autoriteti 

kontraktor në vijim nga viti 8-mujori 2019, nga njësitë e vetëqeverisjes 

vendore/Kontraktorët e punimeve. 

Pezullimi apo mosvijimi i punimive pas asnjë shkak nga autoriteti 

kontraktor.  

Mosreliazimi i shpenzimeve korente atrikulli 602, është përshkak të 

zhvillimit të procedurave të prokurimit në disa produkte/ aktivitete, si 

trajnimi i mësuesve. 

Mosreliazimi i shpenzimeve korente atrikulli 604 “Fonde grandt për 

IAL publike”, miratuar me Vendimin nr.119, datë 13.03.2019 të Këshillit të 

Ministrave “Për një shtesë fondi nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për 

vitin 2019, dhe rishpërndarje fondesh ndërmjet programeve të Ministrisë së 

Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale”, për Ministrinë e Arsimit janë shtuar 1 miliard e 700 milion lekë, 

fondet për IAL publike në kuadër të “Paktit me Universitetet 2019”, deri në 

vendimarrjen nga organet kolegjiale ky fond për 8-mujorin e parë 2019.  

3. Vonesa, në shpalljen e thirrjeve dhe vendimet e Komitetit për Zhvillimin e 

Rajoneve për 2019, Vendimi i Komitetit për Zhvillimit e Rajoneve Nr.2 datë 

27.3.2019  për 33 projekte me vlerë të plotë 2.4 miliard lekë dhe financim 

vjetor 2019 në shumën 672.3 milion lekë(arsimi bazë dhe arsimi i mesëm i 

lartë) 

Projektet e paraqitua nga njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë cilësi jo të 

mirë kjo konstatohet nga vonesa në prokurim, kërkesa për të rishikuar 

projektin , kërkesa për për shtuar punime të paparashikuara. 

Shpallja me vonesë e procedurave të prokurimit nga  NJVV, apo 

institucionet. 

Moszbatimi i grafikut të punimeve për objektet/kontratat nga autoriteti 

kontraktor në vijim nga viti 2017-2018, si dhe 4-mujori 2019, nga njësitë e 

vetëqeverisjes vendore/kontraktorët e punimeve. 

Pezullimi apo mosvijimi i punimive pas asnjë shkak nga autoriteti 

kontraktor.  

Mosreliazimi i shpenzimeve korente atrikulli 602, është përshkak të 

zhvillimit të procedurave të prokurimit në disa produkte/ aktivitete, si 

transporti i mësuesve dhe nxënësve. 

Mosrelizimi i shpenzimeve korente atrikulli 606 është përshkak të zhvilimit 

të procedurave për blerjen e tekteve shkollore për nxënësit ë arsimit 

parauniversitar, produkte/aktivitete, veprimtari të planifikuara për 4 mujorin 

e tretë 2019. 

3.Nga auditimi i Planifikimit të buxhetit, në përputhje me udhëzimet e 

Ministrisë së Financave për përgatitjen e buxhetit të shtetit dhe nivelet e 

realizimit të planit përfundimtar konstatohet se; 

Nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë në ligjin e vjetor te buxheti, 

fondet për Investime ne objektet arsimore, për blerje pajisje mobilierie, për 

blerje pajisje laboratorë fizike kimi biologjie, si dhe blerje pajisje te tjera për 

arsimin parashkollor, ne arsimin parauniversitar, planifikohen me ligjin 
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vjetor tek Grupi 11 “Ministrinë e Arsimit”, si fonde “grant për arsimin”, 

pjesë e fondit të zhvillimit të rajoneve. Por ligjërish këto fonde nuk janë 

miratuar ne ligin vjetor të buxhetit si fonde “grant”, sipas përcaktimeve të 

nenit 3, të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar por janë miratuar si 

fonde me destinacion në kapitullin 01 artikulli 231, kur në fakt sipas ligjit nr. 

 nenin 23, pika 11, të ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore”, këto fonde duhet miratohen me përfitues të drejtpërdrejt Njësitë e 

Vetëqeverisjes Vendore,  dhe jo për Ministrinë e Arsimit e cila nuk ka te 

drejte te kontrolloje para ekzekutimit  dhe auditojë këto fonde.  

Në funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve 

publike, në nenin 23, pika 11, të ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore”, përcaktohet se: “Ndërtimin, rehabilitimin dhe 

mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, me 

përjashtim të shkollave profesionale.”, janë përgjegjësi e NJQV.  

Pra investimet janë tanimë funksion i decentralizuara, ligjërisht i takojnë 

Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, fondet për investime në infrastrukturën 

arsimore, dhe që në dokumente vlerësimi që dërgohen BE përshkruhen 

qartësisht si funksione të NJVV. 

Njësia bazë e vetëqeverisjes vendore në zbatim nenin 28, të ligjin 

nr. 69/2012, datë 21.6.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në 

Republikën e Shqipërisë”, ka për detyrë të financojë, përmirësimin 

e vazhdueshëm të kushteve infrastrukturore godina, ndërtim, rindërtimin, 

rikonstruksionin, mirëmbajtje, ruajtje, sigurim dhe garantim i funksionimit të 

shërbimit arsimor, si ujë, elektricitet etj, për të gjithë nxënësit në 

institucionet arsimore publike.  
Fondet për ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore 

të sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave 

profesionale,në nenin 23, pika 11, të ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore”. 

Fondet mirëmbajtjen dhe funksionimin e mjediseve, godinave të SAPU-

së janë të përfshira në burimet e veta të NjBQV-ve, në nenin 23, pika 11, të 

ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Çdo bashki 

dhe komunë vendos nivelin e financimit që ajo akordon për këtë funksion 

nga të gjitha burimet e zotëruara në buxhetin e saj. Ministria përgatit dhe 

nxjerr standarde kombëtare të sigurisë dhe të shëndetit, të zbatueshme për 

mjediset e APU-së.   

Kriteri 

Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”,ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore”, përcaktohet se: “Ndërtimin, rehabilitimin dhe 

mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, me 

përjashtim të shkollave profesionale.” 

Ndikimi/Efekti:  

Gjatë përgatitjes së PBA-së, treguesit e performancës nuk trajtohen si 

tregues të veçantë brenda objektivit përkatës për ti shërbyer qëllimit të 

planifikimit, për vendosjen e objektivave të qarta, të besueshme, të matshme 

dhe të arritshme. 

Rëndësia I mesëm 
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Rekomandimi 

Me qëllim respektimin e parimeve të qeverisjes buxhetore  të cilat përbëjnë 

një “praktikë të mirë” për tu ndjekur dhe zbatuar, por edhe të akteve ligjore 

dhe nënligjore në fuqi, rekomandojmë marrjen e masave nga subjekti qe 

gjatë hartimit të kërkesave buxhetore të mbahet parasysh:                                                                                                                   

- lidhja e ngushte mes buxheteve vjetore dhe atyre afatmesme; si dhe 

- planifikimi, menaxhimi dhe monitorimi aktiv. 

Afati për 

zbatim: 
Në vijimësi 

 

 

2. ZBATIMI I DISPOZITAVE LIGJORE PËR MARRËDHËNIET E PUNËS DHE PAGAVE 

RESPEKTIMIN  E STRUKTURAVE ORGANIKE TË MIRATUARA DHE KRAHASIMIN 

ME FAKTIN. 

Në zbatim të pikës nr. 2 të programit të auditimit nr.624/1 datë 04.09.2019, mbi “Auditimin financiar 

dhe të përputhshmërisë në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, (MASR )”, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë: 

- Struktura organizative e MASR  dhe krahasimi me faktin, 

- Plani i nevojave për rekrutimin e personelit, 

- Pagesa e përfituara nga fondi i veçantë, 

-Vendimet e gjykatës për punonjësit e larguar nga shërbimi civil si dhe masat e marra nga institucioni 

në rastin ku punonjësi i larguar ka marrë një vendim të formës së prerë për pagesën e pagës deri në 

rikthimin e tij në punë. 

 

Baza ligjore mbi të cilin u bazua auditimi: 

- Ligji  Nr. 69/2012 “Për  sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”. 

- Ligji Nr. 7961, Dt 12.07.1995 “Mbi Kodin e Punës në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar  

- Rregulloren e Brendshme të miratuar nga Ministri i MASR  me urdhër nr. 2437, datë 09.03.2017 

“Për organizimin dhe funksionimin e MASR-së ”. 

- Rregulloren e Brendshme të miratuar nga Ministri i MASR  me urdhër nr. 6290, datë 17.06.2019 

“Për organizimin dhe funksionimin e MASR-së ”. 

-Urdhri i Kryeministrit nr.163, datë 05.10.2017 “Mbi miratimin e strukturës dhe organikës së MASR 

“. 

-Urdhri i Kryeministrit nr.173, datë 10.10.2017 “Mbi miratimin e strukturës dhe organikës së   

MASR “. 

 -VKM nr. 125, datë 17.02.2016 “Për transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve 

civilë”. 

-VKM nr. 108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil” 

-VKM 929, datë 27.11.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë”, të ndryshuar 

-Urdhri nr. 5151, datë 28.10.2015 të Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike 

“Për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë nga institucionet e administratës shtetërore, 

të përfshira në fushën e zbatimit të ligjit për shërbimin civil”, etj. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipër cituar, u konstatua se: 

 

Respektimi i strukturës organike të miratuar dhe krahasimi me faktin 

-Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, është autoriteti më i lartë ekzekutiv i menaxhimit të 

arsimit parauniversitar, e cili ka për mision zbatimin e politikave kombëtare arsimore, të përcaktuara 

nga Këshilli i Ministrave dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit arsimor për të 

gjithë qytetarët shqiptarë. 
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-MASR harton dhe ndjek zbatimin e strategjive kombëtare arsimore, bazës ligjore për arsimin, 

nxjerrja e akteve nënligjore, planifikon buxhetin, si dhe bashkëpunon me njësitë themelore të 

qeverisjes lokale si edhe përcakton standardet e kurrikulës, administrative dhe infrastrukturore dhe 

harton politikat e zhvillimit profesional. 

- Nga auditimi i strukturës organizative në funksion të objektivave të institucionit për vitin 2017 u 

konstatua se, struktura dhe organika e MASR-së, është hartuar dhe zbatuar në mbështetje të pikës 3, 

nenit 102, të Kushtetutës , të nenit 7, të ligjit nr 152/2013 ”Për nëpunësin civil” , të ndyshuar si dhe 

nenit 21 të Ligjit nr.90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”. Ministri 

i  MASR-së miraton  Rregulloren e Brendshme të organizimit dhe funksionimit të ministrisë megjithë 

ndryshimet dhe ristrukturimin e kësaj ministrie. U konstatua se kjo ministri ka zbatuar rregulloren e 

brendshme të miratuar  nga Ministri i MASR  me urdhër nr. 2437, datë 09.03.2017 “Për organizimin 

dhe funksionimin e MASR-së ”, deri më 17.06.2019, ndërkohë që ka ndodhur një ristrukturim i 

administratës së MASR-së dhe konkretisht urdhri i Kryeministrit nr .163, datë 05.10.2017 si dhe  

urdhri i Kryeministrit nr .173, datë 10.10.2017. Pra ndryshimet në strukturë nuk janë shoqëruar me 

ndryshime në rregulloren e brendshme. Rregullorja e re është miratuar nga Ministri i MASR  me 

urdhër nr. 6290, datë 17.06.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e MASR-së”. Pra ky 

institucion ka fuksionuar sipas rregullores së vjetër duke mos pasqyruar në këtë mënyrë ndryshimet 

që kanë ndodhur sipas drejtorive dhe sektorëve përkatës.    

Nisur nga sa më sipër nga auditimi i përputhshmërisë së Rregullores së Brendshme “Për Organizimin 

dhe Funksionimin e MASR-së”, me strukturën organizative të saj, u konstatua se; 

- MASR deri në tetor 2017, ka funksionuar sipas Urdhrit të Kryeministrit nr.23, datë 20.02.2015 dhe 

në strukturë numri total i punonjësve ka qenë 114 persona.  

Sipas këtij Urdhri, MASR, ka funksionuar në 2 Drejtori të Përgjithshme, ku Drejtoria e Përgjithshme 

e Politikave Arsimore dhe Planifikimit Strategjik ka pasur në varësi të saj 6 drejtori dhe Drejtoria e 

Përgjithshme e Funksioneve Mbështetëse ka pasur tre drejori dhe  përkatësisht 18 sektorë .Numri 

total i punonjësve ka qenë 114  deri në tetor 2017, pra deri në hyrjen e strukturës së re në 10 tetor 

2017 ku konkretisht numri i punonjësve është rritur nga 114 në 134 persona ( pra një shtim prej 20 

persona) dhe përkatësisht përbëhet nga 3 Drejtori të Përgjithshme që kanë secila në varësi 3 drejtori 

dhe 29 sektorë, si dhe drejtoria e Auditit të Brendshëm.  

Për të sjellë më konkretisht ndryshimin dhe përputhshmërinë sipas rregullorës së brendshme të këtij 

institucioni, po përshkruajmë konkretisht : 

Struktura e vitit 2015, e cila ka funksionuar deri më nëntor 2017,  është përbërë nga:   

I-Kabineti - 9 punonjës 

Zëvendësministra- 3 + 3 Sekretarë  

Sekretar i Përgjithshëm -1 

Në lidhje me drejtoritë, përbërja e tyre është: 

1-Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Arsimore dhe Planifikimit Strategjik 28 (Drejtor i 

Përgjithshëm).Kjo drejtori ka në varësi të saj:  

a-Drejtoria e Arsimit të Lartë dhe Shkencës e përbërë nga 2 sektorë 12 punonjës ( Drejtor dhe 2 

përgjegjës) 

b-Drejtoria e Arsimit Parauniversitar  e përbërë nga 4 sektorë në total 15 punonjës+ (Drejtor dhe 4 

përgjegjës) 

c-Drejtoria e Sportit e përbërë nga 2 sektorë dhe 7 punonjës (Drejtor + 2 përgjegjës). 

d-Drejtoria e Integrimit dhe Projekteve e përbërë nga 10 punonjës dhe 2 sektorë. (Drejtor + 2 

përgjegjës). 

e-Drejtoria e Financave e përbërë nga 7 punonjës dhe 2 sektorë.  (Drejtor + 2 përgjegjës). 

f-Drejtoria e Auditit të Brendshëm e përbërë nga 5 punonjës. (Drejtor + 4 specialistë). 

2- Drejtoria e Përgjithshme e Funksioneve Mbështetëse e përbërë nga 32 punonjës.(Drejtor i 

Përgjithshëm). 

g- Drejtoria e Shërbimeve Juridike e përbërë nga 9 punonjës dhe 2 sektorë. (Drejtor + 2 përgjegjës). 

h-Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme e përbërë nga 22 punonjës dhe 2 sektorë. (Drejtor + 2 

përgjegjës). 
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i-Drejtoria e Teknologjisë, Informacionit, dhe Komunikimit e përbërë nga 7 punonjës dhe 2 sektorë. 

(Drejtor + 2 përgjegjës). 

Struktura aktuale e miratuar në tetor 2017 e cila është në funksion deri në shtator 2019, ka këtë 

përbërje: 

I- Kabineti - 9 punonjës 

    Zëvendësministra- 3 + 3 Sekretarë  

    Sekretar i Përgjithshëm -1 

Në lidhje me drejtoritë, përbërja e tyre është: 

1-Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë  46 (Drejtor i 

Përgjithshëm).Në varësi të kësaj drejtorie janë: 

a-Drejtoria e Politikave dhe strategjive të zhvillimit të arsimit, sportit dhe rinisë e përbërë nga 4 

sektorë 13 punonjës ( Drejtor dhe 4 përgjegjës) 

b-Drejtoria e programeve të zhvillimit të arsimit, sportit dhe rinisë e përbërë nga 5 sektorë në total 16 

punonjës. (Drejtor dhe 5 përgjegjës) 

c-Drejtoria e konceptimit dhe fizibilitetit të projekteve të arsimit, sportit dhe rinisë përbërë nga 5 

sektorë dhe 16  punonjës (Drejtor + 5 përgjegjës). 

2-Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për arsimin, sportin dhe rininë e përbërë 

nga 25 punonjës . (Drejtor i Përgjithshëm).Në varësi të kësaj drejtorie janë: 

d-Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe harmonizimit të kuadrit rregullator  e përbërë nga 10 

punonjës dhe 3 sektorë.  (Drejtor + 3 përgjegjës). 

e-Drejtoria e Integrimit,Koordinimit, Marëveshjeve dhe asistencës e përbërë nga 7 punonjës.  dhe 2 

sektorë (Drejtor + 2 përgjegjës). 

f- Drejtoria e Rregullimit, lejeve, Licencave dhe monitorimit e përbërë nga 7 punonjës dhe 2 sektorë.  

(Drejtor + 2 përgjegjës). 

3-Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse e përbërë nga 38 punonjës. 

(Drejtor i Përgjithshëm ). Në varësi të kësaj Drejtorie janë :  

g- Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar  e përbërë nga 7 punonjës dhe 2 sektorë. (Drejtor + 

2 përgjegjës). 

 h-Drejtoria e Koncesioneve,  Prokurimeve dhe Partneriteteve e përbërë nga 7 punonjës dhe 2 sektorë. 

(Drejtor + 2 përgjegjës). 

i-Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve njerëzore, aseteve dhe shërbimeve e përbërë nga 23 

punonjës dhe 4 sektorë. (Drejtor + 4 përgjegjës). 

4-Drejtoria e Auditimit e përbërë nga 5 punonjës (Drejtor + 4 specialistë). 

Pra sikurse konstatohet kemi nje ndryshim evident ndërmjet strukturës së mëparshme me atë aktuale 

si në terma të emërtimit por edhe në ndryshim të funksioneve. E megjithëse ky ndryshim është 

realisht dhe i “prekshëm”, kjo Ministri ka funksionuar me rregulloren e vjetër e cila nuk gjen zbatim 

në asnjë funksion.  

Pra ne lidhje me strukturën e re konstatohet një ndryshim total si në emërtim por edhe në funksione 

pasi numri i sektorëve në varësi të drejtorive përkatëse është rritur me 11, një rritje kjo që ka sjellë 

rrjedhimisht shtim të numrit të personelit, konkretisht 11 funksione përgjegjës sektori. Konstatohet 

një menaxhim joeficient i burimeve njerëzore, pasi ristrukturimi i kësaj ministrie i pashoqëruar me 

akte normative dhe rregullore të re ku të mirëpërcaktohet funksioni i çdo punonjësi dhe përgjegjësia 

hierarkike,  e cila sjell mosdelegim të detyrave dhe rrjedhimisht ul ndjeshëm misionin e pozicioneve 

drejtues në procesin e raportimit për detyrat funksionale. Në  

këto kushte MASR për vitin 2018 dhe deri në qershor 2019, pra për një periudhë prej një viti e 

gjysëm ka funksionuar pa ndarje të mirëfilltë detyrash, dhe rrjedhimisht pa raportim konkret duke 

mos koordinuar punën vertikalisht nga Sekretari i përgjithshëm dhe të gjithë strukturat që ka në 

varësi. 

 

- Si në rregulloren e mëparshme me të cilën institucioni ka punuar deri në qershor 2019 po edhe në 

rregulloren e re me nr.prot .6290, datë 17.06.2019, mungon përshkrimi i punës për sektorët si  pjesë e 

Drejtorive të MASR-së, në kundërshtim me VKM nr. 142, datë 12.3.2014 “Për përshkrimin dhe 
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klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e 

pavarura, Pika 14 , ku citohet se: 

“Përshkrimet e punës hartohen kur krijohen institucione të reja, kur ndryshon mënyra e organizimit 

të institucionit apo kur kanë ndodhur ndryshime ose miratime të legjislacionit specifik mbi bazën e të 

cilit funksionon institucioni” 

 Pika 16 

 “përshkrimi i punës hartohet nga drejtuesi i njësisë organizative përgjegjëse për menaxhimin e 

burimeve njerëzore, në bashkëpunim me eprorin direkt të pozicionit respektiv të punës.”  

Dhe Pika 18 

 Miratohet nga sekretari i Përgjithshëm i ministrisë, për ministrinë dhe institucionet në varësi të 

ministrit . 

dhe në kundëshrtim me udhëzimin e DAP, nr.01, datë 31.05.2017 “Për hartimin e përshkrimit të 

pozicioneve të punës në shërbimin civil”. Në rregulloren në fuqi janë listuar detyrat e strukturave 

përgjegjëse për secilën drejtori të përgjithshme, dhe  në nëndrejtori por pa detajime në  sektorë, si dhe 

nuk ka përshkrime të linjave të raportimit midis sektorëve dhe drejtorive. 

Për vitin 2017, MASR  ka funksionuar në bazë të strukturës dhe organikës të miratuar me ligjin nr. 

130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017”, ku numri i punonjësve është përcaktuar 31,047, nga të cilët 

114 punonjës i përkasin institucionit qendror.  

Për vitin 2018 ka funksionuar në bazë të strukturës dhe organikës të miratuar me ligjin nr. 109/2017 

“Për buxhetin e vitit 2018”,Udhëzimit Plotësues të ministrit të Financave nr .2, datë 19.01.2018 si dhe 

në mbështetje të shkresës së MASR –së, nr .13287/3. Prot, datë 11.01.2018, “Dërgohet numri i 

miratuar i punonjësve për vitin 2018”  ku numri i punonjësve është përcaktuar 31,004 nga të cilët 134 

punonjës i përkasin institucionit qendror. Numri i punonjësve i sistemit arsimor  ka pësuar një rënie 

me 43 punonjës në vitin 2018, ndërsa numri i punonjësve të aparatit të MASR-së  ka pësuar një rritje 

prej 20 punonjësish prej muajit tetor 2017, dhe është mbartur pa ndryshime gjatë vitit 2018 dhe 2019. 

- Nga auditimi për funksionimin e strukturës së MASR-së , konstatohet se prej vitit 2017 në 2018 

MASR-së është organizuar dhe funksionon sipas drejtorive përmbledhur në tabelën e mëposhtme: 

 

Tabela nr. 2: “Mbi ndryshimin e strukturës organike të MASR -së prej vitit 2017 në 2018” 

Viti 2017 Drejtori Sektor 
Nr 

Punonjësish 
Viti 2018 Drejtori Sektor 

Nr 

Punonjësish 

Kabineti 1 0 9 Kabineti 1 8 9 

Zëvendësministra     3 Zëvendësministra   3 3 

Sekretar i Përgjithshëm     1 Sekretar i Përgjithshëm     1 

Drejt. e 

Përgjithshme 

e Politikave 
arsimore dhe 

planifikimit 

strategjik 

Drejtoria e 

arsimit te lartë 
dhe shkencave 

1 3 28 

Drejt. e 

Përgjithshme e 
Politikave të 

zhvillimit 

Drejtoria e Politikave dhe 

strategjive të zhvillimit, 
arsimit dhe sportit 

1 4 13 

Drejtoria e 

arsimit 

parauniversitar  

1 3 15 

Drejtoria e Progr. Të 

zhvillimit, të arsimmit, 

sportit dhe rinisë  

1 5 16 

Drejtoria e 

Sportit 
1 2 7 

Drejtoria e Konceptimit 

dhe fizibilitetit të 

projekteve të arsimit dhe 
sportit  

1 5 16 

Drejtoria e 
Integrimit dhe 

projekteve  

1 2 10 Drejt. e 
Përgjithshme 

rregullatore dhe 

perputhshmërisë 
për  arsimin 

sportin dhe 

rininë 

Drejtoria e programimit , 

standartizimit dhe 

harmonizimit të kuadrit 

rregullator 

1 3 10 

Drejtoria e 
Financave 

1 2 7 Drejtoria e integrimit, 

koordinimit, 
marëveshjeve dhe 

asistencës 

1 2 7 
Drejtoria e 
Auditit të 

brendshëm 

1 0 5 

Drejtoria e 

Përgjithshme 
e 

Drejtoria e 

shërbimeve 
juridike 

1 2 9 

Drejtoria e 

Përgjithshme 
Ekonomike dhe 

Drejtoria e buxhetit dhe 

menaxhimit financiar  
1 2 7 
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shërbimeve 

mbështetëse 
Drejtoria e 

shërbimeve të 

brendshme  

1 2 22 

Shërbimeve 

Mbështetëse 
Drejtoria e koncesioneve, 

prokurimeve dhe 

partneriteteve 

1 2 7 

Drejtoria e 

teknologjisë, 

informacionitdhe 
komunikimit 

1 2 7 

Drejtoria e 

mirëadministrimit të 

burimeve njerëzore, 
aseteve dhe partneriteteve 

1 4 23 

Total 9 18 114 Total 10 29 132 

 

Nga auditimi i strukturës dhe krahasimi i saj për dy vitet nën auditim u konstatua se MASR  ka 

funksionuar për vitin 2017 me  9  Drejtori, 18 sektorë dhe 114 punonjës në aparatin qendor, dhe për 

vitin 2018 e në vazhdim   me ndryshimin e strukturës sipas Urdhrit nr 163, datë 05.10.2017  ka 10 

Drejtori, 29 Sektorë dhe 134 punonjës.  

Ajo që konstatohet edhe nga tabela e mësipërme është një ndryshim në emërtim i drejtorive në tërësi , 

i varësive të tyre si dhe një rritje e madhe e numrit të sektorëve. Ndryshimet e shumta në strukturën e 

Aparatit Qendror të MASR-së, në drejtoritë dhe sektorët brenda tyre parashtronin nevojën e një 

rregulloreje të re të funksionimit, menjëherë pas ristrukturimit dhe jo pas një viti e gjysëm. 

 Nga ristrukturimi i bërë në MASR, në zbatim të urdhrit të Kryeministrit nr. 163, datë 05.10.2017 

“Për miratimin e strukturës dhe të organikës së MASR”, DAP ka krijuar me urdhrin nr. 104/4, datë 

09.10.2017 një komision ristrukturimi në bazë të VKM nr. 125, datë 17.02.2016 “Për transferimin e 

përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve civilë” të përbërë nga 2 punonjës të MASR  të nivelit të 

lartë drejtues dhe 1 punonjës i DAP. Sipas Pikës nr. 17, Kreu II “Transferimi për shkak të mbylljes 

dhe ristrukturimit të institucionit”... “komisioni brenda 15 ditëve nga data e ristrukturimit...a) i 

propozon njësisë përgjegjëse transferimin e nëpunësve civilë; b) vendos për rastet e përfundimit të 

marrëdhënies në shërbimi civil dhe ia dërgon vendimin njësisë së burimeve njerëzore të 

institucionit”. Si rezultat i vendimit të komisionit të ristrukturimit në lidhje me transferimin e 

përhershëm të nëpunësve janë transferuar brenda strukturave të reja në MASR  73 punonjës në 

Vendimin e Komisionit të Strukturimit nr.11215/1, datë 06.11.2017 dhe 3 punonjës janë liruar nga 

shërbimi civil për shkak të shkrirjes  të pozicionit të punës, Sektorit të Teknologjisë së 

Informacionit, i cili nuk është më  si departament duke kaluar  pranë AKSHI-t, sipas udhëzimit të 

DAP nr. 1, datë 01.03.2016, “Për krijimin, funksionimin dhe kompetencat e komisionit të 

ristrukturimit për shkak të mbylljes apo ristrukturimit të institucionit”, i ndryshuar, transferimi i 

përhershëm është lëvizja e punonjësve nga një pozicion në një pozicion tjetër në shërbimin civil 

brenda të njëjtës kategori. Gjatë këtij ristrukturimi në MASR u konstatua transferimi i përhershëm i 

73 punonjësve (6 niveli i mesëm drejtues + 17 niveli i ulët drejtues dhe 50 specialistë përkatësisht në 

vendimet e komisionit të risktrukturimit), është ruajtur kategoria e punonjësit për 73 punonjës ose 

100% të tyre. Vendimet e komisionit të ristrukturimit në MASR ishin të shoqëruar me një relacion 

përmbledhës për punonjësit e transferuar dhe një procesverbal, mendim me shkrim në datën 

07.11.2017 të të gjithë punonjësve të cilët pranonin transferimin. Sipas VKM nr. 125, datë 

17.02.2016, të ndryshuar Kreu II, Pika 20... “nëpunësi civil duhet të japë mendimin e tij me shkrim 

brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit”. Vendimi nga njësia përgjegjëse në DAP ka ardhur në datën 

07.11.2017, me shkresën me nr.prot 6406/1, ku mendimet e punonjësve janë marrë në formën e 

procesverbalit në datën 07.11.2017 dhe efektet financiare kanë filluar në MASR në datën 07 nëntor 

2017. 

Në përfundim të punës komisioni i ristrukturimit me kryetar punonjësin e DAP Znj. Romina Liçaj 

dhe anëtarë punonjësit e MASR, Z. Koli Bele, ish- Sekretar i Përgjithshëm dhe Z. A K, Drejtor i 

Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, ka marrë vendimet për 

përfundim të marrëdhënieve të shërbimit civil të 3 punonjësve, përkatësisht me nr.prot 11215/2, dt 

06.11.2017; 11215/4, dt 06.11.2017;  për pamundësi të përputhjes së kritereve të vecanta të punës me 

vendet aktuale të krijuara. Nga kryqëzimi i të dhënave me urdhër shpenzimet u konstatua 

dëmshpërblimi i punonjësëve të larguar sipas vjetërsisë në shërbimin civil sipas pikës 7, neni 50 i 

ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”. 

- Plani i nevojave për rekrutimin e personelit 
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Nga krahasimi i strukturës dhe vendeve të plotësuara u konstatua se përgjatë vitit 2017 MASR  në 

muajin dhjetor 2017 ka funksionuar me 26 vende të lira,  përgjatë vitit 2018 me 17 vende të lira , dhe 

deri në shtator 2019 me 10 vende të lira. Sipas strukturës organike të muajve dhjetor 2017, dhjetor 

2017 dhe shtator  2019 u konstatuan vende të lira sipas kategorive të pozicionit të nëpunësit civil të 

përmbledhura në tabelën e mëposhtme: 

Tabela nr. 3: “Kategoritë e lira sipas plotësimit të strukturës organike 2017,2018 dhe 2019” 

Kategoria e pozicionit të nëpunësit civil Dhjetor 2017 Dhjetor 2018 Shtator 2019 

I-b 0 0 0 

II-a 2 1 1 

II-b 4 2 2 

III-a 10 5 5 

III-b 6 6 2 

IV-a 4 3 0 

IV-b 0 0 0 

Total 26 17 10 

 
Burimi:MASR, Përpunuar nga grupi i auditimit 
 

Në varësi të nevojave për rekrutim në shërbimin civil u konstatua se, MASR ka dërguar me vonesë 

DAP shkresën nr. 12413/1, datë 23.01.2017, për planin e konsoliduar të nevojave të MASR dhe 

institucioneve të varësisë, në kundërshtim me VKM nr. 108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të 

pranimit në shërbimin civil”, Pika 7... “sekretari i përgjithshëm i ministrisë, brenda muajit nëntor i 

dërgon DAP planin e konsoliduar të nevojave”. Nevojat e përgatitura dhe dërguara DAP megjithëse si 

përshkrim të lëndës kanë në fokus përmbledhjen e nevojave për rekrutim të gjithë sistemit, kanë të 

përfshirë në brendësi nevojat për rekrutim të aparatit të MASR dhe bashkëngjitur saj shkresat e 6 prej 

njësive të varësisë, në kundërshtim me VKM nr. 108, datë 26.2.2014, Pika 6 “Njësia e menaxhimit të 

burimeve njerëzore në... ministri hartojnë planin e konsoliduar të nevojave për rekrutim për të gjithë 

sistemin përkatës që përfshin aparatin e tij dhe institucionet e varësisë”, si dhe Pika 7 “Sekretari i 

Përgjithshëm i ... ministrisë, brenda muajit nëntor, i dërgon Departamentit të Administratës Publike 

planin e konsoliduar të nevojave për pranim për të gjithë sistemin përkatës”. Sipas planit fillestar të 

nevojave të aparatit janë përcjellë DAP kërkesat për plotësimin e 19 vendeve të lira, nga të cilat 1 

vend i përket kategorisë TND. Për pozicionet e lira, për të cilat DAP është vënë në dijeni me shkresën 

nr. 1181/1, datë 27.02.2017, është bërë shpallje për konkurim nga jashtë sistemit të shërbimit civil për 

3 vende të lira, konkretisht për 3 drejtorë (niveli i mesëm drejtues) Drejtor në Drejtorinë e Integrimit 

të Projekteve, në MASR, Drejtor i Drejtorisë Arsimore Rajonale Kukës, Drejtor i Drejtorisë Arsimore 

Rajonale Shkodër. 

Për vitin 2018 nuk është dërguar një plan vjetor nevojash për rekrutim  për aparatin dhe disa 

institucione të varësisë së sistemit për shkak të propozimit të ristrukturimit të DAR/ZA-ve në 

Institucione të tjera jashtë shërbimit civil. Megjithatë në drejtim të DAP janë dërguar në mënyrë të 

njëpasnjëshme shpalljet për vende të lira për MASR dhe institucionet e varësisë së shërbimit civil, në 

aplikacionin e krijuar nga DAP administrata.gov.al për publikimin e vendeve vakante. Mos dërgimi i 

një plani fillestar vjetor të nevojave bie në kundërshtim me VKM nr. 108, datë 26.2.2014, Pika 6 

“Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore në... ministri hartojnë planin e konsoliduar të nevojave 

për rekrutim për të gjithë sistemin përkatës që përfshin aparatin e tij dhe institucionet e varësisë”. 

Rekrutimi i punonjësve është bazuar në procedurat e konkurimit pranë Departamentit të 

Administratës Publike (këtu e më poshtë DAP) referuar publikimeve të bëra për vende vakante pune 

në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”.  

Për vitin 2017 dhe 2018, rezulton që bazuar në procedurat e konkurimit pranë DAP, kanë konkuruar 

punonjës respektivisht për “pranim në shërbimin civil”, “ngritje në detyrë” dhe “lëvizje paralele”. 

Për vitin 2017 dhe 2018 Sektori i Burimeve Njerëzore ka ndjekur procesin e vlerësimit 6-mujor të 

performancës për punonjësit e MASR. Nga 47 dhe 50 nëpunës civil të cilët janë të deklaruar me 

status përvec atyre në periudhë prove, në fakt që kanë punuar në MASR në fund të 6 mujorit të parë 
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dhe të dytë të vitit 2017 është bërë vlerësimi përkatësisht për të gjithë stafin, nga të cilët për 6 mujorin 

e parë të vitit 2017, 9 ose 11.3% e tyre janë vlerësuar nga eprorët me nivelin “1” shumë mirë dhe  30 

nëpunës civil janë vlerësuar me nivelin “2” mire, dhe 7 nëpunës civil janë vlerësuar me nivelin “3” jo 

kënaqshëm, për 6 mujorin e dytë të vitit 2017, 8 nëpunës civil janë vlerësuar me nivelin “1” shumë 

mirë dhe 36 nëpunës civil ose janë vlerësuar me nivelin “2” mirë dhe 1 nëpunës civil “3” kënaqshëm. 

Vlerësimi për 6 mujorin e vitit 2018.     

-Për periudhën Janar - Qershor 2018, 16 punonjës janë me nivelin “1” shumë mirë, 29 punonjës janë 

vlerësuar me nivelin “2” mirë dhe  2 punonjës janë vlerësuar me nivelin “3” kënaqshëm. 

-Për periudhën Korrik - Dhjetor 2018, 13 punonjës janë me nivelin “1” shumë mirë, 49 punonjës janë 

vlerësuar me nivelin “2” mirë dhe  1 punonjës është vlerësuar me nivelin “3” kënaqshëm. 

- Zbatimi i vendimeve të gjykatës 

Në zbatim të nenit 66/1 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe Urdhrit nr. 5151, 

datë 28.10.2015 të Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike “Për zbatimin e 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë nga institucionet e administratës shtetërore, të përfshira në 

fushën e zbatimit të ligjit për shërbimin civil”, MASR ka krijuar bazën e të dhënave si dhe me urdhrin 

e Sekretarit të Përgjithshëm nr.511, datë 23.08.2018 “Për ngritjen e komisionit të posaçëm për 

zbatimin e vendimeve të formës së prerë në MASR”, të ndryshuar ka ngritur Komisionin e Posaçëm 

“Për shqyrtimin e fakteve dhe rrethanave të reja të lindura pas marrjes së vendimit gjyqësor të 

formës së prerë. 

Ky komision me cilësinë e organit kolegjial për çdo vit ka marrë në shqyrtim të gjitha faktet dhe 

rrethanat e lindura për ekzekutimin e vendimeve për punonjësit e larguar padrejtësisht nga puna si 

dhe i është drejtuar DAP për të regjistruar gjyqëfituesit në listë pritje deri në mundësinë e sistemimit 

të tyre. Nga 11 gjyqëfitues në listë pritje, vetëm 5 prej tyre janë në sistemuar në MASR, 6 janë në 

proces për tu sistemuar në DAP ose MASR në vijimësi duke konkluduar se sistemimi i tyre i kërkohet 

kryesisht DAP, për sistemim në institucione të tjera të shërbimit civil. 

-Në MASR ka vende vakante për të cilën është kërkuar pranë DAP hapja e konkurimit për plotësimin 

e tyre. Nga Ministria dhe nga DAP nuk janë marrë masat e duhura, që për 6 punonjësit në listë pritje 

dhe që vazhdojnë të paguhen nga buxheti i shtetit të bëhet sistemimi i tyre, duke qenë se ka vende 

vakante. Ndërkohë kërkohet të punësohet staf i ri duke rënduar buxhetin e shtetit për një pozicion 

pune dy herë. 

*. Nga auditimi u konstatua se sipas vendimeve gjyqësore të formës së prerë, si dhe  likujdimet e 

kryera nëpërmjet bankës, vlera për  likujdim për 11 punonjës të larguar padrejtësisht nga puna është 

në shumën 46,699,644 lekë. Shumat e detyrimeve për vendimet gjyqësore të paguara nga buxheti i 

shtetit për vitin 2017 janë në vlerën 20,646,317 lekë dhe për vitin 2018 në vlerën  21,086,268 lekë, 

dhe mbetur për tu shlyer në 2019 vlera prej 4,967,059 lekë.  Për të gjitha këto vendime edhe pse kanë 

qenë të formës së prerë, të gjitha pagesat nuk janë kryer vullnetarisht nga MASR, por janë kryer në 

bazë të urdhër ekzekutimeve të lëshuara nga përmbaruesit privat, ku është paguar nga buxheti i shtetit 

kosto shtesë në shumën prej 2,401,276  lekë për tarifa përmbarimore. Ajo që është shqetësuese dhe 

një problem në vazhdim është që ky proces nuk ka të “ndalur”, pasi e parë për të gjithë sistemin 

arsimor e jo vetëm për aparatin,  kjo vlerë vjen duke u rritur nga viti ne vit sepse vazhdojnë të ketë 

largime të padrejta nga puna të mësuesve të cilët fitojnë gjyqin dhe normalisht kërkojnë 

dëmshpërblim.  

Për sa më sipër në kuadër të planit të masave të marra për likuidimin e detyrimeve të 

prapambetura që vijnë nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë, me shkresën 

nr. 99717, datë 20.9.2018, si dhe shkresa nr. 11422/1,datë  14.11.2018 të destinuara për likujdimin e 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë, mbulimin e shpenzimeve të transportit për mësuesit dhe 

nxënësit, konform Udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr.1 datë 04.06.2014 “Për mënyrën e 

ekzekutimit të detyrimeve monetare të institucioneve të qeverisjes së përgjithshme në llogari të 

thesarit”, për mbylljen e detyrimeve nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të raportuara deri më 31 

gusht 2018, sipas njësive shpenzuese respektive, sa më poshtë, MASR ka kërkuar fonde shtesë në 

vlerë totale 70,701,105 lekë, të detajuara sipas Drejtorive dhe Zyrave Arsimore si më poshtë: 
Tabela nr.1 “Fondet e detajuara shtesë për vitin 2018, për likujdimin e detyrimeve të vendimeve gjyqësore”. 

Nr Emërtimi I Institucionit Shtesa në lekë për vendimet gjyqësore 
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1 Drejtoria Arsimore Dibër 14,690,694 

2 Drejtoria Arsimore Gjirokastër 10,515,389 

3 Zyra Arsimore Librazhd 6,565,506 

4 Zyra Arsimore Bulqizë 5,597,259 

5 Aparati i Ministrisë Arsimit Sportit dhe Rinisë 5,405,410 

6 Zyra Arsimore Peqin 4,474,940 

7 Zyra Arsimore Devoll 4,285,760 

8 Drejtoria Arsimore Vlorë 3,185,411 

9 Zyra Arsimore Mirditë 1,882,895 

10 Zyra Arsimore Pogradec 1,866,545 

11 Drejtoria Arsimore Tiranë 1,809,878 

12 Zyra Arsimore Mat 1,714,090 

13 Zyra Arsimore Has 1,659,831 

14 Zyra Arsimore Kamëz, Tiranë  1,619,030 

15 Zyra Arsimore Lushnjë 1,598,115 

16 Drejtoria Arsimore Elbasan 880,275 

17 Zyra Arsimore Tepelenë 731,783 

18 Zyra Arsimore Kavajë 673,960 

19 Zyra Arsimore Përmet 572,640 

20 Zyra Arsimore Skrapar 535,242 

21 Zyra Arsimore Kolonjë 436,452 

 
Totali 70,701,105 

Burimi i të dhënave : Drejtoria e Buxhetit dhe menaxhimit Financiar  
 

Me gjithë planin e masave të ndërmarrë nga MASR, në fund të vitit 2018 detyrimet nga 
ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë paraqiten në masën 21.3 milion lekë. Këto 
detyrime në periudhën 4 mujore (shtator – dhjetor) janë krijuar nga:  

1. Aparati i MASR, detyrime në masën 3.6 milion lekë, nga ekzekutimi i akumuluar i 11 
rasteve te vendimeve gjyqësore te formës se prere me mase “kthim ne pune”  

2. Dar Dibër, detyrime në masën 6 milion lekë, nga ekzekutimi 5(pesë) vendimeve të reja të 

krijuara rishtazi. 

3. Za Librazhd detyrime në masën 3.2 milion lekë, nga ekzekutimi i 3 (tre) vendimeve të reja të 

krijuara rishtazi.  
4. Dar Qytet Tiranë, detyrime në masën 6 milion lekë, nga ekzekutimi i 1(një) vendim ne 

vazhdim dhe 2(dy) vendime të reja dhe të krijuara rishtazi.  
5. Dar Fier, detyrime në masën 1.8 milion lekë, nga ekzekutimi 3(tre) vendimeve të reja të 

krijuara rishtazi. 

6. Za Bulqizë, detyrime në masën 1.4 milion lekë, nga ekzekutimi 2 (dy) vendimeve të reja të 

krijuara rishtazi. 

7. Za Has, detyrime në masën 1.2 milion lekë, nga ekzekutimi 1 (një) vendimi të ri të krijuar 

rishtazi. 

8. ZA Mallakastër, detyrime në masën 0.6 milion lekë, nga ekzekutimi 1 (një) vendimi të ri të 

krijuar rishtazi 

9. ZA Kavajë, detyrime në masën 10.4 milion lekë, nga ekzekutimi 1 (një) vendimi të ri të 

krijuar rishtazi. 

10. ZA Përmet, detyrime në masën 1.2 milion lekë, nga ekzekutimi 1 (një) vendimi të ri të 
krijuar rishtazi. 

Pra sikurse konstatohet, një fond shtesë i lartë marrë nga Buxheti i Shtetit për largime të padrejta 

nga puna për të cilat vazhdon mos  të mbajë asnjë përgjegjësi duke rënduar në vazhdimësi të 

ardhurat e shtetit dhe nga ana tjetër duke punësuar punonjës të rinj, pra një “gangrenë” e 

vazhdueshme ku qeveria shqiptare vazhdon të paguajë “dy administrata”. Arsimi është një nga 

fushat më të rëndësishme të çdo shoqërie dhe të çdo sistemi. Përmes arsimimit shoqëritë dhe kombet 

u transmetojnë pjesëtarëve të tyre dijen, kulturën, trashëgiminë kulturore, vlerat përmes të cilave 

shkon përpara shoqëria, dhe si e tillë duhet që të ndërpritet ky proces largimesh dhe emërimesh në 

punë pa meritokraci. 
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*Nga analiza e detyrimeve të likujduara vetëm për shpenzimet e vendimeve gjyqësore për periudhën 

2014-2018, si dhe nga kqyrja e raporteve të monitorimit në ëeb.site e Ministrisë, konstatojmë se 

Aparati i MASR, ka realizuar pagesa për likuidimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë për 

periudhën 2014-2018, në masën 163.690 mijë lekë, e ndarë sipas viteve : 11.  
Viti 2014 92.101 mijë lekë 

Viti 2015 11.660 mijë lekë 12.  
Viti 2016 18.197 mijë lekë 

Viti 2017 20.646 mijë lekë 

Viti 2018 21.086 mijë lekë 

 

Njësi shpenzuese “të tjera”, ku përfshihen njësitë arsimore vendore, institucionet publike të arsimit të 

lartë si dhe institucione të tjera varësie, të cilat kanë realizuar pagesa për likuidimin e vendimeve 

gjyqësore të formës së prerë, për periudhën 2014- 2018, në masën 856.238 mijë lekë, e ndarë sipas 

viteve :  

1. Viti 2014 287.681 mijë lekë 

2. Viti 2015 196.668 mijë lekë  

3. Viti 2016 101.678 mijë lekë  

4. Viti 2017 131.715 mijë lekë  

5. Viti 2018 138.496 mijë lekë  

Shpenzimet për likuidimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, vijnë nga ekzekutimi i 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë kryesisht për largime nga puna, detyrime kontraktore, raste të 

tjera specifike. Këto njësi apo institucione buxhetore kanë likuiduar me fondet buxhetore apo nga të 

ardhurat pagesat për likuidimin e detyrimeve që lindin nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të 

formës së prerë. 

Sikurse raportohet në raportet e monitrimit nga MASR për periudhën janar-dhjetor , shpenzimet më të 

mëdha të realizuara për periudhën 2014-2018, për likuidimin e detyrimeve nga ekzekutimi i 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë janë realizuar nga; 

 - Aparati i MASR në shumën prej 163.7 milion lekë ose 16.1% të vendimeve gjyqësore për 

periudhën 2014-2018.  

- Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në shumën prej 86 milion lekë ose 8.5% të vendimeve 

gjyqësore.  

Universiteti i Tiranës në shumën prej 56.3 milion lekë ose 5.5% të vendimeve gjyqësore. - 

Universiteti “Luigj Gurakuqi “ Shkodër në shumën prej 46.8 milion lekë ose 4.6% të vendimeve 

gjyqësore.  

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, në shumën prej 39.8 milion lekë ose 3.9% të vendimeve 

gjyqësore.  

- Dar Dibër, Dar Fier, Dar Vlorë, Za Kolonjë, Za Pogradec, Za Librazhd në shumën prej 35-45 milion 

lekë ose 4 deri 4.6% të vendimeve gjyqësore  

- Za Gramsh, Za Lushnjë, Za Bulqizë, në shumën prej 23-27 milion lekë ose 2.3 deri 2.6% të 

vendimeve gjyqësore. 

Pra si përfundim, gjatë auditimit të shpenzimeve për paga dhe shpenzimeve operative të institucionit 

u konstatuan se janë harxhuar nga ky subjekt për pagesa për ekzekutim të vendimeve gjyqësore për 

largim nga puna për vitin 2017-2018 deri në shtator 2019, në lidhje me aparatin e MASR –së, vlera 

prej 46,699,644 lekë për 11 punonjës. dhe në shumën 163.7 milion lekë ose 16.1% të vendimeve 

gjyqësore për periudhën 2014-2018.  

-Kjo vlerë përbën një shifër të konsiderueshme në buxhetin e MASR-së. Në lidhje me këtë pikë u 

kërkua informacion dhe grupit të auditimit iu vendos në dispozicion një bazë të dhënash si në 

formatin excel ashtu edhe në raportet e monitorimit të publikuara në faqen on-line të ministrisë, ku 

listohen të gjitha vendimet gjyqësore që janë paguar përgjatë 2017, 2018 dhe nëntëmujorit të parë të 

2019 si dhe  dhe ato vendime gjyqësore për të cilat është maturuar detyrimi dhe nuk është paguar 

ende. Për të gjitha këto vendime edhe pse kanë qenë të formës së prerë, të gjitha pagesat nuk janë 

kryer vullnetarisht nga MASR, por janë kryer në bazë të urdhër ekzekutimeve të lëshuara nga 
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përmbaruesit privat, duke rënduar  buxhetin e shtetit me kosto shtesë në shumën prej 2,401,276 

lekë  për tarifa përmbarimore. 

- MASR, në muajin dhjetor të vitit 2017 rezulton me 26 vende të paplotësuara në strukturë, në fund të 

2018 me 18 vende vakant dhe deri në shtator të vitit 2019 me 10 vende vakant, pra konstatohet  se 

nuk janë marrë masa për plotësimin e strukturës me punonjës të cilët kanë fituar proceset gjyqësore 

për rikthimin në vendin e punës dhe nuk janë rikthyer, por janë marrë në punë punonjës të rinj. 

- Drejtoria e Mirëadministrimit të burimeve njerëzore ngarkohet me përgjegjësi për mos zbatimin e 

këtyre vendimeve gjyqësore duke qenë se me miratimin e strukturës së re nuk ka rekrutuar ish-

punonjësit por ka kryer emërime nga jashtë. Kjo vërtetohet me bazën e të dhënave të vënë në 

dispozicion nga sektori i financës ku rezulton se janë rikthyer në vendin e punës vetëm 5 persona. 

 

b. Respektimi i dispozitave ligjore për pagat e punonjësve. 

Planifikimi dhe realizimi i fondit të pagave janë audituar dhe përshkruar në pikën 2/b të programit 

aktual të auditimit në lidhje me auditimin e të ardhurave dhe shpenzimeve. 

Pagat e punonjësve në Aparatin e Ministrisë janë përcaktuar sipas funksionit dhe kategorisë referuar 

VKM nr. 187, datë 03.03.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve 

civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e 

ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit qendror të zgjedhjeve, gjykatën 

e lartë, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të 

kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e prefektit”, VKM nr. 

717, datë 23.06.2009, “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucionit dhe të nëpunësve të disa 

institucioneve buxhetore”, të ndryshuar, VKM nr. 60, datë 31.01.2018, “Për përcaktimin e numrit të 

punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2018 në njësitë e qeverisjes qendrore”. 
Njësi e burimeve njerëzore në MASR është sektori i burimeve njerëzore, e cila gjatë periudhës nën 

auditim ka qenë në varësi të Drejtorisë së Mirëadministrimit të burimeve njerëzore, aseteve dhe 

Shërbimeve, me një strukturë 1+3, 1 përgjegjës sektori dhe 3 specialistë . 

U audituan me zgjedhje listëpagesat e muajve janar, mars, qershor, shtator, tetor dhe dhjetor për vitin 

2018, si dhe listëpagesat janar-mars-qershor-korrik 2019. Në listëpagesat e zgjedhura u audituan 

numri i punonjësve të paguar me kohë të plotë dhe kontratë të përkohshme, paga sipas funksionit, 

shtesat e veçanta, prezenca, vjetërsia, llogaritja e ndalesave të sigurimeve shoqërore, shëndetësore 

dhe tatimit mbi të ardhrat personale, etj. Nga auditimi me zgjedhje i listëpagesave rezultoi se për vitin 

2018, listëpagesa është përgatitur nga sektori i financës (konfirmuar nga specialist, përgjegjësi dhe 

Drejtori) por e pashoqëruar me listëprezencat e drejtorive përkatëse pjesë të aparatit të ministrisë. Ka 

vetëm një relacion përmbledhës nga Drejtoria e mirëadministrimit të burimve njerëzore me 

përmbajtje të emrave që kanë figuruar me raport mjekësor apo të ndryshimeve në emërime, veprim i 

cili në gjykimin tonë ka probabilitet më të madh gabimi në përllogaritjen dhe vlerësimin saktë të 

prezencës në punë për çdo punonjës. Kjo mënyrë raportimi për periudhën 2017-2018 ka qenë në  

kundërshtim me Ligjin 10296, datë 08.07.2010, i ndryshuar, “Për Menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” si dhe Udhëzimin nr.30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik” paragrafi 35,36, ku citohet se:  

 

35.Regjistrimi  i  veprimeve  ekonomike  në  librat  e  konta bilitetit  bazohet  në  dokumenta   
origjinale që përdoren për këtë qëllim dhe  grupohen në: Dokumente të kontabilitetit - janë 
dokumentat përmbledhes ose rregjistrat kontabel (libri i madh, librat analitike, kartelat e aktiveve, 
etj) të cdo lloj forme 11, bartës të informacionit të regjistruar në mënyrë kronologjike dhe sistematike 
të efekteve të veprimeve të kryera, të marra nga dokumentat vërtetuese.  

36.Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të 
dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të 
vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i 
japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative12. Dokumentet duhet të jenë pa 
korrigjime, të lexueshme dhe të eleminojnë mundësinë për gabime, harresa, numërim të dyfishtë si 
dhe atë të mashtrimeve.  
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Në janar të 2019 mënyra e raportimit të listëprezencave ka ndyshuar dhe për çdo drejtori në varësi të 

Drejtorive të përgjithshme ka listëprezencë mujore të firmosur nga drejtori përkatës dhe më pas 

listëpagesa e përgjthshme e aparatit të MASR-së firmosur dhe kundërfirmosur përkatësisht nga 

specialisti i financës, përgjegjësi dhe Drejtori i Drejtorisë së Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar. 

Listëpagesat janë dorëzuar dhe deklaruar në sistemin tatimor C@TS, brenda afatit ligjor, pra brenda 

datës 20 të çdo muaji pasardhës dhe deri në datë 15.10.2019, MASR si ent publik me nipt-

J62119007M, për përgjegjësitë për të cilat është regjistruar në organin tatimor, që janë kontribute të 

sigurimeve shoqërore e shëndetësore e Tatim në Burim figuron me detyrime 0 lekë. Nga drejtoria e 

financës është mbajtur libri i pagave dhe është plotësuar për të gjithë punonjësit në marrëdhënie pune, 

duke pasqyruar të gjitha të dhënat e kërkuara. Tatimi mbi pagë është llogaritur konform ligjit nr. 

8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, ndërsa kontributi i sigurimeve 

shoqërore është llogaritur në zbatim të Ligjit nr. 10070, datë 05.02.2009 “Për sigurimet shoqërore në 

Republikën e Shqipërisë”, me ndryshimet përkatëse. 

- Në lidhje me respektimin e dispozitave ligjore për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë. Nga 

dhënia e shpërblimeve dhe ndihmave në kryerjen e detyrave u konstatua se gjatë vitit 2017 fondi i 

veçantë është përdorur në shumën prej 303 mijë  lekë dhe gjatë vitit 2018 është përdorur në shumën 

prej 206 mijë lekë, nga të cilat për dhënie ndihmash të menjëhershme janë përdorur 50 mijë lekë për 

2017 dhe 0 lekë për 2018 , për dalje në pension dhe ndihma për raste fatkeqësie konform VKM 929, 

datë 27.11.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë”, të ndryshuar, si dhe për shpërblim 

për administratën e lartë, për shërbime transporti, në përmbushje të detyrave të tyre funksionale 

konform ligjit nr. 10160, datë 15.10.2009 “Për rregullimin e shërbimit të transportit për funksionarët 

publikë dhe nëpunësit civilë”, të ndryshuar në vlerën 253 mijë lekë për vitin 2017 dhe 206 mijë lekë  

për vitin 2018. Fondi i veçantë është akorduar sipas ligjit të buxheteve në vite. Zbatimi i tyre është 

bërë komform ligjit te buxhetit ku mbas daljes së urdhrave të Ministrit të MASR-së, janë dërguar 

pranë Sektorit te Buxhetit për akordim fondi dhe vetëm në momentin e kthimit të këtij fondi nga 

Ministria e Financës është bërë e mundur transferimi i shumës tek përfituesi. 

 

    Viti 2017 Viti 2018 

nr EMERTIMI Plani Fakti % Plani Fakti % 

1 Pagat (600) 102,296 99,147 96.92 118,844 118,838 99.99 

2 
Sig, Shoqërore  

33,475 15,466 46.20 34,579 18,607 53.81 
-601 

3 Fondi i vecantë 303 303 100 206 206 100.00 

3/a karburant 4980 4980 100 2000 2000 100 

3/b 
Shpërblim për  

- - - - - - 
punë të mirë 

3/c 
Shpërblim  

-   - - - - 
në fund të vitit 

3/d Për sëmundje 50 50 100 0 0 0 

3/e Për fatkeqësi 30 30 100 0 60   

3/f Për pension 223 223 100 0 146   

3/g Për aktivitete - - - - - - 

 

Nga auditimi rezulton se referuar VKM nr. 11, datë 14.01.2015 “Për përcaktimin e numrit të 

punonjësve me kontratë të përkohshme, për vitin 2015 në njësitë e qeverisjes qëndrore”, ndryshuar 

me VKM nr. 441, datë 20.05.2015, si dhe sipas Vendimit  nr. 60, datë 31.01.2018, të Këshillit të 
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Ministrave, "Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2018 në 

njësitë e qeverisjes qendrore"  numri i punonjësve me kontratë të përkohshme për MASR-në (aparati) 

ka qenë 8,  efektet financiare të të cilëve janë mbuluar nga shpenzimet korrente, të miratuara në 

buxhetin përkatës të vitit 2017, dhe niveli i pagës ka qenë IV-b, për vitin 2018 janë përfshirë 17 

punonjës me kontratë pune, sipas VKM nr.277, datë 16.05.2018 si dhe shkresës së MASR-së me 

nr.prot.6457, datë 13.06.2018, dhe  për vitin 2019 janë përfshirë 17 punonjës me kontratë pune të 

përkohshme dhe nivel page IV-b. 

Gjithashtu për vitin 2019, sipas  Vendimit nr Nr. 766, datë 26.12.2018” Për punësimin e studentëve  

të ekselencës në Institucionet e Administratës  Shtetërore” , pjesë të shërbimit civil  janë punësuar 

pranë MASR-së, edhe  4 punonjës me kontratë të përkohshme 1-vjeçare, të cilët janë pjesë e 

organikës së këtij Institucioni.  

 

Titulli i  

Gjetjes 1:   

Mungesa e rregullores së brendshme të funksionimit për një periudhë një 

vit e gjysëm si dhe mangësitë që reflektohen në rregulloren e re. 

Situata: -Nga auditimi u konstatua se veprimtaria e MASR-së, ka vijuar të 

funksionojë me Rregulloren e Brendshme të miratuar nga Ministri i 

MASR-së me urdhër nr. 2437, datë 09.03.2017 “Për organizimin dhe 

funksionimin e MASR-së ”ndryshimi i fundit i së cilës është bërë me 

urdhër nr. 6290, datë 17.06.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e 

MASR-së ”. 

Ajo që konstatohet nga ristrukturimi është një ndryshim në emërtim i 

drejtorive në tërësi, i varësive të tyre si dhe një rritje e madhe e numrit të 

sektorëve. Ndryshimet e shumta në strukturën e Aparatit Qendror të 

MASR-së, në drejtoritë dhe sektorët brenda tyre parashtronin nevojën e 

një rregulloreje të re të funksionimit, menjëherë pas ristrukturimit dhe 

jo pas një viti e gjysëm. 

MASR ka fuksionuar  me rregulloren e vjetër ose e thënë ndryshe ka 

funksionuar “pa rregullore”. Pra në lidhje me strukturën e re konstatohet 

një ndryshim total si në emërtim por edhe në funksione pasi numri i 

sektorëve në varësi të drejtorive përkatëse është rritur me 11, një rritje 

kjo që ka sjellë rrjedhimisht shtim të numrit të personelit, konkretisht 11 

funksione përgjegjës sektori. Konstatohet një menaxhim joeficient i 

burimeve njerëzore, pasi ristrukturimi i kësaj ministrie ka qenë i  

pashoqëruar me akte normative dhe rregullore të re ku të 

mirëpërcaktohet funksioni i çdo punonjësi dhe përgjegjësia hierarkike, e 

cila sjell mosdelegim të detyrave dhe rrjedhimisht ul ndjeshëm misionin 

e pozicioneve drejtues në procesin e raportimit për detyrat funksionale. 

Si dhe mungesën e një raportimi konkret duke mos koordinuar punën 

vertikalisht nga Sekretari i Përgjithshëm dhe të gjithë strukturat që ka në 

varësi.  

Për vitin 2018 nuk është dërguar një plan vjetor nevojash për rekrutim  

për aparatin dhe disa institucione të varësisë së sistemit për shkak të 

propozimit të ristrukturimit të DAR/ZA-ve në Institucione të tjera jashtë 

shërbimit civil. Mos dërgimi i një plani fillestar vjetor të nevojave bie në 

kundërshtim me VKM nr. 108, datë 26.2.2014, Pika 6 . 

Kriteri: Rregullorja e miratuar me urdhër nr. 6290, datë 17.06.2019 “Për 

organizimin dhe funksionimin e MASR-së:, Ligji 10296, Neni 9 

Përgjegjshmëria menaxheriale e nëpunësit autorizues, Pika 4a) 

propozimin te nëpunësi autorizues i njësisë publike të sistemit të 

rregullave dhe procedurave të brendshme të njësisë, Pika 4f) Ndarjen e 

përgjegjësive që lidhen me vendimmarrjen, kontrollin, zbatimin dhe 

vendosjen e linjave të raportimit, në përputhje me përgjegjësitë e 
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deleguara, VKM nr. 108, datë 26.2.2014, Pika 6 “. 

Ndikimi/Efekti: Mungesa e detajimit të mëtejshëm dhe e mospërcaktimit qartë të 

detyrave dhe përgjegjësive të drejtorive të përgjithshme/ drejtorive/ 

sektorëve K riskun e pamundësisë së ndarjes së përgjegjësive, 

mbivendosjes së detyrave dhe kuptueshmërisë së detyrave të gjithsecilës 

njësi organizative. 

Shkaku: Nuk janë zbatuar përgjegjësitë e titullarit dhe NA 

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandime: a)MASR të marrë masa për të analizuar dhe reflektuar me hollësi në 

Rregulloren e Brendshme, gjithë ndryshimet e ndodhura në strukturë; si 

dhe të detajojë përshkrimet e punës, në funksion të të kuptuarit nga 

punonjësit e institucionit marrëdhëniet ndërmjet strukturave 

administrative të veçanta, vendin që ato zënë në njësi; të njohurit me te 

drejtat dhe detyrimet, të cilat i korrespondojnë pozicioneve të tyre; si dhe 

të rifreskojë bazën ligjore mbi të cilën mbështeten nene të veçanta brenda 

rregullores. 

b) Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore në ministri të hartojnë 

planin e konsoliduar të nevojave për rekrutim për të gjithë sistemin 

përkatës që përfshin aparatin e tij dhe institucionet e varësisë”, brenda 

afatit të përcaktuar pra brenda muajit nëntor sipas VKM nr. 108, datë 

26.2.2014 “Për Planin Vjetor të  Pranimit në Shërbimin Civil”. 

 

 

Titulli i  

Gjetjes 2:   

Likujditeti i vendimeve gjyqësore, efekti negativ duke rënduar 

padrejtësisht buxhetin e shtetit si për apartin e MASR-së ashtu edhe për 

sistemin arsimor në tërësi.  

Situata: a)Nga auditimi u konstatua se sipas vendimeve gjyqësore të formës së 

prerë, si dhe  likujdimet e kryera nëpërmjet bankës, vlera për  likujdim 

për 11 punonjës të larguar padrejtësisht nga puna është në shumën 

46,699,644 lekë. Shumat e detyrimeve për vendimet gjyqësore të 

paguara nga buxheti i shtetit për vitin 2017 janë në vlerën 20,646,317 

lekë dhe për vitin 2018 në vlerën  21,086,268 lekë, dhe mbetur për tu 

shlyer në 2019 vlera prej 4,967,059 lekë.  Për të gjitha këto vendime 

edhe pse kanë qenë të formës së prerë, të gjitha pagesat nuk janë kryer 

vullnetarisht nga MASR, por janë kryer në bazë të urdhër ekzekutimeve 

të lëshuara nga përmbaruesit privat, ku është paguar nga buxheti i shtetit 

kosto shtesë në shumën prej 2,401,276  lekë për tarifa përmbarimore. 

b)Ajo që është shqetësuese dhe një problem në vazhdim është që ky 

proces nuk ka të “ndalur”, pasi e parë për të gjithë sistemin arsimor, jo 

vetëm për aparatin,  kjo vlerë vjen duke u rritur nga viti në vit sepse 

vazhdon  të ketë largime të padrejta nga puna të mësuesve të cilët fitojnë 

gjyqin dhe normalisht kërkojnë dëmshpërblim.  Kjo duket si diçka e 

“parëndësishme”, por në thelb ajo dëmton rëndë imazhin e sistemit 

arsimor dhe vlerat që duhet të përçojë ai. Sipas planit të masave të marrë 

për likujdimin e detyrimeve të prapambetura që vijnë nga ekzekutimi i 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë, me shkresën nr. 9971/7, datë 

20.9.2018, , si dhe shkresën nr. 11422/1,datë  14.11.2018 të destinuara 

për likujdimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë,  MASR ka 

kërkuar fonde shtesë për likujdim të vendimeve oër Drejtoritë dhe Zyrat 

Arsimore, në vlerë totale 70,701,105 lekë, vetëm për vitin 2018 dhe e 

thënë në mënyrë të përmbledhur vetëm MASR për një periudhë 4 vjeçare 

ka realizuar pagesa për likujdimin e vendimeve gjyqësore të formës së 
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prerë për periudhën 2014-2018, në masën 163.6 milion lekë. 

c)Nga MASR , nuk janë programuar drejt që në projektbuxhet nevojat 

për shpenzimet gjatë vitit për vendimet gjyqësore të punonjësve të 

larguar nga puna, megjithëse ato  janë të evidentuara, gjatë vitit  janë 

bërë shtesa fondesh me Akte  normative dhe  rialokime (rishpërndarje 

fondesh) në shuma të mëdha . Në këto kushte MASR  ka pasur të 

evidentuara vendimet gjyqësore dhe shumën për likujdim dhe nuk i ka 

parashikuar këto detyrime, duke rritur detyrimet në periudhat e 

ardhshme, veprime në kundërshtim me  Ligjit Nr. 9936, datë 26.6.2008 

“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në republikën e shqipërisë, si dhe 

Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 8, datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. 

Sektori i financës ka bërë kontabilizimin dhe konstatimin e detyrimeve 

gjyqësore vetëm në momentin e likuidimit të personave me urdhër 

shpenzim kaluar nëpërmjet degës së thesarit, ndërsa detyrimet e lindura 

për tu paguar nuk janë të kontabilizuara në pasqyrën financiare 

Gjithashtu, referuar numrit të punonjësve konstatohet se në MASR 

(sistemi në total)  janë 120 vende vakant . Pra, edhe fondi i pagave është  

llogaritur mbi një strukturë me këto vende vakant, nga të cilat rezulton e 

pa domosdoshme plotësimi i këtyre vendeve dhe flet se puna në MASR 

mund të kryhet edhe në mungesë të 120 punonjësve. Në MASR deri në 

shtator të 2019 ka 10 vende vakant dhe konkretisht 5 janë në pozicionet 

drejtor drejtorie  duke sjellë ngarkesë në funksionimin dhe realizimin e 

detyrave, gjë e cila ka ndikuar  direkt në  cilësinë e punës së kryer.  

Kriteri: Ligji Nr.10296, datë 08.07.2010, i ndryshuar “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin”, Ligji nr.9936, datë 26.06.2008 ”Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor  në RSH”; Ligji nr152/2013 “Për nëpunësin civil”. 

Ligjit Nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

republikën e shqipërisë, si dhe Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 

8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme”. 

Ndikimi/Efekti: Largim i padrejtë nga puna i punonjësve në sistemin arsimor, punësim i 

personave të tjerë në vendet vakant të krijuara, moskthim i punonjësve 

edhe pas fitimit të gjyqit, rritje e kostove të buxhetit të shtetit me shlyerje 

pagash nëpërmjet shërbimit përmbarimor duke rritur këto vlera si dhe 

duke paguar njëkohësisht “dy administrata”. 

Shkaku: Mosplanifikimi i fondeve që në fazat e PBA-së, për praktika të cilat janë 

në procese gjyqësore. Moszbatimi i bazës ligjore të cituar si dhe 

neglizhencë e vazhdueshme e DAP-it për përmbushjen e detyrave 

funksionale.  

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandime: 1-Nga  MASR, dhe të gjithë institucionet në varësi të saj (D.Arsimore. 

ZA/, Institucione të arsimit parauniversitar dhe IAL)  të merren masa në 

bashkëpunim me DAP, për rikthimin e menjëhershëm në punë të të 

gjithë punonjësve që kanë fituar këtë të drejtë si dhe të ndërpritet procesi 

i largimeve nga puna në mënyrë të padrejtë dhe të njëanshme në arsim si 

një nga sektorët shtetërorë më të rëndësishëm të punësimit, pasi 

“Mësuesi” është aktori kryesor dhe faktori kyç  që u jep jetë politikave 

dhe materializon reformat. 

2- Drejtoria e Planifikimit të Buxhetit dhe Financës të planifikojë dhe të 
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analizojë  në mënyrë korrekte, detyrimet e prapambetura  që në fazat e 

PBA-së, në bashkëpunim me Drejtoritë e Burimeve Njerëzore, 

Drejtorinë  e Koncesioneve, prokurimeve dhe Partneriteteve me qëllim 

shlyerjen e detyrimeve koherente, brenda vitit buxhetor dhe minimizimin 

e mbartjes së tyre në vitin pasardhës, duke nxjerrë shkaqet dhe 

përgjegjësitë e këtij veprimi të përsëritur cdo vit. 

 
 
 
3. ZBATIMI I DISPOZITAVE LIGJORE PËR ADMINISTRIMIN, RUAJTJEN, 

DOKUMENTIMIN DHE QARKULLIMIN E VLERAVE MATERIAL E MONETARE. 

 

a. Ligjshmëria sdhe saktësia e veprimeve të kryera nëpërmjet bankës dhe arkës në lekë dhe në valutë. 

Sipas Programit të Auditimit nr. 624/1, datë 04.09.2019, është audituar ligjshmëria dhe saktësia e 

veprimeve dhe ngjarjeve të kryera nëpërmjet bankës, arkës dhe inventarizimi i pronës, për 6- mujorin 

e dytë të vitit 2017, vitin 2018 dhe 6- mujorin e parë të vitit 2019. 

Për auditimin e kësaj pike, grupi i auditimit është mbështetur në:  

- VKM nr. 870, datë 14.12.2011 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim 

jashtë vendit”, i ndryshuar;  

- VKM nr. 997, datë 10.12.2010 “Për trajtimin e punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës 

së punës” i ndryshuar;  

- Udhëzimi nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standard të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar; - 

Ligji 10296, datë 08.07.2010 “Mbi menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar; 

 - Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar; 

 - Udhëzimi nr. 3, datë 27.01.2015 “Për Procedurën e Prokurimit me Vlerë të Vogël” i ndryshuar; 

 - VKM nr. 28, datë 14.01.2015 “Ngarkimin e agjencisë së blerjeve të përqendruara për kryerjen e 

procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të kryeministrisë, ministrive dhe 

institucioneve të varësisë, për disa mallra dhe shërbime”, i ndryshuar; 

 - Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë 

e sektorit publik” i ndryshuar 

 - Udhëzimi nr. 22, datë 10.07.2013 “Mbi zbatimin e vendimit nr. 870, datë 14.12.2011 të Këshillit të 

Ministrave “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë vendit” 

 

Nga auditimi me zgjedhje për periudhën objekt auditimi, për veprimet e kryera nëpërmjet bankës 

rezultoi se, në përgjithësi veprimet kontabël janë kryer në përputhje me aktet ligjore e nënligjore. 

Regjistrimi dhe kontabilizimi në ditar është bërë i rregullt dhe në fund të çdo muaji, shuma e 

pagesave të bankës është e njëjtë me nxjerrjen e llogarisë në fund të viteve ushtrimore. Veprimet e 

kryera janë regjistruar në mënyrë kronologjike në ditarët përkatës. Pagesat e kryera me urdhër 

shpenzimi, në përgjithësi janë të shoqëruara me dokumente të rregullta justifikuese. Të gjithë urdhër 

shpenzimet janë plotësuar në përputhje me kërkesat e formatit të përcaktuar nga Ministria e 

Financave.  

Përsa ju përket shpenzimeve për udhëtim e dieta jashtë vendit, pagesat janë përllogaritur dhe kryer në 

zbatim të VKM nr. 870, datë 14.12.2011 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me 

shërbim jashtë vendit”, të ndryshuar dhe Udhëzimit nr. 22, datë 10.07.2013, në zbatim të tij. 

Bashkëngjitur mandate arkëtimit/ pagesës është ftesa nga organizatorët, autorizimi i NA, urdhër 

shërbimi, preventivi i shpenzimeve, fatura e biletave dhe akomodimit në hotel. Çdo urdhër shpenzimi 

është vulosur nga Dega e Thesarit Tiranë. 

Nga auditimi i urdhër shpenzimeve u konstatua se: 

1. Në urdhër shpenzimin nr. 360, datë 13.07.2018 “Pagesë TVSH në doganë” me vlerë 1,116,045 

lekë, është likujduar detyrimi doganor që ka lindur si rezultat i blerjes së një laboratori të lëvizshëm 

Enviro Bus, në bazë të memorandumit të mirëkuptimit midis MASR dhe GIZ Albania me nr. 1030/1, 

datë 28.03.2018. Sipas këtij memorandum MASR ka detyrimin e likujdimit të TVSH dhe detyrimeve 

doganore gjatë importimit të laboratorit të prokuruar nga GIZ Albania, vendosjen e këtij mjeti në 
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dispozicion të shkollave dhe institucioneve arsimore, monitorimin e regjistrit të përdorimit dhe bërjen 

e një përmbledhjeje të këtij përdorimi të të paktën 3 viteve të para dhe t’ia vendos në dispozicion GIZ 

Albania-s. 

2. Në urdhër shpënzimin nr. 439, datë 07.11.2017 “Pagesë TVSH për ndërtimin e kopshtit 

Rroskovec” me vlerë 2,139,774, është likujduar operatori ekonomik Ardit 06 shpk. Objekti i 

ndërtimit të kopshtit në Rroskovec është mundësuar në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit midis 

MASR dhe shoqatës humanitare bamirëse “Gjysmë Hëna e Kuqe” me nr. 10/1, datë 07.01.2015 dhe 

marrëveshjes së bashkëpunimit nr. 6371. Datë 23.06.2016 midis MASR, shoqatës humanitare 

bamirëse “Gjysmë Hëna e Kuqe” dhe Bashkisë Rroskovec. Sipas këtyre marrëveshjeve donator do të 

realizojë ndërtimin e fazës së parë të kopshtit, ndërsa pajisjet (faza II) do të realizohen nga bashkia 

Rroskovec. MASR sipas tyre ka detyrimin e rimbursimit të TVSH. Sipas Nenit nr. 3, Pika 2.7 “të 

kujdeset dhe të realizojë shlyerjen e TVSH sipas kontratës administrative nr. 10/1, datë 07.01.2015, të 

lidhur dhe nënshkruar me donatorin”. 

3. Në urdhër shpenzimin nr. 440, datë 07.11.2017 është likujduar “Financimi i lektorit të 

Albanologjisë në universitetin LMU, Mynih”, në vlerën 6,732,725 mijë lekë, ose 50,000 euro plus 

komisione bankare të transfertës. 

4. Në urdhër shpenzimin nr. 332, datë 04.07.2018 është likujduar operatori ekonomik “A&L sh.p.k” 

në vlerën 384,000 lekë, për 2 bileta udhëtimi në itinerarin Tiranë- Kinë- Tiranë me nisje në datën 

25.05.2018 dhe kthim në datën 29.05.2018, për Zv/ Ministrin Z. K SH dhe përgjegjësin e sektorit të 

Sektorit të programeve të zhvillimit të arsimit të lartë, Z. D S, për të marrë në pjesë në Konferencën 

VI “Dialogu i politikave arsimore të Ministrave të Arsimit” në Shenzhen, Kinë për datat 27-28 Maj 

2018. Urdhri i Ministrit për dërgim me shërbim jashtë shtetit me nr. 263, datë 11.05.2018 cilëson 

nisjen e pjesëmarrësve të MASR në datën 25.05.2018 dhe kthimin në datën 29.05.2018. Sipas 

procesit të vlerësimit gjatë minikonkurrencës në procedurën e prokurimit me objekt “Blerje bileta për 

transportin ajror ndërkobëtar”, komisioni i vlerësimit të ofertave ka cilësuar si ofertë fituese ofertën e 

operatorit “A&L”sh.p.k në vlerën 384,000 lekë për 2 bileta në datat 25.05.2018 dhe 29.05.2018. Nga 

kryqëzimi i këtyre të dhënave me dokumentet justifikues të mandat arkëtimit nr. 15, datë 05.06.2018 

konstatohet se zv/ ministri sipas bording pass bashkëngjitur, është nisur nga Tirana me datë 

25.05.2018 dhe është kthyer për në Tiranë më datë 02.06.2018, në një biletë kthimi ndryshe nga 

pjesëmarrësi tjetër i MASR në Konferencë. Veprimi i mësipërm vërteton se bileta e kthimit e 

prokuruar nga operatori ekonomik, për këtë pjesëmarrës, nuk është përdorur, duke treguar mungesë 

efektiviteti në këtë shërbim. Akomodimi dhe dietat ditore janë rimbursuar nga MASR në përputhje 

me urdhrin e shërbimit, dhe datave të specifikuara në të. 

5. Në urdhër shpenzimin nr. 220, datë 08.05.2018 është likujduar operatori “D K” në vlerën 390,260 

lekë, për blerje të 6 biletave të udhëtimit. Ndër to është likujduar bileta e avionit për Tiranë- Bruksel- 

Tiranë në datat 16.05.2018 dhe 19.05.2018 në vlerën 58,760 lekë. Kjo biletë është prokuruar në bazë 

të Urdhrit të Ministrit nr. 172, datë 13.04.2018 “Për dërgim me shërbim jashtë shtetit” në kuadër të 

Konferencës që do të mbahej në Bruskel në datat 17-18 maj 2018 me kthim në datën 19.05.2018. 

Sipas pikës nr. 3 të urdhrit, Komisioni Europian mbulon shpenzimet e transportit ndërkombëtar. 

Likujdimi i biletës është arkëtuar në llogarinë e të ardhurave të MASR. Sipas Urdhrit të shërbimit 

bashkëngjitur mandat pagesës nr. 55, datë 29.05.2018, nisja nga Brukseli është bërë në datën 

18.05.2018, dokumentuar dhe në faturën e transportit hotel- aeroport, por për të cilën nuk u gjet 

bashkëngjitur dhe nuk u vu në dispozicion bileta e kthimit e transportit ndërkombëtar, për të cilën 

është bërë prokurimi. Bashkëngjitur nuk ndodhej fatura vërtetuese e akomodimit, e cila të 

përshkruante datat dhe personin i cili është akomoduar, por printim i llogarisë bankare të kartës së 

pjesëmarrësit së bashku me rezervimin e bërë në këtë hotel. Rezervimi në hotel është bërë në datën 

12.04.2018 për datat 16-18.05.2018. Rezervimi i hotelit është bërë 1 ditë para urdhrit të Ministrit për 

dërgim me shërbim jashtë shtetit, me nr. 172, datë 13.04.2018, duke vërtetuar fiktivitetin e kryerjes së 

procedurës. 

6. Në urdhër shpenzimin nr. 220, është likujduar gjithashtu bileta avionit për Milano - Sofie – Tiranë 

me vlerë 85,800 lekë për datat 23- 25.04.2019. Në praktikë ndodhet Procesverbali vlerësimit të 

Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, i cili mban datën 13.04.2018 për blerje bilete Milano – Sofje – 

Tiranë për punonjësin Znj. L P, në të cilin është cilësuar oferta fituese e operatorit ekonomik D K për 
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këtë prokurim. Ky operator është likujduar në bazë të faturës tatimore të lëshuar nga operatori nr. 

154, datë 13.04.2018. Për këtë biletë janë miratuar dy urdhra të Ministrit nr. 160, datë 06.04.2018 dhe 

nr. 184, datë 19.04.2018. Sipas urdhrit të parë të ministrit nr. 160, datë 06.04.2018 punonjësi 

pjesëmarrës duhet të jetë i pranishëm në mbledhjen e asamblesë së Përgjithshme të EQAR, në Sofje 

në datë 23.04.2018, ndërsa sipas urdhrit të dytë nr. 184, datë 19.04.2018, ky punonjës duhet të jetë i 

pranishëm në Sofje në datat 24 dhe 25.04.2018 në takimin e BFUG. Në funksion të urdhrit të dytë, 

është kryer prokurimi në një procedurë të dytë dhe bashkëlidhur praktikës së urdhër shpenzimit është 

procesverbali i vlerësimit të KVO, ku fitues është cilësuar operatori i mëparshëm, dhe është likujduar 

më faturën tatimore të lëshuar prej tij nr. 176, datë 20.04.2018 në vlerën 37,700 lekë për biletë e 

avionit Milano Bergamo – Sofje datë 23.04.2018. Procedurat e mësipërme deduktojnë për prokurim 

të dy biletave për itinerarin Milano – Sofje për të njëjtin punonjës, dhe me nisje jo nga vendndodhja e 

vendit të punës. 

7. Me urdhër shpenzimin nr. 334, datë 04.07.2018 është likujduar biletë avioni Tiranë – Bruksel – 

Tiranë për punonjësin Z., operatorit ekonomik me vlerë 76,800 lekë për datat 06.06.2018-08.06.2018. 

Sipas procesverbalit të vlerësimit të KVO është prokuruar bileta Tiranë – Bruksel për datën 

06.06.2018 dhe bileta e kthimit Bruksel – Tiranë për datën 08.06.2018. Nga dokumentet justifikuese 

të bashkëlidhur praktikës së mandat arkëtimit së arkës nr. 17, datë 19.06.2018 konstatohet se, 

punonjësi pjesëmarrës nuk ka ndjekur të njëjtin itinerar të prokuruar për kthimin dhe për të cilin është 

likujduar nga MASR, por duke ndryshuar biletën me nje tranzit (Vienë). Në praktikë nuk u gjet 

itinerari me kthim në Tiranë. 

8. Me urdhër shpenzimin nr. 352, datë 13.07.2018 është likujduar operatori ekonomik “” për blerje 

biletë udhëtimi për 4 persona. Urdhri i Ministrit për dërgim me shërbim jashtë shtetit mban nr. 330, 

datë 12.06.2018 sipas të cilit nisja e pjësëmarrësve do të jetë në datën 26.06.2018 në mëngjes dhe 

kthimi në datë 29.06.2018 në darkë dhe mbulimi i gjithë shpenzimeve do jetë nga fondet e e-tëinning 

2017-2018. Në vijim të urdhrit të mësipërm ka nisur prokurimi i biletave midis 3 operatorëve me të 

cilët MASR ka patur në fuqi marrëveshjen kuadër për prokurim të biletave të udhëtimit. Sipas 

procesverbalit të prokurimit të KVO, ka rezultuar fitues operatori, por në specifikime nuk është 

cilësuar orari i nisjes për datën 26.06.2019. Në praktikën bashkëlidhur është korrespondenca 

elektronike midis përgjegjësit të sektorit të prokurimeve me operatorin fitues më datën 18.06.2018, 

sipas të cilit operatori fitues i këtij prokurimi nuk ka paraqitur ofertën e prokuruar Brenda orarit të 

kërkuar (para orës 14:00 të datës 26.06.2018), në vijim nga përgjegjësi sektorit është rikërkuar një 

ofertë tjetër për këto bileta, për një datë më parë datën 25.06.2019, duke ndryshuar specifikimet e 

biletave të udhëtimit. Në dokumentet justifikues të mandat pagesës së arkës nr. 74, datë 22.06.2018 

konatatohet se sipas axhendës së aktivitetit kohëzgjatja e tij është prej mesditës së datës 26.06.2018 

deri mesditën e datës 28.06.2018, ndërsa në memon e përgatitur nga koordinatorja e projektit është 

kërkuar pjesëmarrja për datat 26.06-29.06.2018. Prokurimi i biletave është bërë për datat 25.06-29.06 

dhe fatura e operatorit mban nr. 2387, datë 18.06.2018. Në vijim ka ndryshuar urdhri i Ministrit në nr. 

340, datë 22.06.2018 që miraton ndryshimin e datës së nisjes në datë 25.06, por miratimi ka ndodhur 

pas përfundimit të procedurës së prokurimit. Kombinimi i mospërputhjeve proceduriale ka sjellë 

shtesë së kostos financiare të 1.5 ditëve dieta për 4 pjesëmarrësit. (MA nr. 20, datë 02.07.2018) ose 

255 euro më shumë kosto të projektit e-tëinning. Nga urdhër shpenzimi nr. 412, datë 27.08.2018 

është konstatuar kosto e pjesëmarrjes së 2 punonjësve të MASR dhe 2 mësuesve në këtë aktivitet në 

vlerën 264,617 lekë. 

9. Në urdhër shpenzimin nr. 157, datë 12.04.2019 dhe 235, datë 20.05.2019 është likujduar blerje 

bilete udhëtimi operatorit “” në vlerën 967,000 lekë për 13 bileta udhëtimi dhe “” në vlerën 445,000 

lekë për 4 bileta udhëtimi. Urdhrat e shërbimit në shërbim jashtë shtetit, përkatësisht nr. 137, datë 

05.03.2019 dhe nr. 177, datë 25.03.2019, janë firmosur nga nëpunësi autorizues. Urdhri i prokurimit 

për biletat për shërbimin e dytë jashtë shtetit ka dalë në datë 07.05.2019, ose 2 ditë përpara udhëtimit 

me destinacion Dublin, duke cënuar ekonomicitetin. 

 

Nga auditimi i veprimeve të kryera nëpërmjet arkës në lekë dhe valutë, për periudhën objekt auditimi 

rezultoi se, regjistrimet kontabël në ditarin e arkës janë bërë në mënyrë të rregullt, bazuar në 

dokumentet justifikuese dhe çdo muaj është bërë kuadrimi i ditarit të arkës me gjendjen e librit të 
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arkës. Të gjitha mandat-arkëtimet dhe mandat-pagesat janë të firmosur nga dy palët, janë plotësuar në 

përputhje me kërkesat e formatit të përcaktuar në urdhrin e Ministrit të Financave dhe mbështeten në 

dokumentet justifikues ligjorë. Pagesat janë kryer duke u mbështetur në dokumentacionin justifikues, 

bashkëngjitur urdhër pagesës. Veprimet kontabël janë kryer në përputhje me dispozitat ligjore. 

Gjendja e arkës në valutë në fund të çdo viti, paraqitet zero. 

Gjatë auditimit u morën në shqyrtim disa shpenzime honoraresh në funksion të realizimit të 

aktiviteteve të projektit e- tuinning dhe marrëveshjes nr. 2017-0208/001-001 të MAS me Agjencinë 

Ekzekutive për Arsimin, Audiovizive dhe Kulturën. Kështu u konstatua se punonjës të MASR me 

detyra funksionale në të janë shpërblyer me honorare në varësi të funksioneve që mund të kenë kryer 

për realizimin e aktiviteteve, kryerjen e procedurave të prokurimit apo pagesave në drejtim të 

operatorëve ekonomik në funksion të projektit dhe në përputhje me marrëveshjen janë parashikuar si 

shpenzime të lejuara. 

Në funksion të marrëveshjes midis MAS dhe Agjencisë Ekzekutive për Arsimin, Audiovizive dhe 

Kulturën është ngritur grupi i punës për organizimin e aktiviteteve për vitin 2017 dhe 2018 me 

Urdhrin e Ministrit nr. 104, datë 07.03.2017, në përbërje të të cilit është Drejtoria e Teknologjisë së 

Informacionit në MAS dhe kryetar i grupit të punës i kësaj Drejtorie. Sipas Urdhrit të Kryeministrit 

nr. 163, datë 05.10.2017 “Mbi miratimin e strukturës dhe organikës në MASR” dhe VKM nr. 673, 

datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, i 

ndryshuar, Drejtoria TIK nuk është më në strukturën e MASR, dhe të gjithë punonjësit kanë kaluar 

tek AKSHI. Në funksion të kësaj dhe Vendimit të Komisionit të Ristrukturimit nr. 11215/2, 3, 4 prot, 

datë 06.11.2017 “Për lirim nga shërbimi civil” janë liruar nga shërbimi civil kryetarja e grupit të 

punës së projektit, si dhe 2 anëtaret. Megjithatë gjatë auditimit është konstatuar se punonjësi Zj. O K 

e cila është liruar nga shërbimi civil në bazë të Vendimit të Komisionit të Risktrukturimit nr. 11215/2, 

datë 06.11.2017 dhe në bazë të të cilit është dëmshpërblyer për largim nga shërbimi civil me 6 paga 

mujore, është emëruar në pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Koncesioneve, Prokurimeve dhe 

Partneriteteve të MASR nga Departamenti i Administratës Publike me shkresën nr. 3363, datë 

10.05.2018. Nga kryqëzimi i të dhënave me urdhër shpenzimet, u konstatua shpërblimi i punonjësit, i 

cili ka vazhduar të jetë koordinator i projektit dhe në kohën kur atij i janë ndërprerë marrëdhëniet e 

punës, prej muajit janar 2018 deri në prill 2018, në shumën 69,400 lekë. 

 

b. Saktësia dhe rregullariteti i veprimeve të kryera në magazinë. 

Mbështetur në dokumentacionin e magazinës, fletë hyrjet dhe fletë daljet, kartelat limit, librin e 

magazinës dhe ditarin analitik të lëvizjes së vlerave materiale, u konstatua se lëvizja e mallrave, 

materialeve e inventarëve nëpërmes magazinës, është shoqëruar me urdhra dorëzimi dhe 

dokumentacionin mbështetës. Nga auditimi i dokumentimit u konstatua se janë zbatuar drejt kriteret e 

përcaktuara në ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe Kontrollin” dhe 

UMF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. Fletë hyrjet e 

mallrave dhe materialeve janë dokumentuar brenda afatit ligjor dhe të shoqëruara me dokumente 

mbështetëse nga furnitori, ndërsa fletë daljet ishin të shoqëruara me dokumente mbështetëse si urdhra 

dorëzimi, plan shpërndarje, kartela limit, preventiva, situacione, procesverbale, etj. Kontabilizimi i 

veprimeve të magazinës është i azhornuar për çdo veprim ekonomik, hyrje, dalje, si për aktivet e 

qëndrueshme dhe për aktivet qarkulluese. 

 

c. Inventarizimi i pronës shtetërore. 

Nga auditimi u konstatua se MASR përpara mbylljes së llogarive vjetore të vitit 2017 nuk ka kryer 

procesin e inventarizimit, në bazë të të cilit të evidentohej gjendja fizike e aktiveve dhe krahasimi i 

tyre me gjendjen kontabël, në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, Kreu IV Sistemi i kontrollit periodik të aktiveve, 

Pika 74, ku citohet… “Cdo njësi publike duhet të kontrollojë të paktën një herë në vit ekzistencën dhe 

vlerësimin e aktiveve afatgjata materiale dhe jomateriale, aktiveve afatshkurtra, të detyrimeve dhe të 

drejtave, nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementeve dhe dokumentacionit mbështetës.” 
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Për vitin 2018 ky proces është kryer me vonesë, kundrejt mbylljes së pasqyrave financiare. Pasi nëse 

pasqyrat financiare vjetore të Aparatit të MASR, janë nisur në MFE me shkresën nr. 3439, datë 

26.03.2019, procesi i inventarizimit referuar Urdhrit të Ministrit të MASR, nr. 293, datë 28.05.2019 

“Për inventarizimin e vlerave materiale” është kryer pas mbylljes vjetore të llogarive, duke bërë që 

MASR për 2 vjet rresht në pasqyrat e veta financiare të mos ketë raportuar gjendjen kontabile pas 

krahasimit të saj me gjendjen fizike. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Ligjin nr. 9228, 

datë 29.04.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar Neni 7 Inventari i aktiveve 

dhe detyrimeve Pika 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 se tyre mbështetëse” dhe Udhëzimin nr. 8, datë 

09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore të 

njësive të qeversijes së përgjithshme”, Kreu 3.1 Procedurat e përgatitjes së pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme, Pika 30 “Çdo njёsi e qeverisjes sё pёrgjithshme kryen 

verifikimin fizik të aktiveve dhe elementëve tё tjerё, konform kritereve tё përcaktuara nё aktet ligjore 

e nёnligjore, si dhe saktëson vërtetësinë e llogarive të të drejtave e të detyrimeve ndaj tё tretёve. Mbi 

kёtё bazё, nё kontabilitet, bёhen veprimet pёr sistemimin e diferencave tё gjendjes fizike me gjendjen 

kontabile pёr llogari tё vitit kontabёl qё mbyllet”. 

Sipas Urdhrit të Ministrit nr. 293, datë 28.05.2019 “Për inventarizimin e vlerave materiale” procesi i 

inventarizimit duhet të kryhet nga një komision i përbërë nga 5 punonjës, brenda përiudhës nga data 

21.05.2019 deri në datën 28.05.2019 dhe rezultatet e inventarizimit duhet të përmblidhen në relacion 

brenda datës 29.05.2019. Nga krahasimi i datave rezulton se ky proces duhej të përfundonte datën e 

nxjerrjes së urdhrit. 

 

Komisioni në përbërje të tij ka patur Drejtuesin e Drejtorisë së Mirëadministrimit të Burimeve 

njërëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtori e cila në varësi të saj sipas strukturës organike të 

ministrisë, ka Sektorin e Administrimit të Aseteve dhe Shërbimeve të Përgjithshme, dhe ndër 4 

anëtarët njëri prej tyre është specialist i sektorit të financës. Në këtë proces nuk u konstatua firmosja e 

deklaratave të mungesë së konfliktit të interesit në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, kreu Përgjegjësitë 

për inventarizimin, Pika 82… “Anëtarët e komisionit nuk duhet të kenë konflikt interesi”. 

Sipas Rregullores së Brendshme të MASR prot nr. 2457, datë 09.03.2017 dhe rishikimit të saj me 

urdhrin e Ministrit nr. 6290/prot, datë 17.06.2019 me ndryshime të lehta, Kreu III, Funksionet e 

Drejtorive, Neni 16, Pika 3, “Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe 

Shërbimeve”, i cili përkon me Pikën 2 të rregullores në funksion për vitin 2018, Nënpika f “Drejtoria 

e Mirëadministrimit të burimeve njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve monitoron zbatimin e ligjeve të 

… konfliktit të interesave” dhe Pika l, “evidenton mallrat dhe materialet në magazinë, dokumenton 

qarkullimin e tyre, mban kartelat dhe bën rakordimin me kontabilitetin”. Neni 18, Pika e, “Drejtoria 

e Financës siguron mbajtjen e librave të llogarisë…hartimin e pasqyrave financiare, etj.” Veprimet e 

mësipërme bien në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, i ndryshuar, Neni 22 Veprimtaritë e kontrollit, Pika 3/b “ndarjen e detyrave në fushën e 

dhënies së autorizimit në atë formë, në mënyrë që i njëjti punonjës të mos jetë përgjegjës në të njëjtën 

kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin, sipas udhëzimit të Ministrit të 

Financave”. 

Komisioni i inventarizimit ka bërë verifikimin fizik dhe cilësor të gjendjes së aktiveve në përdorim të 

personelit dhe magazinës; krahasimin e gjendjes konkrete të aktiveve me të dhënat përkatëse të 

librave të sektorit të financës për aktivet dhe së fundmi plotësimin e raportit përfundimtar me listën e 

materialeve që rezultojnë me diferencë dhe aktivet që vlerësohen pa vlerë dhe propozohen për 

nxjerrje jashtë përdorimit. Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion u konstatua se midis 

përgjegjësit material të magazinës dhe komisionit të inventarizimit, para fillimit të inventarit është 

fokusuar numri rendor i fletë hyrjes dhe fletë daljeve, si dhe është mbajtur një procesverbal midis 

palëve më datë 31.05.2019, në përputhje me pikën 83 të udhëzimit nr. 30 datë 27.12.2011. Komisioni 

i ngritur për kryerjen e inventarizimit ka bërë fiksimin e numrit rendor të fletë hyrjes me nr. 63, datë 

27.12.2018 dhe të fletë daljes nr. 541, datë 27.12.2018 në librat e magazinës dhe pas procesit ka 
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përpiluar një raport përfundimtar me nr. 5614/1 prot, datë 24.06.2019, drejtuar nëpunësit autorizues. 

Nga inventarizimi kanë rezultuar mungesa të 10 aktiveve me vlerë kontabël 649,536 lekë dhe vlerë të 

mbetur 60,668 lekë. Janë identifikuar përsonat përgjegjës dhe i është bërë shkresë për zhdëmtim 1 

punonjësi për 2 aktive që mungojnë. Nga komisioni i inventarizimit janë propozuar aktive për 

nxjerrje jashtë përdorimit në vlerën 35,458,846 lekë dhe mjete transporti në 4 njësi, me vlerë kontabël 

10,820,681 lekë dhe vlerë të mbetur 1,647,924 lekë. 

Sipas afatit të kryerjes së inventarizimit të urdhëruar, inventarizimi duhej të përfundonte me 

relacionin përkatës në datën 29.05.2019, ndërkohë që raporti përfundimtar mban nr. 5614/1 dhe datën 

24.06.2019 dhe është miratuar nga nëpunësi autorizues. 

 

Sipas inventarizimit për vitin 2018 (për vitin 2017, nuk është kryer inventarizimi) 

- “Ndërtime e konstruksione” (llog. 212) paraqitet në fund të vitit 2018 në vlerën prej 266,621,140 

lekë. 

- Llogaria 215 “Mjete Transporti”, paraqitet në fund të vitit 2018 në vlerën 32,201,999 lekë. 

- Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri, paisje, vegla pune” paraqitet në vlerën prej 6,367,864 

lekë. 

- Llogaria 218 “Inventar ekonomik” paraqitet në vlerën prej 129,283,466 lekë, në të cilin përfshihen 

pajisjet kompjuterike në vlerën 82,306,273 lekë dhe inventar ekonomik në vlerën 46,977,193 lekë. 

Në formatin nr. 1 “Gjendja Inventarit” për vitin 2018 në vlerën 40,434,553 lekë janë të pasqyruara 

sipas zërave dhe i rakorduar me inventarët e kryer në vitin 2018. 

 

Artikulli Aktivi Viti 2017  Viti 2018 

Ndryshimi 2018-

2017 

212 Ndërtesa         272,531,140            266,621,140  -      5,910,000  

215 Automjete 32,201,999 32,201,999                        -    

213 Instalime të rrjetit kompjuterik             6,367,864  6,367,864                        -    

214 Makineri e paisje pune          11,080,648              12,565,648         1,485,000  

218 Paisje Kompjuterike          76,396,273              82,306,273         5,910,000  

218 Inventar Ekonomik          44,484,193              46,977,193         2,493,000  

    

 

    

 

Klasa 3 Gjendja e Inventarit 47,375,077 40,434,553 -      6,940,524  

31 Materiale 20,181,057 14,628,213 -      5,552,844  

32 Objekte inventari 27,194,020 25,806,340 -      1,387,680  

 

Llogaria 31“Materiale“, paraqitet në vlerat 14,628,213 lekë, sipas inventarit të  magazinës dhe në 

krahasim nga viti paraardhës është ulur për shumën 5,552,844 lekë. Ndërsa llogaria 32 “Objekte 

inventari” paraqitet në vlerën prej 25,806,340 lekë referuar inventarit dhe përfaqëson gjendjen e 

materialeve kancelari. Në llogarinë 31 & 32 është përfshirë dhe vlera e karburantit dhe pjesë këmbimi 

për mjetet e transportit. 

 

Nga auditimi i regjistrit të aktiveve të MASR, u konstatua se institucioni nuk ka një regjistër të 

aktiveve të plotë për të gjithë zërat e aktiveve, në të cilin të evidentohet qartësisht data e hyrjes në 

institucion, amortizimi akumuluar, amortizimi vjetor dhe vlera e mbetur në vitin 2017 dhe 2018, sipas 

formatit të rregjistrit të aktiveve, i cili hartohet në vartësi të llojit të tyre, si dhe grupit përkatës brenda 

llojit. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30 datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, Kreu Rregjistri i aktiveve të njësive 

të sektorit publik, Pika 26… “Cdo njësi publike duhet të krijojë dhe të përditësojë një regjistër 

kontabël të të gjitha aktiveve që zotëron apo kanë administrim, përfshi dhe pronat publike nga të cilat 

siguron të ardhura. Rregjistri mbahet në formën e kartelave ose në formë të sintetizuar”. Pika 28,… 

“Regjistri i aktiveve të një njësie, duhet të përfshijë si aktivet afatgjata ashtu edhe aktivet afatshkurtra 

material dhe monetare si dhe të specifikojë aktivet të cilat gjenden në pronësi të njësisë”, dhe Pika 
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30… “Formati i rregjistrit të aktiveve hartohet në vartësi të llojit të tyre afatgjatë apo afatshkurtër si 

dhe grupit përkatës brenda llojit. Kërkesat minimale që duhet të përmbajë rregjistri i aktiveve në 

vartësi të llojit, përfshijnë: datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e 

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

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

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

mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia.” 

 

Nga auditimi i dosjes konstatohet se komisioni i inventarizimit ka bërë krahasimin e gjendjes 

konkrete të aktiveve me të dhënat përkatëse të librave që mbahen nga punonjësit me përgjegjësi 

materiale e që janë të përputhura me sektorin e financës, dhe për diferencat konstatuara janë paraqitur 

në raportin përfundimtar punonjësit përgjegjës. Por nga institucioni nuk ka procedura të mëtejshme 

për të ngarkuar me përgjegjësi personat që i kanë pasur në ngarkim këto aktive, si dhe për të vazhduar 

procedurat për kompensimin e vlerës së tyre. 

 

Gjatë vitit 2017 janë bërë transferime kapitale 458 njësi aktive në vlerën kontabël 16,245,840 lekë. 

Në praktikën e vënë në dispozicion nga sektori i financës konstatohet vetëm Urdhri i Ministrit nr. 36, 

datë 31.01.2017 “Për kalim kapital të pajisjeve”. Sipas tij urdhërohet kalimi kapital i 186 copë pajisje 

AKSHI, 4 copë pajisje Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të lartë, 16 copë pajisje Shtëpisë 

Botuese të teksteve mësimore BOTEM, 59 copë pajisje DAR Tiranë, 26 copë pajisje Zyrës Arsimore 

Kurbin, 10 copë IZHA, 65 copë ZA Kamëz, 18 copë Qendrës RASH, 31 copë Universitetit të 

Sporteve Tiranë, dhe 43 copë ZA Tepelenë. Pajisjet e mësipërme janë bërë dalje në fletë daljet e 

magazinës nr. 42 deri 42/9, datë 02.02.2017. Në praktikë nuk ndodhet proceverbali i vlerësimit të 

aktiveve, nga një komision i ngritur posacërisht për vlerësimin e tyre dhe as procesverbali i dhënies 

në përdorim të aktiveve hartuar nga një komision i posacëm për tjetërsimin e aktiveve, as kërkesa e 

njësive përfituese për pajisje dhe as fletë hyrja në njësitë përkatëse. Veprimet e mësipërme bien në 

kundërshtim me Udhëzimin nr. 30 Kreu Dhënia në përdorim/tjetërsimi i aktiveve të panevojshme 

dhe/ose nxjerrja jashtë përdorimit të aktiveve Pika 107, 108… “Aktivet afatgjata që pas vlerësimit 

konsiderohen të panevojshme përkohësisht për njësinë në një periudhë të mëvonshme të funksionimit 

të saj (në rast ndryshimi të objektivave afatmesme ose afatshkurtër të njësisë), por që mbeten në 

gjendje përdorimi, mund të jepen në përdorim të përkohshëm në rend shterues (nga a në c)”, Kreu 

Proçesverbali për dhënien në përdorim/tjetërsimin e aktiveve dhe nxjerrjen jashtë përdorimit 

të aktiveve, Pika 110… Hartohet nga komisioni për nxjerrjen nga përdorimi në tre kopje, ku 

përshkruhet proçedura e ndjekur sipas rastit për cdo aktiv lidhur me dhënien në përdorim ose 

tjetërsimin e tyre, ose nxjerrjen jashtë përdorimit dhe destinacionin përfundimtar të aktiveve, dhe 

nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e komisionit. Pika 56,… “Për të gjitha hyrjet që bëhen pa pagesë, 

njësia publike pritëse e aktivit i përcjell akt-konfirmimin dërguesit brenda datës 20 të muajit 

pasardhës. Akt konfirmimi firmoset nga nëpunësi zbatues dhe nëpunësi autorizues i njësisë pritëse. ” 

 

 

Titulli i gjetjes 

nr. 1 

Inventarizimi i pakryer përpara mbylljes së pasqyrave financiare, për dy vjet rresht 

Situata: 

Nga auditimi u konstatua se MASR përpara mbylljes së llogarive vjetore të vitit 

2017 nuk ka kryer procesin e inventarizimit, në bazë të të cilit të evidentohej 

gjendja fizike e aktiveve dhe krahasimi i tyre me gjendjen kontabël. Për vitin 2018 

ky proces është kryer me vonesë, kundrejt mbylljes së pasqyrave financiare. Pasi 

nëse pasqyrat financiare vjetore të Aparatit të MASR, janë nisur në MFE me 

shkresën nr. 3439, datë 26.03.2019, procesi i inventarizimit referuar Urdhrit të 

Ministrit të MASR, nr. 293, datë 28.05.2019 “Për inventarizimin e vlerave 

materiale” është kryer pas mbylljes vjetore të llogarive, duke bërë që MASR për 2 

vjet rresht në pasqyrat e veta financiare të mos ketë raportuar gjendjen kontabile 

pas krahasimit të saj me gjendjen fizike. Veprimet e mësipërme bien në 

kundërshtim me Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 
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financiare”, i ndryshuar Neni 7, Pika 1 dhe Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore të 

njësive të qeversijes së përgjithshme”, Kreu 3.1, Pika 30. 

Kriteri: 

Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i 

ndryshuar Neni 7, Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore të njësive të qeverisjes së 

përgjithshme”, Kreu 3.1 Procedurat e përgatitjes së pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme, Pika 30. 

Ndikimi/Efekti: Risku i monitorimit të gjendjes reale të aseteve në institucion 

Shkaku: Mos rakordim nga komisioni i çdo zëri të aseteve me regjistrin kontabël. 

Rëndësia: I mesëm 

Rekomandimi: 

MASR të marrë masat që përpara raportimit të pasqyrave financiare të 

institucionit, të bëjë rakordimin e gjendjes fizike me gjendjen kontabël, në 

funksion të ruajtjes dhe mbrojtjes së aktiveve në pronësi të saj. 

 

 

Titulli i gjetjes 

nr. 2 

Konflikti i interesit në Komisonin e Inventarizimit 

Situata: 

Gjatë auditimit u konstatua se Komisioni i Inventarizimit për vitin 2018, i ngritur 

me Urdhrin e Ministrit nr. 293, datë 28.05.2019 “Për inventarizimin e vlerave 

materiale”, ka patur në përbërje Drejtuesin e Drejtorisë së Mirëadministrimit të 

Burimeve njërëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtori e cila në varësi të saj sipas 

strukturës organike të ministrisë, ka Sektorin e Administrimit të Aseteve dhe 

Shërbimeve të Përgjithshme, dhe ndër 4 anëtarët e Komisionit, njëri është 

specialist i sektorit të financës. Në praktikën e inventarizimit nuk u konstatua 

firmosja e deklaratave të mungesës së konfliktit të interesit, në kushtet ku është 

verifikuar ekzistenca dhe plotësia e aktiveve nga punonjësit që i kanë në ngarkim 

apo i kontabilizojnë ato. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Ligjin nr. 

10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, 

Neni 22 Veprimtaritë e kontrollit, Pika 3/b dhe Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, kreu 

Përgjegjësitë për inventarizimin, Pika 82. 

Kriteri: 

Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar, Neni 22 Veprimtaritë e kontrollit, Pika 3/b dhe Udhëzimin nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, 

kreu Përgjegjësitë për inventarizimin, Pika 82. 

Ndikimi/Efekti: Realizimi i inventarizimit në kushtet e konfliktit të interesit 

Shkaku: 
Ngritja e komisionit të inventarizimit me punonjës në kushtet e konfliktit të 

interesit 

Rëndësia: I lartë 

Rekomandimi: 

MASR të marrë masat që në ngritjen e komisionit të inventarizimit të verifikojë 

dhe vërtetojë mungesën e konfliktit të interesit, për të ruajtur plotësinë e aktiveve 

dhe regjistrimin e duhur në dokumentet kontabël. 

 

 

Titulli i gjetjes 

nr. 3 

Mungesa e një regjistri të plotë aktivesh 

Situata: 

Nga auditimi i regjistrit të aktiveve të MASR, u konstatua se institucioni nuk ka 

një regjistër të plotë të aktiveve që zotëron apo ka në administrim, në të cilin të 

evidentohet qartësisht data e hyrjes në institucion, amortizimi akumuluar, 

amortizimi vjetor dhe vlera e mbetur, sipas formatit të rregjistrit të aktiveve. 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30 datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, Kreu 

Rregjistri i aktiveve të njësive të sektorit publik, Pika 26, 28 dhe Pika 30. 

Kriteri: 
Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik” Pika 26, 28, 30. 
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Ndikimi/Efekti: 
Vështirësi në evidentimin e plotë të aktiveve në pronësi dhe llogaritjen e 

amortizimit vjetor 

Shkaku Mungesa e nxjerrjes së një regjistri të plotë të aktiveve. 

Rëndësia: I lartë 

Rekomandimi: 

MASR të marrë masa për nxjerrjen e një regjistri të plotë të aktiveve që zotëron, 

sipas llojit, grupit dhe formatit të dispozitave ligjore në fuqi në funksion të 

evidentimit të jetëgjatësisë së përdorimit të aktiveve nga institucioni dhe 

monitorimit të llogaritjes së amortizimit vjetor. 

 

 

Titulli i gjetjes 

nr. 4 

Diferencat e nxjerra nga komisioni i Inventarizimit 

Situata: 

Nga auditimi i dosjes së inventarizimit të aktiveve të realizuar nga komisioni i 

inventarizimit u konstatua se komisioni, për vitin 2018 ka konstatuar diferenca, 

për të cilat janë nxjerrë personat përgjegjës. Diferencat e konstatuara komisioni i 

ka cituar në procesverbalin përfundimtar, nëpërmjet të cilit vihet në dijeni 

instancat përkatëse, por për to nuk janë marrë veprime e duhura të mëtejshme. 

Veprimi bie në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, Pika 87, 

“NA me të marrë dokumentacionin e inventarizimit, nxjerr urdhrin për ndjekje nga 

Nëpunësi Zbatues në lidhje me masat për kompensimin dhe sistemimin e 

diferencave të rezultuara”. 

Kriteri: 
Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik” neni 87. 

Ndikimi/Efekti: 
Mosngarkimi me përgjegjësi i personave, riskon moskompensimin e vlerave te 

munguara. 

Shkaku Mosdorëzimi i materialeve në ngarkim, nga personat e larguar. 

Rëndësia: I mesëm  

Rekomandimi: 
MASR të marrë masat e mëtejshme për kompensimin apo sistemimin e 

diferencave të konstatuara. 

 

 

Titulli i gjetjes 

nr. 5 

Praktikë e paplotë për transferimet kapitale  

Situata: 

Gjatë vitit 2017 janë bërë transferime kapitale 458 njësi aktive në vlerën kontabël 

16,245,840 lekë. Në praktikën e vënë në dispozicion nga sektori i financës 

konstatohet vetëm Urdhri i Ministrit nr. 36, datë 31.01.2017 “Për kalim kapital të 

pajisjeve”, në të cilin urdhërohet kalimi kapital në disa institucione buxhetore. Në 

praktikë nuk ndodhej proceverbali i vlerësimit të aktiveve, nga një komision i 

ngritur posacërisht për vlerësimin e tyre, procesverbali i dhënies në përdorim të 

aktiveve hartuar nga një komision i posacëm për tjetërsimin e aktiveve, kërkesa e 

njësive përfituese për pajisje dhe as fletë hyrja në njësitë përkatëse. Veprimet e 

mësipërme bien në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30 Kreu Dhënia në 

përdorim/tjetërsimi i aktiveve të panevojshme dhe/ose nxjerrja jashtë përdorimit të 

aktiveve Pika 107, 108, Kreu Proçesverbali për dhënien në përdorim/tjetërsimin e 

aktiveve dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve, Pika 110, dhe Pika 56. 

Kriteri: 

Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, i ndryshuar, Kreu Dhënia në përdorim/tjetërsimi i aktiveve të 

panevojshme dhe/ose nxjerrja jashtë përdorimit të aktiveve Pika 107, 108, Kreu 

Proçesverbali për dhënien në përdorim/tjetërsimin e aktiveve dhe nxjerrjen jashtë 

përdorimit të aktiveve, Pika 110, dhe Pika 56. 

Ndikimi/Efekti: Realizimi i transferimeve kapitale pa një praktikë të plotë. 

Shkaku: 
Mungesa e ngritjes së komisionit të vlerësimit, komisionit të tjetërsimit, dhe i 

vërtetimit nga njësia pritëse. 

Rëndësia: I lartë 

Rekomandimi: MASR të marrë masat që në transferimet kapitale të ndjekë procedurë të plotë të 
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vlerësimit nga një komision i posacëm për vlerësimin dhe dhurimin, sipas 

dispozitës ligjore në fuqi, si dhe të plotësojë praktikën e kryer të transferimit 

kapital të vitit 2017 me fletë hyrjet përkatëse të njësive pritëse. 

 

 

 

4. AUDITIMI I LLOGARIVE VJETORE TË INSTITUCIONIT (PASQYRAT FINANCIARE). 

 

Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit. 

 

a. Mbi auditimin e bilancit kontabël dhe plotësimit të pasqyrave financiare përkatëse në zbatim të 

Udhëzimit të MFE nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore të njësive të qeverisjes së përgjithshme” 

 

Në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit mbajtja e kontabilitetit për vitin 2017, është bërë në bazë të ligjit 

nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” ndërsa, struktura, funksionimi 

dhe mbyllja e llogarive vjetore është bërë në bazë të Vendimit të KM nr. 248, datë 10.04.1998 “Për 

miratimin e planit kontabël publik të organeve të Pushtetit Lokal, Institucioneve Shtetërore Qendrore 

si dhe njësive që varen prej tyre”, ndryshuar me VKM nr. 25, datë 20.01.2001 “Për disa shtesa e 

ndryshime të VKM nr. 248, datë 10.04.1998” dhe Udhëzimet e Ministrisë së Financave nr. 33, datë 

28.12.2015, “Për procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të buxhetit për vitin 2017”dhe UMFE nr. 

8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore të njësive të qeverisjes së përgjithshme”. 

 

Pasqyrat financiare vjetore të MASR për vitin 2018 kanë ndryshuar format në bazë të Udhëzimit të 

MFE dhe pёrbёhen nga: 

1. Formati 1- Pasqyra e pozicionit financiar; 

2. Formati 2- Pasqyra e performancёs financiare, ose pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve; 

3. Formati 3- Pasqyra e flukseve monetare; 

4. Formati 4- Pasqyra e ndryshimeve nё aktivet neto/ fondet neto; 

5. Formati 5- Shёnimet shpjeguese pёr hartimin dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore. 

6. Formati 6- Pasqyra e investimeve dhe burimeve të financimit të tyre; 

7. Formati 7- Pasqyra mbi gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me koston historike dhe 

me vlerën neto. 

8. Formati 8- Pasqyra e numrit të punonjёsve dhe fondi i pagave 

 

Nga auditimi u konstatua se MASR për vitin 2018 nuk ka të plotësuar pasqyrën e shënimeve 

shpjeguese, e cila jep informacion mbi hartimin dhe raportimin e pasqyrave financiare. Veprimi i 

mësipërm cënon raportimin e MASR në lidhje me Shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare 

vjetore të njësive të qeverisjes së përgjithshme të cilat përmbajnë informacion sqarues, përveç atij që 

paraqitet në pasqyrën e pozicionit financiar, pasqyrën e performancës, pasqyrën e flukseve monetare 

dhe pasqyrën e ndryshimit të aktiveve neto/fondeve neto. Shënimet japin përshkrime me fjalë apo 

zbërthime të zërave të paraqitur në këto pasqyra apo evidentojnë problemet që mund të kenë rezultuar 

gjatë fazës së përgatitjes apo paraqitjes së pasqyrave financiare vjetore. MASR ka përfshirë në 

pasqyrat fiannanciare të dorëzuara shënimet shpjeguese sipas formatit të miratuar nga Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë, tё emёrtuar “Pyetёsor dhe shёnime shpjeguese për përgatitjen dhe 

raportimin e pasqyrave financiare vjetore”, i cili përbëhet nga 19 pyetje, që mbulojnë elementë të 

ndryshëm të raportimit financiar të njësive, por nuk ka plotësuar asnjë nga këto pyetje. Veprimi i 

mësipërm bie në kundërshtim me Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore të njësive të qeverisjes së përgjithshme”, 

Kreu 3.7 Rregullat për dhënien e shënimeve shpjeguese për pasqyrat financiare individuale. 

 

b. Auditimi i llogarive të të ardhurave dhe shpenzimeve. 
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Gjatë dy viteve në auditim formati i raportimit të pasqyrave financiare ka pësuar një ndryshim në 

renditje, konform udhëzimeve të nxjerra nga MFE. Kështu nëse në vitin 2017 pasqyra e shpenzimeve 

mban nr. 3/1, prej vitit 2018 kjo pasqyrë mban nr. 2 dhe përfshin si të ardhurat edhe të shpenzimet e 

vitit ushtrimor, të renditura njëra pas tjetrës. 

Formatet e miratuara që shoqërojnë llogarinë vjetore të aparatit të vitit 2017 dhe vitit 2018, janë 

plotësuar si më poshtë: 

 

Për vitin 2017 Pasqyra 3/1 “Shpenzime të ushtrimit” është plotësuar si më poshtë: 

Llogaritë e seksionit të funksionimit “Shpenzime të shfrytëzimit” për vitin 2017 paraqiten në shumën 

1,017,518 mijë lekë dhe përbëhet nga këto poste: 

Llog. 600 “Paga e shpenzime personeli” për 100,599 mijë lekë, në këtë post janë paraqitur pagat e 

personelit, e marra nga dokumentat justifikuese sipas detyrimeve të konstatuara dhe listë pagesat e 

ekzekutuara, ndihma ekonomike dhe shpërblimet e dhëna gjatë vitit ushtrimor 2017. 

Llogaria 601 “Kontribute të Sigurimeve Shoqërore” për 15,466 mijë lekë,që paraqet shpenzimet për 

sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, pjesa e paguar nga punëdhënësi. 

Llogaria 602 “Mallra dhe shërbime të tjera” për 100,154 mijë lekë që paraqet shpenzimet për blerje 

mallrash dhe shërbimesh të analizuar si më poshtë: 

Llog. 6020 “Materiale dhe shërbime zyre të përgjithshme” për 5,942 mijë lekë e cila nga vetë 

emërtimi paraqet shpenzimet që institucionet kanë kryer për blerje dhe kancelari etj gjatë vitit 2017. 

Llog. 6022 “Shërbime nga të tretët”për shumën 19,353 mijë lekë përfaqëson shpenzimet që 

institucionet tona kryejnë realizuar me shërbime nga të tretët energji elektrike, ujë, postë, komunikim 

si dhe ruajtje objektesh me roje civile. 

Llog. 6023 “Shërbime transporti” për shumën 6,344 mijë lekë përfaqësojnë shpenzime për automjetet 

e institucioneve si naftë, vaj, pjesë këmbimi etj. 

Llog. 6024 “Shpenzime udhëtimi” për shumën 17,778 mijë lekë përfaqësojnë shpenzimet që të gjithë 

institucionet e varësisë kryejnë për pagesën e dietave të punonjësve të tyre që largohen me punë 

jashtë vendbanimit të tyre. 

Llog. 6025 “Mirëmbajtje të zakonshme” për shumën 655 mijë lekë janë shpenzimet që janë bërë për 

mirëmbajtje dhe riparime të zakonshme të AQT-ve të tyre. 

Llog. 6027 “Detyrime për kompesime legale” për shumën 20,646 mijë lekë paraqet shpenzimet që 

institucioni ka kryer për vendimet gjyqësore të ekzekutuara gjatë vitit 2017 për punonjësit e larguar 

nga puna. 

Llog. 6029 “Shpenzime të tjera Operative” për shumën 19,375 mijë lekë përfaqëson shpenzime të 

tjera që nuk janë përfshirë në zërat e sipërpërmendur sipas kritereve të klasifikimit buxhetor. 

Në MASR në nxjerrjen e rezultatit financiar është përfshirë efekti i ndryshimit i gjendjeve 

inventariale pasqyruar në llog. 63 duke ndikuar në rritjen e të ardhurave të vitit 2017 me të njëjtën 

vlerë si dhe shpenzimet korrente. 

Pasqyra 3/2 “Të ardhura të ushtrimit”në këtë pasqyrë përfshihen të ardhurat e konstatuara gjatë vitit 

2017, analizuar si më poshtë: 

- Në postin “Të ardhura jo tatimore” shuma 13,744 mijë lekë përfshihen (llog.7111) të ardhurat e 

mbledhura nga të ardhurat sekondare e pagesa shërbimesh. 

- Në postin “Grante Korrente” shuma 984,064 mijë lekë paraqet transfertat nga buxheti i shtetit për 

MASR në vlerën 919,780 mijë lekë dhe Financimi i pritshëm nga buxheti (7206) në vlerën 64,283 

mijë lekë. 

Formati Nr. 4 “Burimet dhe Shpenzimet lidhur me Investimet” teprica në çelje tek rubrika shpenzime 

për investime 0 lekë korrespondon me llogaritë 231 të Aktivit të bilancit ushtrimi paraardhës. Po të 

njejtën gjë mund të themi edhe për tepricën në mbyllje në shumën 0 lekë që rakordon me shumën në 

mbyllje të llogarisë 231 në Aktiv të Bilancit. Konstatohet se edhe pjesa e parë e këtij formati tepricat 

në çelje dhe në mbyllje përkatësisht për llogaritë 111, 115 dhe 12 korespondojnë plotësisht me postet 

përkatëse në pasiv të bilancit në çelje dhe në mbyllje të ushtrimit. 

Formati Nr. 5 Pasqyra e “Lëvizjes së Cash-it” pasqyron Lëvizjet e mjeteve monetare të 

institucioneve. Teprica në mbyllje për gjendjen e likuiditeteve të MASR më datë 31 Dhjetor 2017, 
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rakordon me postin “Llogari në bankë” të aktivit të bilancit dhe me lëvizjet e llogarive të bankave të 

nivelit të dytë konform me nxjerrjet e bankave në fund të vitit 2017. 

Formati Nr. 6 “Gjendja dhe ndryshimet në aktivet e qëndrueshme”, është plotësuar jo vetëm për 

rubriken (II) “Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara”, por edhe atë “Aktive të Qëndrueshme të 

Patrupëzuara” që janë shtuar gjatë vitit 2017. Ai është plotësuar sipas gjendjes dhe lëvizjes së bërë 

sipas klasave dhe hyrjeve faktike dhe burimeve të financimit. 

Formati Nr. 7 “Pasqyra e amortizimeve” llogaritja e amortizimit është kryer konform kërkesave të 

udhëzimit Nr. 14 datë 28.12.2006 (i ndryshuar) të Ministrisë së Financave. 

Formati Nr. 8 “Pasqyra e lëvizjes së fondeve” është shprehje analitike e llogarive të Pasivit të Bilancit 

në çelje dhe përfundim të ushtrimit të vitit 2017 ku lëvizjet për shtesa dhe pakësime, rakordojnë me 

gjendjet përkatëse në bilanc dhe çdo shtesë e pakësim është kryer konform kërkesave të pasqyrës 

duke marrë të dhënat nga formatet përkatëse në Bilancin Kontabël. 

Formati Nr. 9 “Numri i punonjësve dhe fondi i pagave”, siguron një informacion të saktë mbi numrin 

e punonjësve, ndryshimet e ndodhura gjate vitit, fondin e pagave, shpërblimet suplementare dhe 

shpërblime të tjera, kontributet për Sigurimet Shoqërore dhe Tatimet e të ardhurave personale. Kjo 

pasqyrë është e rakorduar me të dhënat e paraqitura në Pasqyrën Nr. 3/1 Shpenzime të Shfrytëzimit, 

në llogaritë 6001 dhe 6002. Fondi i shpërblimeve përputhet me llog.6003 të pasqyrës 3/1. Fondi i 

ndihmave shoqërore përputhet me llog.6009 të pasqyrës 3/1. 

 

Për vitin 2018 Formati 2 “Pasqyra e performancës financiare” është plotësuar si më poshtë: 

 

Llogaritë e seksionit A “Të ardhurat” për vitin 2018 paraqiten në shumën 1,400,064 mijë lekë dhe 

përbëhet nga këto poste: 

- Në postin “Të ardhura jo tatimore” shuma 280,487 mijë lekë përfshihen (llog.7113) “Të ardhurat 

nga shitja e mallrave e shërbimeve” në shumën 136,654 mijë lekë dhe (llog. 719) “Të ardhura të tjera 

jo tatimore” në shumën 143,833 mijë lekë. Nga krahasimi i të dhënave të vitit të mëparshëm në 

pasqyrat e vitit 2018, me pasqyrat financiare të dorëzuara për vitin 2017 konstatohet se ka diferenca, 

kështu nëse të ardhurat jotatimore për vitin 2017 rezultojnë në shumën 13,744 mijë lekë , në 

krahasimin dy vjecar të pasqyrave të vitit 2018 kjo llogari rezulton në shumën 86,035 mijë lekë, ose 

72,291 mijë lekë më shumë. Posti “Të ardhura jo tatimore” midis dy pasqyrave konstatohet se ka 

ndryshime në Llogaritë 7111, “Të ardhura sekondare e pagesa shërbimesh”, Llog 7113 “Të ardhura 

nga shitja e mallrave e shërbimeve” dhe Llog. 719 “Të ardhura të tjera jotatimore”. 

- Në postin “Grante Korrente” shuma 1,119,576 mijë lekë paraqet: transfertat nga buxheti i shtetit për 

MASR në vlerën 1,070,106 mijë lekë dhe Financimi i pritshëm nga buxheti (7206) në vlerën 49,469 

mijë lekë. Nga krahasimi i të dhënave midis pasqyrave fiananciare të vitit 2017 dhe 2018 konstatohet 

se ka diferenca midis llogarisë 7200 “Transferta nga buxheti i shtetit” për vitin 2017. Kështu në 

pasqyrën e vitit 2018, për vitin e mëparshëm 2017 Llog. 7200 rezulton në shumën 951,203 mijë lekë, 

ndërsa në pasqyrat financiare të vitit 2017 kjo llogari rezulton në shumën 919,780 mijë lekë ose 

31,423 mijë lekë më shumë. 

Llog. 600 “Paga e shpenzime personeli” për 123,016 mijë lekë, në këtë post janë paraqitur pagat e 

personelit, e marra nga dokumentat justifikuese sipas detyrimeve të konstatuara dhe listë pagesat e 

ekzekutuara, ndihma ekonomike dhe shpërblimet e dhëna gjatë vitit ushtrimor 2018. 

Seksioni B “Shpenzimet” paraqiten në shumën 1,213,701 lekë, analizuar si më poshtë: 

Llogaria 600 “Pagat dhe përfitimet e punonjësve” në vlerën 123,016 mijë lekë paraqet shpenzimet për 

pagat e punonjesve për vitin 2018. 

Llogaria 601 “Kontribute të Sigurimeve Shoqërore” për 18,607 mijë lekë,që paraqet shpenzimet për 

sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, pjesa e paguar nga punëdhënësi. 

Llog. 6020 “Materiale dhe shërbime zyre të përgjithshme” për 1,226 mijë lekë e cila nga vetë 

emërtimi paraqet shpenzimet që institucionet kanë kryer për blerje dhe kancelari etj gjatë vitit 2018. 

Llog. 6021 “Materiale dhe shërbime speciale” për 13,407 mijë lekë e cila paraqet shpenzimet që 

institucionet kanë kryer për blerje dhe kancelari etj gjatë vitit 2018. 
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Llog. 6022 “Shërbime nga të tretët”për shumën 14,773 mijë lekë përfaqëson shpenzimet që 

institucionet tona kryejnë realizuar me shërbime nga të tretët energji elektrike, ujë, postë, komunikim 

si dhe ruajtje objektesh me roje civile. 

Llog. 6023 “Shërbime transporti” për shumën 2,752 mijë lekë përfaqësojnë shpenzime për automjetet 

e institucioneve si naftë, vaj, pjesë këmbimi etj. 

Llog. 6024 “Shpenzime udhëtimi” për shumën 25,850 mijë lekë përfaqësojnë shpenzimet që të gjithë 

institucionet e varësisë kryejnë për pagesën e dietave të punonjësve të tyre që largohen me punë 

jashtë vendbanimit të tyre. 

Llog. 6025 “Mirëmbajtje të zakonshme” për shumën 1,041 mijë lekë janë shpenzimet që janë bërë për 

mirëmbajtje dhe riparime të zakonshme të AQT-ve të tyre. 

Llog. 6027 “Detyrime për kompesime legale” për shumën 21,086 mijë lekë paraqet shpenzimet që 

institucioni ka kryer për vendimet gjyqësore të ekzekutuara gjatë vitit 2017 për punonjësit e larguar 

nga puna. 

Llog. 6029 “Shpenzime të tjera Operative” për shumën 28,679 mijë lekë përfaqëson shpenzime të 

tjera që nuk janë përfshirë në zërat e sipërpërmendur sipas kritereve të klasifikimit buxhetor. 

 

Në MASR në nxjerrjen e rezultatit financiar është përfshirë efekti i ndryshimit i gjendjeve 

inventariale pasqyruar në llog. 63 në vlerën 6,940 mijë lekë duke ndikuar në rritjen e të shpenzimeve 

të vitit 2018. Për vitin 2018 MASR sipas pasqyrave financiare rezulton me rezultat debitor në vlerën 

186,362 mijë lekë. Sipas kësaj pasqyre, për vitin e mëparshëm 2017 rezultati i periudhës është 83,993 

mijë lekë, ndërsa sipas pasqyrave financiare të vitit 2017 kjo rezulton 0. Nga grupi i auditimit u 

përmblodhën të dhënat ë mëposhtme në lidhje me rezultatin e veprimtarisë gjatë vitit ushtrimor 2017 

dhe 2018. 

 

Tabela nr. 1 “Rezultati i veprimtarisë për vitin 2017, 2018” 

Në lekë 

  Viti 2017 (PF 2017) Viti 2017 (PF 2018) Viti 2018 (PF 2018) 

Shpenzimet         1,017,518,853 1,017,528,853 1,213,701,489 

Të ardhurat         1,017,518,853 1,101,522,513 1400064304 

Rezultati i veprimtarisë                           -             83,993,660           186,362,815  

 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004, “Për kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar, Neni 10 Bazat dhe parimet mbështetëse... “1. Pasqyrat 

financiare sigurojnë transparencën përmes te dhënave te plota dhe paraqesin, me vërtetësi, te dhënat 

e nevojshme për vendimmarrje. Ato përgatiten bazuar ne një kontabilitet ushtrimor dhe ne 

vijueshmërinë e veprimtarisë se njësisë ekonomike, për një te ardhme te parashikueshme. ” dhe Neni 

11 Krahasueshmeria... “1. Pasqyrat financiare duhet t'u japin mundësi përdoruesve qe te bëjnë 

krahasime ndërmjet ushtrimeve te ndryshme kontabël” 

 

c. Vlerësimi nëse aktivi dhe pasivi janë llogaritur dhe kontabilizuar saktë dhe në përputhje me aktet 

ligjore dhe nënligjore përkatëse si dhe rakordimi me pasqyrat e tjera financiare. 

Nga auditimi u konstatua se: 

Bilanci i vitit 2017 i Ministrisë së Arsimit dhe të Sportit është dorëzuar në Degën e Thesarit Tiranë 

me shkresën nr. 2162 prot, datë 26.02.2018, për vitin 2017 dhe me shkresën nr.3439, datë 26.03.2019 

për vitin 2018, të vulosur dhe nënshkruar nga Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues, pra brenda 

afateve ligjore. 

Veprimet kontabël janë kryer konform dispozitave ligjore në fuqi, ku çdo regjistrim është bërë në 

bazë të dokumenteve justifikuese, si dhe janë zbatuar parimet e përgjithshme për përgatitjen e 

llogarive vjetore dhe mbajtjen e kontabilitetit. Të gjitha veprimet regjistrohen në librat kontabël në 

mënyrë sistematike dhe kronologjike të marra nga dokumentet bazë. Nga auditimi me zgjedhje 

rezultoi se dokumentet justifikuese për kryerjen e veprimeve ekonomike, janë plotësuar konform 
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dispozitave ligjore në fuqi. Sistemi i kontabilitetit në këtë institucion  mbahet me programin “Financa 

5”. 

 

Nga verifikimi i llogarive të bilancit rezulton se, llogaritë e Aktivit dhe të Pasivit kuadrojnë me 

pasqyrat financiare dhe llogaritë sintetike kuadrojnë me ato analitike. 

 

Bilanci Kontabël për grupet e llogarive të Aktivit gjendje më 31.12.2017, më 31.12.2018, krahasuar 

gjendjen e tyre më 31.12.2016, paraqiten si më poshtë:       

në lekë 
Grupet            Emërtimi Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018 

      A.  Aktive të Qëndrueshme  268,546,324 276,300,983 244,297,943 

      B.  Aktive Qarkulluese 169,988,338 127,609,533 106,064,644 

      C.  Llogari  të Tjera Aktive 0 4,213,846                      4,213,846 

Totali 438,534,662 408,124,362 354,576,433 

Burimi: MASR, Përpunuar nga grupi i auditimit 

 

Sipas pasqyrave financiare vjetore të viteve 2016, 2017 dhe 2018, në Aktivin e Bilancit Kontabël 

rezulton se, më datë 31.12.2016, 31.12.2017 dhe 31.12.2018 “Aktivet e Qëndrueshme” zënë 

përkatësisht 61 %, 67,7 % dhe 68,9 % të vlerës totale të aktivit ndërsa, “Aktivet Qarkulluese” zënë 

38,7 %, 31.2 % dhe 29,9 %. Llogari të tjera aktive përfaqësojnë shpenzime të periudhave të 

ardhshme, të cilat janë regjistruar në kontabilitet fillimisht në vitin 2018 dhe kanë ruajtur të njëjtën 

vlerë në vitin 2018. Këto zënë 1% të totalit të aktivit për të dy vitet. 

 

Në vitin 2017 në krahasim me vitin 2016, Aktivet e Qëndrueshme janë rritur në vlerën 7,754,659 lekë, 

që ka ardhur si rezultat i pasqyrimit të blerjeve të aktiveve në këtë vit. Në vitin 2018, në krahasim me 

vitin 2017,në Aktivet e Qëndrueshme kemi një zbritje në masën 32.003.040 lekë, e cila ka ardhur si 

.rezultat i aplikimit të normave të Amortizimit bazuar në Udhëzimin Nr 8 datë 09.03.2018 “Për 

Procedurat e Përgatitjes ,Paraqitjes dhe Raportimit të Pasqyrave Financiare Vjetore në Njësitë e 

Qeverisjes së Përgjithshme” 

“- Për aktivet afatgjata, materiale si: ndërtesat, konstruksionet, linjat teknologjike e të prodhimit dhe 

makineritë e pajisjet me afat të gjatë shërbimi, duhet të zbatohet norma 5%, duke i llogaritur veçmas 

me vlerën e mbetur; 

- Kompjuterët, pajisjet e ruajtjes së të dhënave, softe e sisteme informacioni të amortizohen mbi bazë 

grupimi me normën 25%; 

- Për të gjitha aktivet e tjera afatgjata materiale duhet të zbatohet norma vjetore e amortizimit 20% 

mbi bazë grupimi; dhe 

- Për aktivet afatgjata jomateriale, amortizimi të llogaritet me metodën lineare me normë amortizimi 

15%.”.  

Zëri i amortizimit të Aktiveve të Qëndrueshme krahasuar në vite ka pësuar rritje, konstatohet se 

amortizimi është llogaritur sipas normave të miratuara.  

- Aktivet qarkulluese në fund të vitit 2016 rezultojnë me gjendje në vlerën 169,988,388 lekë, me një 

pakësim për 42,378,799 lekë, në fund të vitit 2017, dhe me një vlerë përsëri në ulje në fund të vitit 

2018 prej 21,544,889 lekë. 

Nga verifikimi me zgjedhje i llogarive debitore rezultoi se, evidentimi, kontabilizimi dhe 

dokumentimi i tyre është kryer konform rregullave. Rakordimi dhe kuadrimi është bërë si për 

llogarinë sintetike dhe ato analitike për të gjithë periudhën objekt auditimi. 

 

Bilanci Kontabël për grupet e llogarive të Pasivit më 31.12.2016, 31.12.2017 dhe më 31.12.2018, 

paraqiten si më poshtë: 

 

Tabela nr.  “Pasivi i bilancit MASR 

në lekë 
 Grupet               Emërtimi            Viti 2016           Viti 2017 Viti 2018 

   A. Fonde të veta 335,631,153          323,676,060 288,946,342 

   B. Detyrime 102,903,509          84,448,302 65,630,091 
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   C. Llogari të tjera                               0                            0 0 

Totali             438,534,662          408,124,362 354,576,433 

Burimi: MASR, Përpunuar nga gurpi i auditimit 

 

Nga të dhënat përmbledhëse të Pasivit të Bilancit Kontabël, të cilat përfaqësojnë burimet që kanë 

përballuar krijimin e aktiveve, rezulton se, “Fondet e veta” më 31.12.2016, zënë rreth 76 % të pasivit 

të bilancit, ndërsa, zëri “Detyrimet” zënë 23 % të totalit të pasivit. Më 31.12.2017, fondet e veta zënë 

rreth 79 % të pasivit të bilancit, ndërsa zëri “Detyrimet” zë 21 % të totalit të pasivit. Për vitin 2018 

fondet e veta zënë rreth 81 % të pasivit të bilancit, ndërsa zëri “Detyrimet” zënë 19 % ndaj totalit të 

pasivit. 

Në krahasim me vitin 2016, në vitin 2017“Fondet e veta” janë pakësuar në vlerën 11,955,093 lekë, 

detyrimet të cilat përbëhen nga detyrimet afatshkurtra në krahasim me vitin 2016 në vitin 2017 janë 

pakësuar  në vlerën 18,455,207 lekë, kjo si rezultat i pasqyrimit në evidencën kontabile i detyrimeve 

ndaj të tretëve ashtu sikurse përcaktohet në udhëzimin e Ministrisë së Financën për mbylljen e 

llogarive vjetore 2018. Ndërsa në krahasim me vitin 2017, në vitin 2018“Fondet e veta” janë 

pakësuar me 34,729,718 lekë, ndërsa detyrimet të cilat përbëhen nga detyrimet afatshkurtra, në 

krahasim me vitin 2017 në vitin 2018 janë pakësuar  në vlerën 18,818,211 lekë, si rezultat i 

konstatimit të detyrimeve për kontratat e lidhura në fund të vitit 2017 dhe që realizohen në vitin 2018. 

Llogaria 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)” është një llogari që në PF të sektorit publik 

paraqitet në rubrikën e të drejtave dhe përfaqëson detyrimin që shteti i ka institucionit për shpenzime 

të konstatuara gjatë periudhës ushtrimore, por ende të papaguara (grantet korrente apo kapitale 

merren nga buxheti i shtetit). Raste specifike te tilla mund të jenë këto (por jo vetëm) si: pagat dhe 

sigurimet shoqërore e shëndetësore, apo ndonjë detyrim për tatimin mbi të ardhurat që konstatohen si 

shpenzime në muajin dhjetor të vitit, por paguhen nga buxheti i vitit të ardhshëm. 

 

Posti ”Detyrime” përbëhet vetëm nga detyrimet afatshkurtra të cilat arrijnë në vlerën 84,448,302 lekë 

për vitin 2017 dhe vlerën 65,630,091 lekë për vitin 2018, me një rënie prej 18,818,211 lekë ose 22% 

më pak. Për vitin 2017, rreth 42% të detyrimeve afatshkurtra e përbën artikulli 466 “Kreditorë për 

mjetet në ruajtje” dhe rreth 23% e përbën artikulli 4341 “Të tjera operacione me shtetin (kreditor)”. 

Për vitin 2018 përqindjen më të lartë kundrejt totalit të detyrimeve afatshkurtra e zënë të njëjtët 

artikuj si në vitin 2017, por kjo përqindje ka pësuar rënie përkatëisht për artikullin 466 në vlerën 

5,590,645 lekë dhe artikulli 4341 është rritur në vlerën 595,549 lekë. Artikulli 466 “Kreditorë për 

mjete në ruajtje” ka të përfshirë garancinë e punimeve të parkut olimpik dhe rikonstruksioni i aparatit 

të MASR, për të cilat është bërë likujdimi në vlerën 5,590,645 lekë përgjatë vitit 2018. 

Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” ka pësuar rënie 14,003,528 lekë, si rezultat i 

likujdimeve të bëra në vitin 2018. 

Llogaria “Personeli e llogari te lidhura me to” në shumat 7,129,830 lekë për vitin 2017 dhe 7,249,072 

lekë për vitin 2018, përfaqëson detyrimin për pagat e personelit të MASR të muajit Dhjetor 2016 që 

paguhen në Janar 2017 dhe të muajit Dhjetor 2017 që paguhen në Janar 2018 që i përgjigjet 

listëpagesave përkatëse. 

Llogaria “Detyrime ndaj shtetit per tatim-taksa” në shumat 904,321 lekë dhe 841,680 lekë 

përkatësisht për vitet 2017 dhe 2018 dhe përfaqëson detyrimet e MASR ndaj degës së tatim-taksave 

për tatimin mbi të ardhurat nga punësimi të punonjësve, detyrime që shlyhen në muajin Janar 2017 

dhe 2018. 

Llogaria 4341 “Të tjera operacione me shtetin(kreditor)”në shumat, për vitin 2017 përkatësisht 

19,778,450 lekë dhe për vitin 2018 shumën 20,373,999 lekë. Këto përfaqësojnë detyrimet për 

buxhetin e shtetit për derdhjen e mundshme të MASR. Sipas udhëzimit të MFE nr. 8, datë 9.3.2018 

“Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” Llogaria 4341 ”Operacione me shtetin (detyrime)” është një llogari që në 

PF të sektorit publik paraqitet në pasiv, në rubrikën e detyrimeve dhe perfaqëson detyrimin që 

institucioni i ka shtetit për të ardhurat e konstatuara e të paarkëtuara nga vitet e mëparshme, 

megjithatë nga MASR kjo llogari nuk ka vënë në dispozicion një shpjegim analitik. 
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Llogaria “Sigurime shoqërore”në shumën 2,699,576 lekë për vitin 2017 dhe 2,988,604 lekë për vitin 

2018 përfaqëson detyrimin e MASR për derdhjen e kontributeve për sigurimet shoqërore të muajit 

dhjetor, detyrime që shlyhen në muajin Janar të vitit pasardhës. 

Llogaria “Sigurime shëndetësore”në shumën 0 lekë përfaqëson detyrimin që MASR duhet të ketë për 

derdhjen e kontributeve për sigurimet shëndetësore të muajit dhjetor, detyrime që shlyhen në muajin 

Janar të vitit pasardhës, por për të cilat MASR nuk ka reflektuar si zë të vecantë, por të përfshirë tek 

llogaria e mësipërme, e “sigurimeve shoqërore”. 

Llogaria “Kreditorë të ndryshëm”në shumën 928,752 lekë për vitin 2017 dhe 763,536 mijë lekë për 

vitin 2018, përfaqëson detyrimin ndaj Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare, për parkun e 

delegacioneve në shumën 250 mijë lekë, detyrim kthimi për furnitorë të ndryshëm në vlerën 751 mijë 

lekë për sa derdhur gabim në llogarinë bankare. Gjatë vitit 2018 detyrimi është ulur në vlerën 165 

mijë lekë, si rezultat i likujdimit të njërit prej furnitorëve. 

 

Nga auditimi mbi rakordimet ndërmjet situacionit të shpenzimeve, mbajtur me Degën e Thesarit 

Tiranë dhe gjendjes së llogarive ekonomike në pasqyrat financiare, nuk u konstatuan diferenca. 

 

 

Titulli i gjetjes 

nr. 1 

Pasaktësi e të dhënave të vitit ushtrimor të mëparshëm, reflektuar në pasqyrat 

financiare të vitit 2018 

Situata: 

Nga krahasimi i të dhënave të reflektuara në lidhje me vitin e mëparshëm gjatë 

raportimit të pasqyrave financiare të vitit 2018, me pasqyrat financiare të 

dorëzuara për vitin 2017 konstatohet se ka diferenca. Kështu nëse të ardhurat 

jotatimore për vitin 2017 rezultojnë në shumën 13,744 mijë lekë , në krahasimin 

dy vjecar të pasqyrave të vitit 2018 kjo llogari rezulton në shumën 86,035 mijë 

lekë, ose 72,291 mijë lekë më shumë. Posti “Të ardhura jo tatimore” midis dy 

pasqyrave konstatohet se ka ndryshime në Llogaritë 7111, “Të ardhura sekondare 

e pagesa shërbimesh”, Llog 7113 “Të ardhura nga shitja e mallrave e shërbimeve” 

dhe Llog. 719 “Të ardhura të tjera jotatimore”. 

Diferenca konstatohen edhe në zërin e rezultatit të veprimtarisë, ku sipas kësaj 

pasqyre, për vitin e mëparshëm 2017 rezultati i periudhës është 83,993 mijë lekë, 

ndërsa sipas pasqyrave financiare të vitit 2017 kjo rezulton 0. Veprimet e 

mësipërme bien në kundërshtim me Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004, “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar, Neni 10, 11 Krahasueshmeria. 

Kriteri: 
Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i 

ndryshuar, Neni 10, 11 Krahasueshmeria. 

Ndikimi/Efekti: Mungesë saktësie në raportimin e të dhënave krahasimore të pasqyrave financiare 

Shkaku: Ndryshimi i formatit të raportimit financiar 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: 
MASR të marrë masat e nevojshme në sistemimin e diferencave të të ardhurave 

dhe rezultatit të veprimtarisë së institucionit për vitin 2017. 

 

 

 

Detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën në auditim. 

 

Mbi raportimin e detyrimeve të prapambetura të akumuluara dhe krijuara rishtazi për vitin 

2018. 
 

Në zbatim të ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktuale e tregtare”, vendimit 

nr.50, datë 5.2.2014, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe 

shlyerjen e detyrimeve të prapambetura e të planit të veprimit”, si dhe të udhëzimit nr. 5, datë 

27.02.2014, të ministrit të Financave “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, detyrimet e 

prapambetura të krijuara rishtazi dhe akumuluara deri më 31 Dhjetor 2018, për Aparatin e MASR 

dhe institucionet e varësisë janë të detajuara, sipas Tabelës nr.1. 
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Ky informacion vjen si rezultat i gjendjes së detyrimeve të prapambetura në fillim të periudhës 

(01.01.2018), dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr.230/1, datë 

29.01.2018 dhe lëndë  “Informacion mbi detyrimet e prapambetura apo të krijuara rishtazi për 

periudhën Janar-31 Dhjetor 2017”. 

Sipas legjislacionit të sipërcituar, nga ana e MASR, është përpunuar mbi baza 3/mujore, informacioni 

dërguar nga njësitë shpenzuese të MASR mbi ecurinë e likuidimit të detyrimeve të prapambetura, 

detyrimet e akumuluara dhe detyrimet e krijuara rishtazi për periudhën raportuese. 

 

Për sa më sipër vlera e detyrimeve të prapambetura të krijuara rishtazi dhe akumuluara deri me 

31.12.2018, e grupuar sipas njësive shpenzuese të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë paraqitet 

si më poshtë: 

 

Tabela nr.1. Vlera e grupuar e detyrimeve të prapambetura në fillim dhe fund të vitit 2018 
 

Ministria e Linjës Detyrimet e prapambetura te akumuluara ne fund te periudhes 
 Gjendja në fillim të periudhës 01.01.2018 Gjendja në fund të periudhës 31.12.2018 

 në lekë në % në lekë në % 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 179,501,845  273,117,889 100% 

Aparati i Ministrisë 3,525,235 2 % 3,625,520 1.3 

Institucione të arsimit parauniversitar 82,657,512 46 % 17,729,667 6.5 

(DAR/ZA)     

IAL Publike 93,319,098 52 % 251,762,702 92.2 

Burimi i të dhënave :Drejtoria e Buxhetit dhe menaxhimit Financiar  

 

Për sa më sipër vihet re se, detyrimet e krijuara rishtazi dhe akumuluara deri më 31 dhjetor 2018, në 

masën më të madhe janë krijuar nga institucionet publike të arsimit te lartë, përkatësisht: Gjendja e 

detyrimeve në fund të vitit 2017 nga IAL publike ka qenë në masën 93.3 milion lekë ose 52 % e 

detyrimeve të trashëguara në vitin 2018 dhe në fund të vitit 2018 këto detyrime arritën në masën në 

masën 251.7 milion lekë ose 92% të tyre.  Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe 

kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, këto institucione 

gëzojnë autonomi financiare dhe shlyerja e detyrimeve të krijuara rishtazi realizohet nga të ardhurat e 

krijuara nga këto institucione dhe jo nga fondet buxhetore. 

Nga IAL publike për vitin 2018, konstatohet një rritje e detyrimeve të prapambetura afro 3 herë më 

shumë në krahasim me një vit më parë, dhe e detajuar kjo sipas njësive: 
Tabela nr.2 “Masa e detyrimeve të prapambetura e detajuar sipas IAL publike” 

NR Institucioni 

Gjendja në fillim të 

periudhës 01.01.2018 

% 

Gjendja në fund të 

periudhës 31.12.2018 

% 

1 Universiteti Tiranes Tirane 25,895,345 27,75 12,221,118 4,85 

2 Universiteti Politeknik, Tiranë         

3 
Universitetit të Mjekësisë Tiranë 

1,477,000 1,58 7,041,836 2,80 

4 Universiteti Bujqesor i Tiranes 1,058,100 1,13 1,196,116 0,48 

5 Universiteti "F.S. Noli", Korçe         

6 Universiteti i Arteve Tirane         

7 Universiteti i Sporteve, Tirane 3,226,710 3,46     

8 

Universiteti "Aleksander Xhuvani" 
Elbasan 1,520,702 1,63     

9 

Universiteti "Eqerem Cabej" 

Gjirokaster         

10 

Universiteti "Luigj Gurakuqi " 

Shkoder         

11 Universiteti "I.Qemali" Vlore 233,292 0,25     
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12 

Universiteti "Aleksander Moisiu" 
Durres 54,306,865 58,2 231,303,632 91,9 

13 

Akademia Studimeve  Albanologjike, 

Tirane 215,172 0,23     

14 

Qendra Ndëruniversitare e Shërbimeve 

te Rrjetit Telematik,  Tirane 

5,385,912 5,77     

  TOTALI 93,319,098 100 251,762,702 100 

 

Nga viti 2017, IAL publike trashëguan në vitin 2018 detyrime në masën 93.3 milion lekë, dhe 

sikurse paraqitet sa më sipër detyrimet më të mëdha të krijuara nga IAL publike në fund të 

periudhës 2018, janë realizuar nga: 

1. Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në shumën prej 231.3 milion lekë ose 92 % të 

detyrimeve totale të raportuara. 

2. Universiteti i Tiranës në shumën prej 12.2 milion lekë ose 4.8 % të detyrimeve te pa 

likuiduara. 

3. Universiteti i Mjekësisë Tiranë në shumën prej 1.2 milion lekë ose 0.5% të detyrimeve te pa 

likuiduara. 

4. Institucionet e tjera publike nuk kanë detyrime financiare të krijuara rishtazi për vitin 2018. 

Detyrimet e krijuara rishtazi nga IAL publike kanë ardhur pasi këto institucione kanë trashëguar 

detyrime nga viti 2017 apo kanë ndërmarrë në vitin 2018, angazhime financiare për shpenzime të 

kontraktuara me fonde e veta (të ardhurat).  

Në lidhje me arsyet e borxhit në vlerë të konsiderueshme që Universiteti “Aleksandër Moisiu” 

Durrës, ka, nga intervistat e kryera me specialistët e financës dhe buxhetit në MASR, sqarohet se : 

Deri në shtator të viti 2019, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, ka detyrime të palikujduara në 

vlerën 242.7 milion lekë. Në këtë vlerë 96 % të totalit apo shuma prej 196,818,132 lekë e zënë 

kontrata në lidhje me punimet ndërtimore për ndërtimin e kampusit të ri universitar  dhe pajisja e 

godinës së re me orenditë e nevojshme. 

Kontrata e parë është ajo me nr.910/6.prot , datë 24.01.2013 ”Për ndërtimin e kampusit të ri 

Universitar” si dhe godina e dytë për Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës, shtesa. Kjo kontratë 

ka pasur vlerë fillestare 636,303,341 lekë dhe shtesë kontrate prej 113,000,638 lekë, pra në total një 

vlerë prej 749,303,979 lekë.Nga MASR në lidhje më këtë kontratë janë paguar nga buxheti i shtetit 

vlera 285,519,009  lekë dhe nga të ardhurat e universitetit është paguar vlera 260,061,761 lekë.Vlera 

e mbetur për të cilën Universiteti është debitor deri në dhjetor 2018, është 203,723,210 lekë. 

Universiteti i Durrësit vazhdon të ketë përsëri akumulim të detyrimeve të prapambetura sepse 

përgjatë 9-mujorit të parë të vitit aktual 2019, nga granti i miratuar për mbështetjen studentore, 

88,900,000 lekë janë përdorur për rimbursimin e tarifave të shkollimit. 

MASR shprehet se : Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në 

institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, këto institucione gëzojnë autonomi 

financiare dhe shlyerja e detyrimeve të krijuara rishtazi realizohet nga të ardhurat e krijuara nga 

këto institucione dhe jo nga fondet buxhetore, por nisur nga situata që paraqitet tek Universiteti I 

Durrësit rezulton që detyrimet vijnë duke u rritur dhe në lidhje më këto nga buxheti I shtetit janë 

paguar 285,5 mln lekë dhe nga të ardhurat e universitetit janë paguar 260 mln lekë . Nisur nga të 

ardhurat që ky institucion mbledh probabiliteti më i madh është që këto detyrime të vazhdojnë të 

paguhen nga buxheti i shtetit dhe jo nga të ardhurat e krijuara nga ky institucion, duke e rënduar 

përherë e më shumë atë. Në lidhje me këtë vit akademik, sikurse për çdo vit tjetër, fluksi i mbledhjes 

së të ardhurave parashikohet të jetë në muajt tetor-nëntor-dhjetor pasi kjo periudhë përkon me 

fillimin e vitit të ri akademik. Gjithashtu për periudhën 2016-2018, nga fondi i të ardhurave të 

Universitetit janë paguar 127,188,405 lekë vetëm për orët e zhvilluara mbi normë nga personeli 

akademik. Nisur nga të ardhurat që IAL realizojnë për periudhën në auditim kontatohet se këto të 

ardhura janë shumë më të vogla në raport me shpenzimet që këto universitete kanë dhe konkretisht 

situatë problematike paraqitet tek UAMD, Universiteti i Vlorës, Universiteti i Shkodrës, Universiteti 



 

91 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 Raport Përfundimtar për auditimin financiar e të përputhshmërisë të ushtruar në 

“Ministrinë e Arsimit,  Sportit dhe Rinisë Tiranë” 
 
 

 

i Korçës dhe Universiteti I Sporteve. Në mënyrë të përmbledhur  raporti i të adhurave me shpenzimet 

për IAL-të publike paraqitet në tabelën nr.3, në vijim: 

Tabela nr.3. 

 
Burimi i të dhënave :Drejtoria e Buxhetit dhe menaxhimit Financiar, përpunuar nga audituesi. 

 

Për sa më sipër nuk ka një analizë të detajuar në lidhje me Universitetin e Durrësit, një planifikim të 

mirëfilltë të ardhurash ku të parashikohet me afate konkrete mënyra  se si do të ulet ky detyrim, si 

dhe nuk ka nxjerrje përgjësie as nga Ministria e Arsimit e as nga Bordi I Universitetit,  kur jemi 

përpara një fakti të pamohueshëm që ky borxh do të rëndojë buxhetin e Shtetit edhe pse Ligji 

80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën 

e Shqipërisë”, iu jep autonomi financiare,  dhe shlyerja e detyrimeve të krijuara rishtazi realizohet 

nga të ardhurat e krijuara nga këto institucione dhe jo nga fondet buxhetore. 

-Detyrimet e prapambetura të raportuara nga njësitë shpenzuese në fund të periudhës vijnë si rezultat 

i angazhimeve të marra nga njësitë shpenzuese për blerje apo shërbime të pa mbuluara me fonde dhe 

shpenzime nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë kryesisht për largime nga 

puna. Vlerat e detyrimeve të prapambetura të grupuara sipas natyrës së shpenzimit për periudhën 

2017-2018,  paraqiten si më poshtë : 

Tabela nr.4 “Masa e detyrimeve të prapambetura e detajuar sipas natyrës së shpenzimit” 
Ministria e Linjës Detyrimet e prapambetura te akumuluara ne fund te periudhës sipas natyrës se detyrimit 

 viti 2017  viti 2018 
 në leke  në % në leke   në % 

Total_Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 86,182,747  100 24,501,620   100 
Ekzekutim vendimeve gjyqesore te formes se 
prere 46,669,659  54 21,355,187  87 
Pagesa Autore, vleresues Matura Shteterore 23,962,704  28 0   - 
Sherbim transporti nxenes + mesues 334,080  0 1,731,961  7 
Sherbim interneti 5,156,078  6 1,181,736   5 
Blerje pajisje 3,860,907  4 0  - 
Blerje kancelari, materiale, sherbime te tjera 6,199,319  7 0   - 
Rikonstruksione objektesh + ndertime te reja 0  - 232,736  1 

Burimi i të dhënave :Drejtoria e Buxhetit dhe menaxhimit Financiar, përpunuar nga audituesi 
 

Në lidhje me detyrimet e mbartura nga viti 2018 si dhe të krijuara rishtaz për vitin 2019 në lidhje me 

MASR-në (aparati) paraqiten në tabelën në vijim: 

 

Tabela nr.5. 
Nr Kreditori Shuma sipas 

kontratës 

/vendimi 

gjyqësor 

Data e transaksionit Shuma/lekë Vlera për t’u 
paguar 

Pagesa të 
kryera 

Arsyeja e 
diferencës 

1 Permbaruesi    Per 

kreditorin " " 

6,235,690 Nr Vend 602 dt 

11.03.2014 

 

- - 6,235,690 Mbyllet si 

detyrim     

Rikthyer ne pune 
 

2 Permbaruesi " "per  

kreditorin   " "Nr 

vend. 2437 dt 
18.11.2015 

4,426,558 Nr vend. 2437 dt 

18.11.2015 

 

 290,720 4,135,838 Pagesë me keste 

 

3 Permbaruesi " "per  
kreditorin   "" 

3,802,753 Nr Vend. 2482 dt 
19.11.2015 

 

 - 
 

3,802,753 
 

Mbyllet si 
detyrim     

Rikthyer ne pune 

 

4 Kreditori   5,374,800 Nr Vendim. 3048 dt  381,600 4,993,200 Pagesë me keste 

Nr Emwrtimi Totali UT

Un/Mje

ksisw

Univ. 

Politek

nik TR

Univ.Bu

jqwsor

Univ Fan 

Noli 

Korcw

Univ.i 

Arteve

Univ . I 

Sporteve

Univ 

A.Xhuva

n 

Elbasan

Univ. 

Gjirok

astwr

Univ. 

Shkodw

r

Univer

s. 

Vlorw

Univers. 

Durrws

Akadem

ia e 

Stud 

Albanol

ogjike

Agjenc

ia e  

Akredi

tuar RASH QSHA

1
 Totali te  

ardhurave 3,529,858
1,101,354 455,144 381,537 397,223 116,064 38,192 66,373 318,216 40,870 2,418 122,248 303,940 19,401 37,993 53,924 74,960

2

Totali I 

Shpenzimeve 

2018 3,292,858
1,036,804 243,108 358,585 253,296 129,350 31,623 68,491 238,169 25,867 165,373 359,796 344,486 9,949 25,999 1,248 715

3
Realizimi ne 

% ndaj planit 93% 94% 53,4% 94%
64%

111,4 % 82,7% 103% 75% 63% 6839% 294% 113% 51% 68% 2,3 % 95%
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 15.07.2014 

 

   

5 Permbaruesi " "per  
kreditorin   " " 

 

3,433,500 
 

Nr.Vendm. 440 dt 
05.03.2016 

 

                     -    3,433,500 
Mbyllet si 
detyrim     

Rikthyer ne pune 

6 Permbaruesi ""per  

kreditorin   " " 
4,359,540 

Nr Vendim 2751 dt 

17.12.2015 
  308,640 4,050,900 Pagesë me keste 

7 Permbaruesi ""  për  

kreditorin   ""  
3,759,720 

Nr.Vendm 3650 dt 

07.11.2016 
  263,840 3,495,880 Pagesë me keste 

8 Permbaruesi ""  për  

kreditorin   "" 4,179,740 
Nr Vendim 1974 dt 

11.05.2017 
                     -    4,179,740 

Mbyllet si 

detyrim     
Rikthyer ne pune 

9 Permbaruesi 

"Poëer&Justice " 
Permbarues gjyqsor 

Z.,  për  kreditorin   

" 

3,486,800 
Nr Vendim 1712 dt 

01.07.2015 
  363,840 3,122,960 Pagesë me keste 

10 Permbaruesi ""  për  
kreditorin   "" 

7,260,350 
Nr Vendim 1470 dt 

12.12.2013 
  771,000 6,489,350 Pagesë me keste 

11 Kreditori   

2,759,833 
Nr Vendim 4333  dt 

07.12.2016 
                     -    2,759,833 

Mbyllet si 

detyrim     

Rikthyer ne pune 

12 Shoqeria 

Permbarimore " "  

për  kreditorin   "A  
sh.a) 

96,390,000 
Nr Vendim 9574  dt 

18.12.2018 
96,390,000 96,390,000                       -    

Depozituar ne 

MASR me nr 

Prot 3304/1 dt 

21/03/2019 

13 CO shpk 125,169,600 30.05.2019 117,249,600 117,249,600 7,920,000 30.05.2019 

 Totali 270,638,884                -    213,639,600  216,019,240  54,619,644               -    

Burimi i të dhënave :Drejtoria e Buxhetit dhe menaxhimit Financiar, përpunuar nga audituesi 
Sikurse konstatohet  kemi një rritje të konsiderueshme të detyrimeve në Institucionin Qendror të 

MASR-së pasi nga vlera prej 24,501,620 lekë në fund të vitit 2018, vlera e detyrimeve deri në 

30.09.2019 ka arritur në shumën 216,019,240 lekë.  

 

E dhënë grafikisht,kjo rritje për aparatin e MASR-së jepet: 

 

 
 

Kjo rritje e detyrimeve gjatë 9-mujorit 2019 , ka ardhur si pasojë e dy vendimeve, të cilat sqarohen në 

vijim:  

1-Detyrimi në vlerën 96,3 mln lekë i zyrës Përmbarimore "J "  për  kreditorin   "A”, rrjedh pasi në 

vitin 2009 dhe në vitin 2011, në kuadër të projektit “Cilësi dhe Barazi ne Arsim”, ndërmjet MASR 

dhe kompanisë A sh.a janë nënshkruar kontrata me objekt “Lidhja dhe sigurimi me shërbimin e 

internetit për 2000 shkollat dhe institucionet  e sistemit arsimor parauniversitar”. 

Këto kontrata janë nënshkruar në zbatim të projektit “Cilësi dhe Barazi në Arsim” projekt i 

implementuar nga MASR, Institucionet Arsimore (Drejtorive dhe Zyrave Arsimore), në përputhje me 

marrëveshjet e huasë ndërmjet donatorëve IDA, BEI dhe CEB dhe qeverisë shqiptare. Në zbatim të 

Manualit Operacional të Projektit CBA (POM) mbi bazën e të cilit njësitë implementuese në MAS 

dhe institucione të tjera zbatojnë projektin, për të gjithë kontratat e nënshkruara në kuadër të këtij 

projekti, për punë/mallrash apo shërbime, me Urdhër të Titullarit të Institucionit është ngritur dhe 

funksiononte një Grup për Menaxhimin e Kontratës ose shkurt GMK. Ministria e Arsimit kundrejt 

Aparati i 

Ministrise. 
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detyrimeve kontraktore ka planifikuar dhe disbursuar çdo vit nga Bankat kreditore  fondet për të 

mbuluar/ likuiduar çdo detyrim apo kontratë sipas afateve të përcaktuara. Kjo vërtetohet dhe me 

pagesat e kryera deri në fund të vitit 2013. Sipas kontratave në fjalë, A në cilësinë e furnizuesit të 

shërbimit duhet të faturonte instalimin e pajisjeve brenda 3 deri në 6 muaj, si dhe shërbimin e kryer, 

çdo tre muaj pranë Ministrisë së Arsimit, Institucioneve Arsimore (Drejtorive dhe Zyrave Arsimore), 

të shoqëruar me kërkesë për pagesë dhe akt-rakordimet e firmosura nga të dyja palët. 

Faktikisht ka ndodhur që A i ka paraqitur faturat për pagesë në kapërcim të afateve të parashikuara 

në kontratë, duke i sjellë këto fatura pas 1 viti nga kryerja e shërbimit apo afati i paraqitjes së tyre 

specifikuar në kontratë.Mos kryerja pagesave nga MASR brenda vitit buxhetor sipas fondeve te 

planifikuara  ka ardhur si rezultat i kërkesave për pagesë të vonuara nga Ai, dhe jo sipas grafikut/ 

afateve të parashikuara sipas kontratës, lëshimi i fatura të gabuara të pa mbështetura ne çmimin e 

kontratës dhe në kundërshtim me kontratën e nënshkruar si dhe me aktet ligjore ne Shqipëri Ligji 

nr.10296 “Për menaxhimin e financiar dhe kontrollin ne RSH”, si dhe Udhëzimi Nr. 30 Datë 

27.12.2011 Ministrisë së Financave “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”. 

Për kontratën e dytë me A Gusht 2011, është konstatuar se: 

Kompania A konform detyrimeve kontraktore ka marrë paradhënie në masën 10% të vlerës së 

kontratës, në shumën 29,804,858 lekë, mbështetur në kërkesën nr.4063 e A datë 07.09.2011, sipas 

faturës nr. 100 datë 07.09.2011 seria 69910455, (protokolli MAS nr. 4335/2, datë 08.09.2011), 

Garancia Bankare për Pagesën e Paradhënies, nr. 401GIPD112630003 prot nr.724, datë 

14.9.2011, (protokolli MAS nr. 4500/4, datë 16.09.2011),  shkresa e GMK datë 03.10.2011 “Për 

kryerjen e pagesës pjesore prej 10%”, autorizimi i Sekretarit te Përgjithshëm nr. 4335/3, datë 

07.10.2011.   

Në datë 29.12.2013 është kryer edhe pagesa për instalimin e pajisjeve në vlereën 20.000.000 lekë, 

konform faturave të paraqitura si dhe aktit të marrjes në dorëzim të mallit /shërbimit, të nënshkruar 

konform ligjit.  

Pagesa të tjera për këtë kontratë deri në fund të vitit 2013 nuk janë kryer, për arsye të mungesës së 

dokumentacionit justifikues për kryerjen e pagesës (faturat tatimore të lëshuara nga shitësi ishin te 

parregullta dhe të pambështetura në kontratë (me çmim të ndryshëm nga çmimi i ofertuar) si dhe  

mungonin  aktet e pranimit të mallit/shërbimit të nënshkruara nga palët.  

Në datë 8 Korrik 2014, kompania A sh.a, sjell zyrtarisht në MASR kërkesën për  pagesë të shoqëruar 

me faturat tatimore përkatëse, pjesa me e madhe e të cilave janë të  pafirmosura/ nënshkruara nga 

blerësi i mallit/shërbimit. 

Me paraqitjen e faturave tatimore nga A, duke qenë se këto fatura i përkisnin periudhës deri në datën 

31.12.2013, konform ligjit dhe VKM nr. 50/2014 për shlyerjen e detyrimeve te prapambetura, lista 

analitike me të dhënat analitike të faturave  u dërgua zyrtarisht pranë Ministrisë së Financave, ku u 

raportuan si fatura të lëshuara dhe të papaguara deri në datën 31.12.2013. Ministria e Financave bëri 

çeljen e fondeve, konform shumës së faturave të lëshuara nga kompania A. 

Ministria e Arsimit mbështetur në dokumentacionin ligjor, faturat tatimore të paraqitura nga 

kompania A; akteve te pranimit te mallit /shërbimit të nënshkruar nga të dy palët , ku janë përcaktuar 

dhe pranuar sasitë e pajisjeve dhe numri i shkollave të furnizuara me internet, ka realizuar pagesën e 

kontratës për vlerën 171.564.258 lekë nga 251.171.391 lekë të faturuara nga A.  

MASR shprehet se: Diferenca ndërmjet vlerës së faturuar nga A dhe shumave të paguara në formë 

paradhënie si dhe pagesës së kryer pjesore është në shumën 32,504,427.74 leke shumë e papaguar, 

sepse për këtë vlere kompania A ka faturuar shërbim të parealizuar, shërbimi cili nuk është 

konfirmuar nga Bleresi/Shkolla/DAR/ZA dhe Grupi i Menaxhimit të Kontratës si dhe përfaqësuesi 

i A. 

Për sa referuar në legjislacionin e mësipërm dhe në mbështetje të procedurave ligjore dhe financiare, 

MASR e kishte  të pambështetur ligjërisht kryerjen e pagesës së faturuar nga A.   

Për këtë arsye, me  shkresë nr. 4683/11 date 05.08.2014, Ministria e Arsimit dhe Sportit i është 

drejtuar zyrtarisht kompanisë A të bejë anullimin e të gjithë faturave, të cilat i korenspondojnë vlerës 

prej  32,504,427.74 lekë, vlere e cila nuk është pranuar nga blerësi. 

Deri në datë 09.10.2014 Kompania A nuk ka kthyer përgjigje zyrtare shkresës nr. 4683/11 datë 

05.08.2014, të Ministrisë së  Arsimit dhe Sportit. 
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Për sa më sipër , është regjistruar çështja e arbitrazhit me palë paditëse Albtelcom dhe palë e paditur 

MASR, me objekt “Mospërmbushje e detyrimeve kontraktuale”. Me marrjen në dijeni të këtij fakti, 

MASR me shkresën me nr.prot 3691, dt 11.04.2016, ka përcjellë kërkesën Avokaturës së Shtetit “për 

ndjekjen dhe përfaqësimin e çështjes së mësipërme në emër dhe llogari të MASR-së”. Në vazhdimësi 

ka korespondencë të vazhdueshme ndërmjet Qendrës MEDART dhe MASR-së dhe në përfundim të 

cështjes 2016/1 dhe me vendim të datës 20.10.2018 është vendosur pranimi pjesërisht i padisë së A, 

dhe referuar këtij vendimi  MASR detyrohet të paguajë në favor të shoqërisë A, shumën e detyrimit 

prej 833,692 $+ 10,035 Euro ose 96,390,000 lekë.  

Në lidhje me procedurën e ndjekur nga zyra e Avokatit të Përgjithshëm dhe MASR –së ka pasur një 

seri koresposdencash dhe kundërshtimesh në lidhje me përzgjedhjen e arbitrit në këtë proces gjyqësor 

ku palë e paditur ka qenë MASR. Kjo e shprehur qartë në shkresën me nr.prot 120/2, datë 10.02.2017, 

drejtuar Drejtorit Ekzekutiv të MEDART (Qendra shqiptare e ndërmjetësimit dhe arbitrazhit). Në 

këtë shkresë Zyra e Avokatit të Përgjithshëm sqaron se është e ngarkuar ekskluzivisht me dhënien e 

asitencës juridike për institucionet shtetërore, në respketim të ligjit nr.10018 ”Për Avokaturën e 

Shtetit , dhe akteve nënligjore në zbatim të tij, si rasti në fjalë, (Alb Telecom),  për të cilin Avokatura 

e Shtetit deklaron se është organi i posaçëm , i përcaktuar në ligj për ekskluzivitetin e përfaqësimit 

dhe mbrojtjes së interesave pasurore të shtetit si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar 

duke përjashtuar në këtë mënyrë përfshirjen apo delegimin e të drejtës së përfaqësimit dhe të 

mbrojtjes së organit të interesuar të administratës që në rastin konkret është MASR. Ky informacion 

është dërguar gjithashtu Kryeministrit të RSH-së dhe Ministrit të Drejtësisë, ku sqaron se trupa e 

arbitrave është konstituuar dhe është e pamundur të zëvendësohet arbitri i përzgjedhur pasi në këtë 

moment duke dashur të ndryshohet ky arbitër me kërkesë të MASR-së , nuk bëhet gjë tjetër vetëm sa 

cënohet imazhi i përfaqësuesit dhe të përfaqësuarit para kësaj trupe. Pra nga sa më sipër MASR nuk 

ka pasur mundësi të përfaqësohej nëpërmjet punonjësit të saj në këtë proces gjyqësor. Gjithashtu nga 

A me shkresë dt 06.02.2019 dhe nr .prot 1009, protokolluar në MASR me nr.prot.1417, datë 

07.02.2019, kërkohet nga MASR ekzekutimi vullnetar i vendimit të Qendrës së ndërmjetësimit dhe 

arbitrazhit tregtar, duke pasur parasysh që ekzekutimi i këtij vendimi nëpërmjet shërbimit 

përmbarimor do ti ngarkonte institucionit shpenzime shtesë të cilat do ti shtohen detyrimit fillestar.  

Aktualisht ky detyrim është marrë përsipër për likujdim nga Shoqëria Përmbarimore "J”, duke 

rënduar në këtë mënyrë buxhetin e shtetit në vazhdimësi. 

2-Detyrimi i dytë në vlerën prej 117,249,600  lekë , vjen nga kontrata me nr.753, datë 14.02.2019  

lidhur midis AKSH-it dhe Sinteza CO me nipt-K11324003F, ku pala që do të përfitojë shërbimin 

është MASR. Nëpërmjet kësaj kontrate, kontraktuesi merr përsipër realizimin e kontratës “Për blerje 

pajisje elektronike dhe softe informatike” ku vlera e kontratës është 125,169,600 lekë me tvsh. 

*Gjithashtu për 6 mujorin 2019 (periudhë nën auditim), konstatojmë se edhe detyrimet e IAL-ve kanë 

ardhur në rritje krahasuar me datën 31.12.2018, dhe e dhënë në mënyrë tabelore do të kishim këto 

shifra: 
Tabela nr.6. 

Ministria e Linjës Detyrimet e prapambetura te akumuluara  ne fund te periudhes  

Gjendja në fillim të periudhës 
01.01.2018 

Gjendja në fund të periudhës 
31.12.2018 

Gjendja në fund të periudhës 

30.06.2019 

  në lekë  në % në lekë  në % në lekë  në % 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë                 179,501,845 100% 273,117,889 100% 557,422,727 100% 

Aparati i Ministrisë 3,525,235 2 % 3,625,520 1.3 218,015,770 39.1% 

Institucione e arsimit parauniversitar 
(DAR/ZA) 

82,657,512 46 % 17,729,667 6.5 23,336,650 4.2% 

IAL Publike 93,319,098 52 % 251,762,702 92.2  56.7% 

Burimi i të dhënave :Drejtoria e Buxhetit dhe menaxhimit Financiar, përpunuar nga audituesi 
 

Për sa më sipër vihet re se, detyrimet e krijuara rishtazi dhe akumuluara deri më 30.06.2019 në masën 

më të madhe janë krijuar nga institucionet publike të arsimit te lartë por paralelisht kemi një rritje të 

detyrimeve edhe në aparatin e MASR-së krahasuar me 31.12.2018, në masën 218 mln lekë , si pasojë 

e shpjegimit të mësipërm. Përsa i përket IAL-ve konstatojmë se: 

Nga viti 2017 IAL publike trashëguan shumën prej 93.1 milion lekë, po kështu në vijim  në vitin 

2018 detyrime  të krijuara “rishtazi” arritën në masën 251.7 milion lekë dhe në vijim të vitit 2019 
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këto detyrime arritën në masën 267.2 milion lekë.Nga informacionet e paraqitura detyrimet më të 

mëdha të krijuara nga IAL publike në fund të periudhës 2018 dhe 3-mujori 2019, janë realizuar nga;  

1. Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në shumën prej 242.7 milion lekë ose 76.8 % të 

detyrimeve totale të raportuara. 

2. Universiteti i Tiranës në shumën prej 12.2 milion lekë ose 3.8 % të detyrimeve te pa likuiduara.  

3. Universiteti Bujqesor Tiranë në shumën prej 61.1 milion lekë ose 19.3% të detyrimeve te pa 

likuiduara. 

4. Institucionet e tjera publike nuk kanë detyrime financiare të krijuara rishtazi për 6-mujorin e 

vitit 2019. 

E dhënë grafikisht, detyrimet për IAL-të publike paraqiten: 

                      
 

Përsëri në krye të listës së detyrimeve qëndron Universiteti i Durrësit për arsye të sqaruara nga ana 

jonë si grup auditimi më sipër dhe për të cilat arrijmë në përfundimin që është një borxh i “keq”, pa 

shpresë arkëtimi nga të ardhurat e universitetit por që do të rëndojë në vazhdimësi buxhetin e shtetit. 

 

Titulli i 

Gjetjes:   

Rritja e detyrimeve progressive në IAL-të publike dhe ndikimi i 

drejtpërdrejtë në detyrimet totale të MASR-së. 

 

Situata: Nga auditimi  u konstatua se vlera e detyrimeve të mbartura dhe ato të 

krijuara rishtazi për MASR-në (përfshirë gjithë sistemin arsimor) deri më 

31.12.2018 ka një rritje dhe kjo vjen jo si pasojë e detyrimeve të aparatit 

por si shkak i rritjes së detyrimeve në IAL-pubilke. Nga IAL publike për 

vitin 2018, konstatohet një rritje e detyrimeve të prapambetura afro 3 

herë më shumë në krahasim me një vit më parë.Nga viti 2017, IAL 

publike trashëguan në vitin 2018 detyrime në masën 93.3 milion lekë, 

dhe në fund të periudhës 2018, detyrimet janë realizuar nga: 

1. Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në shumën prej 231.3 

milion lekë ose 92 % të detyrimeve totale të raportuara. 

2. Universiteti i Tiranës në shumën prej 12.2 milion lekë ose 4.8 % 

të detyrimeve te pa likuiduara. 

3. Universiteti i Mjekësisë Tiranë në shumën prej 1.2 milion lekë 

ose 0.5% të detyrimeve te pa likuiduara. 

4. Institucionet e tjera publike nuk kanë detyrime financiare të 

krijuara rishtazi për vitin 2018. 

Pra sikurse konstatohet peshën kryesore ose 92 % të detyrimeve totale e 

zë UAMD. 

Deri në shtator të viti 2019, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, ka 

detyrime të palikujduara në vlerën 242.7 milion lekë. Në këtë vlerë  

shuma prej 196,818,132 lekë e zë kontrata në lidhje me punimet 

ndërtimore për ndërtimin e kampusit të ri universitar  dhe pajisja e 

godinës së re me orenditë e nevojshme. 

Kontrata e parë është ajo me nr. 910/6.prot , datë 24.01.2013 ”Për 

IAL publike. 
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ndërtimin e kampusit të ri Universitar” si dhe godina e dytë për 

Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës, shtesa. Kjo kontratë ka pasur 

vlerë fillestare 636,303,341 lekë dhe shtesë kontrate prej 113,000,638 

lekë, pra në total një vlerë prej 749,303,979 lekë.Nga MASR në lidhje 

më këtë kontratë janë paguar nga buxheti i shtetit vlera 285,519,009  

lekë dhe nga të ardhurat e universitetit është paguar vlera 260,061,761 

lekë.Vlera e mbetur për të cilën Universiteti është debitor deri në dhjetor 

2018, është 203,723,210 lekë. Universiteti i Durrësit vazhdon të ketë 

përsëri akumulim të detyrimeve të prapambetura sepse përgjatë 9-

mujorit të parë të vitit aktual 2019, nga granti i miratuar për mbështetjen 

studentore, 88,900,000 lekë janë përdorur për rimbursimin e tarifave të 

shkollimit. 

MASR shprehet se : Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë 

dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e 

Shqipërisë”, këto institucione gëzojnë autonomi financiare dhe shlyerja 

e detyrimeve të krijuara rishtazi realizohet nga të ardhurat e krijuara 

nga këto institucione dhe jo nga fondet buxhetore, por nisur nga situata 

që paraqitet tek Universiteti i Durrësit rezulton që detyrimet vijnë duke u 

rritur dhe në lidhje me këto nga buxheti i shtetit janë paguar 285,5 mln 

lekë dhe nga të ardhurat e universitetit janë paguar 260 mln lekë . Nisur 

nga të ardhurat që ky institucion mbledh probabiliteti më i madh është 

që këto detyrime të vazhdojnë të paguhen nga buxheti i shtetit dhe jo nga 

të ardhurat e krijuara nga ky institucion, duke e rënduar përherë e më 

shumë atë. Në lidhje me këtë vit akademik, sikurse për çdo vit tjetër, 

fluksi i mbledhjes së të ardhurave parashikohet të jetë në muajt tetor-

nëntor-dhjetor pasi kjo periudhë përkon me fillimin e vitit të ri 

akademik. Gjithashtu për periudhën 2016-2018, nga fondi i të ardhurave 

të Universitetit janë paguar 127,188,405 lekë vetëm për orët e zhvilluara 

mbi normë nga personeli akademik. Nisur nga të ardhurat që IAL 

realizojnë për periudhën në auditim kontatohet se këto të ardhura janë 

shumë më të vogla në raport me shpenzimet që këto universitete kanë 

dhe konkretisht situatë problematike paraqitet tek UAMD, Universiteti i 

Vlorës, Universiteti i Shkodrës, Universiteti i Korçës dhe Universiteti I 

Sporteve. Për sa më sipër nuk ka një analizë të detajuar në lidhje me 

Universitetin e Durrësit, si nga MASR ashtu edhe nga Administratori 

dhe Bordi I këtij Universiteti nëpërmjet krijimit të një sistemi të 

përshtatshëm dhe efektiv të menaxhimit financiar dhe kontrollit, si dhe 

përdorimit të fondeve publike, në mënyrë të ligjshme, me ekonomi, 

efektivitet dhe efiçencë.Nuk ka një planifikim të mirëfilltë të ardhurash 

ku të parashikohet me afate konkrete mënyra  se si do të ulet ky detyrim, 

si dhe nuk ka nxjerrje përgjësie as nga Ministria e Arsimit e as nga Bordi 

I Universitetit,  kur jemi përpara një fakti të pamohueshëm që ky borxh 

do të vazhdojë të rëndojë buxhetin e Shtetit , edhe pse Ligji 80/2015 

“Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të 

lartë në Republikën e Shqipërisë”, iu jep autonomi financiare,  dhe 

shlyerja e detyrimeve të krijuara rishtazi realizohet nga të ardhurat e 

krijuara nga këto institucione dhe jo nga fondet buxhetore.  

Kriteri: Ligji 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet 

e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”aparatin e tij dhe 

institucionet e varësisë”, Ligji  Nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin “. 

Ndikimi/Efekti: Rritja e vazhdueshme e detyrimeve duke ndikuar negativisht dhe 
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drejtpërdrejt edhe në performancen e MASR-së dhe duke rënduar 

Buxhetin e Shtetit në vijimësi.  

Shkaku: Një menaxhim pa ekonomicitet , efektivitet dhe efiçencë si i të ardhurave 

të realizuara ashtu dhe i burimeve njerëzore. 

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandime:  MASR në bashkëpunim më UAMD( Universitetin “Aleksandër Moisiu” 

Durrës) të ngrejë një grup punë që të kryejë  një analizë të hollësishme 

ku të detajohet detyrimi I krijuar që në gjenezë në lidhje me kontratën e 

ndërtimit dhe mobilimit të Universitetit, si dhe të nxirrën përgjegjësitë 

për veprimet dhe mosveprimet për rastin konkret duke përpiluar një plan 

masash dhe afatesh të mirëpërcaktuara për ndarjen dhe pagimin e këtij 

borxhi gjithnjë e në rritje.  

 

5. REALIZIMI I PROKURIMEVE ME  FONDET BUXHETORE. 

 Vlerësimi i hartimit të nevojave për rikonstruksione  dhe blerje mallrash. 

 Argumentimi dhe përllogaritja e fondit limit sipas nevojave konkrete. 

 Zbatimi dhe vlerësimi i procedurave të prokurimit nga momenti i nxjerrjes së urdhrit të 

prokurimit deri në lidhjen e kontratës. 

  Lidhja e kontratave, kryerja e punimeve apo e shërbimeve ne zbatimin e kontratave dhe në përputhje 

me projektet dhe preventivat deri në marrjen në dorëzim të punimeve, shërbimeve, etj. 

Gjatë auditimit në bazë të Programit të Auditimit Nr.624/1 datë 04.09.2019, mbi proçedurat e 

prokurimeve të realizuara në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë për vitet buxhetore 31.07.2017, 

viti 2018 dhe 31.08.2019, grupi i audituesve të KLSH-së, u fokusua në zbatimin e bazës ligjore dhe 

nënligjore të ligjit nr.9646 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar,  VKM nr.914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, VKM nr.918 datë 29.12.2014 “Për 

kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë elektronike”, Udhëzimin e APP-së nr.2 datë 

27.01.2015 “Për hartimin e regjistrit të parashikimeve të prokurimit publik dhe regjistrit të 

realizimeve të prokurimit publik”, Udhëzimin e APP-së nr.3 datë 27.01.2015 “Për procedurën e 

prokurimit me vlerë të vogël” dhe çdo akti juridik që është në fuqi në lidhje mbi prokurimet publike 

të financuara nga Buxheti i Shtetit,  ndryshimet e tjera të APP-së. 

Në bazë të kërkesës së grupit të auditimit lidhur me hartimin e rregjistrave të parashikimit dhe ato të 

realizimit, rezulton se këto rregjistra janë paraqitur brenda afateve sipas viteve buxhetore të dërguara 

pranë Agjencinë së Prokurimit Publik (APP), Regjistri i Parashikimit të Prokurimeve Publike për 

vitin 2017 për (MAS) me shkresën  nr. 1688/1 prot., datë 20.02.2017, është dërguar në APP ku sipas 

këtij regjistri të prokurimeve publike për vitit 2017, në total janë parashikuar 368.315.833 mijë lekë 

pa TVSh investime dhe 23.724.650 mijë lekë pa TVSh shpenzime, procedura e të cilave janë 

realizuar gjatë vitit. 

 Për vitin 2018  regjistri i parashikimit  është dërguar online pranë APP-së, në bazë të ndryshimeve të 

pësuar VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 4 dhe 

neni 7/2, i ndryshuar, referuar verifikimeve në SPE  rezulton të kemi një rregjistër të plotë me të 

gjitha parashikimet e mundshme dhe fondet që prokurohen. 

Përqëndrimi i grupit të audititimit, është mbështetur në pikat e renditura të audituara si më poshtë: 

-Hartimin dhe njoftimin e rregjistrit të prokurimit publik; 

-Llogaritjen e fondit limit dhe procedurat e shpalljes së prokurimit; 

-Hartimi i kërkesave për kualifikim, miratimi i dokumentave standarte të tenderit; 

-Paraqitja dhe shqyrtimi i ofertave elektronik (SPE); 

-Menaxhimi i procesit të ankimit, pjesëmarrësit në proces; 

-Vlerësimi i ofertave dhe klasifikimi i ofertuesve, verifikimi në sistemin prokurimit 

-Njoftimi, hartimi dhe nënshkrimi i kontratës me operatorin fitues dhe zbatimi i saj. 

-Zbatimi dhe monitorimi i kontratës. 
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Grupi i auditimit ka përzgjedhur proçedura prokuruese, në bazë të vlerës së lartë të kontratës, duke u 

mbështetur në metodën e gjurmimit të dokumentacionit si dhe çdo paqartësi është diskutuar me 

personat përgjegjës për proçesin e prokurimit të audituar.  

Gjatë auditimit të proçedurave prokuruese në lidhje me, investimet për rikonstruksione, shërbime në 

mallra, etj, janë evidentuar dobësi në zinxhirin e procedurave tenderuese si në pjesën  e hartimit dhe 

planifikimit të nevojve reale të objektit të prokurimit, në pjesën e realizimit dhe në pjesën e 

monitorimit të proçedurave të prokurimeve publike, të cilat po i prezantojmë në formë të përmbledhur 

si më poshtë vijon: 

a) Nga auditimi i KLSH-së, është vërejtur se në procedurat e prokurimeve publike, për punë publike, 

blerjen e mallrave dhe kryerjen e shërbimeve për vitin 2017 dhe vitin 2018, si dhe 8 mujorin e vitit 

2019 të përzgjedhura nga audituesit, është konstatuar se në MASR, si Autoritet Kontraktor, është 

ngritur Njësia e Prokurimit Publik, si strukturë permanente.  

Nga ana e grupit te auditimit u operua nëpërmjet sistemit të prokurimit publik derisa nga arkiva u 

vunë në dispozicion dosjet përkatëse. 

Nga auditimi konstatohet se :  

Në dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, përllogaritja e fondit limit në disa raste nuk 

është përllogaritur duke studiuar tregun apo burime të dhënash të tjera të cilat do të ndihmonin në 

përllogaritjen më të saktë të fondeve por është bërë vetëm duke u bazuar në përvojnën e mëparshme 

dhe duke marre oferta te OE të cilët jnaë në dijeni të të dhënave të tenderit mbi sasinë dhe objektin e 

detajuar që prokurohet, nuk argumentohet se si u përzgjodhën operatorët ekonomikë  që paraqitën 

ofertat  lidhur me objektin e prokurimit,kjo për faktin se janë të njëjtët OE që kanë marrë pjesë dhe 

janë shpallur fitues të kontratës së prokurimit, veprime këto që cënojnë parimin e Ligjit për 

prokurimin publik neni 1 ku përcaktohet: “...........në procedurat e prokurimit publik, të sigurojë 

integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit public” lidhur kjo  me 

transparencën që duhet të jetë një nga parimet themelore të AK, për cdo hap që ndjekin në 

procedurat e prokurimit publik. 

Në dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk është argumentuar vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: 

“Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të 

dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

-nga AK në kriteret e kualifikimeve, Kapaciteti ekonomik dhe financiar kërkon për OE konstatohen 

raste me kërkesa që nuk nxisin konkurrencën e lirë dhe trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik. 

-parashikimet e nenit 46 të LPP, si dhe nenit 26 të VKM nr. 914 datë 29.12.2014, ku çdo kriter i 

veçantë duhet të jetë në përputhje me natyrën dhe përmasën e kontratës. Vendosja e çdo kriteri duhet 

të jetë e argumentuar dhe e dokumentuar në përputhje me parashikimet ligjore. 

Në bazë të auditimit të realizuar më zgjedhje në bazë të vlerës monetare të tenderuar dhe prokuruar, 

grupi i audituesve të KLSH-së, evidenton e problematika në sistemin e prokurimeve të realizuara nga 

ana e Autoritetit Kontraktor të MASR, gjatë vitit 2017 dhe vitit 2018 dhe 8 mujori 2019.        

Për vitin 2017 u konstatua se, MASR ka hartuar rregjistër parashikimi dhe nga grupi i auditimit u bë 

krahasimi midis parashikimit në total per procedurat prokurimi (duke përfshirë edhe shtesat e 

rregjistrave),dhe realizimit i cili  u verifikua nga sistemi SPE dhe  rezultoi se për vitin 2017 janë 

realizuar në total 28 procedura prokurimi publik kryesisht në fushen e punimeve civile  dhe sherbime. 

Nga auditimi, u konstatua se për vitin buxhetor, nuk ka pakësim të fondeve prokuruese, në mbështetje 

të VKM-së nr. 482 datë 5.7.2017 “Për pezullimin e procedurave të prokurimit”, ku sipas fondit total 

sipas regjistrit të parashikuar u konstatua në vlerë prej 392.040.493 lekë pa TVSh, dhe është realizuar 

në vlerë  prej 318.319.000 lekë pa TVSh. Ku  nga 28 objekte prokurimi gjithsej janë realizuar 7 

prokurime, nga të cilat 0 tenderë të përqendruar, 3 tenderë të hapur në vlerën 311.888.000 lekë, 1 

tender kërkesë për propozim në vlerën 2.311.000 lekë, “Blerje të vogla” në vlerën 4.120.000 lekë. 

Grupi i auditimit ka përzgjedhur 1 proçedura prokuruese të hapur,e cila i përkiste periudhës së 

auditimit të tremujorit të fundit të vitit sipas programit të auditimit, në bazë të vlerës së lartë të 

kontratës natyrës dhe objektit të prokurimit, dukë u mbështetur në metodën e gjurmimit të 
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dokumentacionit si dhe çdo paqartësi është diskutuar me personat përgjegjës për proçesin e 

prokurimit të audituar.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Shërbim Internetit në Sistemin 

Arsimor Parauniversitar", konstatohet: 

 

A. Të dhëna mbi objektin  
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Shërbim Internetit në Sistemin Arsimor Parauniversitar 

1. Urdhër Prokurimi  

Nr 3 Datë 02.05.2017 

3.1 Njësia e Prokurimit  
 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër 211 datë 02.05.2017 

 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“I hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

198,828,000 lekë  
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

162,005,186 lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

36,822,814 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 31/05/2017 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit  
10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender Numër 4 

b) S’kualifikuar 3 OE,  
c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK- ka nr. 4734 prot. Datë 09.05.2017. 
              nr. 4858 prot. Datë 11.05.2017 

 KPP- Ka me vendimin  

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Vendimi 858/1 prot. Datë 15.05.2017 

 

   
 b. Zbatimi i Kontratës Punëve 

14. Lidhja e kontratës 02.08.2019 15. Vlera e kontratës (me tvsh) 194,406,223 lekë 

  

 

a. Mbi realizimin e procedurës së prokurimit. 

-Me urdhrin nr. 11 datë 18.01.2017, ngrihet grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike dhe 

përcaktimin e fondit limit të kontratës me objektin e prokurimit, -Me urdhrin e prokurimit të titullarit 

të MARS nr. 03 datë 02.05.2017, urdhërohet të kryhet prokurimi i fondit prej 198,828,000 lekë pa 

TVSH, me objekt "Shërbim Internetit në Sistemin Arsimor Parauniversitar", ku ngarkohet njësia e 

prokurimit e përbërë nga. Me urdhrin nr. 211 datë 02.05.2017, ngrihet komisioni i vlerësimit të 

ofertave i përbërë nga.  

- Me hartimin e termave të referencës dhe hartimit të fondit limit të kontratës, është përcaktuar nga 

oferta të marra në treg ku përllogaritet fondi limit për 6-muaj, 9 muaj dhe 18 muaj si më poshtë: 

1. Oferta nga tring: 
Nr. Kapaciteti Numri i 

shkollave 

Oferta në lekë sipas llojit të shërbimit internet të ofruar 

Sherbim 6-muaj Sherbim 9-muaj Sherbim 18-muaj 

1 6 Mbitps/1.5 Mbitps 734 110,100,000 158,544,000 290,664,000 

2 12 Mbitps/3 Mbitps 375 101,250,000 145,125,000 270,000,000 

Totali  1109 211,350,000 303,669,000 560,664,000 

2. Oferta nga A: 
Nr. Kapaciteti Numri i 

shkollave 

Oferta në lekë sipas llojit të shërbimit internet të ofruar 

Sherbim 6-muaj Sherbim 9-muaj Sherbim 18-muaj 

1 6 Mbitps/1.5 Mbitps 734 57,252,000 85,878,000 143,130,000 

2 12 Mbitps/3 Mbitps 375 45,000,000 67,500,000 112,500,000 

Totali  1109 102,252,000 153,378,000 255,630,000 

 

3. Oferta nga ATU: 
Nr. Kapaciteti Numri i 

shkollave 

Oferta në lekë sipas llojit të shërbimit internet të ofruar 

Sherbim 6-muaj Sherbim 9-muaj Sherbim 18-muaj 

1 6 Mbitps/1.5 Mbitps 734 94,135,500 138,726,000 272,497,500 

2 12 Mbitps/3 Mbitps 375 71,779,500 105,192,000 205,429,500 

Totali  1109 165,915,000 243,918,000 477,927,000 

 

- Me memon datë 26.04.2017, të grupit të punës për hartimin e specifikimeve teknike dhe 

përcaktimin e fondit limit të kontratës deklarohet se është kryer rivlerësim edhe një herë të cmimeve 
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për shërbimit të internetit, ku është kërkuar edhe njëherë kompanive informacion cmimet për 

periudhë 14 mujore. Nga oferta për periudhën 18- mujore, rezultoi se cmimi për muaj është më i ulët 

në 14202 mijë lekë, duke marrë cmimin e ofertës më të ulët të 3 ofertave të kompanisë “A”, ku si 

përfundim përllogaritet fondi limit me vlerë 198,828,000 lekë me TVSH. 

- Me memon e drejtorit të TIK O K, datë 27.03.2017, janë hartuar kriteret kualifikuese që duhet të 

kenë OE për të marrë pjesë në procedurë.  

-Dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk është argumentuar vendosja e çdo kriteri 

për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: 

“Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të 

dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

- AK në kriteret kualifikuese, në kapacitetin ligjor/profesional u kërkon operatorëve ekonomikë të 

paraqesin Çertifikata EN ISO 50001:2011, kërkesë e cila është e paargumentuar nga AK. ISO 50001: 

2011 specifikon kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e një sistemi të 

menaxhimit të energjisë, qëllimi i të cilit është t'i lejojë një ndërmarje të ndjekë një qasje sistematike 

në arritjen e përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së energjisë, përfshirë efikasitetin e 

energjisë, përdorimin e energjisë dhe konsumin. ISO 50001: 2011 specifikon kërkesat e zbatueshme 

për përdorimin dhe konsumin e energjisë, duke përfshirë matjen, dokumentacionin dhe raportimin, 

hartimin dhe praktikat e prokurimit për pajisje, sisteme, procese dhe personel që kontribuojnë në 

performancën e energjisë. Pra, sic shikohet kjo certifikatë nuk lidhje me objektin e prokurimit, pasi 

OE do japi internet dhe do vendosi paisjet e përcaktuara në specifikimet teknike dhe termave të 

referencës dhe kjo certifikatë i nevoitet MARS për menaxhimin e energjisë dhe jo OE. Kjo certifikatë 

K konfuzion, pasi objekti nuk ka asnjë llojë lidhje me menaxhimin e energjisë dhe kjo certifikatë në 

mënyrë absolute nuk i nevojitet. 

- AK ka kërkuar që OE ketë të paktën 30 te punësuar inxhinierë: telekomunikacion ose/dhe elektronik 

të shpërndarë në  territor, të garantuara këto me CV, kontrata pune, vërtetime të sigurimeve shoqërore 

dhe diploma dhe të vërtetoje praninë e një numri të konsiderueshëm punonjësish (mbi 300 

punonjës), për sigurinë e një implementimi të shpejtë e sigurte. Listepagesat dhe vertetimi per 

sigurimet shoqerore duhet te jene per periudhen Tetor 2016-Mars 2017; të ketë të paktën 2 inxhinierë 

të pajisur me certifikate CompTia; të ketë të paktën 3 inxhinierë të paisur me certifikate CCNA 

Certified Netëork Associate Routing & Sëitching; të ketë të paktën 3 inxhinierë të paisur me 

certifikatë SCTE. 

Kërkesa e mësipërme nuk është argumentuar nga drejtori i TIK O K, ku nuk është argumentuar apo 

bazuar nevoja e një numri kaq të lartë i specialistëve, në lidhje me afatin, volumin dhe objektin e 

kontratës, duke zvogëluar ndjeshëm konkurrencën e operatorëve. 

Kërkesat e OE që duhet të ketë për punonjësit me certifikatat që kanë bërë, duke i ndarë me kërkesa 

kualifikuese teknike, e cila përbën deri diku paracaktimin e operatorit ekonomik fitues, duke mos 

arsyetuar vendosjen kryesisht të certifikatave, me volumin e shërbimit që ka secili prej kërkesave të 

vendosura. Këto tregojnë se nga ana e AK janë vendosur kërkesa kualifikuese të një operatori 

ekonomik të caktuar paraprakisht, pasi nuk mund të ekzistojnë disa operatorë ekonomik garues, që të 

zotërojnë të gjitha "trajnimet dhe certifikatat" e kërkuara në formë kërkesa kualifikuese. 

 

- Me shkresën nr. 4734 prot. Datë 09.05.2017, paraqitet ankesë pranë AK nga OE “A S C”, mbi 

kriteret kualifikuese. Në formularin e ankesës ky operator konstaton mospërputhje të kritereve me 

specifikimet teknike. 

Në specifikimet teknike, pika e demarkacionit thuhet: Konfigurimi dhe aktivizimi i shërbimit do të 

bëhet nga kontraktuesi si për rastin e PC dhe rrjetin LAN, po ashtu edhe për PC apo laptop të tjerë. 

Ofertuesit duhet të bëjnë konfigurimin për pjesën fundore të ofrimit të shërbimit në mjediset e 

shkollave institucioneve, në laboratorët informatikë dhe PC të tjera ku do të ofrohet shërbimi internet 

për informatikë dhe PC të tjera ku do të ofrohet shërbimi Internet për periudhë 14 mujore, duke filluar 

nga data më e hermshme e mundhsme, e ofrimit të shërbimit nga kontraktuesi, por pa kaluar 10 javë 

nga data e nënshkrimit të kontratës. 

Pra ky operator sqaron se : 
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Afati i implementimit të projektit 10 javë 10 x 6 ditë pune, në total 60 ditë 

1109 instalime / 60 ditë = 18.5 instalime në ditë 

300 punonjës / 18.5 instalime në ditë = 16.2 punonjës për një instalim në ditë. 

Për maksimumin e instalimit mund të jetë: 

5 persona për 1 instalim x 19 instalime në ditë, në total 95 personel teknik për të kryer instalimet. 

95 persona (instalatorë) + 30 inxhinierë + 20 Help desk, në total për implementimin e projektit 

nevoitën 145 persona. OE citon se se kjo kërkesë nga AK nuk i referohet llogjikës dhe 

përputhshëmrisë së projektit, por përjashtimin e sa më shumë operatorëve ekonomik duke favorizuar 

kompani të caktuara. 

- Bazuar në kërkesat teknike në termat e referencës, OE paraqet rekomandim në lidhje me licensimin 

nga AKEP, me qëllim shmangjen e konkurencës së pandershme. 

- Gjithashtu në lidhje me certifikatat e inxhinierëve, me certifikata ComTia, certifikate CCNA 

Certified Netëork Associate Routing & Sëitching; dhe certifikatë SCTE, në përputhje me nenin 23 

pika c të LPP, kërkohet të vendoset shphrehja ”ekuivalent”, në mënyrë që të zgjerohet konkurenca.   

- Me shkresën nr. 4858 prot. Datë 11.05.2017, paraqitet ankesë pranë AK nga OE ”A”sh.a, mbi 

kriteret kualifikuese. Në formularin e ankesës ky operator konstaton mospërputhje të kritereve me 

specifikimet teknike. OE parashron të gjithë bazën ligjore të LPP mbi prokurimin neni 1 ku 

përcaktohet: “të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik, të 

nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë, të sigurojë një trajtim të barabartë dhe 

jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik, të 

sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit public”. Neni 2 të LPP 

“Përzgjedhja e fituesve të kontratave publike realizohet në përputhje me parime të përgjithshme, 

mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve dhe transparencë në procedurat 

e prokurimit”. Neni 20 të LPP, “AK duhet të shmangin cdo kriter, kërkesë apo procedurë, që lidhet 

me kualifikimin e operatorëve ekonomik, që përbën diskrimin ndj ose midis furnizuesve apo 

kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”. Nenin 23 pikat 1,2,3. 

Operatori “A”sh.a pikërisht citon diskriminuese ISO 5001, numrin e të punësuarve dhe numrin e 

inxhinierëve të pajisur me certifikata. 

- Me urdhin nr. 224 datë 10.05.2017, pezullohet procedura e prokurimit për shqyrtimin e ankesave 

dhe ngrihet komisioni për shqyrtimin e ankesës. Me vendimin e komisionit të shqyrtimit të ankesave 

dhe miratimi i titullarit nr. 4858/1 prot. Datë 15.05.2017, vendoset të mos pranohen ankesat e 

operatorëve ekonomik. 

Sa më sipër, nga grupi i audimit konstatohet se kërkesat e mësipërme, janë në shkelje të legjislacionit 

të prokurimit publik nenin 46, pika 3 të LPP, kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të 

tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas 

përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik. Sipas VKM nr. 914, datë 29.12.2014, i ndryshuar "Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik", neni 26 "Kontrata për punë publike" pika 5, kërkesat e 

veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. 

Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën 

e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të 

paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve. 

Neni 41, pika 1 e LPP citon se autoriteti kontraktor, në hartimin e dokumenteve të tenderit, përdor 

dokumentet standarde, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit dhe i vë në dispozicion falas në 

rrugë elektronike. VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 

neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”. 

Për sa konstatuar më sipër, me vendosjen e  kriterit të mësipërm është zvogëluar në mënyrë të 

ndjeshme konkurenca, duke favorizuar operatorë të caktuar,veprime këto që bien në kundërshtim me 

ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 ku përcaktohet: “të nxisë 

pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik, të nxisë konkurrencën 

ndërmjet operatorëve ekonomikë, të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë 

operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik, të sigurojë integritet, besim 

publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit public”. Neni 2 të LPP “Përzgjedhja e fituesve të 
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kontratave publike realizohet në përputhje me parime të përgjithshme, mosdiskriminim dhe trajtim i 

barabartë i ofertuesve ose kandidatëve dhe transparencë në procedurat e prokurimit”. 

Veprimet e mësipërme, përbëjnë elementë të favorizimit të operatorëve të caktuar në treg dhe 

tregojnë deri diku paracaktim të OE, cka ngarkon me përgjegjësi grupin e hartimit të termave të 

referencave, i përbërë nga. 

 

b. Mbi vlerësimin e ofertave. 

Me hapjen e ofertave është më datë 31.05.2017, në procedurën e prokurimit kanë marrë pjesë 18 OE 

me ofertat si më poshtë: 

Nr Operatori Ekonomik Oferta pa TVSH S'kualifikuar/Kualifikuar 

1 BOE “A” & “A” sh.p.k 129,021,000 S'kualifikuar 

2 “A S C 154,700,000 S'kualifikuar 

3  “A” & “A” sh.p.k 160,000,022 S'kualifikuar 

4 “A”sh.a 162,005,186 Kualifikuar/ Fituesi 

 

KVO bazuar në kriteret e përgjithshme dhe të veçanta kualifikuese konstaton se: 

 1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “A”&“A”, është skualifikuar per arsyet si më poshtë: 

- Një prej anëtareve të Bashkimit të Operatorëve Ekonomik nuk ka paraqitur Certifikatën ISO 50001. 

- Një prej anëtareve të Bashkimit të Operatorëve Ekonomik nuk ka paraqitur Certifikatën ISO 14001 -

2015. 

- Një prej anëtareve të Bashkimit të Operatorëve Ekonomik "A"shpk, ka paraqitur me shumë se një 

ofertë ekonomike, bazuar në nenin 65 të VKM mr. 914/2016 ku përcakton se: Asnjë ofertues nuk 

mund të marrë pjesë në ofertën e dikujt tjetër për të njëjtën kontratë në cfarëdolloj kapaciteti. 

Pjesmarrja nga një ofertues në më shumë se një ofertë, tek e tek ose me një ofertues tjetër, do të 

rezultojë në përjashtim nga procesi të të gjitha ofertave, në të cilat është përfshirë ofertuesi, si dhe në 

kundërshtim me LPP. 

2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Albanian Satellite Comunication”&”Telekom Albania” & 

“Infosoft System”, është skualifikuar për arsyet si më poshtë: 

- Për Operatorin Ekonomik Telecom sh.a mungon vërtetimi shlyerjes së energjisë elektrike. 

- Për Operatorin Ekonomik Telecom sh.a mungon Bilanci i vitit 2016.  

- Operatori Ekonomik Telecom sh.a nuk ka paraqitur Certifikatat : ISO 27001 dhe ISO 50001 

- Numri i punonjësve të kompanise ASC sh.p.k të paraqitura në listëpagesa nuk është sipas raportit të 

pjesëmarrjes në Bashkimin Ekonomik të Operatorëve. 

- BOE nuk ka paraqitur certifikatat SCTE për të pakten tre inxhinierë. 

- OE Тelecom sh.a rezulton me detyrime tatimore; 

- BOE nuk ka paraqitur Certifikatën ISO 14001 2015; 

- OE Infosoft sh.p.k nuk ka paraqitur regjistrimin në AKEP. 

3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “ATU” dhe “A” është skualifikuar për arsyet si më poshtë: 

- Një prej anëtarëve të Bashkimit të Operatorëve Ekonomik, operatori "A" nuk ka paraqitur asnjë nga 

certifikat ISO si:  Certifikatën ISO 50001, ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001; 

- Një prej anëtarëve të Bashkimit të Operatorëve Ekonomik, operatori "A",  ka paraqitur më shumë se 

nje ofertë ekonomike. 

- OE “A S C”dhe BOE “A”&”A”, ka paraqitur ankesë me nr. 6396/3 prot. Datë 10.07.2017, për 

vendimit të KVO. Me urdhin nr. 350 datë 29.06.2017, ngrihet komisioni për shqyrtimin e ankesës  

dhe me vendimin nr. 6396/1 dhe 6481/1 prot. Datë 30.06.2017, njoftohet OE mospranim të ankesave. 

Formulari i njoftimit të fituesit është realizuar me shkresën nr.7951/1 prot. Datë 18.09.2017. 

Sa më sipër, nga MARS, konstatohet mospërdorim i mirë i fondeve publike në kundërshtime ligjore 

mbi rregullat e prokurimit publik, duke mos rritur efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e 

prokurimit publik, të kryera nga autoriteti kontraktor. MARS, nuk ka siguruar mirë përdorim të 

fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale, nuk ka nxitur pjesëmarrjen e operatorëve 

ekonomikë, nuk ka nxitur konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë dhe nuk ka siguruar një 

trajtim të barabartë për të gjithë operatorët bazuar kritereve kualifikuese të padrejta. 
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Ofertat më e leverdishme e BOE “A” sh.a & “A” sh.p.k me vlerë 129,021,000 lekë, kanë qenë më e 

leverdishme për MARS, në përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficensës, bazuar kritereve të 

vlerësimit që është çmimi më i ulët.  

Pra nëse autoriteti kontraktor nuk do kishte përcaktuar kriteret e sipërcituara në DST, duke vendosur 

kritere që  nxisin konkurrencën dhe duke vlerësuar çmimin më të ulët, atëherë AK do të kishte 

mundur të kursente fondet publike me vlerë më të ulët, e cila llogaritet në vlerë 39,581,023 lekë me 

TVSH si rezultat, i  diferencës  midis ofertës së “A”sh.a dhe ofertën e bashkimit të Operatorëve 

Ekonomik “A” sh.a & “A” sh.p.k, (162,005,186 lekë - 129,021,000 lekë = 32,984,186 lekë x 20%), e 

cila  konsiderohet efekt financiar në dëm të fondeve publike dhe në kundërshtim me parimet e 

ekonomicitetit, efektivitetit dhe eficensës, të shkaktuar nga kriteret kualifikuese të cilat nuk kanë 

nxitur pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë, nuk kanë nxitur konkurrencën ndërmjet operatorëve 

ekonomikë dhe nuk kanë siguruar një trajtim të barabartë për të gjithë operatorët bazuar kritereve 

kualifikuese të padrejta. 

 

Për vitin 2018, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka parashikuar në total 68 procedura prokurimi 

(duke përfshirë edhe shtesat e rregjistrave), nga të cilat janë realizuar 51 prokurime, nga të cilat 4 

tenderë të përqendruar, 7 tenderë të hapur në vlerën 241.916.665 lekë, 6 tenderë kërkesë  për 

propozim, në vlerën 13.983.332 lekë, 20 tenderë “blerje të vogla” në vlerën 10.238.664 lekë. 

Fond limit total sipas regjistrit të parashikuar të prokurimit ka qene 214.214.022 lekë pa TVSh, 

realizuar me vlerë 201.528.999 pa TVSH ku 17 procedura nuk janë realizuar. Grupi i auditimit të 

KLSH-së, auditoi 3 procedura  për blerje të hapura të cilat zënë 70% të fondit të tenderave të hapur si 

dhe auditoi 15 procedura si dhe blerje të vogla.  

Gjatë auditimit të proçedurave prokuruese në lidhje me, investimet për rikonstruksione, shërbime në 

mallra, etj, janë evidentuar dobësi në zinxhirin e procedurave tenderuese si në pjesën  e hartimit dhe 

planifikimit të nevojve reale të objektit të prokurimit, në pjesën e realizimit dhe në pjesën e 

monitorimit të proçedurave të prokurimeve publike, të cilat po i prezantojmë në formë të përmbledhur 

si më poshtë vijon: 

a) Nga auditimi i KLSH-së, është vërejtur se në procedurat e prokurimeve publike, për punë publike, 

blerjen e mallrave dhe kryerjen e shërbimeve për vitin 2017 dhe vitin 2018, si dhe 8 mujorin e vitit 

2019 të përzgjedhura nga audituesit, është konstatuar se në MASR, si Autoritet Kontraktor, është 

ngritur Njësia e Prokurimit Publik, si strukturë permanente.  

Nga ana e grupit te auditimit u operua nëpërmjet sistemit të prokurimit publik derisa nga arkiva u 

vunë në dispozicion dosjet përkatëse. 

Nga auditimi konstatohet se :  

Një kopje e regjistrit të parashikimeve pas publikimit nga APP-ja duhet të dërgohet në degën e 

thesarit dhe në institucionin qendror që vë në dispozicion fondet buxhetore, në rastin kur ka një të 

tillë dhe nga MASR është dërguar me shkresën nr.2059 prot., datë 23.02.2018. 

Në dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk është argumentuar vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: 

“Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të 

dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

-nga AK në kriteret e kualifikimeve, Kapaciteti ekonomik dhe financiar kërkon për OE konstatohen 

raste me kërkesa që nuk nxisin konkurrencën e lirë dhe trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik. 

-parashikimet e nenit 46 të LPP, si dhe nenit 26 të VKM nr. 914 datë 29.12.2014, ku çdo kriter i 

veçantë duhet të jetë në përputhje me natyrën dhe përmasën e kontratës. Vendosja e çdo kriteri duhet 

të jetë e argumentuar dhe e dokumentuar në përputhje me parashikimet ligjore. 

Në bazë të auditimit të realizuar më zgjedhje në bazë të vlerës monetare të tenderuar dhe prokuruar, 

grupi i audituesve të KLSH-së, evidenton e problematika në sistemin e prokurimeve të realizuara nga 

ana e Autoritetit Kontraktor të MASR, gjatë vitit 2017 dhe vitit 2018 dhe 8 mujori 2019.        

 

1. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Blerje pajisje didaktike 

Fizikë-Kimi-Biologji", konstatohet: 
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A. Të dhëna mbi objektin  

 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Blerje pajisje didaktike Fizik –Kimi-Biologji 

1. Urdhër Prokurimi  

Nr.6 Datë 26.06.2018 

3. Grupi i hartimit 

Kritereve Teknike  
 

 

3.1 Njësia e 

Prokurimit  
 

 

3.2 Komisioni i 

Shqyrtimit ankesave 
(ndaj DST) 

Urdhër Nr.376 Datë 

06.07.2018 (KVO) 
 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

 
Urdhër Nr.346 Datë 26.06.2018 

 

 
2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

“I hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

56.054.747  lekë  
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

55.851.430  lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

203.317  lekë 

8. Data e hapjes së 

tenderit 

Data 13.08.2018 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit  
10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender Numër 3 

OE; 

b) S’kualifikuar 2 OE;  

c) Kualifikuar 1 OE. 

11. Ankimime (vlerësim) 
AK - Nuk ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Nuk ka patur 

 

 b. Zbatimi i Kontratës Punëve 

14. Lidhja e kontratës  
07.09.2018 

15. Vlera e kontratës (me tvsh) 67.021.716  lekë 

  

 

a. Mbi realizimin e procedurës së prokurimit.  
Referuar materialit të grupit të punës të ngritur për hartimin e specifikimeve dhe përllogaritjen e 

fondit limit, shoqëruar me memon e datës 21.06.2018, për përllogaritjen e fondit limit është përdorur 

metoda e studimit të tregut (oferta ekonomike të marra pranë operatorëve ekonomikë të regjistruar në 

QKB), bazuar në nenin 59, pika 2, gërma” a”, të VKM-së nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”. Por nuk argumentohet se si u përzgjodhën operatorët ekonomikë  që 

paraqitën ofertat  lidhur me objektin e prokurimit,kjo për faktin se janë të njëjtët OE që kaneë marrë 

pjesë dhe janë shpallur fitues të kontratës së prokurimit, veprime këto që cënojnë parimin e Ligjit për 

prokurimin publik neni 1.lidhur me transparencën që duhet të jetë një nga parimet themelore të AK, 

për cdo hap që ndjekin në procedurat e prokurimit publik. 

Për hartimin e specifikimeve teknike grupi i punës i ka dërguar shkresë Institutit të Zhvillimit të 

Arsimit, i cili ka kthyer përgjigje dhe i ka konfirmuar. 

Në dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk është argumentuar vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: 

“Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të 

dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

-nga AK në kriteret e kualifikimeve, Kapaciteti ekonomik dhe financiar kërkon për OE konstatohen 

raste me kërkesa që nuk nxisin konkurrencën e lirë dhe trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik. 

Hartimi i nevojave dhe përzgjedhja e shkollave për pajisjen me pajisje didaktike është bërë duke u 

konsultuar dhe marrë për bazë kërkesat e ardhura nga DAR/ZA ku nga realizimi i kontratës rezulton 

se këto pajisje kanë shkuar në shkolla të rikonstruktuara, Shkolla Qendër Komunitare si dhe shkolla 

që bëjnë pjesë në projektin “Të bëjmë detyrat e shtëpisë”. 

 b. Mbi vlerësimin e ofertave. 

Dokumentet Standarte të Tenderit, janë bërë publike më datë 28.06.2018 në sistemin elektronik të 

prokurimeve publike. 

Komisioni i vlerësimit të ofertave, ka firmosur formularët e deklarimit për konfliktin e interesit dhe 

ka proceduar me hapjen e ofertave dhe me verifikimin e mostrave të dorëzuara me datë 13.08.2018 

Gjatë hapjes së ofertave KVO është konstatuar se në tender ishin pjesëmarrës këto operatorë 

ekonomikë: “” , Nr.Nipt  J91524502RVlera e ofertës:  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike,Bashkimi i 

Operatorëve Ekonomikë “” shpk dhe “” shpk, përfaqësuar në këtë procedurë nga operatori ekonomik 

“” shpk me Nr. Nipt K21511002I, me vlerë oferte 55’851’430 (pesëdhjetë e pesëmilion e tetëqind e 

pesëdhjetë e njëmijë e katërqind e tridhjetë) lekë pa TVSH ose 67’021’716 (gjashtëdhjetë e 
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shtatëmilion e njëzet e njëmijë e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë me TVSH. “”, me Nr. Nipt 

K12023001A 

Vlera e ofertës:  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

Në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, pasi është shqyrtuar një për një gjithë dokumentacioni administrativo – ligjor, 

ekonomiko-financiar, e tekniko-profesional  i paraqitur nga subjektet ofertues janë vlerësuar nga 

KVO si oferta ekonomike të suksesshme, në plotësim të të gjithë kritereve të përgjithshme e të 

vecanta të kualifikimit, përcaktuar në Dokumentet Standarte të Tenderit, operatorët ekonomikë si më 

poshtë vijon: 

Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “A” shpk dhe “D” shpk, përfaqësuar në këtë procedurë nga 

operatori ekonomik “A” shpk me Nr. Nipt K21511002I, me vlerë oferte 55’851’430 (pesëdhjetë e 

pesëmilion e tetëqind e pesëdhjetë e njëmijë e katërqind e tridhjetë) lekë pa TVSH ose 67’021’716 

(gjashtëdhjetë e shtatëmilion e njëzet e njëmijë e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë me TVSH.  

Dokumentacioni administrativo–ligjor, ekonomiko-financiar, e tekniko-profesional i paraqitur nga ky 

ofertues, është konstatuar i rregullt, konform kërkesave të Autoritetit Kontraktor të përcaktuar në 

Dokumentat Standarde të Tenderit. Gjithashtu komisioni pasi verifikoi ofertën ekonomike, konstatoi 

se oferta nuk kishte gabime aritmetike dhe nuk ishte anomalisht e ulët.  

Gjithashtu operatori ekonomik ka paraqitur mostrat e kërkuara sipas procesverbaleve përkatëse, të 

cilat rezultuan në përputhje me specifikimet dhe kërkesat e vendosura në DST nga Autoriteti 

Kontraktor.Komisioni ka skualifikuar, këta operatorë ekonomikë: 

“A C” me Nr.Nipt  J91524502R, është skualifikuar pasi nuk plotëson kriteret e kualfikimit. Ky 

operator nuk ka ngarkuar asnjë dokument në sistemin elektronik të APP-së, me përjashtim të një 

ekstrakti të thjeshtë tregtar. Gjithashtu nuk është paraqitur në ditën e hapjes së ofertave për dorëzimin 

e mostrave. 

“K” me Nr. Nipt K12023001A, është skualifikuar pasi nuk plotëson kriteret e kualfikimit. Ky 

operator nuk ka ngarkuar asnjë dokument në sistemin elektronik të APP-së, me përjashtim të një 

vërtetimi tatimesh dhe kontributesh. Gjithashtu nuk është paraqitur në ditën e hapjes së ofertave për 

dorëzimin e mostrave. 

Faza e vlerësimit të ofertave, u mbyll më datë 20.08.2018.                                                        

Njësia e prokurimit, pas njoftimit për mbylljen e vlerësimit, ka vijuar me mbylljen e fazës së 

procedurës në sistem, sipas udhëzimeve të APP-së.Brenda afateve ligjore të ankimit, nuk rezulton të 

jetë paraqitur ankesë mbi vlerësimin e kësaj procedure. 

Për sa më sipër, operatorët ekonomikë të kualifikuar, në bazë të kriterit të cmimit më të ulët, janë 

renditur si më poshtë: 

Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “A” shpk dhe “D” shpk, përfaqësuar në këtë procedurë nga 

operatori ekonomik “A” shpk me Nr. Nipt K21511002I, me vlerë oferte 55’851’430 (pesëdhjetë e 

pesëmilion e tetëqind e pesëdhjetë e njëmijë e katërqind e tridhjetë) lekë pa TVSH ose 67’021’716 

(gjashtëdhjetë e shtatëmilion e njëzet e njëmijë e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë me TVSH.  

Sa më sipër, Komisioni i Vlerësimit të ofertave, në zbatim të dispozitave ligjore dhe udhëzimeve për 

Prokurimin Publik, i ka paraqitur për miratim Titullarit të AK-së, Raportin Përmbledhës, duke i 

propozuar gjithashtu dhe shpalljen fitues Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë “A” shpk dhe “D” 

shpk, përfaqësuar në këtë procedurë nga operatori ekonomik “A” shpk me Nr. Nipt K21511002I, me 

vlerë oferte 55’851’430 (pesëdhjetë e pesëmilion e tetëqind e pesëdhjetë e njëmijë e katërqind e 

tridhjetë) lekë pa TVSH ose 67’021’716 (gjashtëdhjetë e shtatëmilion e njëzet e njëmijë e shtatëqind 

e gjashtëmbëdhjetë) lekë me TVSH 

 

2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Blerje pajisje didaktike për 

sistemin parashkollor", konstatohet: 

A. Të dhëna mbi objektin  
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Blerje pajisje didaktike për sistemin parashkollor 
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1. Urdhër Prokurimi  

Nr.4 Datë 16.05.2018 

3. Grupi i hartimit 

Kritereve Teknike  

 

M B 

N A 

D V 

 

3.1 Njësia e 

Prokurimit  
 
O K 

L B 

B R 

3.2 Komisioni i 

Shqyrtimit 

ankesave  
 

Nuk ka patur ankesa 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr.273 datë 16.05.2018 

 
 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

“I hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

25.000.000 lekë  
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

18.750.000 lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

6.250.000 lekë 

8. Data e hapjes së 

tenderit 

Data 21.06.2018 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit  
10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender Numër 2 OE; 

b) S’kualifikuar 1 OE;  
c) Kualifikuar 1 OE. 

11. Ankimime 

AK - Nuk ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Nuk ka patur ankesa 

 

 b. Zbatimi i Kontratës Punëve 

14. Lidhja e kontratës  
16.08.2018 

15. Vlera e kontratës (me tvsh) 22.500.000 lekë 

  

 

a. Mbi realizimin e procedurës së prokurimit.  
Referuar materialit të grupit të punës së ngritur për hartimin e specifikimeve dhe përllogaritjen e 

fondit limit, shoqëruar me memon e datës 08.05.2018, për përllogaritjen e fondit limit është përdorur 

metoda e studimit të tregut (oferta ekonomike të marra pranë operatorëve ekonomikë të regjistruar në 

QKB) bazuar në nenin 59, pika 2, gërma” a”, të VKM-së nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”. Por nuk argumentohet se si u përzgjodhën operatorët ekonomikë  që 

paraqitën ofertat  lidhur me objektin e prokurimit,si dhe komunikimi mes palëve , kjo për faktin se 

janë të njëjtët OE që kanë marrë pjesë dhe janë shpallur fitues të kontratës së prokurimit, veprime 

këto që cënojnë parimin e Ligjit për prokurimin publik neni 1.lidhur me transparencën që duhet të 

jetë një nga parimet themelore të AK, për cdo hap që ndjekin në procedurat e prokurimit publik. 

Për hartimin e listës së mjeteve/pajisjeve didaktike, grupi i punës i është referuar katalogurt të 

mjeteve didaktike për arsimin parashkollor dhe atë parauniversitar, i cili është hartuar nga Instituti i 

Zhvillimit të Arsimit.  

Në dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk është argumentuar vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: 

“Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të 

dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

-nga AK në kriteret e kualifikimeve, Kapaciteti ekonomik dhe financiar kërkon për OE konstatohen 

raste me kërkesa që nuk nxisin konkurrencën e lirë dhe trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik. 

Hartimi i nevojave dhe përzgjedhja e kopshteve është bërë duke marrë për bazë kërkesat e ardhura 

nga DAR/ZA.   

 b. Mbi vlerësimin e ofertave. 

Dokumentet Standarte të Tenderit, janë bërë publike më datë 29.05.2018 në sistemin elektronik të 

prokurimeve publike.Komisioni i vlerësimit të ofertave, pas firmosjes së formularëve të deklarimit 

për konfliktin e interesit, ka proceduar me hapjen e ofertave dhe me verifikimin e mostrave të 

dorëzuara më datë 21.06.2018. 

Gjatë hapjes së ofertave KVO ka konstatuar se në tender ishin pjesëmarrës këto operatorë ekonomikë: 

“L B”, me Nr. Nipt K31802028M me vlerë oferte 18750000 (tetëmbëdhjetë million e shtatëqind e 

pesëdhje mije) lekë pa TVSH.“B” , Nr.Nipt  J61826501  

Çmimi i ofertës:  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike 

Në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, KVO pasi ka shqyrtuar një për një të gjithë dokumentacionin administrativo – 

ligjor, ekonomiko-financiar, e tekniko-profesional  të paraqitur nga subjektet ofertues ka vlerësuar si 

oferta ekonomike të suksesshme, në plotësim të të gjithë kritereve të përgjithshme e të vecanta të 

kualifikimit, përcaktuar në Dokumentet Standarte të Tenderit, operatorët ekonomikë si më poshtë 
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vijon: “L B”, me Nr. Nipt K31802028M me vlerë oferte 18 750 000 (tetëmbëdhjetë million e 

shtatëqind e pesëdhje mije) lekë pa TVSH. 

Dokumentacioni administrativo–ligjor, ekonomiko-financiar, e tekniko-profesional i ofertuesve, i 

paraqitur u konstatua i rregullt, konform kërkesave të Autoritetit Kontraktor të përcaktuar në 

Dokumentat Standarde të Tenderit. Gjithashtu komisioni pasi verifikoi ofertën ekonomike, konstatoi 

se oferta nuk kishte gabime aritmetike dhe nuk ishte anomalisht e ulët. 

Gjithashtu nga ky operator ekonomik janë marrë mostrat e kërkuara sipas procesverbaleve përkatëse, 

të cilat kanë rezultuar në përputhje me specifikimet dhe kërkesat e përcaktuara në DST nga Autoriteti 

Kontraktor. 

Komisioni ka vijuar duke skualifikuar, këta operatorë ekonomikë:“B” , Nr.Nipt  J61826501, është 

skualifikuar pasi nuk plotëson kriteret e kualfikimit. Ky operator nuk ka ngarkuar asnjë dokument në 

sistemin elektronik të APP-së dhe nuk është paraqitur ditën e hapjes së ofertave për dorëzimin e 

mostrave.Faza e vlerësimit të ofertave, është mbyllur më datë 29.06.2018.                                                                  

Njësia e prokurimit, pas njoftimit për mbylljen e vlerësimit, ka vijuar me mbylljen e fazës së 

procedurës në sistem, sipas udhëzimeve të APP-së.Brenda afateve ligjore të ankimit, nuk është 

paraqitur asnjë ankesë mbi vlerësimin e kësaj procedure.Për sa më sipër, operatorët ekonomikë të 

kualifikuar, në bazë të kriterit të cmimit më të ulët, janë renditur si më poshtë: 

“L B”, me Nr. Nipt K31802028M me vlerë oferte 18750000 (tetëmbëdhjetë million e shtatëqind e 

pesëdhje mije) lekë pa TVSH. 

Sa më sipër, Komisioni i Vlerësimit të ofertave, në zbatim të dispozitave ligjore dhe udhëzimeve për 

Prokurimin Publik, i ka paraqitur për miratim Titullarit të AK-së, këtë Raport Përmbledhës, duke i 

propozuar gjithashtu dhe shpalljen fitues për operatorin ekonomik “L B” Sh.p.k, me vlerë oferte 

18750000 (tetëmbëdhjetë million e shtatëqind e pesëdhje mije)  lekë pa tvsh. 

 

3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Blerje mobilje", konstatohet: 

A. Të dhëna mbi objektin  

 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Blerje mobilje 

1. Urdhër Prokurimi  

Nr.3 Datë 26 04.2018 

3. Grupi i hartimit 

Kritereve Teknike  

 

 

3.1 Njësia e 

Prokurimit  
 

 

3.2 Komisioni i 

Shqyrtimit 

ankesave  
 
Nuk ka patur ankesa 

 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 200 datë 26.04.2018 

 

 
2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

“I hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

99.998.277 lekë  
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

99.681.050  lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

317.277  lekë 

8. Data e hapjes së 

tenderit 

Data 24.05.2018 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit  
10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender Numër 4 OE; 

b) S’kualifikuar 2 OE;  

c) Kualifikuar 2 OE. 

11. Ankimime 

AK - Nuk ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Nuk ka patur ankesa 

 

 

 b. Zbatimi i Kontratës Punëve 

14. Lidhja e kontratës 

09.07.2018 

15. Vlera e kontratës (me tvsh) 119.617.260 lekë 

  

 

a. Mbi realizimin e procedurës së prokurimit.  

Referuar materialit të grupit të punës së ngritur për hartimin e specifikimeve dhe përllogaritjen e 

fondit limit, shoqëruar me memon e datës 16.02.2018, për përllogaritjen e fondit limit janë marrë 

cmimet e kontratës së vitit 2017 të lidhur nga MASR bazuar në nenin 59, pika 2, gërma” a”, të VKM-

së nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe për mallrat e rinj të 

cilët nuk kanë qenë në kontratën e mëparshme është përdorur metoda e studimit të tregut (oferta 

ekonomike të marra pranë operatorëve ekonomikë të regjistruar në QKB) bazuar në nenin 59, pika 2, 

gërma” a”, të VKM-së nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Por 

nuk argumentohet se si u përzgjodhën operatorët ekonomikë  që paraqitën ofertat  lidhur me objektin 
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e prokurimit,kjo për faktin se janë të njëjtët OE që kanë marrë pjesë dhe janë shpallur fitues të 

kontratës së prokurimit, veprime këto që cënojnë parimin e Ligjit për prokurimin publik neni 1.lidhur 

me transparencën që duhet të jetë një nga parimet themelore të AK, për cdo hap që ndjekin në 

procedurat e prokurimit publik. 

Hartimi i nevojave dhe përzgjedhja e shkollave është bërë duke marrë për bazë shkollat e reja të 

ndërtuara, shkollat e rikonstruktuara dhe kërkesat e ardhura nga DAR/ZA.   

Në dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk është argumentuar vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: 

“Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të 

dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

-nga AK në kriteret e kualifikimeve, Kapaciteti ekonomik dhe financiar kërkon për OE konstatohen 

raste me kërkesa që nuk nxisin konkurrencën e lirë dhe trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik. 

 b. Mbi vlerësimin e ofertave. 

Dokumentet Standarte të Tenderit, janë bërë publike më datë 30.04.2018 në sistemin elektronik të 

prokurimeve publike.Komisioni i vlerësimit të ofertave, pas firmosjes së formularëve të deklarimit 

për konfliktin e interesit, ka proceduar në sistem për hapjen e ofertave, më datë 24.05.2018. 

Gjatë hapjes së ofertave KVO ka konstatuar se në tender ishin pjesëmarrës këto operatorë ekonomikë: 

“M.” sh.p.k, Nr.Nipt  J76504013C, me vlerë oferte 99’681’050 (nëntëdhjetë e nëntë million e 

gjashtëqind e tetëdhjetë e njëmijë e pesëdhjetë) leke pa tvsh. 

“Erald” sh.p.k, Nr. Nipt J74517205P, me vlerë oferte 99’852’120 (nëntëdhjetë e nëntë million e 

tetëqind e pesëdhjetë e dymijë e njëqind e njëzet) lekë pa tvsh. 

“A” shpk me Nr. Nipt K21511002I Çmimi i ofertës:  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike 

“M” shpk me Nr.Nipt K01421002H Çmimi i ofertës:  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike 

Në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, pasi ka shqyrtuar një për një të gjithë dokumentacionin administrativo – ligjor, 

ekonomiko-financiar, e tekniko-profesional  të paraqitur nga subjektet ofertues ka vlerësuar si oferta 

ekonomike të suksesshme, në plotësim të të gjithë kritereve të përgjithshme e të vecanta të 

kualifikimit, përcaktuar në Dokumentet Standarte të Tenderit, operatorët ekonomikë si më poshtë 

vijon:  

1.“M.” sh.p.k, Nr.Nipt  J76504013C, me vlerë oferte 99’681’050 (nëntëdhjetë e nëntë million e 

gjashtëqind e tetëdhjetë e njëmijë e pesëdhjetë) leke pa tvsh. Dokumentacioni administrativo–ligjor, 

ekonomiko-financiar, e tekniko-profesional i ofertuesve, i paraqitur u konstatua i rregullt, konform 

kërkesave të Autoritetit Kontraktor të përcaktuar në Dokumentat Standarde të Tenderit. Gjithashtu 

komisioni pasi verifikoi ofertën ekonomike, konstatoi se oferta nuk kishte gabime aritmetike dhe nuk 

ishte anomalisht e ulët. 

2. “E” Sh.p.k Nr. Nipt J74517205P, me vlerë oferte 99’852’120 (nëntëdhjetë e nëntë million e 

tetëqind e pesëdhjetë e dymijë e njëqind e njëzet) lekë pa tvsh. Dokumentacioni administrativo–ligjor, 

ekonomiko-financiar, e tekniko-profesional i ofertuesve, u konstatua i rregullt, konform kërkesave të 

Autoritetit Kontraktor të përcaktuar në Dokumentat Standarde të Tenderit. Gjithashtu komisioni pasi 

verifikoi ofertën ekonomike, konstatoi se oferta nuk kishte gabime aritmetike dhe nuk ishte 

anomalisht e ulët. 

Gjithashtu për të dy kompanitë e mësipërme janë marrë mostrat e kërkuara sipas procesverbaleve 

përkatëse, të cilat rezultuan në përputhje me specifikimet dhe kriteret e kërkuara në DST nga 

Autoriteti Kontraktor.Komisioni ka skualifikuar, këta operatorë ekonomikë: 

1. A shpk me Nr. Nipt K21511002I, është skualifikuar pasi nuk plotëson kriteret e kualfikimit. Ky 

operator nuk ka ngarkuar asnjë dokument në sistem me përjashtim të një certificate ISO 9001-2015. 

2. M shpk me Nr.Nipt K01421002H, është skualifikuar pasi nuk plotëson kriteret e kualfikimit. Ky 

operator nuk ka ngarkuar asnjë dokument në sistem me përjashtim të një certificate regjistrimi 

QKR.Faza e vlerësimit të ofertave, është mbyllur më datë 28.05.2018,                                                                 

Njësia e prokurimit, pas njoftimit për mbylljen e vlerësimit, ka vijuar me mbylljen e fazës së 

procedurës në sistem, sipas udhëzimeve të APP-së. 
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Brenda afateve ligjore të ankimit, nuk është paraqitur asnjë ankesë mbi vlerësimin e kësaj 

procedure.Për sa më sipër, operatorët ekonomikë të kualifikuar, në bazë të kriterit të cmimit më të 

ulët, renditen si më poshtë:Në vend të parë: “M.” Sh.p.k, 99’681’050 (nëntëdhjetë e nëntë million e 

gjashtëqind e tetëdhjetë e njëmijë e pesëdhjetë) lekë pa tvsh. Në vend të dytë: “Erald” Sh.p.k me vlerë 

oferte 99’852’120 (nëntëdhjetë e nëntë million e tetëqind e pesëdhjetë e dymijë e njëqind e njëzet) 

lekë pa tvsh.  

Sa më sipër, Komisioni i Vlerësimit të ofertave, në zbatim të dispozitave ligjore dhe udhëzimeve për 

Prokurimin Publik, i ka paraqitur për miratim Titullarit të AK-së, këtë Raport Përmbledhës, duke i 

propozuar gjithashtu dhe shpalljen fitues të operatorit ekonomik “M.” Sh.p.k, me ofertë në vlerën 

99’681’050 (nëntëdhjetë e nëntë million e gjashtëqind e tetëdhjetë e njëmijë e pesëdhjetë) lekë pa 

tvsh. 

 

Për vitin 2019, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka parashikuar në total 41 procedura prokurimi 

(duke përfshirë edhe shtesat e rregjistrave), nga të cilat janë realizuar 27 prokurime, nga të cilat 3 

tenderë të përqendruar, 4 tenderë të hapur në vlerën 309.697.510 lekë, 3 tenderë kërkesë  për 

propozim, në vlerën 13.450.000 lekë, 31 tenderë “blerje të vogla” në vlerën 13.580.000 lekë. 

Fond limit total sipas regjistrit të parashikuar të prokurimit ka qene 349.223.843 lekë pa TVSh, 

realizuar me vlerë 201.528.999 pa TVSH ku 11 procedura nuk janë realizuar. Grupi i auditimit të 

KLSH-së, auditoi 4 procedura  tenderë të hapur në vlerën 309.697.510 lekë për blerje si dhe 14 

procedura blerje të vogla.  

1. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Blerje pajisje didaktike 

Fizikë-Kimi-Biologji", konstatohet: 

 

A. Të dhëna mbi objektin  
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Blerje pajisje didaktike Fizik –Kimi-Biologji 

1. Urdhër Prokurimi  

Nr .19 Datë 08.03.2019 

3. Grupi i hartimit 

Kritereve Teknike  

 

 

3.1 Njësia e 

Prokurimit  
 

 

3.2 Komisioni i 

Shqyrtimit ankesave 

(ndaj DST) 

 
Urdhër Nr. 178 Datë 

25.03.2019 

 
 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr.110/1 datë 12.03.2019 

 

 
2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

“I hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

66.011.803 lekë  
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

65.900.900 lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

110.903  lekë 

8. Data e hapjes së 

tenderit 

Data 05.04.2019 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender Numër 2 OE 

b) S’kualifikuar 1 OE,  
c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime (ndaj 

vlerësimit) 
AK - Nuk ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Nuk ka patur ankesa 

 

 b. Zbatimi i Kontratës Punëve 

14. Lidhja e kontratës  
10.06.2019 

15. Vlera e kontratës (me tvsh)  

79.081.080 lekë  

 

b. Mbi realizimin e procedurës së prokurimit.  
Referuar materialit të grupit të punës së ngritur për hartimin e specifikimeve dhe përllogaritjen e 

fondit limit, shoqëruar me memon e datës 11.03.2019, për përllogaritjen e fondit limit janë marrë 

cmimet e kontratës së vitit 2018 të lidhur nga MASR bazuar në nenin 59, pika 2, gërma” a”, të VKM-

së nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Por nuk argumentohet 

se si u përzgjodhën operatorët ekonomikë  që paraqitën ofertat  lidhur me objektin e prokurimit,kjo 

për faktin se janë të njëjtët OE që kanë marrë pjesë dhe janë shpallur fitues të kontratës së 

prokurimit, veprime këto që cënojnë parimin e Ligjit për prokurimin publik neni 1.lidhur me 

transparencën që duhet të jetë një nga parimet themelore të AK, për cdo hap që ndjekin në 

procedurat e prokurimit publik. 
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Hartimi i nevojave dhe përzgjedhja e shkollave është bërë duke marrë për bazë shkollat e reja të 

ndërtuara, shkollat e rikonstruktuara dhe kërkesat e ardhura nga DAR/ZA.  Për hartimin e 

specifikimeve teknike grupi i punës i ka dërguar shkresë Institutit të Zhvillimit të Arsimit, i cili ka 

kthyer përgjigje dhe i ka konfirmuar. 

Në dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk është argumentuar vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: 

“Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të 

dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

-nga AK në kriteret e kualifikimeve, Kapaciteti ekonomik dhe financiar kërkon për OE konstatohen 

raste me kërkesa që nuk nxisin konkurrencën e lirë dhe trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik. 

Hartimi i nevojave dhe përzgjedhja e shkollave është bërë duke marrë për bazë shkollat e reja të 

ndërtuara, shkollat qe kanë ambjente (klasa) të mjaftueshme për vendosjen e pajisjeve didaktike, të 

mos kenë marrë pajisje të tilla në 5 vitet e fundit dhe kërkesat e ardhura nga DAR/ZA.   

 b. Mbi vlerësimin e ofertave. Dokumentet Standarte të Tenderit, janë bërë publike më datë 

13.03.2018 në sistemin elektronik të prokurimeve publike. 

Për këtë procedurë ka pasur një ankesë me nr. 3179 prot., datë 19.03.2019 ndaj DST. Nga AK është 

ngritur grupi i punës i cili ka vendosur refuzimin e saj. Ndaj vendimit të AK operatori ekonomik 

ankimues nuk ka paraqitur ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik. 

Komisioni i vlerësimit të ofertave, pas firmosjes së formularëve të deklarimit për konfliktin e 

interesit, ka proceduar në sistem me hapjen e ofertave dhe më pas me verifikimin e mostrave të 

dorëzuara me datë 05.04.2019. 

Gjatë hapjes së ofertave KVO ka konstatuar se në tender ishin pjesëmarrës këto operatorë ekonomikë: 

Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “A” shpk dhe “D” shpk, përfaqësuar në këtë procedurë nga 

operatori ekonomik “A” shpk me Nr. Nipt K21511002I, me vlerë oferte 65.900.900 (gjashtëdhjetë  e 

pesëmilion e nëntëqindmijë e nëntëqind) lekë pa TVSH .“K”, me Nr. Nipt K12023001A,Vlera e 

ofertës:  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.Në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, KVO ka shqyrtuar një për një të 

gjithë dokumentacionin administrativo – ligjor, ekonomiko-financiar, e tekniko-profesional  të 

paraqitur nga subjektet ofertues u vlerësuan si oferta ekonomike të suksesshme, në plotësim të të 

gjithë kritereve të përgjithshme e të vecanta të kualifikimit, përcaktuar në Dokumentet Standarte të 

Tenderit, operatorët ekonomikë si më poshtë vijon:Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “A” shpk dhe 

“D” shpk, përfaqësuar në këtë procedurë nga operatori ekonomik “A” shpk me Nr. Nipt K21511002I, 

me vlerë oferte 65.900.900 (gjashtëdhjetë  e pesëmilion e nëntëqindmijë e nëntëqind) lekë pa tvsh. 

Dokumentacioni administrativo–ligjor, ekonomiko-financiar, e tekniko-profesional i paraqitur nga ky 

ofertues, u konstatua i rregullt, konform kërkesave të Autoritetit Kontraktor të përcaktuar në 

Dokumentat Standarde të Tenderit. Gjithashtu komisioni pasi verifikoi ofertën ekonomike, konstatoi 

se oferta nuk kishte gabime aritmetike dhe nuk ishte anomalisht e ulët.  

Gjithashtu për këtë operator ekonomik u morën mostrat e kërkuara sipas procesverbaleve përkatëse, 

të cilat rezultuan në përputhje me specifikimet dhe kërkesat e vendosura në DST nga Autoriteti 

Kontraktor.Komisioni ka skualifikuar, këta operatorë ekonomikë: “K” me Nr. Nipt K12023001A, 

është skualifikuar pasi nuk plotëson kriteret e kualfikimit. Ky operator nuk ka ngarkuar 

dokumentacionin administrativo–ligjor, ekonomiko-financiar, e tekniko-profesional në sistemin 

elektronik të APP-së. Gjithashtu nuk është paraqitur në ditën e hapjes së ofertave për dorëzimin e 

mostrave.Faza e vlerësimit të ofertave, është mbyllur më datë 24.04.2019.                                                                  

Njësia e prokurimit, pas njoftimit për mbylljen e vlerësimit, vijoi me mbylljen e fazës së procedurës 

në sistem, sipas udhëzimeve të APP-së.Brenda afateve ligjore të ankimit, nuk u paraqit asnjë ankesë 

mbi vlerësimin e kësaj procedure. 

Për sa më sipër, operatorët ekonomikë të kualifikuar, në bazë të kriterit të cmimit më të ulët, renditen 

si më poshtë:Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “A” shpk dhe “D” shpk, përfaqësuar në këtë 
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procedurë nga operatori ekonomik “A” shpk me Nr. Nipt K21511002I, me vlerë oferte 65.900.900 

(gjashtëdhjetë  e pesëmilion e nëntëqindmijë e nëntëqind) lekë pa TVSH.  

Sa më sipër, Komisioni i Vlerësimit të ofertave, në zbatim të dispozitave ligjore dhe udhëzimeve për 

Prokurimin Publik, i paraqet për miratim Titullarit të AK-së, këtë Raport Përmbledhës, duke i 

propozuar gjithashtu dhe shpalljen fitues Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë “A” shpk dhe “D” 

shpk, me vlerë oferte 65.900.900 (gjashtëdhjetë  e pesëmilion e nëntëqindmijë e nëntëqind) lekë pa 

TVSH.  

 

2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Blerje mjete didaktike për 

arsimin parashkollor", konstatohet: 

A. Të dhëna mbi objektin  

 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Blerje mjete didaktike për arsimin parashkollor 

1. Urdhër Prokurimi  

Nr.13 Datë 06.03.2019 

3. Grupi i hartimit 

Kritereve Teknike  
M B 

N A 

D V 

 

3.1 Njësia e 

Prokurimit  
 

O K B R 

L B 

3.2 Komisioni i 

Shqyrtimit ankesave  
(2 ankesa ndaj DST) 

 

Urdhër Nr.179 Datë 
25.03.2019 

 

 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 145 datë 06.03.2019 
 

 
2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

“I hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

24.081.600 lekë  
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

18.061.200 lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

6.020.400  lekë 

8. Data e hapjes së 

tenderit 

Data 05.04.2019 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit  
10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender Numër 2 OE 

b) S’kualifikuar 0 OE  

c) Kualifikuar 2 OE 

11. Ankimime (ndaj 

vleësimit)  

AK- Ka (në AK) 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Shkresa nr.4301/2 datë 23.04.2019 

 

 b. Zbatimi i Kontratës Punëve 

14. Lidhja e kontratës 

10.06.2019 

15. Vlera e kontratës (me tvsh) 21.673.440 lekë 

  

 

b. Mbi realizimin e procedurës së prokurimit.  

Referuar materialit të grupit të punës së ngritur për hartimin e specifikimeve dhe përllogaritjen e 

fondit limit, shoqëruar me memon e datës 26.02.2019, për përllogaritjen e fondit limit janë marrë 

cmimet e kontratës së vitit 2018 të lidhur nga MASR bazuar në nenin 59, pika 2, gërma” a”, të VKM-

së nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” Por nuk argumentohet 

se si u përzgjodhën operatorët ekonomikë  që paraqitën ofertat  lidhur me objektin e prokurimit,kjo 

për faktin se janë të njëjtët OE që kanë marrë pjesë dhe janë shpallur fitues të kontratës së 

prokurimit, veprime këto që cënojnë parimin e Ligjit për prokurimin publik neni 1.lidhur me 

transparencën që duhet të jetë një nga parimet themelore të AK, për cdo hap që ndjekin në 

procedurat e prokurimit publik. 

Hartimi i nevojave dhe përzgjedhja e shkollave është bërë duke marrë për bazë shkollat e reja të 

ndërtuara, shkollat e rikonstruktuara dhe kërkesat e ardhura nga DAR/ZA.   

Në dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk është argumentuar vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: 

“Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të 

dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

-nga AK në kriteret e kualifikimeve, Kapaciteti ekonomik dhe financiar kërkon për OE konstatohen 

raste me kërkesa që nuk nxisin konkurrencën e lirë dhe trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik. 

Nga grupi i punës është përzgjedhur për tu furnizuar DAR Tiranë Qytet, DAR Tiranë Qark dhe ZA 

Kamëz. 

 b. Mbi vlerësimin e ofertave. 
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Dokumentet Standarte të Tenderit, janë bërë publike më datë 13.03.2019 në sistemin elektronik të 

prokurimeve publike.Për këtë procedurë ka pasur dy ankesa ndaj DST, konkretisht ankesa me nr.3191 

prot., datë 20.03.2019 dhe ankesa me nr. 3197 prot., datë 20.03.2019. Nga AK është ngritur grupi i 

punës i cili ka vendosur refuzimin e tyre. Ndaj vendimit të AK operatorët ekonomikë ankimues nuk 

kanë paraqitur ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik. 

Komisioni i vlerësimit të ofertave, pas firmosjes së formularëve të deklarimit për konfliktin e 

interesit, ka proceduar në sistem me hapjen e ofertave me datë 05.04.2019. 

Gjatë hapjes së ofertave KVO konstatoi se në tender ishin pjesëmarrës këto operatorë ekonomikë:  

Personi Fizik “L B”, me Nr. Nipt K31802028M, me vlerë oferte 18,061,200 (tetëmbëdhjetë milion e 

gjashtëdhjetë e njëmijë e dyqind) lekë pa TVSH. 

Shoqëria “AN & RA” sh.p.k me Nr.NIPT K12205001I, me vlerë oferte 22,724,000 (njezet e dy 

milion e shtatëqind e njëzet e katërmijë)  lekë pa TVSH. 

Në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, KVO pasi ka shqyrtuar një për një të gjithë dokumentacionin administrativo – 

ligjor, ekonomiko-financiar, e tekniko-profesional  të paraqitur nga subjektet ofertues ka vlerësuar si 

oferta ekonomike të suksesshme, në plotësim të të gjithë kritereve të përgjithshme e të vecanta të 

kualifikimit, përcaktuar në Dokumentet Standarte të Tenderit, operatorët ekonomikë si më poshtë 

vijon:  

Personi Fizik “L B”, me Nr. Nipt K31802028M me vlerë oferte 18,061,200 (tetëmbëdhjetë milion e 

gjashtëdhjetë e njëmijë e dyqind) lekë pa TVSH. 

Dokumentacioni administrativo–ligjor, ekonomiko-financiar, e tekniko-profesional i ofertuesve, i 

paraqitur është verifikuar dhe konstatuar i rregullt, konform kërkesave të Autoritetit Kontraktor të 

përcaktuar në Dokumentat Standarde të Tenderit. Gjithashtu komisioni pasi verifikoi ofertën 

ekonomike, konstatoi se oferta nuk kishte gabime aritmetike dhe nuk ishte anomalisht e ulët. 

Shoqëria “A” sh.p.k me Nr.NIPT K12205001I, me vlerë oferte 22,724,000 (njezet e dy milion e 

shtatëqind e njëzet e katërmijë)  lekë pa TVSH. 

Dokumentacioni administrativo–ligjor, ekonomiko-financiar, e tekniko-profesional i ofertuesve, i 

paraqitur është verifikuar dhe konstatuar i rregullt, konform kërkesave të Autoritetit Kontraktor të 

përcaktuar në Dokumentat Standarde të Tenderit. Gjithashtu komisioni pasi verifikoi ofertën 

ekonomike, konstatoi se oferta nuk kishte gabime aritmetike dhe nuk ishte anomalisht e ulët. 

Gjithashtu për të dy operatorët ekonomikë janë marrë mostrat e kërkuara sipas procesverbaleve 

përkatëse, të cilat kanë rezultuar në përputhje me specifikimet dhe kërkesat e përcaktuara në DST nga 

Autoritetit Kontraktor. 

Faza e vlerësimit të ofertave, është mbyllur më datë 12.04.2018,                                                                  

Njësia e prokurimit, pas njoftimit për mbylljen e vlerësimit, ka vijuar me mbylljen e fazës së 

procedurës në sistem, sipas udhëzimeve të APP-së. 

Pas mbylljes së vlerësimit për këtë procedurë ka pasur një ankesë pranë Autoritetit Kontraktor nga 

operatori ekonomik “A” Sh.P.K, me nr. 4301 prot. date 17.04.2019.  Pas kësaj ankese është pezulluar 

procedura dhe është ngritur komisioni me urdhrin nr. 235, datë 19.04.2019. Ankesa eshte shqyrtuar 

dhe është refuzuar nga komisioni duke i kthyer përgjigje me shkresën nr.4301/2 prot. datë 23.04.2019 

operatorit ekonomik. Ndaj vendimit të Autoritetit Kontraktor operatori ekonomik nuk ka paraqitur 

ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik. 

Për sa më sipër, operatorët ekonomikë të kualifikuar, në bazë të kriterit të cmimit më të ulët, renditen 

si më poshtë: 

 Personi Fizik “L B”, me Nr. Nipt K31802028M me vlerë oferte 18,061,200 (tetëmbëdhjetë 

milion e gjashtëdhjetë e njëmijë e dyqind)  lekë pa TVSH. 

 

 Shoqëria “A” sh.p.k me Nr.Nipt K12205001I, me vlerë oferte 22,724,000 (njezet e dy milion 

e shtatëqind e njëzet e katërmijë)  lekë pa TVSH. 

Sa më sipër, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, në zbatim të dispozitave ligjore dhe udhëzimeve për 

Prokurimin Publik, i ka paraqitur për miratim Titullarit të AK-së, këtë Raport Përmbledhës, duke i 
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propozuar gjithashtu dhe shpalljen fitues operatorin ekonomik “L B”, person fizik, me vlerë oferte 

18,061,200 (tetëmbëdhjetë milion e gjashtëdhjetë e njëmijë e dyqind) lekë pa tvsh. 

 

3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Blerje mobilje", konstatohet: 

A. Të dhëna mbi objektin  

 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Blerje mobilje 

1. Urdhër Prokurimi  

Nr 11 Datë 01.03.2019 

3. Grupi i hartimit 

Kritereve Teknike  
 

 

3.1 Njësia e 

Prokurimit  
 

 

3.2 Komisioni i 

Shqyrtimit 

ankesave  
 

Nuk ka patur ankesa 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr.127  datë 01.03.2019 
 

 
2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

“I hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

135.832.100  lekë  
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

133.794.300  lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

2.037.800 lekë 

8. Data e hapjes së 

tenderit 

Data 28.03.2019 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit  
10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender Numër 5 OE 

b) S’kualifikuar 2 OE,  

c) Kualifikuar 3 OE. 

11. Ankimime 

AK - Nuk ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Nuk ka patur ankesa 

 

 b. Zbatimi i Kontratës Punëve 

14. Lidhja e kontratës 

22.05.2019 

15. Vlera e kontratës (me tvsh) 160.553.160 lekë 

  

 

b. Mbi realizimin e procedurës së prokurimit.  

Referuar materialit të grupit të punës së ngritur për hartimin e specifikimeve dhe përllogaritjen e 

fondit limit, shoqëruar me memon e datës 16.02.2018, për përllogaritjen e fondit limit janë marrë 

cmimet e kontratës së vitit 2018 të lidhur nga MASR bazuar në nenin 59, pika 2, gërma” a”, të VKM-

së nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Por nuk argumentohet 

se si u përzgjodhën operatorët ekonomikë  që paraqitën ofertat  lidhur me objektin e prokurimit,kjo 

për faktin se janë të njëjtët OE që kanë marrë pjesë dhe janë shpallur fitues të kontratës së 

prokurimit, veprime këto që cënojnë parimin e Ligjit për prokurimin publik neni 1.lidhur me 

transparencën që duhet të jetë një nga parimet themelore të AK, për cdo hap që ndjekin në 

procedurat e prokurimit publik. 

Hartimi i nevojave dhe përzgjedhja e shkollave është bërë duke marrë për bazë shkollat e reja të 

ndërtuara, shkollat e rikonstruktuara dhe kërkesat e ardhura nga DAR/ZA.   

Në dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk është argumentuar vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: 

“Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të 

dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

-nga AK në kriteret e kualifikimeve, Kapaciteti ekonomik dhe financiar kërkon për OE konstatohen 

raste me kërkesa që nuk nxisin konkurrencën e lirë dhe trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik. 

Hartimi i nevojave dhe përzgjedhja e shkollave është bërë duke marrë për bazë shkollat e reja të 

ndërtuara, shkollat e rikonstruktuara dhe kërkesat e ardhura nga DAR/ZA.   

 b. Mbi vlerësimin e ofertave. 

Dokumentet Standarte të Tenderit, janë bërë publike më datë 05.04.2019 në sistemin elektronik të 

prokurimeve publike.Komisioni i vlerësimit të ofertave, pas firmosjes së formularëve të deklarimit 

për konfliktin e interesit, ka proceduar në sistem me hapjen e ofertave, më datë 28.03.2019.Gjatë 

hapjes së ofertave KVO ka konstatuar se në tender ishin pjesëmarrës këto operatorë ekonomikë:  

M” sh.p.k, Nr.Nipt  J76504013C, me vlerë oferte 133,794,500 (njëqind e tridhjetë e tre milion e 

shtatëqind e nëntedhjetë e kater mijë e pesëqind) lekë pa tvsh. 
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“Igli-Sand” sh.p.k, Nr. Nipt J94625209A me vlerë oferte 135,531,590 (Njëqind e tridhjetë e pesë 

milion e pesë qinde e tridhjetë e njëmijë e pesë qind e nëntë dhjetë) lekë pa tvsh.“” shpk me Nr. Nipt 

K67106202Ë.Çmimi i ofertës:  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike  

“E” shpk me Nr.Nipt J74517205P me vlerë oferte 134,468,900, (Njëqind e tridhjetë e katër million e 

katërqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e nëntë qind) lekë pa tvsh. shpk, Nr Nipt J66902027T, me vlerë 

oferte 135,166,560 (njëqind e tridhjetë e pesë million e njëqind e gjashtë dhjetë e gjashtë mijë e 

pesëqind e gjashtë dhjetë) lekë pa tvsh. Në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, KVO pasi ka shqyrtuar një 

për një të gjithë dokumentacionin administrativo – ligjor, ekonomiko-financiar, e tekniko-profesional  

të paraqitur nga subjektet ofertues ka vlerësuar si oferta ekonomike të suksesshme, në plotësim të të 

gjithë kritereve të përgjithshme e të vecanta të kualifikimit, përcaktuar në Dokumentet Standarte të 

Tenderit, operatorët ekonomikë si më poshtë vijon: M.” sh.p.k, Nr.Nipt  J76504013C, me vlerë oferte 

133,794,500 (njëqind e tridhjete e tre milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e pesëqind) lekë 

pa tvsh u kualifikua. 

“E” shpk me Nr.Nipt J74517205P me vlerë oferte 134,468,900, (Njëqind e tridhjetë e katër milion e 

katërqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e nëntë qind) lekë pa tvsh u kualifikua. 

shpk, Nr Nipt J66902027T, me vlerë oferte 135,166,560 (njëqind e tridhjetë e pesë million e njëqind 

e gjashtë dhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e gjashtë dhjet) lekë pa tvsh u kualifikua.Gjithashtu janë 

paraqitur mostrat e kërkuara sipas procesverbaleve përkatëse, të cilat rezultuan në përputhje me 

specifikimet dhe kriteret e kërkuara në DST nga Autoriteti Kontraktor. 

Komisioni ka skualifikuar, këta operatorë ekonomikë:” sh.p.k, Nr. Nipt J94625209A me vlerë oferte 

135,531,590 (Njëqind e tridhjetë e pesë milion e pesë qind e tridhjetë e njëmijë e pesë qind e nëntë 

dhjetë) lekë pa tvsh pasi nuk ka paraqitur mostrat e mallit si dhe nuk ka plotësuar dokumentacionin 

tekniko-ligjor te kërkuar ne DST si dhe kriteret e veçanta te kualifikimit. 

“” shpk me Nr. Nipt K67106202Ë u skualifikua pasi nuk ka paraqitur ofertën ekonomike, nuk ka 

paraqitur mostrat e mallit si dhe nuk ka plotësuar dokumentacionin tekniko-ligjor të kërkuar në DST 

si dhe kriteret e veçanta te kualifikimit.Faza e vlerësimit të ofertave, është mbyllur më datë 

10.04.2019.                                                                  

Njësia e prokurimit, pas njoftimit për mbylljen e vlerësimit, ka vijuar me mbylljen e fazës së 

procedurës në sistem, sipas udhëzimeve të APP-së. Brenda afateve ligjore të ankimit, nuk është 

paraqitur asnjë ankesë mbi vlerësimin e kësaj procedure. 

Për sa më sipër, KVO ka renditur operatorët ekonomikë të kualifikuar, në bazë të kriterit të cmimit 

më të ulët,  dhe në zbatim të dispozitave ligjore dhe udhëzimeve për Prokurimin Publik, i ka paraqitur 

për miratim Titullarit të AK-së, këtë Raport Përmbledhës, duke i propozuar gjithashtu dhe shpalljen 

fitues për operatorin ekonomik “M” Sh.p.k, me ofertë në vlerën 133,794,500 (njëqind e tridhjete e tre 

milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e pesëqind) lekë pa tvsh. 
 

4.Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Rikonstruksioni i institutit te 

zhvillimit te arsimit", konstatohet: 

A. Të dhëna mbi objektin  
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Rikonstruksioni i institutit te zhvillimit te arsimit 

1. Urdhër Prokurimi  

Nr 20 Datë 08.03.2019 

3.1 Njësia e 

Prokurimit  

 

3.2 Komisioni i Shqyrtimit 

ankesave nr. 184 datë 27.03.2019 

 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër 176 datë 19.03.2019 

 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“I hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

83,111,416 lekë  
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

72,590,717 lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

10,520,699 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 22.04.2019 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit  
10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender Numër 18 

b) S’kualifikuar 17 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 
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11. Ankimime 

AK- ka nr. 3416 prot. Datë 26.03.2019. 

              nr. 3497 prot. Datë 26.03.2019 
 KPP- Ka me vendimin  

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Shkresa nr. 3416/1 prot. Datë 29.03.2019 

              nr. 3497/1 prot. Datë 26.03.2019 

 

 b. Zbatimi i Kontratës Punëve 

14. Lidhja e kontratës 02.08.2019 15. Vlera e kontratës (me tvsh) 87,108,860 lekë 

  

 

a. Mbi realizimin e procedurës së prokurimit. 

-Me urdhrin e prokurimit të titullarit të MARS nr. 20 datë 08.03.2019, urdhërohet të kryhet prokurimi 

i fondit prej 83,111,416 lekë pa TVSH, me objekt "Rikonstruksioni i institutit te zhvillimit te arsimit 

", ku ngarkohet njësia e prokurimit e përbërë nga. Me urdhrin nr. 176 datë 19.03.2019, ngrihet 

komisioni i vlerësimit të ofertave i përbërë . 

Me procesverbali datë 19.03.2019, janë hartuar nga Njësia e Prokurimit kriteret kualifikuese.  

-Dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk është argumentuar vendosja e çdo kriteri 

për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: 

“Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të 

dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

 

- AK në kriteret e kualifikuese, në kapacitetin ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë. 

2.1.2 Operatori ekonomik i licencuar, duhet të ketë një eksperiencë në fushën e punimeve civile, si 

subjekt i licencuar, prej të paktën 10 vitesh. Këtë duhet ta vertetojë dhe dokumentojë si më poshtë: 

- Licencën/licencat profesionale të operatorit ekonomik, si subjekt zbatimi për punimet civile, të cilat 

i kanë dhënë të drejtën për të ushtruar këtë vepritmari profesionale, përgjatë afatit kohor të kërkuar si 

eksperiencë (të paktën 10 vjet). 

Lidhur me kriterin e sipërcituar nga grupi i auditimit konstatohet: 

- Mbështetur në legjislacionin dhe rregullave të prokurimit publik, nuk parashikohet dispozitë ligjore 

vendosja e këtij kriteri, pasi nga AK argumentimi i qëndrushmërisë është në kundërshtim me rregullat 

e prokurimit publik, për stimulimin e konkurencës pasi rregullat janë të mirpërcaktuara në 

legjislacion me nenin 46, pika 3 të LPP, kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë 

që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas 

përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik.  

- Referuar në vendimin e KPP nr. 593/2018, paraqet përsëri se fryma dhe qëllimi i ligjit është të nxisë 

pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit, të sigurojë një trajtim të barabartë 

të tyre ndaj, e në funksion të kësaj kriteret e vendosuara nga autoriteti kontraktor duhet të jenë 

pikërisht në funskion të këtyre parimeve. Në këtë kuptim kërkesa e autoritetit kontraktor që që OE të 

ketë eksperiencë 10 vjecare është një kërkesë e sforcuar dhe largon pjesëmarjen e operatorëve 

ekonomikë në procedurën e prokurimit.  

2.2.2. Nga Ak është kërkuar që Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat si më poshte: 

- Çertifikate ISO/IEC 27001:2013, e cila është e paargumentuar nga AK. Kjo certifikatë specifikon 

kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e vazhdueshëm të një sistemi të 

menaxhimit të sigurisë së informacionit. Ai gjithashtu përfshin kërkesa për vlerësimin dhe trajtimin e 

rreziqeve të sigurisë së informacionit të përshtatura për nevojat e organizatës.  

- Çertifikata EN ISO 50001:2011, e cila është e paargumentuar nga AK. ISO 50001: 2011 specifikon 

kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e një sistemi të menaxhimit të 

energjisë, qëllimi i të cilit është t'i lejojë një ndërmarje të ndjekë një qasje sistematike në arritjen e 

përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së energjisë, përfshirë efikasitetin e energjisë, 

përdorimin e energjisë dhe konsumin. ISO 50001: 2011 specifikon kërkesat e zbatueshme për 

përdorimin dhe konsumin e energjisë, duke përfshirë matjen, dokumentacionin dhe raportimin, 

hartimin dhe praktikat e prokurimit për pajisje, sisteme, procese dhe personel që kontribuojnë në 

performancën e energjisë.  
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Pra, sic shikohet kjo certifikatë nuk lidhje me objektin e prokurimit, pasi OE do rikonstruktojë dhe do 

vendosi paisjet e përcaktuara në specifikimet teknike dhe termave të referencës dhe kjo certifikatë i 

nevoitet MARS për menaxhimin e energjisë dhe jo OE.  

2.2.4. Nga AK është kërkuar Operatori ekonomik duhet te kete si drejtues teknik të kompanise: 

Arkitekt, Ing. Ndertimi, Ing. Elektrik, Ing. Mekanik. Gjithashtu kërkohet që Operatori Ekonomik 

duhet të ketë gjithashtu pjese e stafit teknik me të paktën 5 vjet pune: Ing. Ndertimi (dy), Arkitekt 

(një), Ing. Hidroteknik (një), Ing. Elektrik (Një), Ing. Gjeodet (një), Mjek i ndermarrjes (një). 

Vendosja e këtij kriteri  nuk ka  lidhje me objektin e prokurimit. Mbështetur në VKM nr.42 datë 

16.01.2008 kreu IV përcaktohet qartë se kur një inxhinier mund të bëhet drejtues teknik i cili ka si 

detyrë që të realizojë projektet në përputhje me kushtet teknike të zbatimit,sigurimin teknik dhe 

mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Personi i cili fiton statusin e Drejtuesit Teknik në një 

shoqëri ka tagrin e plotë të realizojë cdo kontratë në fushën për të cilën është diplomuar dhe për të 

cilin ka funksionin e Drejtuesit Teknik. Nuk mund të përjashtohet nga procedurat e prokurimit një 

operator ekonomik i cili ka drejtues teknik për të realizuar këtë kontratë që prokurohet por nuk 

plotëson kriterin që ky drejtues nuk ka punuar për 5 vjet në kontrata rikonstruksioni. Theksojmë edhe 

një herë bazuar në VKM nr.42 datë 16.01.2008 se inxhinieri i cili fiton statusin e Drejtuesit Teknik në 

profesionin që është diplomuar ka aftësinë e duhur për të realizuar cdo kontratë publike ose private 

për profesionin për të cilin është diplomuar. Këtë qëndrim ka mbajtur edhe KPP në një vendim të 

ngjashëm nr.748/2017. 

Gjithashtu referuar Vendimit të KPP 593/2018, gjykohet qartë se fryma dhe qëllimi i ligjit është të 

nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit, të sigurojë një trajtim të 

barabartë të tyre ndaj, e në funksion të kësaj kriteret e vendosuara nga autoriteti kontraktor duhet të 

jenë pikërisht në funskion të këtyre parimeve. Në këtë kuptim kërkesa e autoritetit kontraktor që 

Drejtuesi Teknik i shoqërisë duhet të ketë një eksperiencë pune jo më pak se 5 vjet në fushën e 

ofrimit të shërbimit të pastrimit është një kërkesë e ekzagjeruar dhe shmang pjesëmarjen e 

operatorëve ekonomikë në procedurën e prokurimit. Kjo e drejtë (drejtues teknik) fitohet pasi personi 

e ka përvojën në punë për periudhën e përcaktuar në VKM-në nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e 

rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplonimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, Kreu IV “Drejtuesi teknik i 

shoqërisë dhe papajueshmëria me këtë detyrë”, pika 1, ku parashikohet shprehimisht se Drejtuesi 

teknik i shoqërisë është personi me arsimin universitar përkatës (përcaktuar në lidhjen nr.5) dhe me 

përvojë pune jo më pak se 5 vjet nga diplomimi. Për personat që kanë mbaruar universitetin me 

mesatare note nga 9.0 e lart ose ekuivalent (për studime të përfunduara në shtete të huaja) afati të 

jetë jo më pak se 3 vjet nga diplomimi.  

Kërkesa që Operatori Ekonomik duhet të ketë ne stafin e tij mjekun e shoqërisë, në zbatim te VKM 

nr. 742, date 06.11.2003, është e shfuqizuar dhe për këtë arsye nuk duhej të ishte vendosur si kriter 

kualifikues. Kërkesa e mjekut të ndërmarrjes e justifikuar nga Njësia e Prokurimit sipas pikës 12/2 të 

VKM nr. 742 datë 06.11.2003 "Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 692, datë 13.13.2001, i 

Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë" 

konstatohet se: 

Në Vendimin Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 108, datë 

9.2.2011, të Këshillit të Ministrave “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 

shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1, pika 3, 

gërma “b” dhe pika 4 gërma “b” thuhet shprehimisht se: Vendimi nr. 692, datë 13.13.2001, i 

Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë”, 

shfuqizohet. 

Duke qenë se VKM nr. 742, datë 06.11.2003 ka ndryshuar VKM nr. 692, datë 13.13.2001, 

rrjedhimisht edhe kjo e fundit rezulton të jetë e shfuqizuar, duke qenë se, akti bazë nuk ka më fuqi 

ligjore.  

Sa më sipër, autoriteti kontraktor ka përcaktuar një kriter jo në përputhje me përcaktimet ligjore si 

më sipër cituar, pasi kërkesa që një shoqëri të ketë të një mjek në stafin e tij, nuk është sipas 

përcaktimeve të bëra në VKM nr. 108, datë 9.2.2011 “Për aftësitë që duhet të plotësojnë 

punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të 
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shëndetit në punë”. 

Sipas VKM nr. 914, datë 29.12.2014, i ndryshuar "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", 

neni 26 "Kontrata për punë publike" pika 5, kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të 

gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të 

lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti 

kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për 

përmbushjen e këtyre kritereve. 

Me urdhin e sekretarit të përgjithshëm nr. 184 datë 27.03.2019, pezullohet procedura e prokurimit, për 

shqyrtimin e ankesave të disa operatorëve ekonomik të cilat nuk administroheshin e dosjen e 

prokurimit. Për vlerësimin e ankesave ngarkohet Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.  

- Me shkresën nr. 3497/1 datë 29.03.2019 të sekretarit të përgjithshëm i kthehet përgjigje OE “Kevin 

Construksion”sh.p.k, ku nuk është pranuar ankesa në lidhje me Certifikatën SSH EN 12102 dhe për 

Arkitektin në kompani. 

- Me shkresën nr. 3416/1 datë 29.03.2019 të sekretarit të përgjithshëm i kthehet përgjigje OE 

“Inerti”sh.p.k, ku nuk është pranuar ankesa në lidhje me eksperiencën 10 vjecare të kompanisë, 

eksperincën 5 vjecare të drejtuesit teknik, Certifikatën SSH EN 12102 dhe për Arkitektin në kompani.  

 

 

b. Mbi vlerësimin e ofertave. 

Me hapjen e ofertave është më datë 17.05.2019, në procedurën e prokurimit kanë marrë pjesë 18 OE 

me ofertat si më poshtë: 

 

Nr Operatori Ekonomik Oferta pa TVSH S'kualifikuar/Kualifikuar 

1  52,667,952 S'kualifikuar 

2  55,983,923 S'kualifikuar 

3  64,095,667 S'kualifikuar 

4  64,123,274 S'kualifikuar 

5  65,037,114 S'kualifikuar 

6  65,491,235 S'kualifikuar 

7  66,438,362 S'kualifikuar 

8  67,605,843 S'kualifikuar 

9  68,893,365 S'kualifikuar 

10  69,431,375 S'kualifikuar 

11  69,868,435 S'kualifikuar 

12  70,625,138 S'kualifikuar 

13  72,491,314 S'kualifikuar 

14  72,590,717 Kualifikuar 

15  73,115,078 S'kualifikuar 

16  Pa ofertë S'kualifikuar 

17  Pa ofertë S'kualifikuar 

18  Pa ofertë S'kualifikuar 

 

KVO bazuar në kriteret e përgjithshme dhe të veçanta kualifikuese konstaton se: 

1. “sh.p.k”, me vlerë oferte 65,037,114.86 lekë pa tvsh, pasi paraqet mungesat, si vijon: 

- Nuk ka licencë profesionale që vërteton eksperiencën 10-vjeçare të kompanisë. 

- Nuk ka certifikatë SSHEN 12102. 

- Nuk ka arkitekt pjesë të stafit teknik. 

- Nuk ka inxhinier elektrik si drejtues teknik. 

- Vlera e preventivit nuk është e saktë, referuar pikës 4 të nenit 66 të vendimit nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", të ndryshuar. 

2. “sh.p.k, me vlerë oferte 52,667,952 lekë pa tvsh, pasi paraqet mungesat si vijon: 

- Kontrata dhe prokura e paraqitur nuk përmbushin kriterin e parashikuar në pikën 1 të nenit 74 të 

vendimit nr. 914, datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave  “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
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publik”, të ndryshuar, në të cilën parashikohet se: “Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, 

punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi.”  

- Xhiroja vjetore e për vitin 2017 është e ulët përkundrejt kërkesës së parashikuar në shkronjën “b” të 

pikës 2.2 të DST.  

- Punët e ngjashme të paraqitura nga kompania “” nuk i përmbushin kriteret e DST. 

- Mungon certifikata SSHEN 12102. 

- Kompania “” nuk plotëson nr. e kërkuar të punonjësve. 

- Vlera e preventivit nuk është e saktë, referuar pikës 4 të nenit 66 të vendimit nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", të ndryshuar. 

3. “sh.p.k, me vlerë oferte 70,625,138.33 lekë pa tvsh, pasi paraqet mungesat si vijon: 

- Nuk ka licencë që vërteton eksperiencën 10-vjeçare.  

- Mungon certifikata SSHEN 12102. 

4. “” sh.p.k, me vlerë oferte 68,893,365 lekë pa tvsh, pasi paraqet mungesat si vijon: 

- Nuk ka licencë që vërteton eksperiencën 10-vjeçare.  

- Mungon bilanci i vitit 2015. 

- Mungon certifikata SSHEN 12102. 

5. “sh.p.k, me vlerë oferte 64,123,274.16 lekë pa tvsh, pasi paraqet mungesat si vijon: 

- Mungon certifikata SSHEN 12102. 

6. “” sh.p.k, me vlerë oferte 69,431,375  lekë pa tvsh, pasi paraqet mungesat si vijon: 

- Nuk ka licencë që vërteton eksperiencën 10-vjeçare.  

- Puna e ngjashme jo e saktë (tek kontrata respektive, e cila përmban bashkim operatorësh, mungon 

përqindja). 

- Mungon certifikata SSHEN 12102. 

- Mungon një inxhinier elektrik si pjesë e stafit teknik. 

- Vlera e preventivit nuk është e saktë, referuar pikës 4 të nenit 66 të vendimit nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", të ndryshuar. 

7.“ L” sh.p.k, Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.  

8. “sh.p.k, + Viante Konstruksion sh.p.k, me vlerë oferte 67,605,843.3 lekë pa tvsh, pasi paraqet 

mungesat si vijon: 

- Nuk ka licencë që vërteton eksperiencën 10-vjeçare.  

9. “” sh.p.k, me vlerë oferte 64,095,667.80 lekë pa tvsh, pasi paraqet mungesat si vijon: 

- Nuk ka licencë që vërteton eksperiencën 10-vjeçare.  

- Mungon certifikata SSHEN 12102. 

- Nuk ka nr. e kërkuar të punonjësve. 

- Mungon një arkitekt si drejtues teknik, dy inxhinierë ndërtimi dhe një inxhinier elektrik, si pjesë të 

stafit teknik. 

- Vlera e preventivit nuk është e saktë, referuar pikës 4 të nenit 66 të vendimit nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", të ndryshuar. 

10. “” sh.p.k, Nr, me vlerë oferte 73,115,078.33 lekë pa tvsh, pasi paraqet mungesat si vijon: 

- Mungon certifikata SSHEN 12102. 

11. “” sh.p.k, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike 

12. “” sh.p.k, + sh.p.k, me vlerë oferte 55,983,923.33 lekë pa tvsh, pasi paraqet mungesat, si vijon: 

- Nuk ka licencë që vërteton eksperiencën 10-vjeçare.  

- Nuk ka certifikatë SSHEN 12102. 

- Mungon një arkitekt si pjesë e stafit teknik. 

13. “JUNIK” sh.p.k, , me vlerë oferte 72,491,314.16 lekë pa tvsh, pasi paraqet mungesat, si vijon: 

- Mungon certifikata SSHEN 12102. 

- Mungon një arkitekt si pjesë e stafit teknik. 

14. “K” sh.p.k, me vlerë oferte 65,491,235 lekë pa tvsh, pasi paraqet mungesat, si vijon: 

- Nuk ka licencë që vërteton eksperiencën 10-vjeçare.  

- Mungon certifikata SSHEN 12102. 

- Mungon një arkitekt dhe një inxhinier elektrik si pjesë e stafit teknik. 

15. “” sh.p.k, me vlerë oferte 66,438,362.83 lekë pa tvsh, pasi paraqet mungesat, si vijon: 
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- Nuk ka licencë që vërteton eksperiencën 10-vjeçare.  

- Në shtojcën 1 rezulton që është bashkim operatorësh, por nuk ka kontratë dhe prokurë apo 

dokumentacionin përkatës për operatorin tjetër. 

- Mungon certifikata SSHEN 12102. 

16.“ sh.p.k, me vlerë oferte 69,868,435  lekë pa tvsh, pasi paraqet mungesat, si vijon: 

- Nuk ka licencë që vërteton eksperiencën 10-vjeçare.  

17 “” sh.p.k, , pasi nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

- Me urdhrin e titullatit të MARS nr.184/1 datë 29.05.2019, pezullohet procedura e vlerësimit pasi ka 

patur shumë ankesa nga operatorët ekonomik, ku ngarkohet grupi i përbërë nga - Ankesat e 

Operatorëve Ekonomik nuk administrohen në dosje vetëm kthimet e përgjigjeve nga titullari për 

mospranim të asnjë ankese. 

1. Me shkresën nr. 5544/1 prot. Datë 29.05.2019, i kthehet përgjigje OE “” Sh.p.k për mos pranim të 

ankesës. 

2. Me shkresën nr. 5545/1 prot. Datë 30.05.2019, i kthehet përgjigje OE “” Sh.p.k për mos pranim të 

ankesës. 

3. Me shkresën nr. 5535/1 prot. Datë 30.05.2019, i kthehet përgjigje OE “” Sh.p.k për mos pranim të 

ankesës. 

4. Me shkresën nr. 5529/1 prot. Datë 29.05.2019, i kthehet përgjigje OE “” Sh.p.k për mos pranim të 

ankesës. 

5. Me shkresën nr. 5524/1 prot. Datë 29.05.2019, i kthehet përgjigje OE “” Sh.p.k për mos pranim të 

ankesës. 

6. Me shkresën nr. 5525/1 prot. Datë 29.05.2019, i kthehet përgjigje OE” Sh.p.k për mos pranim të 

ankesës. 

7. Me shkresën nr. 5546/1 prot. Datë 30.05.2019, i kthehet përgjigje OE “” Sh.p.k për mos pranim të 

ankesës. 

- Me shkresën e titullarit nr. 6162/1 prot. Datë 14.06.2019, përcillet informacioni pranë KPP, me 

ankesat e OE të cilët kërkojnë shfuqizimin e vendimit të KVO. 

 

- Me shkresën e KPP nr.453/1 prot. Datë 16.07.2019, hyrje në MARS nr. 7241 prot. Datë 16.07.2019, 

dërhohet vendimi i KPP nr. 453/2019. 

Në vendim nuk pranohet anjë ankesë e OE “Shëndëlli”sh.p.k, OE “Euro Alb” sh.p.k dhe lejohet AK 

të vazhdojë hapat e mëtejshme të procedurës. 

Në vendimin e KPP komisioni ka arsyetur duke u bazuar në DST e krijuar nga AK dhe citon nenin 46 

pika 1 gërma b, ku OE duhet të kualifikohen pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret kualifikuese, 

për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do prokurohen dhe jo 

diskriminuese. KPP gjithashtu bazohet në nenin 53, pika 3, ku AK vlerëson një ofertë të vlefshme kur 

ajo përmbush të gjitha kërkesat dhe specifikimet e kërkuara.  

Për sa trajtuar më sipër, konstatohen s’kualifikime të OE, ku pjesa më e madhe e të gjithë operatorët 

ekonomik kanë patur kapacitete të mira ekonomike dhe teknike për realizimin e kontratës e cila, 

duhej të kishte parim cmimin më të ulët. Disa oferta kanë qenë më të leverdishme për MARS, në 

përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficensës, bazuar kritereve të vlerësimit që është çmimi më 

i ulët. Mos plotësimi i pikave në raportin e KVO, nga operatorët ekonomik nuk do të cenonte objektin 

e prokurimit pasi disa kërkesat rezultuan të tepërta dhe jo në përputhje me LPP. 

Blerjet e vogla: Për vitin 2018 fond limit total sipas regjistrit të parashikuar të prokurimit ka qene 

10.238.664 lekë pa TVSh, realizuar me vlerë 8.064.666 pa TVSH ku 7 procedura nuk janë realizuar. 

Aktivitetet e mëposhtëme janë realizuar me fondet e donatorit ,por i jan ënënshtruar legjislacionit të 

prokurimit publik sipas marrveshjes  së nënshkruar me BE si donator i fondeve. 

Aktivitetet viti 2018: 
 

Nr. Objekti i Prokurimit Fondi Limit Vlera e kontratës 

1 Aktivitet mbi portalin "Mësues për Shqipërinë" 800000.00 735000.00 

2 Organizim aktiviteti 657000.00 499999.00 
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3 Zhvillim i aktivitetit rajonal “To be together in eTëinning” 761000.00 699000.00 

4 Zhvillimi i aktivitetit "Prezantimi i buxhetit te vitit 2019 per 
Ministrine e Arsimit Sportit dhe Rinise" 

800000.00 785000.00 

5 Aktivitet Matura e Gjimnazit te Reformuar 100000 98500 

 

Për vitin 2019 fond limit total sipas regjistrit të parashikuar të prokurimit ka qene 16.493.000 

lekë pa TVSh, realizuar me vlerë 7.280.378 pa TVSH ku 11 procedura nuk janë realizuar. 

Aktivitetet viti 2019: 

 
Nr. Objekti i Prokurimit Fondi Limit Vlera e kontratës 

1 Realizimi i aktivitetit eTëinning MED seminar 

 

800000.00 758500.00 

 

2 Realizimi I aktivitetit “eTë - opportunity and challenges for 
kindergarden teachers” 

 

800000.00 725000.00 

 

 B.Procedurat e prokuruara me  Fondet e Zhvillimit të Rajoneve. 

 

Nga auditimi me zgjidhje i disa procedurave të zhvilluara  nga fondet e zhvillimit të Rajoneve u 

konstatua si me poshtë: 

1.Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Rikonstruksioni i shkollës së 

mesme Jakov Xoxa, Bashkia Fier", konstatohet: 

 

a. Mbi realizimin e procedurës bashkëfinancimit dhe procedurës së prokurimit. 

- Me shkresën nr. 4234 prot. Datë 30.04.2018 të Kryetarit të Bashkisë Fier, hyrje në MARS me nr. 

4694 prot. Datë 30.04.2018, dërgohet projekti teknike/arkitektonik, preventivi i plotë me vlerë 

63,197,856 lekë pa TVSH. Shkresa pëcjellëse e mësipërme bazohet në Vendimin nr. 6 datë 

10.04.2018 “Për shpalljen e thirrjes së parë, për financimin e projekteve të nga grantet “arsimi”, pjesë 

e fondit për zhvillimin e rajoneve, për vitin 2018”. Pra fondi i kërkuar për bashkëfinancim nga 

Bashkia Fier, drejtuar Ministrisë së arsimit ka qenë 63,197,856 lekë pa TVSH. 

- Ndërkohë objekti i “Rikonstruksioni i shkollës së mesme Jakov Xoxa”, kryhet prokurimi i fondit prej 

34,070,544 lekë pa TVSH. Arsyeja se pse ky prokurim është kryer më i vogël se vlera e kërkuar, nuk 

është e argumentuar apo justifikuar nga Bashkia Fier, sipas marrëveshjeve të financimit. 

Nga auditimi i dokumentet e tenderit konstatohet se kriteret kualifikuese të hartuara e miratuara nga 

AK, nuk është argumentuar vendosja e çdo kriteri për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe 

publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: “Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim 

dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një procesverbal të mbajtur 

nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

- AK në kriteret e kualifikuese, në kapacitetin ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë  

Në shtojcen 12/2 “Kriteret e veçanta te kualifikimit” te DST, behen  ndryshimet si me poshte vijon:  

Ishte  

2.3/1 Liçensa profesionale te shoqerise lidhur me ekzekutimin e  punëve të kontratës :  

Punime germimi ne toke  N.P.1, -Klasifikim ‘A’. 

Rik. dhe mirembajtje godina civil. dhe ind., veshje fasada   N.P.3, -Klasifikim ‘A’. 

Punime te inxhinierise se mjedisit N.P.12, -Klasifikim ‘A’ 

Punime per prishjen e ndertimeve  N.S.1, -Klasifikim ‘A’. 

Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to etj.  N.S.4, -Klasifikim ‘A’. 

Behet  

2.3/1 Liçensa profesionale te shoqerise lidhur me ekzekutimin e  punëve të kontratës :  

Punime germimi ne toke  N.P.1, -Klasifikim ‘A’. 

Rik. dhe mirembajtje godina civil. dhe ind., veshje fasada   N.P.3, -Klasifikim ‘A’. 

Punime per prishjen e ndertimeve  N.S.1, -Klasifikim ‘A’. 

Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to etj.  N.S.4, -Klasifikim ‘A’. 
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Ishte  

2.3/2 Shoqeria duhet te kete ne stafin e tij drejtues:  

- Inxhinier ndertimi 1(nje)    

- Arkitekt 1(nje) 

Stafi drejtues i shoqerise si me siper duhet te jene drejtues teknike ne licensen e shoqerise si dhe ne 

listepagesat per periudhen ( periudha  Janar – Dhjetor 2017)  dhe Janar –Maj 2018. 

Si dhe te kene ne stafin e tij, si me poshte : 

Inxhinier mjedisi 1(nje)  

Inxhinier –Auditues energjie  1(nje) (i pajisur me “Çertifikate per auditimin e energjise”). 

Teknike ndertimi  2 (dy) 

Te gjithe punonjesit e kerkuar me siper sipas pikes 2.3/2 te jene te shoqeruar me Cv, diplome, libreze 

pune. Inxhinieri i mjedisit, inxhinieri Auditues i Energjise dhe Tekniket e ndertimit duhet te figurojne 

ne listepagesat e shoqerise, ose mund te jene me kontrate pune e cila duhet te jete e vlefshme per te 

gjithe periudhen e zbatimit te kontrates. Operatori ekonomik duhet te paraqese nje deklarate nga 

administratori i shoqerise pjesemarrese ne  kete prokurim, qe stafi i inxhiniereve, te kerkuar me 

siper, jane te disponueshem per realizimin e kesaj kontrate dhe nuk jane te angazhuar ne kontrata  te 

tjera. Deklarate nga administratori i shoqerise per listen e stafit qe do te drejtoje punimet, ku te 

cilesohen detyra e secilit. Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë 1 (nje) mjek ndërmarrjeje të 

punësuar, në bazë të paragrafit 12/2 të VKM Nr. 692, datë 13.12.2001 “Për Masat e Vecanta të 

Sigurimit dhe Mbrojtjes së Shëndetit në Punë, i ndryshuar me VKM Nr. 742, datë 06.11.2003.  Kjo 

pike do të vërtetohet me paraqitjen e  a) Licensës,  b) Kontratës së Punës  së mjekut, si dhe te jete i 

rregjistruar ne listepagesa per periudhen Qershor 2017 – Maj  2018. 

Behet  

2.3/2 Shoqeria duhet te kete ne stafin e tij drejtues:  

- Inxhinier ndertimi 1(nje)    

- Arkitekt 1(nje) 

Stafi drejtues i shoqerise si me siper duhet te jene drejtues teknike ne licensen e shoqerise si dhe ne 

listepagesat per periudhen ( periudha  Janar – Dhjetor 2017)  dhe Janar –Maj 2018, Si dhe te kene 

ne stafin e tij, si me poshte : 

Inxhinier –Auditues energjie 1(nje) (i pajisur me “Çertifikate per auditimin e energjise”). 

Teknike ndertimi  2 (dy) 

 Te gjithe punonjesit e kerkuar me siper sipas pikes 2.3/2 te jene te shoqeruar me Cv, diplome, libreze 

pune. Inxhinieri Auditues i Energjise dhe Tekniket e ndertimit duhet te figurojne ne listepagesat e 

shoqerise, ose mund te jene me kontrate pune e cila duhet te jete e vlefshme per te gjithe periudhen e 

zbatimit te kontrates. Operatori ekonomik duhet te paraqese nje deklarate nga administratori i 

shoqerise pjesemarrese ne  kete prokurim, qe stafi i inxhiniereve, te kerkuar me siper, jane te 

disponueshem per realizimin e kesaj kontrate dhe nuk jane te angazhuar ne kontrata  te tjera. 

Deklarate nga administratori i shoqerise per listen e stafit qe do te drejtoje punimet, ku te cilesohen 

detyra e secilit. 

Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë 1 (nje) mjek ndërmarrjeje të punësuar, në bazë të 

paragrafit 12/2 të VKM Nr. 692, datë 13.12.2001 “Për Masat e Vecanta të Sigurimit dhe Mbrojtjes së 

Shëndetit në Punë, i ndryshuar me VKM Nr. 742, datë 06.11.2003.  Kjo pike do të vërtetohet me 

paraqitjen e  a) Licensës,  b) Kontratës së Punës  së mjekut, si dhe te jete i rregjistruar ne listepagesa 

per periudhen (periudha  Janar – Dhjetor 2017)  dhe Janar –Maj 2018, Deklaratë mbi kontratat e 

lidhura dhe/ ose ne proces.  

 

2.3 Për Kapacitetin teknik Ak kërkon, të kene ne stafin e tij: 

Inxhinier mjedisi 1(nje), Inxhinier –Auditues energjie 1(nje) (i pajisur me “Çertifikate per auditimin 

e energjise”), Teknike ndertimi 2 (dy). Kriteri mbi Inxhinierin të jetë I pajisur me certikatë auditimi 

energjie, nuk është në përputhje me objektin e prokurimit, pasi nuk përpën factor mbi realizimin me 

sukses të kontratës, duke sjellë ngushtim të konkurencës në prokurim. 

- Në pikën e) është kërkuar që peratori ekonomik ofertues duhet të ketë 1 (nje) mjek ndërmarrjeje të 

punësuar, në bazë të paragrafit 12/2 të VKM Nr. 692, datë 13.12.2001 “Për Masat e Vecanta të 
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Sigurimit dhe Mbrojtjes së Shëndetit në Punë, i ndryshuar me VKM Nr. 742, datë 06.11.2003.  Kjo 

pike do të vërtetohet me paraqitjen e  a) Licensës,  b) Kontratës së Punës  së mjekut, si dhe te jete i 

rregjistruar ne listepagesa per periudhen Qershor 2017 – Maj  2018. 

Kërkesa që Operatori Ekonomik duhet të ketë ne stafin e tij mjekun e shoqërisë, në zbatim te VKM 

nr. 742, date 06.11.2003, është e shfuqizuar dhe për këtë arsye nuk duhej të ishte vendosur si kriter 

kualifikues. Kërkesa e mjekut të ndërmarrjes e justifikuar nga Njësia e Prokurimit sipas pikës 12/2 të 

VKM nr. 742 datë 06.11.2003 "Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 692, datë 13.13.2001, i 

Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë" 

konstatohet se: 

Në Vendimin Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 108, datë 

9.2.2011, të Këshillit të Ministrave “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 

shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1, pika 3, 

gërma “b” dhe pika 4 gërma “b” thuhet shprehimisht se: Vendimi nr. 692, datë 13.13.2001, i 

Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë”, 

shfuqizohet. 

Duke qenë se VKM nr. 742, datë 06.11.2003 ka ndryshuar VKM nr. 692, datë 13.13.2001, 

rrjedhimisht edhe kjo e fundit rezulton të jetë e shfuqizuar, duke qenë se, akti bazë nuk ka më fuqi 

ligjore.  

Sa më sipër, autoriteti kontraktor ka përcaktuar një kriter jo në përputhje me përcaktimet ligjore si 

më sipër cituar, pasi kërkesa që një shoqëri të ketë të një mjek në stafin e tij, nuk është sipas 

përcaktimeve të bëra në VKM nr. 108, datë 9.2.2011 “Për aftësitë që duhet të plotësojnë 

punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të 

shëndetit në punë”. 

 

2.3/3 AK ka kërkuar që shoqeria duhet te kete ne listepagese ose me kontrate pune specialiste te 

certifikuar sipas  profesioneve Muratore 8 (tete), Hekurkthyes 2(dy). 

Nga auditimi i preventivit të punimeve konstatohet se punimet e muraturës dhe hekurit janë shumë 

pak dhe kërkesa për 8 muratorë dhe 2 hekurkthyes, janë të ekzagjeruara dhe jo në përputhje me 

volumin e punës.  

Referuar në vendimimet e KPP, sqarohet se fryma dhe qëllimi i ligjit është të nxisë pjesëmarrjen e 

operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit, të sigurojë një trajtim të barabartë të tyre ndaj, e 

në funksion të kësaj kriteret e vendosuara nga autoriteti kontraktor duhet të jenë pikërisht në funskion 

të këtyre parimeve.  

 

- Rrjedhimisht kërkesa e mësipërme, është në shkelje të legjislacionit të prokurimit publik nenin 46, 

pika 3 të LPP, kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë 

pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat 

e prokurimit publik. Sipas VKM nr. 914, datë 29.12.2014, i ndryshuar "Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik", neni 26 "Kontrata për punë publike" pika 5, kërkesat e veçanta të kualifikimit 

duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë 

në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo 

rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët 

ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve. 

Neni 41, pika 1 e LPP citon se autoriteti kontraktor, në hartimin e dokumenteve të tenderit, përdor 

dokumentet standarde, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit dhe i vë në dispozicion falas në 

rrugë elektronike. VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 

neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”. 

 

b. Mbi vlerësimin e ofertave. 

Bazuar njoftimit të fituesit, në procedurën e prokurimit kanë marrë pjesë 9 OE me ofertat si më 

poshtë: 
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Nr Operatori Ekonomik Oferta pa TVSH S'kualifikuar/Kualifikuar 

1  Pa ofertë S'kualifikuar 

2  26,825,553 S'kualifikuar 

3  28,519,446 S'kualifikuar 

4  29,058,558 S'kualifikuar 

5  30,367,602 S'kualifikuar 

6  Pa ofertë S'kualifikuar 

7  25,599,482 S'kualifikuar 

8  31,838,060 Kualifikuar 

9  25,725,974 S'kualifikuar 

 

KVO bazuar në kriteret e përgjithshme dhe të veçanta kualifikuese konstaton se: 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme janë s’kualifikuar: 

1. Operatori ekonomik “ ”, ka paraqitur vetem nje dokument bosh per kete procedure prokurimi duke 

lene te papermbushura te gjitha kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit. 

2. Operatori ekonomik “ “ sh.p.k, është terhequr nga kjo procedure prokurimi, dokumentuar kjo me 

shkresen nr. 7732 prot, date 23.08.2018 me lende “Deklarate per terheqje nga procesi i prokurimit”. 

3. Operatori ekonomik “ “ sh.p.k, eshte terhequr nga kjo procedure prokurimi, dokumentuar kjo me 

shkresen nr. 7905 prot, date 30.08.2018 me lende “Deklarate per terheqje nga procedura”. 

4. Operatori ekonomik “ “ sh.p.k, eshte terhequr nga kjo procedure prokurimi, dokumentuar kjo me 

shkresen nr.7736 prot, date 23.08.2018 me lende “Terheqje nga procedura e tenderimit per objektin 

Rikonstruksion i shkolles artistike Jakov Xoxa Fier (faza II)”. 

5. Operatori ekonomik “Colombo“ sh.p.k, për arsyet e mëposhtme: 

- Certifikata ISO 9001 me numer 1710AL13Q e paraqitur nga operatori ekonomik rezulton e 

pezulluar, pas verifikimit ne sistem, kjo ne kundershtim me piken 2.3/6 te kerkesave te vecanta te 

kualifikimit. Certifikata ISO 14001 me numer 1710AL13E e verifikuar ne sistem rezulton e 

pezulluar, perseri ne kundershtim me piken 2.3/6 te kerkesave te vecanta te kualifikimit.  

Certifikata e paraqitur OHSAS-18001 me numer 1710AL13HS rezulton e pezulluar nga verifikimi ne 

sistem. Kjo bie ne kundershtim me piken 2.3/6 te kerkesave te vecanta te kualifikimit.  

Ne piken 2.3/5te kritereve te vecanta te kualifikimit eshte kerkuar qe shoqeria duhet te kete ne pronesi 

ose te marre me qera gjenerator 30 kë cope 1 (nje). Ne dokumentacioni e paraqitur nga operatori 

ekonomik nuk eshte e mundur te verifikohet se per cfare gjeneratori behet fjale, pasi pershkrimi ne 

faturen tatimore eshte vetem gjenerator, duke e lene te papermbushur kete kriter.  

6. Operatori ekonomik “ “sh.p.k, Oferta refuzohet pasi operatori ekonomik ka paraqitur vetem 

ekstraktin e QKB per kete procedure prokurimi duke lene te papermbushura te gjitha kriteret e 

pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit. 

7. Bashkimi i Operatoreve ekonomike “J & 2“ shpk  s’kualifikuar pasi: 

- Ne piken 2.3/2 te kritereve te vecanta te kualifikimit eshte kerkuar qe shoqeria duhet te kete ne 

stafin drejtues nje arkitekt, ndersa arkitekti I. B. nuk eshte ne stafin drejtues ne licencen e shoqerise 

“J” sh.p.k., duke e lene te papermbushur kete kriter.  

Arsyeja pse duhet të jetë staf drejtues, nuk përbën kriter për mosrealizimin me sukses të kontratës. 

- Mjeku i paraqitur nga operatori “2” sh.p.k. nuk eshte ne listepagesat e periudhes Janar 2017 – Maj 

2018, ne kundershtim kjo me piken 2.3/2-e te kerkesave te vecanta per kualifikim. E shfuqizuar. 

- Nuk eshte paraqitur asnje dokumentacion qe te vertetoje kualifikimin e 8 muratoreve, ne 

kundershtim me piken 2.3/3 te kerkesave te vecanta per kualifikim.  

Mbi 8 specialistët murator, nuk përbën kriter për mosrealizimin me sukses të kontratës, pasi OE ka 

staf të mjaftueshëm dhe ka eksperienca të ngjashme. Gjithashtu volumet e mureve janë të 

papërfillshme.  

- Ne piken 2.3/5 te kritereve te vecanta te kualifikimit eshte kerkuar qe shoqeria duhet te kete ne 

pronesi ose te marre me qera pompa suvatimi cope 2 (dy). Nga B.O.E. eshte paraqitur 

dokumentacioni vetem per 1 (nje) pompe suvatimi, duke e lene te pa permbushur kete kriter.  

Edhe një pompë suvatimi mund ta realizonte me sukses kontratën. 
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- Ne piken 2.3/5 te kritereve te vecanta te kualifikimit jane kerkuar skela metalike suvatimi 3,500 m2 

(tre mije e peseqind), ndersa nga ana e B.O.E. eshte paraqitur dokumentacioni vetem per 1,600 m2 

(nje mije e gjashteqind), duke e lene perseri te pa permbushur si kriter.  

3,500 m2 skela metalike suvatimi është një numër shum i ekzagjeruar për volumin e punimeve, pasi 

skelat cmontohen dhe rimontohen në pjesët ku punohet. Edhe 1,600 m2, e realizojnë me sukses 

kontratën. 

Kriteret vendosen për të njohur gjendjen e kapacitetve ekonomike, teknike, pajisje dhe mjete që 

disponojnë operatorëve ekonomik për të përmbushur me sukses kontratën e zbatimit. 

8. Operatori ekonomik “Sark“ sh.p.k, Operatori ekonomik nuk ka paraqitur nje kontrate pune të 

ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 20,000,000 leke (njezete milion). 

Ndersa totali i puneve te ngjashme te marra se bashku per tre vitet e fundit nuk eshte me e madhe se 

81,000,000 leke (tetedhjete e nje milion), ne kundershtim kjo me 2.3- a dhe 2.3- b te kerkesave te 

vecanta te kualifikimit. 

- Ne piken 2.3/2 te kritereve te vecanta te kualifikimit eshte kerkuar qe shoqeria duhet te kete ne 

stafin drejtues nje inxhinier ndertimi. Ndersa nga inxhinieret e paraqitur nga operatori R.T. dhe A.S 

nuk figuron asnjeri prej tyre ne stafin drejtues ne licencen e shoqerise dhe nuk figurojne ne 

listepagesat perkatese, duke mos e permbushur kete kriter.  

- Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion qe te vertetoje se ka ne stafin e saj nje inxhinier- auditues 

energjie, ne kundershtim me piken 2.3/2 te kerkesave te vecanta te kualifikimit. 

- Mjeku i paraqitur nga shoqeria nuk eshte ne listepagesat e periudhes Janar 2017 – Maj 2018, ne 

kundershtim kjo me kerkesat e vecanta per kualifikim, pika 2.3/3-e. 

- Ne piken 2.3/3 te kerkesave te vecanta per kualifikim eshte kerkuar qe shoqeria te kete te punesuar 

ose me kontrate 2 (dy) hekurthyes. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje dokumentacion qe te 

vertetoje certifikimin per dy hekurthyesit N.D. dhe B.H., duke mos e permbushur kete kriter.  

- Ne piken 2.3/4 te kerkesave te vecanta eshte kerkuar një punësim mesatar  per  vitin 2017 dhe  

periudhen  Janar –Maj 2018, i te pakten 65 (gjashtedhjete e pese) personave  me kohe te plote pune, 

duke përfshirë stafin e përhershëm. Mbeshtetur ne vertetimet nga Drejtoria Rajonale Tatimore dhe 

nga liste pagesat e deklaruara numri mesatar i te punesuareve per operatorin ekonomik nuk rezulton 

65 (gjashtedhjete e pese), duke mos e permbushur kete kriter.  

- Nuk eshte paraqitur dokumentacion qe te vertetoje disponimin e 3,500 m2 (tre mije e peseqind) skela 

metalike suvatimi, ne kundershtim me piken 2.3/5 te kerkesave te vecanta te kualifikimit.  

- Ne piken 2.3/5 te kritereve te vecanta te kualifikimit eshte kerkuar qe shoqeria duhet te kete ne 

pronesi ose te marre me qera matrapik cope 2 (dy). Shoqeria ka paraqitur dokumentacion vetem per 1 

(nje) matrapik, duke e lene te papermbushur kete kriter. 

Referuar procedurës së lartpërmendur, informohet operatori ekonomik O.E “K” sh.p.k, është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

Lidhur me Bashkimi i Operatoreve ekonomike “J & 2“ shpk, konstatohet se ky operator ekonomik do 

të shpallej i suksesshëm nëse nga AK nuk do të vendosishin kritere të sforcuara që të nxisnin 

pesëmarrjen. 

Në përputhje me LPP neni 53 pika 4 citon se: “Ak vlerëson një ofertë të vlefshme dhe nëse ajo 

përmban devijime të vogla të argumentuara të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, 

kushtet dhe kërkesat e tjera të përcaktuara në DT, si dhe gabime shtypi të cilat mund të korigjohen pa 

prekur përmbajtjen e saj”, duhej të merrte parasysh ofertën ekonomikisht më të ulët, bazuar cmimit 

më të ulët, pasi arsyet e s’kualifikimit nuk do të ndikonin në realizimin me sukses të kontratës.  

Pra nëse AK do të vendoste kritere kualifikuese në përputhje me objektin, volumin e kontratës të cilat 

duhej të lidheshin ngushtë me kriteret kualifikuese do të kishte të mundur të kursente dhe të 

mireadministronte fonde publike. Oferta më e leverdishme e BOE ”J sh.p.k & 2 sh.p.k", me vlerë 

25,599,482 Lekë pa TVSH, kanë qenë më e leverdishme për Bashkinë Fier, në përputhje me parimet 

e ekonomicitetit dhe eficensës, bazuar kritereve të vlerësimit që është çmimi më i ulët. Mos plotësimi 

i pikave në raportin e KVO, nga operatorët ekonomik nuk do të cenonte objektin e prokurimit pasi 

kërkesat kualifikuese rezultuan të tepërta dhe jo në përputhje me LPP. 

Diferenca e vlerës prej 7,486,293 lekë me TVSH (31,838,060 lekë - 25,599,482 lekë = 6,238,578 

lekë x 20%), midis ofertës së ”J sh.p.k & 2 sh.p.k", dhe ofertën e Operatorit Ekonomik ”K” sh.p.k, 
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përbën efekt financiar jo në përputhje me parimet e ekonomicitetit, efektivitetit dhe eficensës, të 

shkaktuar nga kriteret kualifikuese të sforcuara, të cilat rezultuan jo në përputhje me volumin e 

punimeve dhe jo në stimulin apo nxitje të konkurrencës. 

c. Mbi realizimin e kontratës. 

-Kontrata e punimeve nr. 6186/7 datë 14.09.2018 është nënshkruar midis AK bashkisë Fier 

përfaqësuar nga Kryetari i Bashkisë z. Armando Subashi dhe OE ”K” i përfaqësuar nga administratori 

z. Jani Kola. Mbikëqyrësi i punimeve është Ing. Natasha Myrtaj me nr. License MK 0992/2. Afati i 

punimeve ka qenë 90 ditë, ku punimet e deklaruara sipas Aktit të kolaudimit kanë filluar më 

03.10.2018 dhe kanë përfunduar më 03.01.2019. 

- Nga kontrolli fizik i shkollës u konstatua se shkolla nuk ishte përfunduar, ku nuk ishin realizuar 

punimet Elektrike dhe Hidraulike. Pra nga Janari 2019 deri në Tetor 2019, shkolla nuk ishte në 

funksion të normave dhe standarteve të mësimëdhënies pasi mundonte energjia elektrike dhe uji në 

tualete, cka ngarkon me përgjegjësi Bashkinë Fier për mos përfundim të rikonstruksionit total. 

- Situacioni përfundimtar i realizuar nga sipërmarrësi është në vlerën 38,205,271 lekë me TVSH. 

- Akti i kolaudimit nuk përmban datë të realizimit, ku është nënshkruar nga palët (Sipërmarrës, 

mbikëqyrës dhe Kolaudator). 

Në kushte jo normale, ku objketi i rikonstruksionit të shkollës Jakov Xoxa, është realizuar edhe Akt- 

Marrja në dorëzim nga Investitori Bashkia Fier është realizuar më datë 31.01.2019, ku është miratuar 

nga mbikëqyrësi, sipërmarrësi dhe Kryetari i Bashkisë Fier. 

- Me shkresën e bashkisë Fier nr. 4249/6 prot. Datë 25.02.2019, hyrje në MRAS nr. 5349 prot. Datë 

29.07.2019, citohet: 

1. Vlera e plotë e miratuar sipas Vendimit nr. 7 datë 11.05.2018 të komisionit të zhvillimit rajoneve 

është 63,197,856 lekë. 

2. Vlera e financuar nga FZHR për vitin 2018 është 17,695,400 lekë. 

3. Sipas tabelës përmbledhëse për punimet ndërtimore në masën 40,884,652 lekë do të financohen 

nga FZHR dhe punimet elektrike, hidraulike dhe MKZ në masën 18,959,357 lekë do të financohen 

nga Bashkia. 

Për të realizuar investimin Bashkia Fier realizoi procedurën e prokurimit me fond limit 40,884,652 

lekë me TVSH, ku u nënshkrua kontrata me vlerë 38,205,671 lekë me TVSH. 

Në këtë pikë Bashkia Fier citon se ka filluar prokurimin e materialeve të ndryshme për realizimin e 

punimeve të zërave të tjerë të preventivit që do financoheshin nga bashkia dhe sqaron se Bashkia Fier 

ka realizuar punimet me punonjësit e Bashkisë Fier, ku vlera e investimit sipas situacioneve është 

18,718,513 lekë (bashkëlidhur kontratat elektrike, hidraulike dhe situacionet e punimeve të kryera 

nga Ndërmarja e Shërbimeve Publike). 

Lidhur me sa më sipër, konstatohet se punimet nuk janë realizuar dhe shkolla ndodhet në kushtet 

pa ndricim dhe pa ujë. 

Në fund citon se është financuar 17,695,400 lekë për vitin 2018 dhe situacioni që duhet të financohet 

nga FZHR është 38,205,271 lekë me TVSH.  

Pra mbetet për tu financuar shuma prej 21,197,361 lekë për 2019, ku ja celuar 2,238,404 lekë që 

shkolla të jetë në kushte normale të funksionimit të saj. 

- Si përfundim nga Bashkia Fier kërkohet celja e fondeve prej 18,958,957 lekë nga MARS, me qëllim 

likujdimin e detyrimeve për pjesën ndërtimore të objektit. 

- Me shkresën e MARS nr. 5349/1 prot. Datë 30.05.2019, kthehet përgjigje Bashkisë Fier. Në shkresë 

përmendet :-Vlera e plotë e projektit është 63,197,856 lekë me TVSH. 

 - Vlera e financimit nga FZHR-ja për 2018, në shumën 17,695,400 lekë me TVSH 

 - Vlera e plotë e bashkëfinancimit nga NJQV-re në shumën 18,959,357 lekë me TVSH. 

Sipas Vendimit nr. 7 datë 11.05.2018 “Për shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja I, për 

vitin 2018, grantet “Arsimi” paragrafi Shënime, në pikën 1 është përcaktuar se “Vlera e plotë e 

projektit” përfaqëson vlerën e plotë të zbatimit të punimeve sipas projektit (paraqitur nga aplikuesi 

sipas fazës/projektit që financohet). Diferenca midis vlerës së projektit me vlerën e kontratës (nëse ka 

një të tillë, pas prokurimit publik dhe mbas nënshkrimit të saj), do t’i zbritet financimit me burim 

grantet “Arsim”, pjesë e buxhetit të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë. 
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Sipas këtij paragrafi, meqënëse vlera e kontratës për këtë objekt, lidhur nga Bashkia Fier me nr. 

6187/7 datë 14.09.2018 është 38,205,671 lekë, duke zbritur realizimin faktit të vitit 2018, vlerën e 

bashkëfinancimit të Bashkisë, rezulton se për përmbylljen e kontratës, vlera e financimit nga buxheti i 

MARS për vitin 2019 është 2,238,404 lekë. 

 
Emërtimi i projektit Vlera e kontratës Realizimi 

2018 

Vlera e bashkëfinancimit 

nga NJQV 

Fondet grand FZHR 

2019 

Rikonstruksioni i shkollës së mesme Jakov 
Xoxa (FZHR 2018) 

38,205,671 17,007,910 18,959,357 2,238,404 

 

Pra, sipas Vendimit nr. 7 datë 11.05.2018, MARS ka vepruar në përputhje me dispozitat ligjore, ku 

nga Bashkia Fier duhet të prokurohet i plotë vlera e projektit në shumën 63,197,856 lekë me TVSH. 

-Përsëri me shkresën nr. 5349/1 prot. Datë 18.07.2019, të MARS, risqarohet Bashkia Fier për 

Vendimit nr. 7 datë 11.05.2018, se vlera e kontratës është 38,205,671 lekë, duke zbritur realizimin 

faktit të vitit 2018, vlerën e bashkëfinancimit të bashkisë, rezulton se për përmbylljen e kontratës, 

vlera e financimit nga buxheti i MARS për vitin 2019 është 2,238,404 lekë dhe sqaron se nga NJQV 

në cilësinë e AK, ka detyrim ligjor për kryerjen e procedurave të prokurimit dhe lidhjes së kontratës 

sipas projektit të miratuar me Vendimin nr. 7 datë 11.05.2018. 

- Sa më sipër konstatohet se nga Bashkia Fier janë keqinterpretuar rregullat e bashkëfinancimit, duke 

krijuar konfuzion pasi ka realizuar një ndarje të projektit, ku punimet ndërtimore do të realizohet nga 

OE fitues në prokurim dhe punimet elektrike e hidraulike nga Ndërmarja e Shërbimeve Publike. 

- Ndarja e punimeve të objektit është në kundërshtim të plotë me ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për 

Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” i ndryshuar, me Udhëzimin Nr. 2, datë 

13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, Udhëzimin Nr. 1, datë 16.6.2011 “Për disa 

ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, veprime të cilat ngarkojnë me përgjegjësi Bashkinë Fier.  

Legjislacioni i punimeve mbi zbatimin e punimeve, pasqyron qartazi se në një objekt, ku jepet leja e 

ndërtimit, dorëzimi i sheshit të ndërtimit, nuk mund të ndërhyjnë palë të treta si Ndërmarja e 

Shërbimeve Publike, për instalimet elektrike, hidraulike dhe MKZ.  

Referuar projekt-preventivit të punimeve dhe sipas kushteve të zbatimit të punimeve, shumë zëra 

ndërtimorë nuk mund të realizohen pa shtrirje e linjave dhe tubacioneve elektrike, hidraulike etj. Pra 

nuk mund të realizohen pllakat, suvaja, tavanet etj, pa u realizuar instalimet elektrike që duheshin 

realizuar nga Ndërmarja e Shërbimeve Publike, por të cilat janë realizuar nga sipërmarrësi i punimeve 

me kostot e tij vetëm me qëllim përfundimin e punimeve ndërtimore. 

- Në kushtet e mësipërme vlen të theksohet se shkolla e mesme Jakov Xoxa, nuk është përfunduar 

akoma, ku nuk ishin realizuar punimet Elektrike dhe Hidraulike. Nga Janari 2019 deri në Tetor 2019, 

shkolla nuk ishte në funksion të normave dhe standarteve të mësimëdhënies pasi mundonte energjia 

elektrike dhe uji në tualete, cka ngarkon me përgjegjësi Bashkinë Fier për konfuzione apo ndarje të 

punimeve të projektit, duke mos siguruar as fonde të vecanta të përfundim të rikonstruksionit total. 

- Duke marrë në konsideratë keqinterpretimin  e llogaritjes  së fondeve nga ana e Bashkisë Fier, e cila 

ka sjellë konfuzione në ndarje të punimeve të projektit, duke mos siguruar fonde të plota për 

përfundimin e rikonstruksionit total, MARS  pavarsisht se diferenca midis vlerës së projektit me 

vlerën e kontratës ( pas prokurimit publik dhe mbas nënshkrimit të saj), i zbritet financimit me burim 

grantet “Arsim”, dhe është pjesë e buxhetit të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, duhet të 

zgjidhi situatën për përfundimin e rikonstruksionit së shkollës Jakov Xoxa, duke siguruar fondet e 

mbetura (meqënëse kjo shumë ekziston e pa shpenzuar), për tu financuar me qëllim që shkolla të 

vihet në kushte normale të funksionimit të saj. 

2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Rikonstruksioni i shkollës 

Hekal, qyteti Mallakaster", konstatohet: 

 Të dhëna mbi objektin  
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: "Rikonstruksioni i shkollës Hekal, qyteti Mallakaster" 

1. Urdhër Prokurimi  

Nr 2622 regj. datë19.11.2018 

3.1 Njësia e Prokurimit  
 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Nr. 356 datë 19.11.2018 
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2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“I hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

28,141,381 lekë  
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

26,899,654 lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

1,241,727 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 20.12.2018 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit  
10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender Numër 4 

b) S’kualifikuar 3 OE,  
c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK- Nuk ka,  KPP- Nuk ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK nuk 

ka  

 

    b. Zbatimi i Kontratës Punëve 

14. Lidhja e kontratës, nr. 2913 regj 31.12.2018 15. Vlera e kontratës (me tvsh) 32,279,584 lekë 

  

 

a. Mbi realizimin e procedurës së prokurimit. 

Nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Mallakastër, miratohet objekti i 

rikonstruksionit të shkollës "Hekal". Projekti i rikonstruksionit paraqet gjendjen e objektit, 

preventivin e punimeve, analizat e çmimeve, specifikimeve teknike dhe projektin e rikonstruksionit. 

Me VKM nr. 12 datë 16.10.2018, "Për shpërndarjen e financimit për projektet të reja, thirrja II për 

vitin 2018, grantet "Arsimi"", miratohet rikonstruksioni i objektit Rikonstruksioni i shkollës Hekal, 

qyteti Mallakaster. 

-Me urdhrin e prokurimit të titullarit Bashkisë Mallakastër nr Nr 2622 regj. datë 19.11.2018, 

urdhërohet të kryhet prokurimi i fondit prej 28,141,381 lekë pa TVSH, me objekt "Rikonstruksioni i 

shkollës Hekal, qyteti Mallakaster ", ku ngrihet njësia e prokurimit. Me urdhrin nr. 356 datë 

19.11.2018, ngrihet komisioni i vlerësimit të ofertave i përbërë. 

Me procesverbali datë 19.11.2018, janë hartuar nga Njësia e Prokurimit kriteret kualifikuese.  

-Dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk janë plotësisht në përpjesëtim të drejtë 

sipas me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 61, 

pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: “Në çdo rast, hartimi i 

kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një 

procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

- Nga AK është kërkuar që Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat si më poshtë: 

- Certifikata ISO 3834-2:2005, e cila është e paargumentuar nga AK. Kjo certifikatë është e përgatitur 

e tillë që është e pavarur nga lloji i konstruksionit të salduar që do të prodhohet; ai përcakton kërkesat 

e cilësisë për saldimin si në punëtori ashtu edhe në vend; ai ofron udhëzime për përshkrimin e aftësisë 

së një prodhuesi për të prodhuar ndërtime të salduara për të përmbushur kërkesat e specifikuara; 

mund të përdoret gjithashtu si bazë për vlerësimin e prodhuesit në lidhje me aftësinë e tij të saldimit. 

Pra, kjo certifikatë është për prodhuesit e konstruksioneve metalike të cilët duhet të jenë të certifikuar 

në lidhje me saldimet dhe kjo certifikatë nuk ka lidhje me objektin e prokurimit.  

- Në lidhje me pikën d, mbi kërkesat e operatorëve ekonomik, duhet të dëshmojnë se disponojnë 

mjetet e nevojshme për realizimin e kontratës, nuk janë mir argumentuar në lidhje me preventivin e 

punimeve. 

- Nga AK është kërkuar që Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar një mjek në ndërmarrje.  

Kërkesa që Operatori Ekonomik duhet të ketë ne stafin e tij mjekun e shoqërisë, në zbatim te VKM 

nr. 742, date 06.11.2003, është e shfuqizuar dhe për këtë arsye nuk duhej të ishte vendosur si kriter 

kualifikues. Kërkesa e mjekut të ndërmarrjes e justifikuar nga Njësia e Prokurimit sipas pikës 12/2 të 

VKM nr. 742 datë 06.11.2003 "Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 692, datë 13.13.2001, i 

Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë" 

konstatohet se: 

Në Vendimin Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 108, datë 

9.2.2011, të Këshillit të Ministrave “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 

shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1, pika 3, 

gërma “b” dhe pika 4 gërma “b” thuhet shprehimisht se: Vendimi nr. 692, datë 13.13.2001, i 

Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë”, 

shfuqizohet. Duke qenë se VKM nr. 742, datë 06.11.2003 ka ndryshuar VKM nr. 692, datë 

13.13.2001, rrjedhimisht edhe kjo e fundit rezulton të jetë e shfuqizuar, duke qenë se, akti bazë nuk ka 
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më fuqi ligjore. Sa më sipër, autoriteti kontraktor ka përcaktuar një kriter jo në përputhje me 

përcaktimet ligjore si më sipër cituar, pasi kërkesa që një shoqëri të ketë të një mjek në stafin e tij, 

nuk është sipas përcaktimeve të bëra në VKM nr. 108, datë 9.2.2011 “Për aftësitë që duhet të 

plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe 

të shëndetit në punë”. 

 

b. Mbi vlerësimin e ofertave. 

Me procesverbalin e hapjes së ofertave datë 20.12.2018, në procedurën e prokurimit kanë marrë pjesë 

4 OE me ofertat si më poshtë: 

Nr Operatori Ekonomik Oferta pa TVSH S'kualifikuar/Kualifikuar 

1  23,695,262 Kualifikuar/ Fituesi 

2  20,133,253 S'kualifikuar 

3  Pa ofertë S'kualifikuar 

4  26,899,654 S'kualifikuar 

 

KVO bazuar në kriteret e përgjithshme dhe të veçanta kualifikuese konstaton se: 

1. “" sh.p.k, s'kualifikohet, pasi paraqet mungesat, si vijon: 

- Nuk plotëson kërkesën e përcaktuar në shkronjën "a" të kapacitetit ekonomik e financiar, pasi 

dokumenti vërtetim xhiro nr. 3216 prot. datë 17.07.2018, përmban nipt K81615002O, të një subjekti 

tjetër dhe jo OE Aurora Konstruksion, si rrjedhojë i pasaktë. 

- Nuk plotëson kontratën e mjekut 

- Nuk plotëson kontratën e punës të drejtuesit teknik të inxhinierit elektrik dhe arkitektes në 

kundërshtim me DST. 

- Ekskavatori me goma ABMT90, i prezantuar si ekskavator, realisht është skrep-fadromë. 

2. “" sh.p.k, s'kualifikohet, pasi paraqet mungesat, si vijon: 

- Ekskavatori me goma AA270CD, i prezantuar si ekskavator, realisht është skrep-fadromë. 

- Drejtuesit teknik të OE, janë paralelisht në marrëdhënie pune me subjekte të tjera referuar vendimit 

të KPP nr. 726/2018. 

- Kontrata e ing elektrik ka përfunduar më 14.07.2018, e cila është kërkuar në periudhën janar-tetor 

2018, i cili duhej të ishte drejtues teknik i shoqërisë. 

- Kontrata e mjekut nuk është konsideruar e vlefshme sipas VKM nr. 399 datë 03.05.2017 dhe ligjit 

7691 datë 12.07.1995 (i ndryshuar). 

3. ““" sh.p.k " sh.p.k, s'kualifikohet pasi nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

Si përfundim BOE “Flondi Konstruksion"&"ED konstruksion" shpk, shpallet si oferta e suksesshme 

dhe më datë 31.12.2018, miratohet raporti përmbledhës. 

 

c. Mbi zbatimin e kontratës. 

- Objekti i kontratës "Rikonstruksioni i shkollës Hekal, qyteti Mallakaster", është kryer sipas 

kontratës për punë publike nr. 2913 regj 31.12.2018, të lidhur midis Autoritetit Kontraktor Bashkisë 

Mallakastër përfaqësuar nga z. dhe BOE "" shpk, përfaqësuar nga administratori i "" z. dhe  nga 

administratori "" shpk z.. Preventivi dhe lloji i kontratës është me çmim njësie, ku bazuar nenit 37.2  

të kontratës, preventivi do të përdoret për të llogaritur vlerën e kontratës, ku kontraktori paguhet me 

sasinë e punës e realizuar, me tarifën në preventivin në njësi për secilin zë punimesh.  

- Për mbikëqyrjen e kontratës së zbatimit është lidhur kontrata nr. 197 datë 22.01.2019, të lidhur 

midis Autoritetit Kontraktor Bashkisë Mallakastër përfaqësuar nga z. Agron Kapllanaj dhe OE 

"Dricons" sh.p.k, përfaqësuar nga z.. Afati i përfundimit të punimeve sipas kontratës, është përcaktuar 

5 muaj. Leja e ndërtimit miratohet me Vendimin e Kryetarit të Bashkisë Nr. 2 datë 11.02.2019. 

- Akti i dorëzimit të sheshit të ndërtimit dhe akti i piketimit janë mbajtur midis palëve më datë 

22.01.2019. Njoftimi dhe Procesverbali i fillimit të punimeve janë mbajtur më 22.01.2019 dhe 

përfundimi i punimeve është realizuar më datë 07.06.2019, brenda afateve kontraktuale. Nga 

verifikimet e dokumentacioneve teknike të zbatimit, përgjithësisht janë të plota ku përfshihen 

(Libreza e masave, korespondenca, ditarë, certifikatat e materialeve, procesverbale të ndryshme, 
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analizat e materialeve, prova e teste të ndryshme etj). Pasqyra e realizimit të punimeve mbi sasitë ose 

volumet e likuiduara nga sipërmarrësi është e njëjtë me volumin e preventivit të punimeve sipas 

projektit përfundimtar të azhurnuar të ripunuar.  

- Kontrata e kolaudimit me nr. 51/1 datë 28.06.2019, të lidhur midis Autoritetit Kontraktor Bashkisë 

Mallakastër përfaqësuar nga z. dhe OE "" sh.p.k, përfaqësuar nga z.. Procesverbali i kolaudimit të 

veprës, i cili është realizuar më datë 05.04.2019, ku fillon dhe periudha e garancisë prej 365 ditësh.  

 

3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Rikonstruksioni i shkollës 9-

vjeçare Besëlidhja, Bashkia Mallakaster", konstatohet: 

 Të dhëna mbi objektin  
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Besëlidhja, qyteti Mallakaster 

1. Urdhër Prokurimi  

Nr 1732 regj. datë 26.07.2018 

3.1 Njësia e Prokurimit  
3.2 Komisioni i Shqyrtimit ankesave  

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Nr. 236 datë 26.07.2018 

 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“I hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

62,952,642 lekë  
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

60,308,045 lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

2,644,597  lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 22.04.2019 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit  
10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender Numër 5 

b) S’kualifikuar 4 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK- Nuk ka,  KPP- Nuk ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK nuk ka   

    b. Zbatimi i Kontratës Punëve 

14. Lidhja e kontratës 18.09.2018 15. Vlera e kontratës (me tvsh) 72,369,654 lekë 

  

 

a. Mbi realizimin e procedurës së prokurimit. 

Nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Mallakastër, miratohet objekti i 

rikonstruksionit të shkollës 9- vjeçare "Besëlidhja në qytetin e Mallakasterit". Projekti i 

rikonstruksionit paraqet gjendjen e objektit, preventivin e punimeve, analizat e çmimeve, 

specifikimeve teknike dhe projektin e rikonstruksionit. Me VKM nr. 7 datë 11.05.2018, "Për 

shpërndarjen e financimit për projektet të reja, thirrja I për vitin 2018, grantet "Arsimi"", miratohet 

rikonstruksioni i objektit Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Besëlidhja, qyteti Mallakaster. 

-Me urdhrin e prokurimit të titullarit Bashkisë Mallakastër nr. 1732 datë 26.07.2018, urdhërohet të 

kryhet prokurimi i fondit prej 62,952,642 lekë pa TVSH, me objekt "Rikonstruksioni i shkollës 9-

vjeçare Besëlidhja, qyteti Mallakaster ", ku ngrihet njësia e prokurimit. Me urdhrin nr. 236 datë 

26.07.2018, ngrihet komisioni i vlerësimit të ofertave. 

Me procesverbali datë 26.07.2018, janë hartuar nga Njësia e Prokurimit kriteret kualifikuese.  

-Dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk janë plotësisht në përpjesëtim të drejtë 

sipas me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 61, 

pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: “Në çdo rast, hartimi i 

kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një 

procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

- Nga AK është kërkuar që Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat si më poshtë: 

- Certifikata EN ISO 50001:2011, e cila është e paargumentuar nga AK. ISO 50001: 2011 specifikon 

kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e një sistemi të menaxhimit të 

energjisë, qëllimi i të cilit është t'i lejojë një ndërmarrje të ndjekë një qasje sistematike në arritjen e 

përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së energjisë, përfshirë efikasitetin e energjisë, 

përdorimin e energjisë dhe konsumin. ISO 50001: 2011 specifikon kërkesat e zbatueshme për 

përdorimin dhe konsumin e energjisë, duke përfshirë matjen, dokumentacionin dhe raportimin, 

hartimin dhe praktikat e prokurimit për pajisje, sisteme, procese dhe personel që kontribuojnë në 

performancën e energjisë.  

Pra, siç shikohet kjo certifikatë nuk ka lidhje me objektin e prokurimit, pasi OE do rikonstruktojë dhe 

do vendosi pajisjet e përcaktuara në specifikimet teknike dhe termave të referencës dhe kjo certifikatë 

nuk i OE.  
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- Certifikata ISO 3834-2:2005, e cila është e paargumentuar nga AK. Kjo certifikatë është e përgatitur 

e tillë që është e pavarur nga lloji i konstruksionit të salduar që do të prodhohet; ai përcakton kërkesat 

e cilësisë për saldimin si në punëtori ashtu edhe në vend; ai ofron udhëzime për përshkrimin e aftësisë 

së një prodhuesi për të prodhuar ndërtime të salduara për të përmbushur kërkesat e specifikuara; 

mund të përdoret gjithashtu si bazë për vlerësimin e prodhuesit në lidhje me aftësinë e tij të saldimit. 

Pra, kjo certifikatë është për prodhuesit e konstruksioneve metalike të cilët duhet të jenë të certifikuar 

në lidhje me saldimet dhe kjo certifikatë nuk ka lidhje me objektin e prokurimit.  

- Në lidhje me pikën d, mbi kërkesat e operatorëve ekonomik, duhet të dëshmojnë se disponojnë 

mjetet e nevojshme për realizimin e kontratës, nuk janë mir argumentuar në lidhje me preventivin e 

punimeve. 

- Nga AK është kërkuar që Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar një mjek në ndërmarrje.  

Kërkesa që Operatori Ekonomik duhet të ketë ne stafin e tij mjekun e shoqërisë, në zbatim te VKM 

nr. 742, date 06.11.2003, është e shfuqizuar dhe për këtë arsye nuk duhej të ishte vendosur si kriter 

kualifikues. Kërkesa e mjekut të ndërmarrjes e justifikuar nga Njësia e Prokurimit sipas pikës 12/2 të 

VKM nr. 742 datë 06.11.2003 "Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 692, datë 13.13.2001, i 

Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë" 

konstatohet se: 

Në Vendimin Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 108, datë 

9.2.2011, të Këshillit të Ministrave “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 

shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1, pika 3, 

gërma “b” dhe pika 4 gërma “b” thuhet shprehimisht se: Vendimi nr. 692, datë 13.13.2001, i 

Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë”, 

shfuqizohet. Duke qenë se VKM nr. 742, datë 06.11.2003 ka ndryshuar VKM nr. 692, datë 

13.13.2001, rrjedhimisht edhe kjo e fundit rezulton të jetë e shfuqizuar, duke qenë se, akti bazë nuk ka 

më fuqi ligjore. Sa më sipër, autoriteti kontraktor ka përcaktuar një kriter jo në përputhje me 

përcaktimet ligjore si më sipër cituar, pasi kërkesa që një shoqëri të ketë të një mjek në stafin e tij, 

nuk është sipas përcaktimeve të bëra në VKM nr. 108, datë 9.2.2011 “Për aftësitë që duhet të 

plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe 

të shëndetit në punë”. 

b. Mbi vlerësimin e ofertave. 

Me raportin përmbledhës nr. 1973 prot. datë 07.09.2018, në procedurën e prokurimit kanë marrë 

pjesë 5 OE me ofertat si më poshtë: 

Nr Operatori Ekonomik Oferta pa TVSH S'kualifikuar/Kualifikuar 

1  60,416,378 Kualifikuar/ Fituesi 

2  Pa ofertë S'kualifikuar 

3  61,065,210 S'kualifikuar 

4  62,115,626 S'kualifikuar 

5  Pa ofertë S'kualifikuar 

 

KVO bazuar në kriteret e përgjithshme dhe të veçanta kualifikuese konstaton se: 

1. “”shpk, me vlerë oferte 62,115,626 lekë pa tvsh, pasi paraqet mungesat, si vijon: 

- Nuk plotëson kapacitetin financiar , pasi nuk ka paraqitur bilancet e tre viteve të fundit (2015, 2016, 

2017).- Nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve dhe tarifave vendore për vitet 

2016,2017 të lëshuara nga njësitë së vetëqeverisjes vendore. 

- Nuk plotëson kapacitetin teknik lidhur me përvojën e mëparshme, pasi kontrata e paraqitur është 

më e vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës. 

- Nuk plotëson kategoritë e licencës NP-3C dhe NS-9A. 

- Nuk plotëson certifikatat ISO 3834-2:2005 dhe EN ISO 50001:2011. 

- Nuk plotëson shumë mjete të nevojshme. 

- Nuk plotëson numrin e punonjësve dhe stafin e nevojshëm. 

2. “" sh.p.k, me vlerë oferte 61,065,210lekë pa tvsh, pasi paraqet mungesat : 
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- Nuk plotëson kapacitetin financiar , pasi nuk ka paraqitur bilancet e tre viteve të fundit (2015, 2016, 

2017)- Nuk plotëson kapacitetin teknik lidhur me përvojën e mëparshme, pasi kontrata e paraqitur 

është më e vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës. 

- Nuk plotëson kategoritë e licencës NP-3C, NP-12A, NS-8A, NS-9A, NS-12A, NS-14A dhe NS-

18A. 

- Nuk plotëson certifikatat ISO 3834-2:2005 dhe EN ISO 50001:2011 etj. 

- Nuk plotëson shumë mjete të nevojshme. 

- Nuk plotëson numrin e punonjësve dhe stafin e nevojshëm. 
Operatorët ekonomik Elda-Vl" sh.p.k  dhe "Shëndëlli"shpk, nuk kanë paraqitur ofertë ekonomike.  
Për sa më sipër, KVO vazhdon procedurën me ofertën më të leverdishme të BOE "Boshnjaku" & 

"Pesë Vëllezërit" sh.p.k, me vlerë 60,416,378Lekë pa TVSH. 

c. Mbi zbatimin e kontratës. 

- Objekti i kontratës "Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Besëlidhja, qyteti Mallakaster", është kryer 

sipas kontratës për punë publike nr. 2054 datë 18.09.2018, të lidhur midis Autoritetit Kontraktor 

Bashkisë Mallakastër përfaqësuar nga z. dhe BOE "" sh.p.k, përfaqësuar nga administratori i " " shpk 

z. sipas prokurës së përkohshme datës 25.08.2018. Preventivi dhe lloji i kontratës është me çmim 

njësie, ku bazuar nenit 37.2  të kontratës, preventivi do të përdoret për të llogaritur vlerën e kontratës, 

ku kontraktori paguhet me sasinë e punës e realizuar, me tarifën në preventivin në njësi për secilin zë 

punimesh.  

- Për mbikëqyrjen e kontratës së zbatimit është lidhur kontrata nr. 2498 datë 05.11.2018, të lidhur 

midis Autoritetit Kontraktor Bashkisë Mallakastër përfaqësuar nga z. dhe OE "" sh.p.k, përfaqësuar 

nga z.. Afati i përfundimit të punimeve sipas kontratës, është përcaktuar 5 muaj. Leja e ndërtimit 

miratohet me Vendimin e Kryetarit të Bashkisë Nr. 7 datë 03.08.2018. Akti i dorëzimit të sheshit të 

ndërtimit dhe akti i piketimit janë mbajtur midis palëve më datë 05.11.2018. Njoftimi dhe 

Procesverbali i fillimit të punimeve janë mbajtur më 05.11.2018 dhe përfundimi i punimeve është 

realizuar më datë 26.03.2019, brenda afateve kontraktuale. Nga verifikimet e dokumentacioneve 

teknike të zbatimit, përgjithësisht janë të plota ku përfshihen (Libreza e masave, korespondenca, 

ditarë, certifikatat e materialeve, procesverbale të ndryshme, analizat e materialeve, prova e teste të 

ndryshme etj). Pasqyra e realizimit të punimeve mbi sasitë ose volumet e likuiduara nga sipërmarrësi 

është e njëjtë me volumin e preventivit të punimeve sipas projektit përfundimtar të azhurnuar të 

ripunuar.  

- Kontrata e kolaudimit me nr. 25/1, datë 28.03.2019 të lidhur midis Autoritetit Kontraktor Bashkisë 

Mallakastër përfaqësuar nga z. dhe OE "" sh.p.k, përfaqësuar nga z. Procesverbali i kolaudimit të 

veprës, i cili është realizuar më datë 05.04.2019, ku fillon dhe periudha e garancisë prej 365 ditësh. 

Certifikata e përkohshme e marrjes në dorëzim është mbajtur më datë 10.04.2019.  

4. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Rikonstruksioni i shkollës 9-

vjeçare, Suk “Ajet Toska", Bashkia Rroskovec, konstatohet: 

 Të dhëna mbi objektin  
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare, Suk “Ajet Toska 

1. Urdhër Prokurimi  

Nr 111 datë 26.06.2018 

3.1 Njësia e Prokurimit  
 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“I hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

41,287,864 lekë  
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

41,283,250 lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

4,614  lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 14.08.2018 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit  
10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender Numër 2 

b) S’kualifikuar 1 OE,  
c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK- Nuk ka,  KPP- Nuk ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK nuk ka   

    b. Zbatimi i Kontratës Punëve 

14. Lidhja e kontratës 03.09.2018 15. Vlera e kontratës (me tvsh) 49,539,900 lekë 

  

 

a. Mbi realizimin e procedurës së prokurimit. 
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Me VKM nr. 7 datë 11.05.2018, "Për shpërndarjen e financimit për projektet të reja, thirrja I për vitin 

2018, grantet "Arsimi"", miratohet rikonstruksioni i objektit “Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare, 

Suk “Ajet Toska". 

-Me urdhrin e prokurimit të titullarit Bashkisë Roskovec nr. 111 datë 26.06.2018, urdhërohet të 

kryhet prokurimi i fondit prej 41,287,864  lekë pa TVSH, me objekt "Rikonstruksioni i shkollës 9-

vjeçare, Suk “Ajet Toska", ku ngrihet njësia e prokurimit. Me urdhrin e vecantë nr. 111 datë 

26.06.2018, ngrihet komisioni i vlerësimit të ofertave. Me procesverbali datë 26.06.2018, janë hartuar 

nga Njësia e Prokurimit kriteret kualifikuese.  

-Dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk janë plotësisht në përpjesëtim të drejtë 

sipas me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 61, 

pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: “Në çdo rast, hartimi i 

kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një 

procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

- Nga AK është kërkuar që Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat si më poshtë: 

- Çertifikate ISO 39001:2012, e cila është e paargumentuar nga AK. ISO 39001: 2012 specifikon 

kërkesat për një sistem administrimi të sigurisë së trafikut rrugor (RTS) për të mundësuar një 

ndërmarrje që bashkëvepron me sistemin e trafikut rrugor për të zvogëluar vdekjen dhe dëmtimet 

serioze që lidhen me rrëzimet e trafikut rrugor të cilat ai mund të ndikojë. Kërkesat në ISO 39001: 

2012 përfshijnë zhvillimin dhe zbatimin e një politike të përshtatshme RTS, zhvillimin e objektivave 

të RTS dhe planeve të veprimit, të cilat marrin parasysh kërkesat ligjore dhe të tjera për të cilat 

pajtohet shoqëria, si dhe informacione për elementet dhe kriteret që lidhen me RTS që organizata 

identifikon si ato që mund të kontrollojë dhe ato në të cilat mund të ndikojë. Pra, sic shikohet kjo 

certifikatë nuk ka lidhje me objektin e prokurimit. 

- Çertifikate ISO/IEC 27001:2013, e cila është e paargumentuar nga AK. Kjo certifikatë specifikon 

kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e vazhdueshëm të një sistemi të 

menaxhimit të sigurisë së informacionit. Ai gjithashtu përfshin kërkesa për vlerësimin dhe trajtimin e 

rreziqeve të sigurisë së informacionit të përshtatura për nevojat e organizatës. Pra, sic shikohet kjo 

certifikatë nuk ka lidhje me objektin e prokurimit. 

- Çertifikata EN ISO 50001:2011, e cila është e paargumentuar nga AK. ISO 50001: 2011 specifikon 

kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e një sistemi të menaxhimit të 

energjisë, qëllimi i të cilit është t'i lejojë një ndërmarje të ndjekë një qasje sistematike në arritjen e 

përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së energjisë, përfshirë efikasitetin e energjisë, 

përdorimin e energjisë dhe konsumin. ISO 50001: 2011 specifikon kërkesat e zbatueshme për 

përdorimin dhe konsumin e energjisë, duke përfshirë matjen, dokumentacionin dhe raportimin, 

hartimin dhe praktikat e prokurimit për pajisje, sisteme, procese dhe personel që kontribuojnë në 

performancën e energjisë. Pra, sic shikohet kjo certifikatë nuk ka lidhje me objektin e prokurimit, pasi 

OE do rikonstruktojë dhe do vendosi paisjet e përcaktuara në specifikimet teknike dhe termave të 

referencës. 

- Nga AK është kërkuar që Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar një mjek në ndërmarrje.  

Kërkesa që Operatori Ekonomik duhet të ketë ne stafin e tij mjekun e shoqërisë, në zbatim te VKM 

nr. 742, date 06.11.2003, është e shfuqizuar dhe për këtë arsye nuk duhej të ishte vendosur si kriter 

kualifikues. Kërkesa e mjekut të ndërmarrjes e justifikuar nga Njësia e Prokurimit sipas pikës 12/2 të 

VKM nr. 742 datë 06.11.2003 "Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 692, datë 13.13.2001, i 

Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë" 

konstatohet se: 

Në Vendimin Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 108, datë 

9.2.2011, të Këshillit të Ministrave “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 

shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1, pika 3, 

gërma “b” dhe pika 4 gërma “b” thuhet shprehimisht se: Vendimi nr. 692, datë 13.13.2001, i 

Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë”, 

shfuqizohet. 

Duke qenë se VKM nr. 742, datë 06.11.2003 ka ndryshuar VKM nr. 692, datë 13.13.2001, 

rrjedhimisht edhe kjo e fundit rezulton të jetë e shfuqizuar, duke qenë se, akti bazë nuk ka më fuqi 
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ligjore. Sa më sipër, autoriteti kontraktor ka përcaktuar një kriter jo në përputhje me përcaktimet 

ligjore si më sipër cituar, pasi kërkesa që një shoqëri të ketë të një mjek në stafin e tij, nuk është sipas 

përcaktimeve të bëra në VKM nr. 108, datë 9.2.2011 “Për aftësitë që duhet të plotësojnë 

punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të 

shëndetit në punë”. 

 

b. Mbi vlerësimin e ofertave. 

Me raportin përmbledhës datë 24.08.2018, në procedurën e prokurimit kanë marrë pjesë 5 OE me 

ofertat si më poshtë: 

Nr Operatori Ekonomik Oferta pa TVSH S'kualifikuar/Kualifikuar 

1  41,283,250 Kualifikuar/ Fituesi 

2  Pa ofertë S'kualifikuar 

 

KVO bazuar në kriteret e përgjithshme dhe të veçanta kualifikuese konstaton se: 

1.“”shpk, s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur ofertë ekonomike 

2. "" shpk, me vlerë oferte 41,283,250 lekë pa tvsh, shpallur si ofetë e suksesshme. 

- Objekti i kontratës “Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare, Suk “Ajet Toska", Bashkia Rroskovec 

është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 3473 datë 03.09.2018, të lidhur midis Autoritetit 

Kontraktor Bashkisë Rroskovec përfaqësuar nga z. dhe OE "" sh.p.k, përfaqësuar nga administratori i 

"" shpk z..  

 

5. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Rikonstruksioni i Gjimnazit 

Asim Zeneli dhe Sistemi i jashtme (lot1, lot2) Gjirokaster", konstatohet: 

a. Mbi realizimin e procedurës së prokurimit. 

Gjimnazi “Asim Zeneli” është i njohur si liceu francez i Gjirokastrës dhe u themelua më 5 nëntor 

1923. Gjimnazi është një nga shkollat e para të arsimit të mesëm të përgjithshëm në Shqipëri. Ky 

gjimnaz është shpallur nga Ministria e Kulturës si Monument Kulture të kategorisë së ll-të. 

 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Rikonstruksioni i Gjimnazit Asim Zeneli dhe Sistemi i jashtme (lot1, 

lot2) Gjirokaster 

1. Urdhër Prokurimi  

Nr 222 regj. datë 21.06.2018 

3.1 Njësia e Prokurimit  
  

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Nr. 223 datë 21.06.2018 
 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“I hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

69,526,685 lekë  
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

69,412,669 lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

114,016  lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 24.07.2018 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit  
10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender Numër 3 

b) S’kualifikuar 2 OE,  
c) Kualifikuar 1 OE 

 b. Zbatimi i Kontratës Punëve 

14. Lidhja e kontratës 07.09.2018 15. Vlera e kontratës (me tvsh) 83,295,202  lekë 

  

 

-Me urdhrin e prokurimit të titullarit Bashkisë Mallakastër nr. 222 datë 21.06.2018, urdhërohet të 

kryhet prokurimi i fondit prej 69,526,685 lekë pa TVSH, me objekt "Rikonstruksioni i Gjimnazit 

Asim Zeneli dhe Sistemi i jashtme (lot1, lot2) Gjirokaster", ku ngrihet njësia e prokurimit. Me urdhrin 

nr. 223 datë 21.06.2018, ngrihet komisioni i vlerësimit të ofertave. 

-Dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk janë plotësisht në përpjesëtim të drejtë 

sipas me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 61, 

pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: “Në çdo rast, hartimi i 

kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një 

procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

- Nga AK është kërkuar që Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat si më poshtë: 

- Certifikata EN ISO 50001:2011, e cila është e paargumentuar nga AK. ISO 50001: 2011 specifikon 

kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e një sistemi të menaxhimit të 
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energjisë, qëllimi i të cilit është t'i lejojë një ndërmarrje të ndjekë një qasje sistematike në arritjen e 

përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së energjisë, përfshirë efikasitetin e energjisë, 

përdorimin e energjisë dhe konsumin. ISO 50001: 2011 specifikon kërkesat e zbatueshme për 

përdorimin dhe konsumin e energjisë, duke përfshirë matjen, dokumentacionin dhe raportimin, 

hartimin dhe praktikat e prokurimit për pajisje, sisteme, procese dhe personel që kontribuojnë në 

performancën e energjisë. Pra, siç shikohet kjo certifikatë nuk ka lidhje me objektin e prokurimit, pasi 

OE do rikonstruktojë dhe do vendosi pajisjet e përcaktuara në specifikimet teknike dhe termave të 

referencës dhe kjo certifikatë nuk i OE.  

- Nga AK është kërkuar që Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar një mjek në ndërmarrje.  

Kërkesa që Operatori Ekonomik duhet të ketë ne stafin e tij mjekun e shoqërisë, në zbatim te VKM 

nr. 742, date 06.11.2003, është e shfuqizuar dhe për këtë arsye nuk duhej të ishte vendosur si kriter 

kualifikues. Kërkesa e mjekut të ndërmarrjes e justifikuar nga Njësia e Prokurimit sipas pikës 12/2 të 

VKM nr. 742 datë 06.11.2003 "Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 692, datë 13.13.2001, i 

Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë" 

konstatohet se: 

Në Vendimin Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 108, datë 

9.2.2011, të Këshillit të Ministrave “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 

shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1, pika 3, 

gërma “b” dhe pika 4 gërma “b” thuhet shprehimisht se: Vendimi nr. 692, datë 13.13.2001, i 

Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë”, 

shfuqizohet. 

Duke qenë se VKM nr. 742, datë 06.11.2003 ka ndryshuar VKM nr. 692, datë 13.13.2001, 

rrjedhimisht edhe kjo e fundit rezulton të jetë e shfuqizuar, duke qenë se, akti bazë nuk ka më fuqi 

ligjore. Sa më sipër, autoriteti kontraktor ka përcaktuar një kriter jo në përputhje me përcaktimet 

ligjore si më sipër cituar, pasi kërkesa që një shoqëri të ketë të një mjek në stafin e tij, nuk është sipas 

përcaktimeve të bëra në VKM nr. 108, datë 9.2.2011 “Për aftësitë që duhet të plotësojnë 

punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të 

shëndetit në punë”. 

Me shtojcën e datës 21.06.2018, duke shtuar kërkesa kualifikuese në lidhje me stafin teknik, ku 

vendos edhe si kriter që OE të ketë në stafin e tij restaurator të pajisur me licensë reastaurimi për 

shkak të zerave të restaurimit, pasi objekti është Monument Kulture kategoria II. Në lidhje me DT 

janë realizuar 5 ankesa, të cilat janë refuzuar nga AK. 

 

b. Mbi vlerësimin e ofertave. 

Me raportin përmbledhës nr. 5637 prot. datë 23.08.2018, në procedurën e prokurimit kanë marrë 

pjesë 3 OE me ofertat si më poshtë: 

Nr Operatori Ekonomik Oferta pa TVSH S'kualifikuar/Kualifikuar 

1  Pa oferte S'kualifikuar 

2  69,526,685 S'kualifikuar 

3  69,412,669 Kualifikuar 

 

KVO bazuar në kriteret e përgjithshme dhe të veçanta kualifikuese konstaton se: 

1. BOE “” sh.p.k, paraqet mungesat, si vijon: 

- Oferta ekonomike nuk është e rregullt, për shkak të preventivit ofertues është me gabime, i 

parregullt dhe nuk konkludohej në vlerën e ofertuar. Indeksi i analizës teknike është i ndryshëm i 

preventivit. Përshkrimi i zërave është me gabime kuptimore dhe sasiore. Ka mospërputhje të njësive 

matëse të preventivit. 

- Nuk ka plotësuar kriterin teknik në lidhje me stafin e drejtuesve teknike. 

2. “" sh.p.k, paraqet mungesat : 

- Nuk plotëson dokumentet administrative-ligjore teknike, ekonomike e financiare pasi ka rezultuar 

se ky OE nuk ka dorëzuar dokumentet sipas kërkesave të AK. 
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Në mbështetje të nenit 56 të LPP, rezultoi se oferta e paraqitur nga BOE“" & ””sh.p.k, shpallet si 

ofertë e sukseshme. 

 

c. Mbi zbatimin e kontratës. 

- Objekti i kontratës “Rikonstruksioni i Gjimnazit Asim Zeneli dhe Sistemi i jashtme (lot1, lot2) 

Gjirokaster", është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 5886 datë 07.09.2018, të lidhur midis 

Autoritetit Kontraktor Bashkisë Gjirokaster përfaqësuar nga znj. dhe BOE “" & ””sh.p.k, përfaqësuar 

nga administratori i "NG Structures "shpk z. Fatjon Hoxha. Preventivi dhe lloji i kontratës është me 

çmim njësie, ku bazuar nenit 37.2  të kontratës, preventivi do të përdoret për të llogaritur vlerën e 

kontratës, ku kontraktori paguhet me sasinë e punës e realizuar, me tarifën në preventivin në njësi për 

secilin zë punimesh.  

Me lejen e ndërtimit nr. 31 datë 20.09.2018, miratohet nga Kryetari i Bashkisë Gjirokaster 

rikonstruksioni i objektit "Rikonstruksioni i Gjimnazit Asim Zeneli dhe Sistemi i jashtme (lot1, lot2).  

- Për mbikëqyrjen e kontratës së zbatimit është kontraktuar OE "A.SH. Engineering" sh.p.k, 

përfaqësuar nga Ing.. Afati i përfundimit të punimeve sipas kontratës, është përcaktuar 3 muaj ose 90 

ditë.  

- Akti i dorëzimit të sheshit të ndërtimit dhe akti i piketimit janë mbajtur midis palëve më datë 

24.09.2018. Njoftimi dhe Procesverbali i fillimit të punimeve janë mbajtur më 24.09.2018 dhe 

përfundimi i punimeve është realizuar më datë 24.12.2018, brenda afateve kontraktuale. Nga 

verifikimet e dokumentacioneve teknike të zbatimit, përgjithësisht janë të plota ku përfshihen 

(Libreza e masave, korespondenca, ditarë, certifikatat e materialeve, procesverbale të ndryshme, 

analizat e materialeve, prova e teste të ndryshme etj). Pasqyra e realizimit të punimeve mbi sasitë ose 

volumet e likuiduara nga sipërmarrësi është e njëjtë me volumin e preventivit të punimeve sipas 

projektit përfundimtar të azhurnuar të ripunuar, miratuar nga AK.  

-Procesverbali i kolaudimit të veprës, i realizuar nga OE “B”sh.p.k përfaqësuar nga Ing, është 

realizuar më datë 21.02.2019, ku fillon dhe periudha e garancisë prej 365 ditësh. Si përfundim nga 

Akti i kolaudimit, konkludohet se objekti rezulton sipas kërkesave ligjoe e teknike dhe është i 

gatshëm për shfrytëzim. Certifikata e përkohshme e marrjes në dorëzim është mbajtur më datë 

29.03.2019.  

 

6. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Rikonstruksioni i shkollës se 

mesme te bashkuar 10 Korriku dhe ambienteve sportive Dushk, Lushnje", konstatohet: 

 

a. Mbi realizimin e procedurës bashkëfinancimit dhe procedurës së prokurimit. 

Objekti i "Rikonstruksioni i shkollës se mesme te bashkuar 10 Korriku dhe ambienteve sportive 

Dushk, Lushnjë", realizohet me procedurë të hapur prokurimi, me fond limit 82,776,670 lekë pa 

TVSH. Data e zhvillimit të procedurës është 20.08.2018. Afati i realizimit të kontratës është 180 ditë. 

Nga auditimi i dokumentet e tenderit konstatohet se kriteret kualifikuese të hartuara e miratuara nga 

AK, nuk është argumentuar vendosja e çdo kriteri për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe 

publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: “Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim 

dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një procesverbal të mbajtur 

nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

AK në kriteret e kualifikuese, në kapacitetin ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë. 

-Në pikën 2.3.3, dëshmi për fuqinë punëtore, AK ka kërkuar 100 punonjës duke përshirë stafin e 

përhershëm për periudhën Janar 2018- Qershor 2018. Ka kërkuar hidraulik 2, saldatorë 2, elektriciste 

2 (vërtetuar me diplomë arsimi të mesëm). Ka kërkuar 3 Drejtues ekskavatori, 1 drejtues fadrome dhe 

1 vinçier.  Kërkesat e veçanta kualifikuese për fuqinë punëtore nuk janë mirë argumentuar në lidhje 

me preventivin e punimeve. 

- AK në pikën 2.4.3 kërkon që Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë 1 (një) mjek ndërmarrjeje të 

punësuar, në bazë të paragrafit 12/2 të VKM Nr. 692, datë 13.12.2001 “Për Masat e Veçanta të 

Sigurimit dhe Mbrojtjes së Shëndetit në Punë, i ndryshuar me VKM Nr. 742, datë 06.11.2003.  

Kërkesa që Operatori Ekonomik duhet të ketë ne stafin e tij mjekun e shoqërisë, në zbatim te VKM 
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nr. 742, date 06.11.2003, është e shfuqizuar dhe për këtë arsye nuk duhej të ishte vendosur si kriter 

kualifikues. Kërkesa e mjekut të ndërmarrjes e justifikuar nga Njësia e Prokurimit sipas pikës 12/2 të 

VKM nr. 742 datë 06.11.2003 "Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 692, datë 13.13.2001, i 

Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë" 

konstatohet se: 

Në Vendimin Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 108, datë 

9.2.2011, të Këshillit të Ministrave “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 

shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1, pika 3, 

gërma “b” dhe pika 4 gërma “b” thuhet shprehimisht se: Vendimi nr. 692, datë 13.13.2001, i 

Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë”, 

shfuqizohet. 

Duke qenë se VKM nr. 742, datë 06.11.2003 ka ndryshuar VKM nr. 692, datë 13.13.2001, 

rrjedhimisht edhe kjo e fundit rezulton të jetë e shfuqizuar, duke qenë se, akti bazë nuk ka më fuqi 

ligjore.  

Sa më sipër, autoriteti kontraktor ka përcaktuar një kriter jo në përputhje me përcaktimet ligjore si 

më sipër cituar, pasi kërkesa që një shoqëri të ketë të një mjek në stafin e tij, nuk është sipas 

përcaktimeve të bëra në VKM nr. 108, datë 9.2.2011 “Për aftësitë që duhet të plotësojnë 

punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të 

shëndetit në punë”. 

 

b. Mbi vlerësimin e ofertave. 

Bazuar njoftimit të fituesit, në procedurën e prokurimit kanë marrë pjesë 10 OE me ofertat si më 

poshtë: 

Nr Operatori Ekonomik Oferta pa TVSH S'kualifikuar/Kualifikuar 

1  63,665,139 S'kualifikuar 

2  62,018,499 S'kualifikuar 

3  81,177,678 Kualifikuar 

4  80,000,000 S'kualifikuar 

5  82,348,500 S'kualifikuar 

6  82,058,504 S'kualifikuar 

7  61,886,489 S'kualifikuar 

8  Pa ofertë S'kualifikuar 

9  82,475,860 S'kualifikuar 

10  67,781,483 S'kualifikuar 

 

KVO bazuar në kriteret e përgjithshme dhe të veçanta kualifikuese konstaton se: 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme janë s’kualifikuar: 

1. Shpk nuk a paraqitur asnjë dokumentacion ligjor për një ekskavator me goma, për të cilin nuk është 

paraqitur dokument që vërteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi ), certifikatën e kontrollit teknik, 

siguracionin e mjetit. Për specialistet Hidraulik 2(dy) Saldatore 2 (dy) Elektriciste 2 (dy)( ,nuk ka 

paraqitur diplomat e shkollës se mesme.  

- Shoqërisë Bahas dokumentacionit te paraqitur për pune te ngjashme me Save the Children Albania, 

i mungon akti i kolaudimit.  

- BOE ka paraqitur vërtetim nga OSHEE vetëm për një kontrate, ndërkohë qe ka disa adresa ushtrimi 

aktiviteti te ndryshme sipas ekstraktit te QKR.  

2. shpk  

- Shoqëria nuk ka paraqitur QKL për ndikimin ne mjedis  

- Shoqëria nuk plotëson numrin e punësimit mesatar prej 100 (njëqind) vetash . 

- Shoqëria nuk disponon kategorinë e licencës N.P 3 C, por vetëm N.P 3 B . 

- Shoqëria nuk ka paraqitur diplomat e shkollës se mesme për specialistet e kërkuar si më poshtë 

:Hidraulik (2) ,Saldatore (2) Elektriciste (2) . 
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- Shoqëria ka paraqitur dokumentacion vetëm për dy (2) kamionçina 3.5 -5 ton, ndërsa ne DT 

kërkohen tre (3) . 

3. Shpk    

- Shoqëria Inerti shpk nuk ka te punësuar një (1) inxhinier Hidraulik . 

- Shoqëria Inerti Shpk nuk ka paraqitur diplomat e shkolles se mesme per specialistet e kerkuar si me 

poshtë :Hidraulik (2) ,Saldator (2),Elektricist (2). 

- Shoqërisë i mungon një autobot uji sipas kërkesave në DT. 

- Shoqëria nuk ka paraqitur një rimorkiator për transport mjete te renda . 

- Shoqëria për fabrikën e betonit me të cilën ka lidhur kontrate furnizimi nuk ka QKL Kodi III 1 B, 

por është pajisur vetëm me QKL Kodi III 1 A .  

- Shoqëria nuk ka paraqitur QKL për ndikimin ne mjedis  

- Shoqëria Inerti Shpk nuk ka të punësuar një (1) mjek .  

4. shpk . 

- Shoqëria nuk ka disponueshmerine e mjeteve pasi po te njëjta mjete janë te angazhuara në 

procedure tjetër ku është shpallur fitues po brenda te njëjtit Autoritet Kontraktor (Bashkia Lushnje). 

5. shpk  

- BOE nuk ka paraqitur asnjë dokument ligjor për 2(dy) ekskavatorët me goma ,për te cilët nuk janë 

paraqitur dokumente, mjetet me targe ABMT 90 dhe ADMT 88 janë fadroma dhe jo ekskavatorë.  

- BOE nuk ka paraqitur QKL Kodi III 2 B për ndikimin ne mjedis. Boe kane paraqitur QKl Kodi III 2 

B ne emër te shoqërisë Everest shpk me objekt : Grumbullim ,Transportim dhe ruajtje e mbetjeve te 

aluminit, ndërsa shoqëria Aurora Konstruksion ka paraqitur vetëm një QKL Kodi III 2 A . 

- Shoqëria Everest nuk ka paraqitur vërtetim nga pushteti vendor viti 2018 për adresën ne Fushe –

Arrez sipas ekstraktit te QKR. 

- Boe nuk ka paraqitur një rimorkiator për transport të mjeteve të renda. 

-Mjeti me targe AA  R 212 është trajler për transport materialesh dhe jo rimorkiator .  

6. shpk  

- Shoqëria nuk disponon kategorinë e licencës N.P 3 C ,NP 12 A ,NS 4 B . 

- Shoqëria nuk plotëson numrin e punësimit mesatar prej 100 (njeqind) vetash.  

- Shoqëria nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për stafin dhe punonjësit e kërkuar ne DT. 

- Shoqëria nuk ka paraqitur QKL për ndikimin ne mjedis . 

- Shoqëria nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për mjetet ,automjet ,pajisje ,fabrike betoni per 

ekzekutimin e punimeve. 

7. shpk  

- Shoqëria ka paraqitur vetëm vërtetim nga OSHEE, vërtetim taksa vendore ,bilancet, licenca dhe 

certifikata iso . 

8. Shpk  

- Shoqëria ka paraqitur vetëm vërtetim nga OSHEE ,vërtetim taksa vendore ,bilancet ,licenca dhe 

certifikata iso.  

9 Shpk  

- Shoqëria ka paraqitur vetëm ekstrakt QKR.  

Në përfundim të vlerësimit të ofertave, shpallet e suksesshme oferta e OE "Senka” sh.p.k me vlerë 

oferte 81,177,678 lekë pa TVSH. 

c. Mbi realizimin e kontratës. 

- Objekti i kontratës "Rikonstruksioni i shkollës se mesme te bashkuar 10 Korriku dhe ambienteve 

sportive Dushk, Lushnje", është kryer sipas kontratës për punë publike të lidhur midis Autoritetit 

Kontraktor Bashkisë Lushnje përfaqësuar nga z. dhe OE "" sh.p.k, përfaqësuar nga administratori z.. 

Preventivi dhe lloji i kontratës është me çmim njësie, ku bazuar nenit 37.2  të kontratës, preventivi do 

të përdoret për të llogaritur vlerën e kontratës, ku kontraktori paguhet me sasinë e punës e realizuar, 

me tarifën në preventivin në njësi për secilin zë punimesh.  

- Për mbikëqyrjen e kontratës së zbatimit është lidhur kontrata, të lidhur midis Autoritetit Kontraktor 

Bashkisë Lushnje përfaqësuar nga z. dhe BOE "I" sh.p.k & “” sh.p.k, përfaqësuar nga znj.. Afati i 

përfundimit të punimeve sipas kontratës, është përcaktuar 5 muaj. Akti i dorëzimit të sheshit të 

ndërtimit dhe akti i piketimit janë mbajtur midis palëve më datë 16.10.2018. Njoftimi dhe 
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Procesverbali i fillimit të punimeve janë mbajtur më 16.10.2018 dhe përfundimi i punimeve është 

realizuar më datë 03.06.2019, brenda afateve kontraktuale. Nga verifikimet e dokumentacioneve 

teknike të zbatimit, përgjithësisht janë të plota ku përfshihen (Libreza e masave, korespondenca, 

ditarë, certifikatat e materialeve, procesverbale të ndryshme, analizat e materialeve, prova e teste të 

ndryshme etj). Pasqyra e realizimit të punimeve mbi sasitë ose volumet e likuiduara nga sipërmarrësi 

është e njëjtë me volumin e preventivit të punimeve sipas projektit përfundimtar të azhurnuar të 

ripunuar. Nga verifikimet në terren u konstatua se punimet janë realizuar mirë sipas specifikimeve 

teknike. Procesverbali i kolaudimit të veprës, i cili është realizuar më datë 07.06.2019 i realizuar nga 

shoqëria “” shpk i përfaqësuar nga z.. 

 

7. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Rikonstruksion i Shkolles së 

Mesme "Halim Xhelo” Vlorë", konstatohet: 

- Objekti i kontratës “Rikonstruksion i Shkolles së Mesme "Halim Xhelo” Vlorë, është kryer sipas 

kontratës Nr.11011 datë 30.11.2017 dhe kontratës shtesë Nr.3576 datë 25.04.2019, midis Bashkisë 

Vlorë përfaqësuar nga z. dhe sipërmarrësit “” shpk përfaqësuar nga z., me vlerë 69, 974,394 + 

17,492,046 lekë me tvsh.  Preventivi dhe lloji i kontratës është më ccmim njësie, ku bazuar nenit 37.2 

të kontratës, preventivi do të përdoret për të llogaritur vlerën e kontratës ku kontraktori paguhet  me 

sasinë e punës së realizuar, me tarifën në preventivin njësi për secilin zë punimësh. 

-Për mbikëqyrjen e kontratës së zbatimit është lidhur kontrata Nr.11062 dt 04.12.2017 dhe kontrata 

Nr.3576/1 datë 13.05.2018 midis Bashkisë Vlorë përfaqësuar nga z.Dritan Leli dhe mbikëqyrësit 

BOE "" shpk & PF, përfaqësuar nga znj. dhe z, me numër licence MK 2892/1 dhe MK 0992/2. 

-Për kolaudimin e objektit është caktuar një punonjëse e Bashkisë Vlorë, z. me numër licënce MK 

2166/1. Akti i kolaudimit është bërë në datë 15.10.2018. 

-Akti i dorëzimit të sheshit të ndërtimit dhe akti i piketimit janë mbajtuar në datë 19.12.2017. 

Njoftimi dhe procesvverbali i fillimit të punimeve janë mbajtur ne datë 19.12.2017, dhe përfundimi i 

punimevenë datë 01.09.2018, brenda afateve kontraktuale. Nga verifikimit e dokumentacioneve 

teknike të zbatimit, përgjithësisht janë të plota ku përfshihen (Akt kolaudimi, libreza e masave, 

korrespodenca, ditare, certifikatat e materialeve, procesverbale të ndryshme, analizat e materialeve, 

prova, teste etje). Pasqyra e realizimit të punimeve mbi sasitë ose volumet e likuiduara nga 

sipërmarrësi është e njëjtë me volumin e preventivit të punimeve sipas projektit përfundimtar të 

azhurnuar të ripunuar. Certifikata e marrjes së përkohshme në dorëzim është mbajtur në datë 

15.10.2018.  

 

Titulli i gjetjes 5:  Nga auditimi i procedurave të prokurimeve publike rezultoi se  

Situata 1: 

Në procedurat e prokurimeve publike, për punë publike, blerjen e mallrave 

dhe kryerjen e shërbimeve për vitin 2017 dhe vitin 2018, si dhe 8 mujorin e 

vitit 2019 të përzgjedhura nga audituesit, është konstatuar se në MASR, si 

Autoritet Kontraktor, është ngritur Njësia e Prokurimit Publik, si strukturë 

permanente.  

Në dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, përllogaritja e 

fondit limit në disa raste nuk është përllogaritur duke studiuar tregun apo 

burime të dhënash të tjera të cilat do të ndihmonin në përllogaritjen më të 

saktë të fondeve por është bërë vetëm duke u bazuar në përvojnën e 

mëparshme dhe duke marre oferta te OE të cilët jnaë në dijeni të të 

dhënave të tenderit mbi sasinë dhe objektin e detajuar që prokurohet, nuk 

argumentohet se si u përzgjodhën operatorët ekonomikë  që paraqitën 

ofertat  lidhur me objektin e prokurimit,kjo për faktin se janë të njëjtët OE 

që kanë marrë pjesë dhe janë shpallur fitues të kontratës së prokurimit, 

veprime këto që cënojnë parimin e Ligjit për prokurimin publik neni 1 ku 

përcaktohet: “...........në procedurat e prokurimit publik, të sigurojë 

integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit 

public” lidhur kjo  me transparencën që duhet të jetë një nga parimet 
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themelore të AK, për cdo hap që ndjekin në procedurat e prokurimit 

publik. 

Në dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk është 

argumentuar vendosja e çdo kriteri për kualifikim, në kundërshtim me 

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

publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” 

ku citohet se: “Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe 

specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një 

procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

-nga AK në kriteret e kualifikimeve, Kapaciteti ekonomik dhe financiar 

kërkon për OE konstatohen raste me kërkesa që nuk nxisin konkurrencën e 

lirë dhe trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik. 

-parashikimet e nenit 46 të LPP, si dhe nenit 26 të VKM nr. 914 datë 

29.12.2014, ku çdo kriter i veçantë duhet të jetë në përputhje me natyrën 

dhe përmasën e kontratës. Vendosja e çdo kriteri duhet të jetë e 

argumentuar dhe e dokumentuar në përputhje me parashikimet ligjore. 

 

Kriteri: 

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

publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” 

ku citohet se: “Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe 

specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një 

procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

 

Ndikimi/Efekti 

Mos paraqitja e analizës teknike nga subjektet ofertuese në rastin kur zëri i 

punës nuk figuron në manual, bazuar në metodologjinë e përcaktuar në 

udhëzimin nr. 2, datë 8.5.2003 të Këshillit të Ministrave dhe me formatin e 

unifikuar bën që preventivat dhe ofertat e paraqitura të mos paraqesin 

vlerën e saktë të fondit limit dhe të ofertave të punimeve të ndërtimit. 

Rëndësia I mesëm 

Rekomandime 

Nga njësitë e prokurimit dhe KVO të kërkohet që gjatë procedurave të 

hartimit të projekteve, preventivave të objekteve që ndërtohen me financim 

publik dhe vlerësimit të ofertave gjatë procedurës së prokurimit vlera e 

zërave të punës të ndërtimit të llogariten mbi bazën e analizave teknike të 

punimeve të ndërtimit, sipas vlerave faktike. Në rast kur zëri i punës nuk 

figuron në manual, institucioni u kërkon subjekteve ofertuese të paraqesin 

analizën teknike 
 (Mbajtur akt konstatimi nr. 1,3,4, dt. 15.10.2019 “Mbi procedurat e prokurimit publik për vitin 2017- 2019”. 

Komente dhe shpjegime: 
Për sa konstatuar më sipër subjekti i audituar me shkresën nr.8301/9 prot dhe 8301/10 prot. Dat 

21.10.2019, ka bërë komente dhe shpjegime për aktet e konstatimit, konkretisht: Observacion për Akt 

Konstatimin Nr. 1, pretendohet se grupi i punës i hartimit të termave të referencës, specifikime 

teknike nuk ishte detyrë e urdhrit nr. 11 datë 18.01.2017, nuk merret në konsideratë. Lidhur me 

pretendimin e 2 anëtarëve të grupit të punës dhe, se specifikimet teknike, termat e refencës dhe 

kriteret kualifikuese nuk janë hartuar nga 2 anëtarët, merret në konsideratë, pasi ato janë të 

nënshkruara vetëm nga ish-Drejtoresha e TIK O K sipas memos datë 27.03.2017. 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH-së: 

Lidhur me pretendemet e ish-drejtoreshës së TIK, ku pretendohet se kriteret kualifikuese janë në 

përputhje me objektin e prokurimit, nuk merren në konsideratë pasi argumentat nuk kanë asnjë 

mbështetje ligjore. Specifikimet teknike, termat e refencës dhe kriteret kualifikuese janë hartuar dhe 

nënshkruara vetëm nga ish-Drejtoresha e TIK O K sipas memos datë 27.03.2017që administrohet në 

dosjen e prokurimit. 

Për sa konstatuar më sipër subjekti i audituar me shkresën nr.8301/12 prot dhe prot. Dat 22.10.2019, 

ka bërë komente dhe shpjegime për aktet e konstatimit, konkretisht: Observacion për Akt Konstatimin 
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Nr. 4, pretendohet nga njesia e prokurimit , pretendohet se sipas nenit 57 pika 4 të VKM nr. 914 datë 

29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku specialisti i fushës kryen hartimin e 

kritereve të vecanta të pranimit ing., lidhur me kapacitetin teknik, merret në konsideratë. Në lidhje me 

korrespondecat e kryera me APP mbi kriteret kualifikuese, merren pjesërisht në konsideratë. Në 

lidhje me eksperiencën 10 vite të OE, certifikat dhe mjekun e ndërmarrjes, pretendimet nuk merren në 

konsideratë. 

Për sa konstatuar më sipër subjekti i audituar me shkresën nr.8301/12 prot. Dat 22.10.2019, ka bërë 

komente dhe shpjegime për aktet e konstatimit, konkretisht: Observacion për Akt Konstatimin Nr. 4, 

pretendohet nga komisioni i vlerësimit të ofertave dhe komisionit shëyrtimit të ofertave merren 

pjesërisht në konsideratë, argumentet të cilat kanë mbështetje ligjore.  
 

6. MBI VLERËSIMIN E FUNKSIONIMIT TË SITEMEVE TË MENAXHIMIT FINANCIAR 

DHE KONTROLLIT.  

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Mbi vlerësimin e funksionimit të sitemeve të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit” u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

- Hartimi i objektivave dhe zbatimi i planeve strategjik dhe vjetorë në përputhje me objektivat e 

miratuara nga titullari. 

- Pyetësorët e vetëvlerësimit të komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, deklaratat e 

cilësisë së sistemit të kontrollit të brendshëm. 

- Politikat dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe aftësitë profesionale të punonjësve. 

Në drejtim të vlerësimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm në Ministrinë 

e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, nga grupi i auditimit janë kryer verifikimet për implementimin dhe 

plotësimin e kërkesave në lidhje me funksionimin, përgjegjshmërinë menaxheriale, realizmit të 

objektivave të institucionit, për të gjithë komponentët si: “Mjedisi i kontrollit”, “Menaxhimi i riskut”, 

“Aktivitetet e kontrollit”, “Informimi dhe Komunikimi” si dhe “Monitorimi”, në referim të nenit 19 të 

Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar me ligjin nr. 

110/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime”, ku titullari i njësisë në sektorin publik krijojn dhe 

vlerësojn sistemet e MFK-së, nëpërmjet këtyre komponentëve të lidhur me njëri tjetrin. Thelbi i 

MFK-së ka të bëjë me menaxhimin dhe kontrollin e të ardhurave, shpenzimeve, aktiveve, detyrimeve, 

procedurave të tenderimit dhe kontraktimit si dhe mënyrës së funksionimit të njësisë. 

Me synimin e implementimit të këtij ligji dhe të akteve rregullatore është kërkuar: regjistri i riskut, 

pyetësorët e vetëvlerësimit të komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, deklaratat e 

cilësisë së sistemit të kontrollit të brendshëm, raportet vjetor mbi cilësinë dhe funksionimin e sistemit 

të kontrollit të brendshëm, shkresat mbi ndarjen dhe delegimin e kompetencave, caktimit të Nëpunësit 

Autorizues dhe Nëpunësit Zbatues, koordinatorit të riskut, sekretarit të GMS, procesverbalet e 

mbledhjeve të GMS, rishikimi i regjistrit të riskut, rivlerësimi dhe plani i veprimit me masa 

korrigjuese, dokumentimi i gjurmës së auditimit, harta e proceseve të punës etj. 

Grupi i auditimit në zbatim të përgjegjësive menaxheriale, sipas nenit 11 të ligjit nr. 10296 datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, zotëroi disa informacione lidhur 

me përgjegjësitë dhe raportimin që nëpunësi zbatues ka si detyrim ndaj nëpunësit autorizues. 

Mbështetur në vetëvlerësimin e bërë nga ana e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë për periudhën 

objekt auditimi, si dhe referuar përgjigjeve të pyetësorit, më poshtë rendisim punën e bërë nga ky 

institucion, në plotësimin e kërkesave që kërkojnë komponentët në drejtim të funksionimit me 

përgjegjshmëri menaxheriale, realizimit të objektivave të institucionit dhe përdorimit me efektivitet të 

fondeve të tij. 

1. Mjedisi i kontrollit 

Mjedisi i kontrollit është konsideruar si një element i menaxhimit financiar dhe kontrollit, duke 

siguruar vendosjen e objektivave në përmbushjen e misionit të institucionit, integritetin personal dhe 

etikën profesionale të nivelit menaxhues dhe punonjësve të tjerë të njësisë publike në politikat 

menaxheriale dhe stilin e punës, strukturën organizative, garantimin e ndarjes së detyrës, hierarkinë 

dhe rregulla të qarta, të drejtat, përgjegjësitë dhe linjat e raportimit, politikat dhe praktikat e 

menaxhimit të burimeve njerëzore dhe aftësitë profesionale të punonjësve.  
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a. Integriteti personal dhe etika profesionale e nivelit menaxhues dhe punonjësve të tjerë të 

kësaj njësie publike. Njësia, në përputhje me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar, neni 20 “Mjedisi i kontrollit”, pika 2 germa a dhe në Manualin 

për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, të hartuar dhe miratuar nga Ministria e Financës, Kap II, 

pika 2.5.1 “Mjedisi i Kontrollit”, paragrafi “Integriteti dhe vlerat etike”, ka hartuar Kodin e 

Brendshëm Etik,miratuar me urdhrin me Nr. 347, datë 02.09.2013. Rregulla specifike te etikës janë 

pasqyruar edhe në rregulloren e Brendshme të institucionit në nenet 32, 35 të saj. Nëpunësit e këtij 

institucioni respektojnë rregullat dhe parimet e ligjit nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës 

në administratën publike”. 

b. Struktura organizative, garantimi i ndarjes së detyrave, rregullat e qarta, të drejtat, 

përgjegjësitë dhe linjat e raportimit. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në periudhën object 

auditimi, ka funksionuar me strukturën e miratuar nga Këshilli i Ministrave. Ajo ka ushtruar 

veprimtarinë mbështetur në aktet ligjore e nënligjore si dhe mbi bazën e Rregullores së Brendshme, 

të miratuar me Urdhër nr. 2457, datë 9.03.2017 “Mbi organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së 

Arsimit, Sporteve dhe Rinisë”, e rishikuar dhe miratuar me Urdhrin nr.352, date 17.06.2019. Njësia 

ka hartuar për cdo vit kalendarik programin buxhetor me qëllim përdorimin me eficenncë dhe 

efektivitet të burimeve njerëzore dhe financiare. Nga drejtuesi i institucionit, është kryer mbikëqyrja e 

monitorimi i punës për secilin punonjës, që të sigurohet si duhet integriteti personal dhe etika 

profesionale, duke përjashtuar konflikt interesit në kryerjen e detyrave funksionale, në përputhje me 

ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar si dhe ligjin 

nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve 

publike", i ndryshuar. Në lidhje me ndarjen e detyrave në fushën e dhënies së autorizimit është 

aplikuar ajo formë, në mënyrë që i njëjti punonjës të mos jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për 

propozimin, miratimin, zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin”. Në lidhje me kryerjen e 

transaksioneve financiare është kryer ndarja e detyrave, për të cilën është përdorur sistemi me dy 

firma, ku janë përcaktuar rregulla të qarta për ruajtjen e pronës.  

Përcaktimi i NA dhe NZ është bërë në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, ligjit “Për menaxhimin e sistemit buxhetor të 

RSH”, ligjit nr. 9000 datë 27.09.2012 “Për organizimin e administratës shtetërore” si dhe janë 

njoftuar Njësia Qendrore e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit në Ministrinë e 

Financës. Nëpunësi Autorizues dhe Zbatues plotësojnë kriteret e kërkuara nga ligji si, kriteri i 

varësisë NA-NZ, kriteri i arsimimit dhe kriteri i nivelit menaxherial.  

c. Stili i të vepruarit dhe filozofia e menaxhimit. Punonjësit e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe 

Rinisë i rregullojnë marrëdhëniet e punës me punëdhënësin në bazë të ligjit nr. 152/2013 "Për 

nënpunsin civil", në bazë të ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin, ligjit për menaxhimin e 

sistemit buxhetor, ligjit për prokurimin publik, ligjit për kontabilitetin, si dhe të dispozitave ligjore të 

kodit të punës etj. Titullari i institucionit, në rast të shkeljes së normave ligjore apo të rregullave ka të 

drejtë të ndërmarrë hapat e duhura duke propozuar masa disiplinore dhe administrative për 

punonjësit, deri në largim nga puna. 

d. Politikat dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore.  

Në rregulloren e brendshme të institucionit, janë përcaktuar rregullat e funksionimit të brendshëm 

lidhur me strukturën organike, të drejtat dhe detyrimet e punonjësve, marrëdhëniet ndërmjet 

strukturave të njësisë, orarin dhe kohën e punës etj, Nga institucioni është bërë vlerësimi vjetor i 

punës për çdo punonjës, i cili është bashkëlidhur dosjeve personale të punonjësve. Stafi i Ministrisë 

së Arsimit, Sportit dhe Rinisë është në përputhje me kriteret e përcaktuara sipas kërkesave të vendit të 

punës. Stafi është rekrutuar nëpërmjet konkurrimit të kryer nga DAP për rastet kur rekrutimi i 

punonjësit bëhet sipas ligjit të nëpunësit civil. Punonjësit kanë zhvilluar trajnime, të realizuara nga 

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA), ku kryesisht kanë të bëjnë për punonjësit në 

periudhë prove. Institucioni ka bërë planifikime trajnimesh për menaxherët apo stafin të cilët janë 

përgjegjës për menaxhimin financiar dhe kontrollin, duke përfshire trajnimin lidhur me ndryshimet në 

legjislacion, mbi procedurat e prokurime publike, mbi menaxhimin e burimeve njerëzore, mbi 

menaxhimin e financave dhe kontabilitetit.  

2. Menaxhimi i riskut. 
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Menaxhimi i riskut është vlerësuar nga njësia si një proces i identifikimit, vlerësimit dhe monitorimit 

të riskut. Pas planifikimit të fondeve buxhetore, institucioni ka analizuar dhe identifikuar kontrollin e 

risqeve, të cilët mund të venë në rrezik realizimin e treguesve buxhetore. 

Nga auditimi në lidhje me identifikimi i riskut, vlerësimi i riskut, adresimi i riskut dhe shqyrtimi i 

riskut rezultoi se: Institucioni ka hartuar strategjinë për menaxhimin e riskut, në përputhje me nenin 

21, pika 2 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”I 

ndryshuar, ku citohet se.... “Titullari i njësisë publike miraton një strategji risku, e cila përditësohet 

çdo tre vjet ose sa herë që ka ndryshime thelbësore të mjedisit të riskut”. Strategjia e riskut ka të 

përcaktuar mënyrën se si do të sillet njësia ndaj risqeve dhe ka vendosur kuadrin e përgjithshëm të 

procesit të menaxhimit të riskut.  

Menaxhimi i riskut është një komponent thelbësor në implementimin e një sistemi modern të MFK, 

për të cilin institucionet publike kanë nevojë për asistencë teknike dhe rritje ndërgjegjësimi në 

periudhën në vijim. Nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë janë bërë hapa në drejtim të ngritjes 

dhe funksionimit sistemit të menaxhimit të risqeve, por të mos jetë  fokusuar vetëm në strukturat e 

financës, por të shtrijë në të gjithë institucionin, në parandalimin e risqeve që ndikojnë në realizimin 

e objektivave institucionale të përcaktuara në strategjitë e miratuara me VKM. 

3. Aktivitetet e kontrollit. 

Aktivitet e kontrollit nga MASR, janë konsideruar politikat dhe procedurat e vendosura për të 

adresuar risqet dhe për të arritur objektivat e institucionit. Aktivitetet e kontrollit janë evidentuar se 

kontrolle para faktit ose parandalues, kontroll pas faktit ose zbulues, kontroll drejtues menaxherial Si 

kontrolle parandaluese kanë shërbyer ndarja e detyrave, veprimet në lidhje me kryerjen e 

transaksioneve financiare, përdorimi i sistemit me dy firma që ka përcaktuar rregulla të qarta për 

ruajtjen e pronës.  

Metoda e përgjithshme e zbatuar për krijimin, vlerësimin dhe raportimin e menaxhimit financiar dhe 

kontrollit përmblidhet në disa hapa kryesore. 

Hapi IV- Harta ose Lista e proceseve të punës. 

Nga auditimi u konstatua se për vitet objekt auditimi nga njësia, është hartuar një listë mbi proceset e 

punës, e cila ka shërbyer për përgatitjen dhe dokumentimin e gjurmës së auditimit, që garanton 

kryerjen e kontrolleve efektive, për të ruajtur ekuilibrin në zbatimin e një operacioni/ transaksioni, ku 

përgjegjësitë janë ndarë në mënyrë të tillë, që përjashton mundësinë që një punonjës i vetëm të jetë 

njëherësh përgjegjës për miratimin marrjen e vendimit , zbatimit, kontabilitetit dhe kontrollit. 

Hapi V “Gjurmët e auditimit”.  

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

ndryshuar neni 16 dhe Manualit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Kap. III, njësia ka 

miratuar me urdhrin e Titullarit, gjurmët e auditimit për zbatimin e buxhetit.  

Në gjurmët e auditimit janë përfshirë proceset kryesore që kontribuojnë në arritjen e objektivave të 

njësisë, programeve dhe projekteve më të rëndësishme të saj. 

Hartimi i gjurmës së auditimit ka patur si qëllim të ndihmojë procesin e menaxhimit për të vlerësuar 

përshtatshmërinë e sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit si dhe të identifikojë boshllëqet, 

etj.  

4. Informim komunikimi. 

Nga auditimi u konstatua se nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, informimi dhe komunikimi 

janë vlerësuar si faktorë që ndikojnë në zbatimin e të gjithë objektivave të kontrollit të brendshëm. Në 

institucion, funksionon shkëmbimi i informacionit dhe kanalet e komunikimit të institucionit, si 

horizontalisht ashtu dhe vertikalisht, funksionojnë sipas nivelit të hierarkisë në mënyrë shkresore dhe 

elektronike, sipas rregullores së brendshme. Ekzistojnë udhëzime, standarte të hartimit të 

dokumentacionit dhe rregulla të shkruajtura, mbi mënyrën e komunikimit brënda institucionit, 

komunikimi me shkrim, elektronik ose verbal, të përcaktuara në rregulloren e Brendshme të 

organizimit dhe funksionimit të institucionit.  

5. Monitorimi raportimi. 

Monitorimi është konsideruar si tërësia e proceseve të rishikimit të aktivitetit të njësisë, i cili ka 

synuar të afrojë garanci të arsyeshme se aktivitetet e kontrollit funksionojnë sipas qëllimit për të cilin 

janë ngritur.  
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Në institucion, Titullari është informuar vazhdimisht nga menaxherët e tjerë të varësisë direkte mbi 

aktivitetin e strukturave që ata drejtojnë me anë të takimeve, informacioneve apo, raporteve të 

ndryshme. Menaxherët nën mbikëqyrjen e Titullarit, kanë raportuar realizimin e çdo objektivi në 

përgjegjësinë e gjithsecilit. Krahas arritjeve janë analizuar dhe shkaqet e mosrealizimeve.  

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

ndryshuar kreut II “Përgjegjshmëria menaxheriale e titullarit”, neni 8, pika 8, gërma b, njësia ka të 

dokumentuar ngritjen e Grupit të Menaxhimit Strategjik (GMS) për periudhën objekt auditimi. 

Njëkohësisht janë ngritur ekipet për menaxhimin e programeve për “Planifikim, menaxhim dhe 

administrimin”, "Programi për arsimin bazë", "Programi për arsimin e lartë", "Programi për kërkimin 

shkencor" si dhe Programi për “Sportin dhe Rininë”.  

Njësia ka dokumentuar mbledhjet e GMS, në zbatim të nenit 27 të ligjit “Për Menaxhimin Financiar 

dhe Kontrollin”, Manualin mbi zbatimin e MFK-së.  

Në zbatim të Kap. V, Shtojca 2 –Pyetësori i vetë-vlerësimit për komponentët e MFK-së, të Manualit 

për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, njësia ka hartuar pyetësorin e vetëvlerësimit për 

komponentët e MFK-së. Hartimi dhe plotësimi i pyetësorit nga njësia ka patur për qëllim të ndihmojë 

në identifikimin e atyre aspekteve të kontrollit të brendshëm, ku nevojitet të ndërmerret një 

ndërgjegjësim i mëtejshëm duke përcaktuar fushat dhe nevojat për trajnim. Gjendja aktuale e MFK-së 

paraqitet e qëndrueshme dhe ka progresion të rregullt gjatë gjithë vitit buxhetor. Politikat 

menaxheriale kanë gjetur përpuethshmëri në metodën e punës. Kjo metodikë është e verbalizuar me 

strukturën organizative të MASR, strukturë e cila ka harmonizuar më së miri hierarkinë në menyrë të 

lexueshme, të drejtat dhe përgjegjëesitë me mënyrën e raportimit të tyre.  

Në të gjithë procedurën e planifikimit të shpenzimeve buxhetore janë renditur në menyrë të qartë 

objektivat dhe situatat e pritshme. Në mënyrë konstante, për cdo aktivitet dhe program buxhetor 

vleresohet risku dhe mënyrat e domonimit të çdo sitate të paparashikuar. Në mënyrë periodike, 

infomacioni qarkullon në të tërë drejtuesit sipas hierarkisë në strukturë dhe drejtuesit e programeve 

buxhetore. Rregullisht janë hartuar raportet e monitorimit të shpenzimeve buxhetore dhe produkteve 

të tyre, natyrisht duke kaluar dhe në vlerësimin e auditit të brendshëm në Ministri.  

 

7.ZBATIMI I REKOMANDIMEVE NGA AUDITIMI I MËPARSHËM 

KLSH me shkresën nr. 616/22, datë 23.12.2017 ka dërguar Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe 

rekomandimet për auditimin e ushtruar me programin nr. 616/1, datë 03.06.2017.   

Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Ministria e Arsimit dhe Sporteve, ka kthyer përgjigje në 

KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, me nr. 615, datë  19.01.2018, ku dërgon planin e 

veprimeve, duke përcaktuar rekomandimin e KLSH-së, personat përgjegjës, reagimin e menaxhimit 

dhe afatet e përcaktuara.  

Nga ana e subjektit nuk është kthyer përgjigja për hartimin e programit të punës dhe realizimit të plan 

veprimit dhe marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve të lëna në raportin përfundimtar të 

auditimit nga KLSH-ja, duke mos respektuar afatin 6 mujor, në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të 

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

Shtetit”.  

 Nga ana e KLSH me shkresat përcjellëse janë lënë 37 rekomandime gjithsej, nga këto: 19 masa 

organizative dhe 10 masë zhdëmtimi me vlerën 19.491.759 lekë dhe 8 masa disiplinore , (Mbështetur 

në nenin 58 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”), mbasi titullari të vlerësoj shkeljet e 

konstatuara në raportin përfundimtar të auditimit.  

 Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të rekomandimeve 

është si më poshtë:  

a. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 19 masa organizative, nga të  cilat, janë pranuar 19 

rekomandime, nga të pranuarat janë zbatuar plotësisht 16 rekomandime, në proces zbatimi 3 

rekomandime.  

b. Masa për shpërblim dëmi janë lënë 10 rekomandime për shumën 19,491,759 lekë nga të  cilat, janë 

pranuar 10 rekomandime në vlerën 19,491,759 lekë, janë në proces zbatimi 8 masa në vlerën  

19,116,704 mijë lekë dhe zbatuarpjesërisht 2 rekomandime me vlerën 375,055 lekë.  
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c. Mbështetur në nenin 58 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” janë rekomanduar: 8 masa 

disiplinore nga “vërejtje” deri në “Ulje në detyrë”, në vlerësim të titullarit të institucionit. Masat e 

rekomanduara nuk janë pranuar nga subjekti.  

 Më hollësisht, auditimi i zbatimit të rekomandimeve:  

 A.  MASA ORGANIZATIVE.  
 Gjetje nga auditimi 1: Nga auditimi u konstatua se është cënuar parimi i mosdiskriminimit1, në 

kushtet kur Autoriteti Kontraktor ka përdorur kritere që nuk mundësojnë rritjen e pjesëmarrësve në 

konkurim dhe eficencës në mirë përdorimin e fondeve publike. Sa më sipër pasi kërkesat për 

kualifikim nuk janë hartuar në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të 

mesëm në kundërshtim me pikat “a”, “c” neni 2, neni 20  Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik” ndryshuar me germa b, pika 6 e nenit 26 pikën 2 Neni 30 të VKM nr. 914 ,datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, i ndryshuar,  në rastet si më poshtë:  

1 Vendosja e kritereve dhe dokumentacioni i kërkuar në raport dhe në funksion me/të punës që do të 

kryhet  

a.Nga auditimi i dokumentacionit për tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion i godinës së 

MAS”, u konstatua se, në pikën 2.3 “Kapaciteti teknik” parashikohen: “punë të ngjashme deri në një 

kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, të ekzekutuar gjatë  tre viteve te 

fundit, është jo më e vogël se sa dyfishi i vlerës limit të kontratës, që prokurohet, që do të thotë që 

vlera duhet të jetë mbi dyfishin e kontratës”, ndërkohë që në VKM nr. 914 datë 29.12.2014 germa b, 

pika 6 e nenit 26, citohet: “punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të 

kryera, e marrë së bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të 

kontratës që prokurohet”. Nga auditimi u konstatua që, në preventivin e përgatitur nga subjekti 

“ERSI”M, nuk është parashikuar zë punimesh restaurimi konkret, i detajuar, apo asistencë nga një 

inxhinier/ arkitekt i fushës për monitorimin, apo ndërhyrjen në elementë të veçantë të kategorizuar si 

punime të veçanta, në kuptim të kriterit të vënë për restaurim të monumentit të kulturës. (Trajtuar në 

faqet 66-74 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

b. Nga shqyrtimi i dokumenteve të vëna në dispozicion,  në tenderin e zhvilluar me objekt “Ndërtimi i 

palestrës, terreneve sportive, rikualifikimi i hyrjes ana perëndimore dhe muri rrethues i shkollës së 

mesme Miti Zoi Zakaj Divjakë është konstatuar se, kërkesat për kualifikim janë hartuar në mënyrë të 

tillë që nuk stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe këto kërkesa janë përtej 

përcaktimeve të rregullave të prokurimit publik, pasi certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, 

mund të kërkohen për kandidatin ose ofertuesit dhe jo për çdo mall apo produkt më vete, në kuptim të 

ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik” ndryshuar. Pika 2.3,  germa e “Disponimi i 

mjeteve të më poshtme”. Këto kërkesa nuk janë në kundërshtim me natyrën dhe përmasat e kontratës 

që do të prokurohet nisur nga fakti që nuk jemi përballë realizimit të një kategorie tjetër objekti të 

karakterizuar si vepra arti (Ura, mbikalime/nënkalime, tunele, tombino,etj.), për të cilën volumi dhe 

sasia në periudha të caktuara kohore, mund të kërkohen. Janë përjashtuar të gjithë operatorët tregtarë, 

duke favorizuar vetëm ata  që janë prodhues të betonit. Marrja me qera e fabrikës rrit potencialisht 

koston në prodhim, pasi vlera e qerasë është kosto e pandashme e produktit përfundimtar, në këtë rast 

betoni.   

c. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Ndërtim shkolle 9 vjeçare 2 kat + kalçeto dhe 

kënd sportiv, në fshatin Panahor” u konstatua se, në një rast, janë parashikuar kërkesat për makineri, 

kapaciteti dhe numri i të cilave dukshëm është i panevojshëm dhe/apo i pajustifikueshëm, në raport 

me punën që do të kryhet, duke ndikuar në konkurencën reale për këtë prokurim   

d. Nga shqyrtimi i dokumenteve të vëna në dispozicion për procedurën e prokurimit me objekt 

“Ndërtim shkolle 9 vjeçare 2 Don Martin Trushi, Stajke, Komuna Bushat”, u konstatua se kërkesat 

për kualifikim nuk janë hartuar në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël 

dhe të mesëm, pasi në pikën 2.3/ Kapaciteti teknik, parashikohet disponimi ose mundësia e sigurt e 

disponimit në pajisjet/kapacitetet  teknike, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës si: Kamion vinç 

cope 1 (një), Kamion mbi 10 ton copë 6, Kamionçine copë 2, Gjenerator mbi 200 KVA copë 2, 

Depozitë Uji 5000 Litra copë 4.  

e. Nga shqyrtimi i dokumenteve të vëna në dispozicion për procedurën e prokurimit me objekt 

“Rikonstruksioni i godinës, palestrës e terreneve sportive, së Shkollës së Mesme At Shtjefën 
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Gjecovi”, u konstatua se, në një rast janë hartuar kërkesa për kualifikim që nuk janë në përpjesëtim 

me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet, sic është psh dëshmia për mjetet e pajisjet 

teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të 

përmbushur kontratën, në kushtet kur kemi të bëjmë më rikonstruksion objekti. Në këtë rast janë 

përjashtuar të gjithë operatorët ekonomik tregtues, duke favorizuar vetëm operatorët prodhues.    

-Rekomandim 1.1:   
Titullari i Autoritetit Kontraktor / Strukturat përgjegjëse pranë Bashkisë të  marrë masa për vendosjen 

e kritereve të kualifikimit duke shmangur çdo kriter, kërkesë apo procedurë, që përbën 

diskriminim/pabarazi ndaj dhe/ose midis furnizuesve apo kontraktorëve, ose ndaj kategorive të tyre si 

dhe përputhjen në natyrë dhe sasi me preventivat e objekteve që prokurohen.    

Në vijimësi  

Përgjigja e Subjektit:  

Për sa më sipër, MASR me anë të shkresave me nr. 615/3 prot, nr 615/6 prot, nr. 615/11 prot, me 

lëndë “Mbi zbatimin e rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i ka kërkuara njësive të 

qeverisjes vendore të marrin masa për zbatimin e këtyre rekomandimeve. Gjithashtu, me anë të 

shkresës nr. 989 prot, datë 31.01.2019, i është kërkuar njësive të qeverisjes vendore të marrin masa 

menjëherë për zbatimin e rekomandimeve. 

 Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe i realizuar.  

  

Gjetja nga auditimi nr. 2: Nga auditimi i procedurave mbi zbatimin e punimeve, u konstatuan raste 

kur mbikëqyrësit e punimeve, të kontraktuar respektivisht nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe 

Rinisë(MASR) / Bashkia Divjakë/ Bashkia Ballsh/ Bashkia Vaudejës/ Bashkia Cërrik/ Bashkia 

Elbasan/ Bashkia Pogradec, nuk kanë marrë masa  për të kontrolluar përmbushjen e kërkesave ligjore 

dhe kushteve kontraktuale, sa i takon realizimit të punimeve me cilësinë e duhur, në përputhje me 

standardet dhe kërkesat e specifikimeve teknike, pasi materialet e ndërtimit, që janë vendosur në 

objekt, nuk janë shoqëruar me certifikata cilësie e raporte testimi, duke rrezikuar jetëgjatësinë e 

këtyre punimeve, si dhe kushtet e realizimit të procesit mësimor për nxënësit, në  kundërshtim me 

nenin 14, të Ligjit nr.  8402, datë 10.09.1998  “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit”, të ndryshuar , si dhe me UKM nr. 2, datë 13.05.2005 ”Për Zbatimin e Punimeve të 

Ndërtimit” dhe kontratat e lidhura për ndërtimin  e objekteve si më poshtë:  

1. Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt “Rikonstruksion i objektit Ministria e Arsimit dhe 

Sporteve”.  

2. Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt “Ndërtim i palestrës, terreneve sportive, rikualifikim 

i hyrjes ana perëndimore dhe muri rrethues i shkollës së mesme “Miti Zoi Zaka ”, mbikëqyrësi i 

punimeve i kontraktuar nga Bashkia Divjakë.  

3. Nga auditimi i zbatimit të kontratave për punë publike, përkatësisht në 5 objektet si : “Ndërtim i 

shkollës 9 vjeçare, kalçeto dhe kënd multisportiv”, Fshati Panahor, Bashkia Ballsh; “Ndërtim i 

shkollës 9 vjeçare “Dom Martin Trushi”, Fshati Stajkë, Bashkia Vaudejës; “Ndërtim i shkollës dhe 

palestrës, terreneve sportiv dhe sistemim i territorit në shkollën 8 vjeçare “Adem Elmaz Asllani”, 

Bashkia Cërrik; “Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare “Qamil Guranjaku”,  Bashkia Elbasan; 

“Rikonstruksion objekti dhe terreneve sportive të shkollës 9 vjeçare “Kozma Gjokë Basha””, Bashkia 

Pogradec.  

Rekomandim 2.1:   
Në të gjitha rastet e konstatuara më sipër, Autoritetit Kontraktor në veçanti dhe kur nevojitet MASR 

në cilësinë e financuesit, në bashkëpunim me Bashkitë respektive, të marrin masa, duke i kërkuar 

operatorit të kontraktuar plotësimin e dosjes me dokumentacionin teknik ligjor të munguar, që 

vërteton cilësinë e materialeve të vendosura në objekt, në të kundërt kundrejt kontraktorit, të 

aplikohen masa penalizuese sipas përcaktimeve ligjore e kontraktuale.   

Brenda muajit Janar 2018  

Përgjigja e Subjektit:  
MASR i ka dërguar Bashkisë Elbasan shkresën nr.615/1prot., datë 30.01.2018; Bashkisë Pogradec 

shkresën nr.615/2prot., datë 30.01.2018; Bashkisë Ballsh shkresën nr.615/3prot., datë 30.01.2018; 
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Bashkisë Cërrik shkresën nr.615/5prot., datë 30.01.2018; Bashkisë Vau i Dejes shkresën 

nr.615/6prot., datë 30.01.2018; Bashkisë Divjake shkresën nr.615/11prot., datë 30.01.2018. 

Nëpërmjet këtyre shkresave, MASH ka vënë në dijeni Bashkitë përkatëse për rekomandimet e lëna 

nga Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe ju kërkon realizimin e këtyre rekomandimeve, si dhe vënien në 

dijeni të MASH për ecurinë e punës.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar.  

 Gjetje nga auditimi 3: Në auditimin e kryer mbi zbatimin e kontratës për ndërtimin e shkollës “Abaz 

Shehu”  Bashkia Tepelenë është konstatuar se, nga përllogaritjet e pasakta të punimeve të kryera dhe 

situacionit të përgatitur, bashkimi operatorëve ekonomik "Boshnjaku B" sh.p.k, "" sh.p.k, "t" sh.p.k, 

"" sh.p.k,  ka përfituar padrejtësisht vlerën prej 17,406,206 lekë, e cila përbën dëm ekonomik shtetit 

dhe si e tillë duhet të zhdëmtohet nga subjekti përfitues.  

Rekomandimi 3.1:   
MASR në cilësinë e financuesit në bashkëpunim me Bashkinë Tepelenë në cilësinë e AK, të marrë 

masa që të analizojë dhe nxjerrë përgjegjësinë e përvetësimit të padrejtë të fondeve të buxhetit të 

shtetit, të destinuara për ndërtimin e shkollës “Abaz Shehu” Tepelenë  në vlerën 17,406,206 lekë. 

Njëkohësisht të gjenden mundësitë për tu kryer punimet e pakryera, për të cilat janë përvetësuar 

fondet në mënyrë që të mos cënohet procesi mësimor dhe kushtet për realizimin e tij.   

Nëse operatori ekonomik nuk kryen punimet e mos realizuara, që kanë cënuar drejpërsëdrejti kushtet 

e mësimit të nxënësve, të përgatitet dokumentacioni i nevojshëm dhe të bëhet kallëzim penal në 

Prokurorinë e Rrethit përkatës dhe të ngarkohen me dëmin ekonomik, si persona që kanë përfituar në 

mënyrë të paligjshme fondet për infrastrukturën arsimore.  

- Për mosrealizim kontrate të kërkohet përjashtimi nga prokurimi publik në APP për periudhë tre 

vjeçare të subjektit " B" sh.p.k, si përfaqësues i bashkimi operatorëve ekonomik "" sh.p.k, "" sh.p.k, 

"" sh.p.k, "" sh.p.k , për të cilën të njoftohet KLSH-it   

Brenda muajit Janar 2018  

Përgjigja e Subjektit:  
Në lidhje me këtë rekomandim, subjekti i ka përcjellë shkresën nr.2163, dt.26.02.2018 Bashkisë 

Tepelenë.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar.  

 Gjetje nga auditimi nr. 4:   
a. Në një rast KVO ka vlerësuar e paraqitur si ofertë të suksesshme operatorin ekonomik “B- B”, në 

kushtet kur dokumentacioni tekniko ligjor paraqitet në kufijtë e mos plotësimit të pikës 2.3 

“Kapaciteti teknik” pasi: Punë të ngjashme për një kontratë të vetme si dhe punë të ngjashme ku vlera 

monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit të jetë jo më pak se 

200% e fondit limit . Veprimet e më sipërme janë në kundërshtim me pika 1, 2 të nenit 55/ Ligji nr. 

9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.   

b. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksioni i objektit dhe terreneve sportive të shkollës 9-

Vjeçare, Kozma Gjokë Basho”, rezulton se kriteret e vëna dhe dokumentacionet e kërkuara lidhur me 

realizimin e këtij projekti, në raport me punën që do të kryhet rezultojnë se bazuar në gjykimin e 

audituesve të jashtëm konstatohet se sjellin diskriminimin e pjesëmarrësve në proçedurën e 

prokurimit. 

c. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksioni i shkollës 9-Vjeçare, Qamil Guranjaku”, nga 

shqyrtimi i dokumenteve të vëna në dispozicion, rezulton se kriteret e vëna dhe dokumentacionet e 

kërkuara lidhur me realizimin e këtij projekti, në raport me punën që do të kryhet, rezultojnë se janë 

përdorur kritere që nuk mundësojnë rritjen e eficencës  në përdorimin e fondeve publike.  

Trajtimi i mësipërm  mbi kriteret e  kualifikimit të vendosura, është në kundërshtim me paragrafin 3, 

neni 58 të VKM nr. 914 ,datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, i 

ndryshuar me vendimin nr. 402, datë 13.05.2015 dhe vendimin nr. 823, datë 23.11.2016” me kreun II, 

të Udhëzim nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të 

ndërtimit”.  

Rekomandim 4.1:   
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a. Strukturat përkatës, komisioni i vlerësimit të ofertave pranë Bashkive që përdorin fonde nga 

MASR-i, pas mbylljes së seancës publike të verifikojë dhe vlerësojë ofertat e dorëzuara, duke 

kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e 

tenderit.   

b. Të merren masa që AK të mos vendosin kritere diskriminuese dhe që sjellin pabarazi në 

prokurimin publik. Gjithashtu  në vlerësimin e dokumentacionit të paraqitur nga ofertuesi të bëhet 

gjykim tekniko ligjor e logjiko- profesional, si në formë dhe në përmbajtje.  

Në vijimësi  

Përgjigja e Subjektit:  
MASR i ka përcjellë Njësive të Vetëqeverisjes Vendore shkresën nr.989, datë 31.01.2018 "Mbi 

zbatimin e rekomandimeve te Kontrollit të Lartë të Shtetit.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar.  

 Gjetje nga auditimi 5: Në 4 raste janë konstatuar të meta lidhur me hartimin e projekteve të zbatimit, 

pasi nuk është parashikuar në projekt ndërtimi i shkallëve të emergjencës, për të rritur sigurinë e jetës 

së nxënësve, në raste emergjencash.  

Rekomandimi 5.1:   
MASR-i, në cilësinë e financuesit të marrë masa në bashkëpunim me Bashkitë që janë përfitues të 

fondeve për ndërtimin dhe rikonstruksionin e shkollave, që të ndërtohen shkallë emergjence, për të 

gjitha shkollat e ndërtuara apo rikonstrukturuara, si dhe ato që do të ndërtohen në të ardhmen, me 

qëllim shmangien e rasteve fatale dhe rritjen e sigurisë së jetës së nxënësve.     

Brenda muajit Janar  

Përgjigja e Subjektit:  
Në lidhje me këtë rekomandim MASR, ka përcjellë në Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore shkresën 

nr.989, datë 31.01.2018 "Mbi zbatimin e rekomandimeve te Kontrollit te Larte te Shtetit.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar.  

 Gjetje nga auditimi 6: Në Bashkinë Divjakë u konstatua se në një rast KVO, ka paraqitur si ofertë të 

suksesshme ofertën e operatorit ekonomik “”, në kushtet kur kjo e fundit nuk plotëson disa nga 

kriteret e kualifikimit që lidhen me pasaktësë dhe/ose mungesë në dokumentacion si: nuk posedohet 

dokumenti që të vërtetojë pronësinë e apo marrjen me qera të fabrikës së betonit si edhe plan 

vendosja; te Certifikata ISO 9001– 2008 mungon nënshkrimi i supervizorit si dhe noteri nuk shprehet 

për vërtetësinë e dokumentit bazë por vetëm për tekstin e përkthimit. Bazuar në certifikatën ISO dhe 

dokumentin e paraqitur si autorizim i prodhuesit, u konstatua se objekti i saj është thjesht kontratë 

furnizimi dhe jo autorizim, ku prodhuesi autorizon ofertuesin për kryerjen e veprimeve në emër të 

prodhuesit apo përfaqësimin e tij.  

 Nuk plotësohet  kapaciteti teknik për punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë prej 50% 

e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit. 

Objektet e deklaruara nga operatori ekonomik, nuk mund ti konsiderohen si punë të ngjashme sepse 

janë objekte me destinacion dhe funksione të ndryshme, që do të thotë se rikonstruksioni i një rruge 

nuk ka asnjë ngjashmëri me rikonstruksionin e një objekti apo palestre. Gjithashtu dokumentacioni i 

paraqitur për kontrata të realizuara për punë të ngjashme, publike apo me subjekte private nuk 

përputhet me kuotën e pjesëmarrjes bazuar kjo në aktmarrëveshjen  e bashkëpunimit datë 09.05.2015  

ku është ndarë “” shpk 70 % dhe “” shpk. Veprimet e më sipërme vijnë në kundërshtim me pika 1, 2 

të nenit 55  Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik” ndryshuar, si edhe në 

kundërshtim me paragrafin i tretë , neni 58 të VKM nr. 914 ,datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik, i ndryshuar.  

Rekomandim 6.1:   

Strukturat përgjegjëse dhe komisioni i vlerësimit të ofertave, pas mbylljes së seancës publike, të 

verifikojë dhe vlerësojë ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret 

për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Gjithashtu  në vlerësimin e dokumentacionit 

të paraqitur nga ofertuesi, duke vendosur persona në KVO me integritet profesional dhe të bëhet 

gjykim tekniko ligjor logjik, si në formë dhe në përmbajtje.  
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Në vijimësi  

Përgjigja e Subjektit:  
Në lidhje me këtë rekomandim MASR, ka përcjellë në Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore shkresën 

nr.989, datë 31.01.2018 "Mbi zbatimin e rekomandimeve te Kontrollit te Larte te Shtetit.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar.  

 Gjetje nga auditimi 7: Nga auditimi mbi ekzekutimin e buxhetit në MASR u konstatua se, në 

programin buxhetor 08140 “Programe për spostim”, fondi “Ndihmë shtetërore” përfaqëson 

kontributin nga buxheti i shtetit në ndërtimin e stadiumeve “Arena” Elbasan” dhe “Loro Boriçi” 

Shkodër, fonde të cilat janë lëvruar nga llogaria ekonomike 604, në zbatim të ligjit nr. 9936, datë 

26.06.2008  “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë””, i ndryshuar dhe  

ligjit nr. 9374, datë 21.04.2005 ‘Për ndihmën shtetërore” i ndryshuar, dhe Vendimit të Komisionit të 

Ndihmës Shtetërore nr. 59, datë 14.09.2015, për financimin e stadiumit “Loro Boriçi” Shkodër 

realizuar në vlerën 1,578 milion lekë nga total vlera e parashikuar e ndërtimit prej 2,445 milion lekë.  

Gjithashtu u konstatua se, është financuar me vlerën 444 milion lekë stadiumi “Arena”  Elbasan, 

fonde të cilat nuk mundën të auditohen nga grupi i auditimit për arsye se dhe dokumentacioni nuk 

ishte i administruar plotësisht dhe si pasojë nuk mund të bëhej një auditim auditim i plotë dhe 

profesional për pjesën e ndihmës, si dhe kërkonte kohë të gjatë për ndarjen e pjesës shtetërore me 

kontributin e Federatës Shqiptare të Futbollit, duke ruajtur pavarësinë institucionale dhe respektuar 

kufijtë e kompetencës ligjore që ka KLSH-it për të audituar fondet publike të përdorura nga subjekte 

private apo organizata të tjera.  

Në vijim nga auditimi u konstatua se, grupi i punës i ngritur me Urdhër të Ministrit të MASR nr. 348, 

datë 21.09.2015,  i kryesuar nga Sekretari i Përgjithshëm, nuk ka përgatitur raportin e monitorimit  

për mënyrën e zbatimit  dhe rezultatin ekonomik, kërkesë kjo e germës “c”, neni 18, i ligjit nr. 9374, 

datë 21.04.2005 “Për ndihmën shtetërore”, i ndryshuar dhe VKM nr. 732, datë 02.09.2015 “Për 

bashkëfinancimin e stadiumit “Loro Boriçi”, Shkodër.   

Po kështu nga ana e Grupit të punës në MASR (ku bëjnë pjesë specialistë nga disa institucione dhe 

bashkitë Elbasan e Shkodër) ka munguar bashkëpunimi dhe bashkërendimi i punës monitoruese të 

përdorimit të  këtyre fondeve-ndihmë shtetërore, me Drejtorinë e Ndihmës Shtetërore, që është në 

Ministrinë e Ekonomisë dhe Zhvillimit, e cila gjithashtu ka për detyrë që të ndjekë e monitorojë 

përdorimin e fondeve të ndihmës shtetërore.  

Rekomandimi 7.1:   
Drejtuesit e MASR-it të marrin masa që për të gjitha rastet e alokimit të fondeve si “Ndihmë 

shtetërore”, të kërkojnë dhe administrojnë me përgjegjësi dokumentacionin tekniko ekonomik, 

financiar si dhe dokumentacionin e kryerjes së procedurave ligjore të prokurimit publik, konkurrimit 

për PPP-itë apo të koncensioneve, të cilët të vërtetojnë me saktësi nëse fondi i caktuar për këtë 

program buxhetor, është realizuar në zbatim të kërkesave ligjore për gjurmën e auditimit.   

Vazhdimisht  

Përgjigja e Subjektit:  
Gjate vitit 2018 MASR nuk ka pasur raste te rialokimit te fondeve si "ndihmë shteterore. Ky 

rekomandim do te mbahet parasysh sapo të paraqitet rasti.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar.  

 Gjetje nga auditimi 8:Është konstatuar se operatorët ekonomik: “” shpk dhe “”,  kanë paraqitur 

formularin  i ankesës drejtuar AK. Nisur nga fakti që AK nuk ka shqyrtuar ankesën dhe nuk ka marrë 

vendim brenda afatit ligjor, operatori “” shpk i është drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik (KPP), 

duke ankimuar veprimet e AK dhe KVO, ankesë të cilën e ka depozituar edhe pranë Autoritetit 

kontraktor. Komisioni i shqyrtimit të ankesave ka marrë për bazë dokumentet shoqëruese të kontratës 

dhe jo kontratën bazë, e cila përfaqëson zërin kryesor për plotësimin e kushtit lidhur me punët e 

ngjashme të mëparshme, bazuar në kontratën bazë të lidhur aneksi i saj (kushtet e veçanta të 

kontratës) kompania “” është pjesëmarrëse me 10 %. Veprimet e më sipërme vijnë në kundërshtim 

me pika 1, 2,4 të nenit 55  Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik” ndryshuar. Në 
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kundërshtim me paragrafin i tretë, pika 3 neni 66 të VKM nr. 914 ,datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik, i ndryshuar.  

-Rekomandim 8.1:  
Nga strukturat përgjegjëse, të caktuara nga Titullari i MAS, njësia e prokurimit dhe komisioni i 

vlerësimit të ofertave apo komisionet e ngarkuara për shqyrtimin e ankesave, të merren masa që,  në 

çdo rast të respektohen afatet e ankimimit ligjor drejtuar Autoritetit kontraktor dhe anasjelltas. 

Shprehja apo mos shprehja brenda apo jashtë afateve ligjore mos të bëhet precedent për lejimin e 

hapësirave favorizuese. Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave të 

verifikojë dhe vlerësojë ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret 

për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit.    

Në vijimësi  

Përgjigja e Subjektit:  
Grupet e punës të ngritura për shqyrtimin e ankesave dhe KVO e ngarkuar për vlerësimin e 

procedurave, janë instruktuar dhe orientuar për zbatimin e këtij rekomandimi në të gjitha procedurat e 

realizuara.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar.  

 Gjetje nga auditimi 9: Nga auditimi u konstatua se, në një rast nga ana e KVO, nuk është bërë 

korrigjimi aritmetik i ofertës së operatorit ekonomik “ULZA NDERTIM”, pasi nuk është llogaritur 

saktë shuma totale dhe tvsh-ja e  pajisjeve teknike. Gjithashtu në formularin e ofertës është 

parashikuar fond rezervë, në vlerën 2,649,167 lekë, për tu perdorur vetem ne rast se lind nevoja për 

punë të pa parashikueshme, ndërsa në kontratën e nënshkruar me operatorin fitues , nuk është 

vendosur neni për përdorimin e fondit rezervë. Veprimet e më sipërme vijnë në kundërshtim me pika 

2 e nenit 53  Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik” ndryshuar. Në kundërshtim 

me paragrafin e parë, pika 4 e nenit 66 të VKM nr. 914 ,datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik, i ndryshuar me kreun II të Udhëzim nr. 2, date 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe 

strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”.  

Rekomandim 9.1:   
Struktura përgjegjëse për vlerësimin e ofertave të verifikojë me përgjegjësi, nëse oferatat kanë apo jo 

gabime aritmetike. Gjithashtu gjatë procesit të shqyrtimit të ofertave, duhen të korrigjuar  gabimet 

aritmetike që zbulohen, me kusht që këto të mos jenë bërë për qëllime mashtrimi, duke respektuar 

pragun ligjor prej 2%.   

Në vijimësi  

Përgjigja e Subjektit:  
KVO-të e ngarkuara për vlerësimin e procedurave jane instruktuar për verifikimin e gabimeve 

aritmetike në të gjitha procedurat.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar.  

 Gjetje nga auditimi 10: Në një rast zbatimi i kontratës, në vlerësimin e dokumentacionit për kryerjen 

e transaksionit financiar, konstatohet se dokumentacioni bashkëlidhur nuk është i plotë dhe konform 

akteve ligjore në fuqi sa i takon argumentimit e lejimit të kryerjes së pagesave për diferencën ne vlerë 

33.846.000 lekë që u përket dy urdhër shpenzimeve nr. 640, datë 27.12.2016 dhe nr. 676, datë 

27.12.2016 ka cituar: “Vlera e faturuar e pa autorizuar prej 33.846.000 lekë, të cilat nëse nuk 

paguhen deri më datë 30.12.2016, fondet do të digjen për vitin 2016...”  Nuk ka asnjë dokument tjetër 

që të argumentojë ndryshimet e reja të ndodhura në dokumentacionin e marrjes në dorëzim të 

aktiveve të furnizuara, pra të reflektimit të plotësimit të mangësive të evidentuara paraprakisht, por 

është miratuar dhe kryer pagesa .  

Rekomandim 10.1:   
MASR-i të marrë masa, duke ngritur grup pune me specialistë të fushës dhe mbikëqyrjen e auditit të 

brendshëm të MASR-it, për të bërë verifikime me zgjedhje në DAR/ZA duke krahasuar specifikimet 

teknike të miratuara, akt dorëzimin, flet hyrjet në magazinë me faktin/mallin, për të cilën të njoftohet 

dhe Kontrolli i Lartë i Shtetit.  

Brenda muajit Mars 2018  
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Përgjigja e Subjektit:  
MASH ka nxjerrë urdhrin nr.46, date 02.02.2018 nëpërmjet të cilit urdhërohet ngritja e grupit të 

punës për verifikimin e procedurave.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar.  

 Gjetje nga auditimi 11: Në një rast përpara hapjes së ofertave KVO ka mbajtur procesverbalin mbi 

dorëzimin dhe verifikimin e mostrave. Lista bashkëlidhur procesverbalit për shoqërimin e mostrave, 

nuk është dorëzuar me specifikimet teknike të kërkuar në dokumentet e tenderit për secilin zë. 

Komisioni në procesverbalin e verifikimit të mostrave, nuk shprehet nëse mostrat e paraqitura janë në 

përputhje me specifikimet teknike të kërkuar në dokumentet e tenderit. KVO ka kualifikuar si ofertë 

të suksesshme bashkimin e operatorëve ekonomikë: “” shpk dhe “Almedikal”, në kushtet kur: 

Formulari i ofertës shtojca nr. 1 e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë: “” shpk dhe “”, 

nuk është dorëzuar me specifikimet teknike të kërkuar. Autorizimi i Prodhuesit me objektin e 

prokurimit, drejtuar Autoritetit Kontraktor, i cili i jep të drejtën e shitjes së prodhimeve të tij, nuk 

është i noterizuar në formën ligjore në kuptim të ligjit për noterinë, pasi noteri nuk shprehet nëse 

dokumenti i përkthyer  nga gjuha Angleze në Shqip është i njëjtë me origjinalin. Në dosje mungon 

procesverbali i përshkrimit të shkurtër të procesit të vlerësimit.  

Rekomandim 11.1:   
Të merren masa nga strukturat e caktuara nga Titullari i MASR-it, që verifikimi i mostrave të kryhet 

në përputhje me specifikimet e kërkuara në DST, certifikatën e cilësisë dhe faturat shoqëruese të 

mallit dhe/ose fotografimi i tyre sipas rëndësisë dhe nevojës, procesverbalet të jenë në koherencë me 

kërkesat ligjore si në formë dhe në përmbajtje, ku të shprehet qartësisht në to çdo detaj 

disponueshmëri apo fakt. Të gjitha fazat paraprake dhe përfundimtare të kualifikimit të ofertuesve, të 

dokumentohen në procesverbalet respektive të nënshkruara nga grupi kompetent i ngritur për atë 

funksion a detyrë.  

Në vijimësi  

Pergjigja e Subjektit:  
Grupet e punës të ngritura për këtë qëllim kanë marrë në konsideratë udhëzimet e dhëna për zbatimin 

e këtij rekomandimi.  

Komenti i audituesit:  

Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar.  

 Gjetje nga auditimi 12: Në një rast në tenderin e zhvilluar me objekt “Laborator Shkencor, kimi, 

fizikë, biologji, për shkollat e sistemit arsimor parauniversitar” u konstatua sa më poshtë:  

Për nxjerrjen e specifikimeve teknike, grupi i punës nuk është mbështetur në kurrikulat dhe programet 

e azhurnuar.   

Nga auditimi i bërë në ëebsite-in e QKR-së, rezulton se objekti i veprimtarisë së shoqërisë “” nuk 

përputhet me tipologjinë e objektit që do të prokurohet si dhe nuk ka eksperienca për materiale e 

laborator shkencorë.   

Gjithashtu u konstatua se, ofertat (zarfet) e marra nga tre operatorët nuk kanë kaluar nëpërmjet 

protokollit dhe ndodhen në dosje pa numër protokolli. Në vijim, për të realizuar përllogaritjen e 

kostos nuk është kryer asnjë studim tregu, por grupi i punës është mjaftuar vetëm në marrjen e të 

dhënave nga operatorët e mëparshëm në MAS. Nga mesatarizimi i çmimeve të dhëna  në këto tre 

oferta del se fondi i nxjerrë, nuk pasqyron çmimin real të mallrave duke i nxjerrë këto të fundit me 

kosto të lartë. Gjithashtu u konstatua se, në dosje nuk ndodhet procesverbali i përllogaritjes së fondit 

limit, dhe se në përllogaritjen e kostos nuk është marrë në analizë numri mesatar i nxënësve për çdo 

shkollë. Nga grupi i punës nuk janë marrë të dhënat nga institucionet si DPD dhe INSTAT, nisur nga 

fakti që kemi të bëjmë me mallra të një natyre specifike të cilat nuk gjenden lehtësisht në treg. Sa më 

sipër në kundërshtim me pikën 3, neni 28, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” 

i ndryshuar dhe pikën 2, neni 59 e VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar.   

Rekomandim 12.1:   
Strukturat e caktuara të ngritura për nxjerrjen e specifikimeve teknike dhe llogaritjen e vlerës limit të 

kontratës që do të prokurohet në MASR, të marrin masa që për prokurimin e kësaj kategorie specifike 
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mallrash, të merren në konsideratë kurrikulat dhe programet e azhurnuar të miratuara. Ftesat për 

oferta për pjesëmarrje në tender tu drejtohen vetëm atyre operatorëve që kanë si veprimtari kryesisht 

për objektin që do të prokurohen apo eksperienca për materiale laborator shkencor sipas rastit dhe 

nevojave. Për të dhënat e këtyre kategori mallrash të bëhet studimi i tregut dhe të kërkohet 

informacion në formë zyrtare nga institucionet si DPD dhe INSTAT, nisur nga fakti që kemi të bëjmë 

me mallra të një natyre specifike të cilat nuk gjenden lehtësisht në treg.  

Në vijimësi  

Përgjigja e Subjektit:  
Grupet e punës të ngritura për këtë qëllim kanë marrë në konsideratë udhëzimet e dhëna për zbatimin 

e këtij rekomandimi.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar.  

 Gjetje nga auditimi 13: Në auditimin e kryer mbi ekzekutimin e buxhetit në MARS për vitin 2015, u 

konstatuan se kanë ndikuar negativisht faktorët e mëposhtëm:  

a. Nuk janë realizuar me sukses nga Departamenti i Administratës Publike, procedurat e punësimit 

për plotësimin e organikës së miratuar për Aparatin e MASR-it, konform ligjit të Shërbimit Civil.   

b. Ka pasur vonesa nga Bashkia Durrës në prokurimin e fondeve “Rikonstruksion  në DAR Durrës”, 

për shkak të  kalimit në administrim të mjediseve të godinës në përdorim nga Bashkia për DAR 

Durrës, procedurë që nuk është zhvilluar brenda afateve ligjore dhe ka cenuar planin e realizimit të 

investimeve.  

c.  Ka pasur vonesa në prokurimin e fondeve “Blerje Pajisje mobilieri për aparatin e MASR”, për 

shkak të lidhjes së kësaj procedure me zhvillimin e procedurës dhe realizimin e kontratës për 

Rikonstruksionin e Godinës së Aparatit të MAS. Si pasojë kjo procedurë nuk është zhvilluar sikundër 

ishte planifikuar në vitin 2015 dhe realizuar në 2016.  

Rekomandimi 13.1:   
a. Struktura përgjegjëse në MASR të marrin masa dhe të bashkëpunojnë me DAP-in, për të plotësuar 

strukturën e organikës së miratuar nga VKM, në mënyrë që të evitohen pengesat nga DAP, me 

ndikim në (mos)realizimin e detyrave të ngarkuara, por dhe në (mos) përdorimin e fondeve të 

planifikuara.  

b. Të merren masa që gjatë planifikimit dhe zbatimit të buxhetit për vitin buxhetor, të vendosen afate 

ligjore të studiuara dhe mbështetura në argumente të sakta, për të bërë të mundur zbatimin e buxhetit 

brenda vitit buxhetor apo përcaktimeve objektive të mbartjes së fondeve buxhetore.   

Vazhdimisht  

Përgjigja e Subjektit:  
Nga ana e Drejtorisë së Koncesioneve, Prokurimeve dhe Partneriteteve janë marra masa dhe është 

bërë i mundur zbatimi sipas planifikimit i buxhetit.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe Në proces realizimi.  

 Gjetje nga auditimi 14: Në auditimin e shpenzimeve për investime për vitin 2015, u konstatua se 

investimet pjesë e  Fondit të Zhvillimit të Rajoneve(FZHR) janë në vlerën rreth 1, 181 milion lekë, 

nga të cilat rezultoi se, janë planifikuar për financim me përparësi 86 objekte arsimore, me një vlerë 

prej 1,181 milion lekë për ndërtime dhe rikonstruksione, supervizim të objekte arsimore, të cilat janë 

realizuar në masën rreth 1,123 milion lekë ose 95% e fondeve të miratuara. Mosrealizimi ka ardhur si 

pasojë e ristrukturimit dhe ndërtimit të  mjediseve, godinave, kopshteve, për shkak të hartimit të 

projekteve me cilësi të dobët, ose që kanë pasur nevoja për rishikim të standardeve të zhvilluara nga 

njësitë e vetëqeverisjes vendore, siç janë nga Bashkia Durrës dhe Sarandë.   

Rekomandimi 14.1:   
MASR-i të marrë masa për të rritur bashkëpunimin me njësitë e vetëqeverisjes vendore për ngritjen e 

nivelit të vlerësimit të projekteve, që kalojnë nëpërmjet komisionit të vlerësimit përpara se të shkojnë 

në komisionin e FZHR-së. Të kërkohet respektimi dhe plotësimi i standardeve bashkëkohore për 

ambientet e arsimit parauniversitar në kopshte, shkolla dhe ambientet sportive    

       Vazhdimisht  

Përgjigja e Subjektit:  
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Në lidhje me këtë rekomandim, MASR ka marrë masa për të rritur bashkëpunimin me njësitë e 

vetëqeverisjes vendore për ngritjen e nivelit të vlerësimit të projekteve, që kalojnë nëpërmjet 

komisionit të vlerësimit përpara se të shkojnë në komisionin e FZHR-së.   

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar.  

 Gjetje nga auditimi 15: Nga auditimi mbi realizimin e produkteve të buxhetit të shtetit rezultoi se, 

disa produkte janë realizuar me cilësi të dobët të zhvilluara/ dizenjuara nga njësitë e vetëqeverisjes 

vendore për vitin 2015-2016 dhe për vitin 2016-2017 dhe disa të tjera nuk janë realizuar si pasojë e 

faktorëve si:   

-“Ngurtësimi apo të ngrirja” nga Ministria e Financave e rreth 20% të Fondit të Zhvillimit të 

Rajoneve të miratuar për vitin 2016 .  

- Vendimmarrja jo e plotë për të gjithë fondet e miratuara për vitin 2016 dhe për fondet për projektet 

në vazhdim nga viti 2015.   

- Risk mjaft të lartë në zhvillimin e procedurave të prokurimit publik nga Njësitë e vetëqeverisjes 

vendore për vitin 2016, në lidhje me mos përgatitjen e projekteve me standarde  bashkëkohore për 

objekte arsimore e infrastrukturë shtesë sportive, etj., dhe zhvillimin e procedurave të prokurimit 

brenda afatit ligjor për lidhjen e kontratave me NJVQV-të.   

Rekomandimi 15.1:   
Strukturat përgjegjëse në MASR të marrin masa që të rrisin bashkëpunimin me Komitetin e 

Zhvillimit të Rajoneve, për të hartuar rregullore apo manuale të veçanta, duke vendosur kritere 

kufizuese dhe para kualifikim me grup specialistësh në MASR. Sa më sipër për të ndihmuar dhe/apo 

asistuar NJQV-të në hartimin e projekteve dhe për të përmirësuar rregullat për krijimin e KVO-ve, 

duke kërkuar pjesëmarrjen e specialistëve të fushës inxhinierike dhe arsimore në përbërje të 

komisioneve. Për këtë, të gjenden hapësirat ligjore për të rritur rolin monitorues e mbikëqyrës të 

ministrisë në rritjen e përgjegjësisë së zbatuesve të buxhetit që financohen nga FZHR.    

Brenda muajit Janar 2018  

Përgjigja e Subjektit:  
Në lidhje me këtë rekomandim strukturat përgjegjëse në MASR kanë marrë  masa që të rrisin 

bashkëpunimin me Komitetin e Zhvillimit të Rajoneve, për të hartuar rregullore apo manuale të 

veçanta, duke vendosur kritere kufizuese dhe para kualifikim me grup specialistësh në MASR.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe Në proces realizimi.  

 Gjetje nga auditimi 16: Në strukturën e Drejtorisë e Auditimit të Brendshëm (DAB) të MASR-it ka 

mungesë të  burimeve njerëzore. Për periudhën e audituar, DAB ka operuar me 3 punonjës (nga 4 që 

ka të miratuar në organikë). Sa më sipër ka ndikuar në mos realizimin e planit për auditimet e plota.   

Rekomandimi 16.1:   
MASR-i të marrë masa në bashkëpunim me DAP-in, për të kryer procedurat ligjore për rekrutimin e 

një punonjësi për DAB, pasi kjo do të ndikonte drejtpërdrejt në angazhimin e plotë të numrit të 

audituesve në procesin e auditimit, duke rritur eficiencën e përdorimit të burimeve njerëzore në 

auditimin e aktivitetit ekonomiko financiar të MASR-it dhe njësive vartëse, të cilat e kanë shumë të 

nevojshëm auditimin dhe mbikëqyrjen financiare.  

Brenda muajit Janar 2018  
  

Përgjigja e Subjektit:  
Në lidhje me këtë rekomandim, MASR ka marrë masa për bashkëpunim me DAP-in, për të kryer 

procedurat ligjore për rekrutimin e një punonjësi për DAB për të rritur eficiencën e përdorimit të 

burimeve njerëzore në auditimin e aktivitetit ekonomiko financiar të MASR-it dhe njësive vartëse, të 

cilat e kanë shumë të nevojshëm auditimin dhe mbikëqyrjen financiare.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe Në proces realizimi.  

 Gjetje nga auditimi 17: Drejtoria e Auditimit të Brendshëm megjithëse nuk ka tregues për matjen 

dhe vlerësimin e treguesve të pa realizuar, është konstatuar mungesa e një pasqyre të qartë të gjendjes 

së realizimit të zbatimit të rekomandimeve, duke sjellur si pasojë, nevojën për krijimin e një  databaze 
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me të dhëna të plota, për ndjekjen dhe raportimin periodik tek Titullari mbi zbatimin e 

rekomandimeve të dërguara subjekteve të audituara. Sa më sipër do të sjellë një rritje të vlerës së 

kontributit të DAB-it në përmirësimin e menaxhimit të sistemit të administrimit financiar e ekonomik 

të MASR-it dhe njësive vartëse .  

Rekomandimi 17.1:  
DAB-i të marrë masa, për të krijuar një data bazë ku të hidhen të dhënat që lidhen me rekomandimet 

e lëna mbi gjetjet nga auditimet e kryera, në bazë të së cilës të monitorohet dhe ndiqet në mënyrë 

periodike zbatimi i tyre, duke informuar periodikisht Ministrin me realizimin e treguesve të matshëm 

të zbatimit të rekomandimeve dhe përmirësimin e menaxhimit. Sa më sipër  si një hallkë e 

rëndësishme e sistemit të kontrollit të brendshëm, vjen në funksion të përmirësimit të administrimit 

më të mirë dhe me më shumë përgjegjshmëri të fondeve publike.    

Brenda muajit Janar 2018  

Përgjigja e Subjektit:  
Drejtoria e Auditimit të Brendshëm, ka realizuar rekomandimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit të lënë, 

nga auditimi i ushtruar në vitin 2017. Me anën e një data-baze, është hartuar regjistri ku hidhen të 

gjitha  të dhënat që lidhen me rekomandimet e lëna mbi gjetjet nga auditimet e kryera. Regjistri 

përditësohet rast pas rasti, sipas raportimeve që bëhen nga subjektet e audituara apo nga kontrollet e 

ushtruara nga DAB, lidhur me realizimine rekomandimeve. Për mbajtjen dhe përditësimin e këtij 

regjistri është ngarkuar z. Jeton Shehu. 

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe i realizuar.  

 Gjetje nga auditimi 18: Në inventarizimin e mjeteve në përdorim të personelit (kompjuterë, 

printerë), u konstatua se, për periudhën sa i takon përgjegjësisë materiale të personave që kanë 

tërhequr disa aktive nga magazina, ka munguar gjurma e auditimit, në kundërshtim me Udhëzimin nr. 

30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. Konkretisht janë 

konstatuar diferenca, sipas proces-verbaleve përkatës, të pa dokumentuara plotësisht në rastet e 

mëposhtëm:  

a. Orendi zyre në përdorim, të cilat janë transferuar sipas Urdhrit Nr. 31 datë 31.01.2017 “Për kalim 

kapital të pajisjeve” në institucione të tjera të varësisë, por për veprimin e mësipërm, nuk janë hartuar 

dokumentet përkatëse(Fl-Hyrje, Fl-Dalje) nga magazinierja, deri me datë 31.03.2017. Situata e 

mësipërme lidhet me faktin që edhe gjatë muajit Prill 2017 janë kryer lëvizje të inventarit të vjetër 

dhe të ri (tavolina, dollapë, karrige), nëpër zyra të MASR-it.   

b. Diferenca (mungesa) të konstatuara në pajisjet kompjuterike, si pasojë e transferimit dy herë të 

punonjësve në ambiente të tjera gjatë rikonstruksionit të godinës.   

Rekomandimi 18.1:   
a. Për materialet “Orendi zyre në përdorim”, të cilat janë transferuar sipas Urdhrit Nr.31 datë 

31.01.2017 “ Për kalim kapital të pajisjeve” në institucione të tjera të varësisë, MASR-i të marrë masa 

dhe të hartojë dokumentacionin e nevojshëm ligjor në marrëdhëniet e përgjegjësimit për çdo person 

me fletë inventari (sipas Fl-Hyrje, Fl-Dalje përkatëse), si dhe të evidentohen mungesat e të nxirren 

përgjegjësitë përkatëse për personat përgjegjës.  

b. Për mungesat e konstatuara në pajisjet kompjuterike, të merren masa që të kryhet inventarizimi i 

plotë fizik dhe kontabël me personat përgjegjës materialisht, ku për diferencat të bëhet vlerësimi dhe 

të kërkohet çdëmtimi në mënyrë individuale nga personat përgjegjës materialisht.  

Brenda muajit Shkurt 2018  

Përgjigja e Subjektit:  
18.1a.Në zbatim te Urdhrit nr.36, datë 31.01.2017 i Ministrit te Arsimit, Sportit dhe Rinisë janë prerë 

10 fletëdalje nga magazina në ngarkim të personave përgjegjës.  

18.1b. Janë nxjerrë Urdhrat: nr.51 datë 06.02.2018 “Për inventarizimin e vlerave materiale”; 52 datë 

06.02.2018 “Për vlerësimin e aktiveve të propozuara për dalje nga përdorimi në Aparatin e MASR”; 

53 datë 06.02.2018 "Për nxjerrjen nga përdorimi të Inventarit në Aparatin e MASR "  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar.  
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 Gjetje nga auditimi 19: Në auditimin e kryer për zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së 

veprimeve të kryera për shpenzimet dhe pagesat e Projektit E-tëinning, është konstatuar se nuk janë 

zbatuar kërkesat ligjore për shpenzimet dhe pagesat e kryera për nevojat e projektit si për kryerje 

shërbimesh, qera salle, kokteje, dreka me pjesëmarrësit, etj., dhe pagesat e punës së kryer si 

“Honorare”, por faktikisht në 12 raste u konstatua se  janë paguar punonjësit që kanë punuar për këtë 

projekt, për orë jashtë orarit në vlerën 195,510 lekë. Mungesa e dokumentacionit të plotë financiar e 

ligjor në rastet e konstatuara, ka lënë shteg për kryerjen e pagesave të pa mbështetura plotësisht në 

dokumentacionin ligjor, ku kërkohet të përcaktohet saktë koha kur është punuar jashtë kohës zyrtare 

nëpërmjet mbajtjes dhe dokumentimit të kohëshënuesit, listë prezencës, etj.   

Nga auditimi u konstatua se kryerja e këtyre transaksioneve, në mungesë të plotësimit të 

dokumentacionit të nevojshëm si  edhe mosplotësimi i gjurmës së auditimit, tregojnë se nuk ka 

funksionuar sistemi i kontrollit brendshëm në hierarkinë e shkallëzuar nga poshtë lart. Veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme kanë sjellë një deformimin përjashtues dhe pabarazi në radhët e pagesave 

të nëpunësve të MASR-it, duke cenuar dhe punën e punonjësve të administratës në kushte normale, 

pra kanë përfituar paga të padrejta (punë jashtë orarit punës pa dokumente të plota si lista, orare pune 

jashtë kohës zyrtare) sipas përcaktimeve të mësipërme.  

Rekomandimi 19.1: MASR-i në bashkëpunim me Koordinatorin Kombëtar të projektit E-Tëining, të 

marrin masa për:  

 -Hartimin e një Urdhri të brendshëm nga Ministri, ku të përcaktohet qartë se deri ku duhet të shtrihet 

zbatimi i legjislacionit shqiptar, duke patur parasysh dhe kushtet e vendosura në marrëveshje nga 

Bashkimi Evropian, që është donatori i projektit. Kjo do të sjellë rritjen e përgjegjësisë së personave 

pjesëmarrës në projekt, orientimin dhe detyrimin e zbatimit të disiplinës financiare në përmbushjen e 

nevojave që ka projekti për shërbime e blerje mallrash dhe aktivitete të tjera.   

- përmirësimin e dokumentimit të punës që kryhet përgjatë implementimit të këtij projekti në sistemin 

arsimor para universitar.   

- Ngritjen e një grupi pune për të analizuar kontributin dhe pagesat e kryera për secilin prej 

punonjësve të paguar për orë jashtë orari (për 12 rastet e konstatuara  për vlerën 195,510 lekë) dhe të 

konkludohet për arkëtimin e tyre ose të reduktohen në ditë pushimi, duke tërhequr vëmendjen që 

pagesa të tilla të mos kryhen, por kontributi i punonjësve në projekt të trajtohet si “Honorare” sipas 

rregullave të caktuara dhe mbështetur në dokumentacion të plotë.   

Brenda muajit Janar 2018  

Përgjigja e Subjektit:  
MASR ka nxjerrë Urdhrin nr.64/1, date 13.02.2018 për disa ndryshime dhe shtesa në urdhërin e 

Ministrit të MAS nr.124, datë 20.02.2017 “Për organizimin e aktiviteteve në kuadër të programit E-

Tëinning, për vitin 2017-2018 në përputhje me kushtet e marrëveshjes” duke ju referuar rekomanimit 

të lënë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar.  

  B. MASA SHPËRBLIM DËMI  
Mbështetur në ligjin nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i procedurave administrative të Republikës së 

Shqipërisë”, pjesa VI, Kreu I, nenet 105-109 dhe Udhëzimin e Ministrit të Financave, nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, si dhe ligji nr. 9482, datë 

03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje ”, i ndryshuar dhe 

akteve ligjore e nënligjore të dalë në zbatim të tij, nga ana e titullarit të njësisë publike (Nëpunësit 

autorizues), të merren masa e të nxirren aktet administrative përkatëse dhe të kërkohen në rrugë 

ligjore (Padi Gjyqësore), duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe 

procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. 

Nëpunësi zbatues të ndjekë procesin dhe të kryej regjistrimet e nevojshme kontabile përfundimtare 

me qëllim shpërblimin e dëmit në 31 raste me vlerë 19,488,759 lekë, si më poshtë:  

 Gjetje nga auditimi 1: Në auditimin e kryer është konstatuar se është paguar subjekti “GPG 

Company” shpk, për punime të pakryera në vlerë 218,362 lekë me TVSH, në objektin 

“Rikonstruksionin e shkollës së mesme të përgjithshme “18 Tetori, Lushnjë, e cila përbën dëm 

ekonomik, pasi është përfituar padrejtësisht. Kjo diferencë  ka ardhur nga disa mospërputhshmëri ose 
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llogaritje të pasakta dhe duhet të dëmshpërblehet nga kontraktori menjëherë si diferencë në  pagesën e 

vlerës së garancisë së punimeve  

Rekomandimi 1.1:   
MASR-i, në cilësinë e financuesit të marrë masa në bashkëpunim me Bashkinë Lushnjë për të 

kërkuar dhe arkëtuar vlerën e rezultuar  si pagesë e përfituar padrejtësisht nga subjekti “” shpk, për 

punime të pakryera në vlerë 218,362 lekë me TVSH, në objektin “Rikonstruksionin e shkollës së 

mesme të përgjithshme “18 Tetori”, Lushnjë.  

Brenda muajit Shkurt 2018  

Përgjigja e Subjektit:  
MASH i ka përcjellë shkresën nr.615/11, dt.31.01.2018 Bashkisë Lushnje ku e informon për 

rekomandimin e lënë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe ku i kërkon realizimin e këtij rekomandimi, si 

dhe informimin e MASH brenda datës 28.02.2018.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe Në proces realizimi.  

 Gjetje nga auditimi 2: Në auditimin e kryer është konstatuar se, nga bashkimi operatorëve ekonomik 

"Boshnjaku B" sh.p.k, "i" sh.p.k, "" sh.p.k, "" sh.p.k në zbatimin e kontratës për ndërtimin e shkollës 

“Abaz Shehu”, Bashkia Tepelenë dhe në kundërshtim me ligjin duke përfituar padrejtësisht vlerën 

prej 17,406,206 lekë (11,156,339 +2,706,675+3,543,192 lekë) e cila përbën dëm ekonomik shtetit, e 

si e tillë duhet të zhdëmtohet nga subjekti përfitues. Kjo diferencë  ka ardhur nga mospërputhshmëria 

dhe llogaritje të pasakta të punimeve të kryera dhe situacionit të përgatitur.  

Rekomandimi 2.1:   
MASR-i në cilësinë e financuesit në bashkëpunim me Bashkinë Tepelenë, të marrë masa, të analizojë 

dhe të nxjerrë përgjegjësinë e përvetësimit të padrejtë të fondeve të buxhetit të shtetit, të destinuara 

për ndërtimin e shkollës “Abaz Shehu” Tepelenë,  në vlerën 17,406,206 lekë dhe të kërkojë 

zhdëmtimin e kësaj vlerë nga subjekti. Nëse operatori ekonomik nuk kryen punimet e lëna mangët që 

kanë cenuar drejtpërsëdrejti kushtet e mësimit të nxënësve, të përgatitet dokumentacioni i nevojshëm 

dhe të bëhet kallëzim penal në Prokurorinë e Rrethit përkatës dhe të ngarkohen me vlerën e 

konstatuar të dëmit ekonomik  personat që kanë përfituar në mënyrë të paligjshme, fondet për 

infrastrukturën arsimore.  

Njëkohësisht të gjenden mundësitë për tu kryer punimet e pakryera për të cilat janë përvetësuar 

fondet dhe mos të cenohet mësimi i nxënësve.   

-Për mos realizim kontrate të sipërmarrjes për ndërtimin e shkollës “Abaz Shehu” ,të kërkohet në 

APP përjashtimi nga prokurimi publik për periudhë tre vjeçare të subjektit "Boshnjaku B" sh.p.k, si 

përfaqësues i bashkimi operatorëve ekonomik "" sh.p.k, "" sh.p.k, "" sh.p.k, "" sh.p.k , për të cilën të 

njoftohet KLSH-it.  

Brenda muajit Janar 2018  

Përgjigja e Subjektit:  
MASH i ka përcjellë shkresën nr.615/4, dt.30.01.2018 Bashkisë Tepelenë, ku e informon për 

rekomandimin e lënë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe ku i kerkon realizimin e këtij rekomandimi, si 

dhe informimin e MASH brenda datës 28.02.2018.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe Në proces realizimi.  

 Gjetje nga auditimi 3: Nga auditimi është konstatuar dhe nuk është administruar  dhe dokumentuar 

sipas kërkesave ligjore pagesat e fjetjes në hotel  dhe mungon dokumentacioni justifikues e vërtetues  

për  qëndrimin në këto hotele, si dhe nuk kemi asnjë kundërshtim nga nëpunësit përgjegjës të sektorit 

financës dhe shërbimeve, etj. Pagesat me fatura Model 4 në kundërshtim me ligjin, ka lënë shteg dhe 

për falsifikime e keqpërdorime të fondeve të caktuara dhe ka sjellë dhe mos njohjen dhe moszbatimin 

e disiplinës financiare për këto pagesa.  

Të gjithë personat e ngarkuara me pagesa të padrejta për fjetje në hotel dhe që nuk kanë paraqitur 

dokumentacionin e rregullt ligjor, kanë përfituara padrejtësisht në 21 raste vlerën 186,000 lekë .  

Rekomandimi 3.1:  
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Drejtoria e financës në MASR të marrë masa dhe të njoftojë personat konform dispozitave ligjore, 

duke listuar emrat dhe vlerat përkatëse dhe të fillojë  menjëherë ndalesat për përfitim të padrejtë 

pagesa për fjetje pa dokumente ligjorë për 21 raste në vlerën 186,000 lekë.  

Brenda muajit Mars 2018  

 Përgjigja e Subjektit:  

Për zbatimin e këtij rekomandimi, MASR ka ngritur urdhër çdëmtimi për 13 punonjës të cilët kanë 

pasur detyrimin për kthyer vlerat përkatëse monetare. Drejtoria e Buxhetit dhe Financës ka kryer 

ndalesat për secilin prej këtyre punonjësve. 

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe pjesërisht i realizuar.  

 Gjetje nga auditimi 4: Është konstatuar se nga mos kryerja e punimeve dhe mungesa e përgjegjësisë 

si nga mbikëqyrësit, grupi i kolaudimit dhe grupi marrjes në dorëzim të objektit i ngritur nga Bashkia 

Tepelenë, ka sjellur si pasojë që operatori ekonomik "" sh.p.k, në zbatimin e kontratës kanë vepruar 

në kundërshtim me ligjin, duke përfituar padrejtësisht vlerën prej 300,936 lekë me TVSH dhe 

shkaktuar dëm ekonomik shtetit, vlerë kjo që duhet të zhdëmtohet nga subjekti përfitues.    

Rekomandimi 4.1:   
MASR-i në cilësinë e financuesit në bashkëpunim me Bashkinë Tepelenë, të marrë masa, të analizojë 

dhe të nxjerrë përgjegjësinë e përvetësimit të padrejtë të fondeve të buxhetit të shtetit të destinuara 

për Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare “Nimete Progonati”, Tepelenë në vlerën 300,936 lekë me 

TVSH,  të kërkohet arkëtimi nga operatori ekonomik "" sh.p.k dhe mbikëqyrësit, komisionit të 

marrjes në dorëzim të objektit nga Bashkia Tepelenë, si dhe të kërkohet përjashtimi nga prokurimi 

publik në APP për periudhë tre vjeçare.  

Brenda muajit Janar 2018  

Përgjigja e Subjektit:  
MASH i ka përcjellë shkresën nr.615/7, datë 31.01.2018 Bashkisë Tepelenë, ku e informon për 

rekomandimin e lënë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe ku i kërkon realizimin e këtij rekomandimi, si 

dhe informimin e MASH brenda datës 28.02.2018.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe Në proces realizimi.  

  

Gjetje nga auditimi 5: Bashkia Ballsh si Autoritet Kontraktor, ka kryer pagesa të tepërta në vlerën,  

264,600 lekë ndaj operatorit ekonomik “” sh.p.k, shkaktuar nga: hartimi i pasaktë i preventivit dhe 

situacionit përfundimtar, duke përfshirë TVSH-në për makineri pajisje(kaldaja dhe pompa), në vlerën 

159,600 lekë, si dhe për situacionimin e volumeve të punimeve për 1 zë punimi me diferencë volumi 

të pa kryer në vlerën 105,600 lekë, në objektin “Ndërtim i shkollës 9 vjeçare, kalçeto dhe kënd 

multisportiv”, Fshati Panahor, në kundërshtim me pikën 3, germat c, b pika 1, kreu III, të UKM nr. 2, 

datë 13.05.2005 ”Për Zbatimin e Punimeve të Ndërtimit”, pikën 3.2 dhe pikën 3.3, të UKM nr. 1, datë 

16.06.2011 ”Për Disa ndryshime në UKM Nr. 3, datë 15.02.2001” dhe kushtet e kontratës nr. 1802, 

datë 06.10.2016.   

Rekomandimi 5.1:  
 MASR-i në cilësinë e financuesit në bashkëpunim me Bashkinë Ballsh, të marrë masa e të kërkojë në 

rrugë ligjore arkëtimin e vlerës 264,600 lekë, nga operatori ekonomik “Boshnjaku-B” sh.p.k, paguar 

për përfshirjen në situacion të TVSH-së për makineri pajisje(kaldaja dhe pompa), si dhe 

situacionimin e volumeve të punimeve të pa kryera në objektin“Ndërtim i shkollës 9 vjeçare, kalçeto 

dhe kënd multisportiv”, Fshati Panahor.  

Brenda muajit Janar 2018  

Përgjigja e Subjektit:  
MASH i ka përcjellë shkresën nr.615/2, datë 30.01.2018  Bashkisë Ballsh, ku e informon për 

rekomandimin e lënë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe ku i kerkon realizimin e këtij rekomandimi, si 

dhe informimin e MASH brenda datës 28.02.2018.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe Në proces realizimi.  
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 Gjetje nga auditimi 6: Bashkia Cërrik si Autoritet Kontraktor, ka kryer pagesa të tepërta në vlerën,  

68,000 lekë ndaj bashkimit të operatorëve ekonomik “” sh.p.k. & “” shpk, shkaktuar nga hartimi i 

pasaktë i preventivit dhe situacionit përfundimtar, duke përfshirë TVSH-në për makineri pajisje 

(kaldaja dhe pompa), në objektin “Ndërtim i shkollës dhe palestrës, terreneve sportiv dhe sistemim i 

territorit në shkollën 8 vjeçare “Adem Elmaz Asllani”,  në kundërshtim me shkronjën c, pika 2, të 

UKM nr. 1, datë 16.06.2011 ”Për disa ndryshime në UKM nr. 3, datë 15.02.2001”.   

Rekomandimi 6.1:   
MASR në cilësinë e financuesit në bashkëpunim me Bashkinë Cërrik, të kërkojë në rrugë ligjore 

arkëtimin e vlerës 68,000 lekë, nga bashkimi i operatorëve ekonomik “” sh.p.k. & “” shpk, paguar për 

përfshirjen në situacion të TVSH-së për makineri pajisje(kaldaja dhe pompa), në objektin “Ndërtim i 

shkollës dhe palestrës, terreneve sportiv dhe sistemim i territorit në shkollën 8 vjeçare “Adem Elmaz 

Asllani”.  

Brenda muajit Shkurt 2018  

 Përgjigja e Subjektit:  
MASH i ka përcjellë shkresën Bashkisë Cërrik, ku e informon për rekomandimin e lënë nga Kontrolli 

i Lartë i Shtetit dhe ku i kërkon realizimin e këtij rekomandimi, si dhe informimin e MASH brenda 

datës 28.02.2018.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe Në proces realizimi.  

 Gjetje nga auditimi 7: Bashkia Vau Dejës si Autoritet Kontraktor, ka kryer pagesa të tepërta në 

vlerën, 574,500 lekë ndaj operatorit ekonomik “Junik” sh.p.k, shkaktuar nga: hartimi i pasaktë i 

preventivit dhe situacionit përfundimtar, duke përfshirë TVSH-në për makineri pajisje(kaldaja dhe 

pompa), në vlerën 20780 lekë, si dhe për situacionimin e volumeve të punimeve për 3 zëra punimi me 

diferenca volumesh të pa kryera në vlerën 370,720 lekë, në objektin “Ndërtim i shkollës 9 vjeçare 

“Dom Martin Trushi””, Fshati Stajkë, në kundërshtim me shkronjën c, pika 2, pikën 3.2 dhe pikën 

3.3, të UKM nr. 1, datë 16.06.2011 ”Për Disa ndryshime në UKM NR. 3, datë 15.02.2001” dhe 

kushtet e kontratës nr. 14/12, datë 11.08.2016.  

Rekomandimi 7.1:   
MASR në cilësinë e financuesit në bashkëpunim me Bashkinë Vau Dejës, të marrë masa, të analizojë 

dhe të nxjerrë përgjegjësinë e përvetësimit të padrejtë të fondeve të buxhetit të shtetit të destinuara 

për “Ndërtim i shkollës 9 vjeçare “Dom Martin Trushi”, Fshati Stajkë,  Bashkia Vau Dejës” në vlerën 

574,500 lekë me TVSH, të kërkohet zhdëmtimi nga operatori ekonomik “J shpk”.  

Brenda muajit Shkurt 2018  

Përgjigja e Subjektit:  
MASH i ka përcjellë shkresën nr.615/12, dt.31.01.2018 Bashkisë Vau i Dejës, ku e informon për 

rekomandimin e lënë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe ku i kërkon realizimin e këtij rekomandimi, si 

dhe informimin e MASH brenda datës 28.02.2018.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe Në proces realizimi.  

 Gjetje nga auditimi 8: Bashkia Elbasan si Autoritet Kontraktor, ka kryer pagesa të tepërta në vlerën,  

30,000 lekë ndaj bashkimit të operatorëve ekonomik “I” sh.p.k. & “” shpk, shkaktuar nga hartimi i 

pasaktë i preventivit dhe situacionit përfundimtar, duke përfshirë TVSH-në për makineri 

pajisje(kaldaja dhe pompa), në objektin “Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare “Qamil Guranjaku”, në 

kundërshtim me shkronjën c, pika 2, të UKM nr. 1, datë 16.06.2011 ”Për disa ndryshime në UKM nr. 

3, datë 15.02.2001”.  

Rekomandimi 8.1: MASR-i në cilësinë e financuesit në bashkëpunim me Bashkinë Elbasan, të 

kërkojë në rrugë ligjore arkëtimin e vlerës 30,000 lekë, nga bashkimi i operatorëve ekonomik 

“ERGI” sh.p.k. & “Leoni Konstruksion” shpk, paguar për përfshirjen në situacion të TVSH-së për 

makineri pajisje(kaldaja dhe pompa), në objektin “Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare “Qamil 

Guranjaku”.  

Brenda muajit Shkurt 2018  

 Pergjigja e Subjektit:  
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MASH i ka përcjellë shkresën nr.615/8, datë 31.01.2018 Bashkisë Elbasan, ku e informon për 

rekomandimin e lënë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe ku i kërkon realizimin e këtij rekomandimi, si 

dhe informimin e MASH brenda datës 28.02.2018.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe Në proces realizimi.  

 Gjetje nga auditimi 9: Bashkia Pogradec si Autoritet Kontraktor, ka kryer pagesa të tepërta në 

vlerën,  253,500 lekë ndaj bashkimit të operatorëve ekonomik “Vllaznimi Ndërtim” shpk 

&“Ndregjoni” shpk, shkaktuar nga: hartimi i pasaktë i preventivit dhe situacionit përfundimtar, duke 

përfshirë TVSH-në për makineri pajisje(kaldaja dhe pompa), në vlerën 200,000 lekë, si dhe për 

situacionimin e volumeve të punimeve për 2 zëra punimi me diferenca volumesh të pa kryera në 

vlerën 53,500 lekë, në objektin “Rikonstruksion objekti dhe terreneve sportive të shkollës 9 vjeçare 

“Kozma Gjokë Basha”, në kundërshtim me shkronjën c, pika 2, pikën 3.2 dhe pikën 3.3, të UKM nr. 

1, datë 16.06.2011 ”Për Disa ndryshime në UKM NR. 3, datë 15.02.2001” dhe kushtet e kontratës 

datë 14.09.2016 .  

Rekomandimi 9.1:   
MASR-i në cilësinë e financuesit në bashkëpunim me Bashkinë Pogradec, të kërkojë në rrugë ligjore 

arkëtimin e vlerës 253,500 lekë, nga bashkimi operatorëve ekonomik “” shpk, paguar për përfshirjen 

në situacion të TVSH-së për makineri pajisje(kaldaja dhe pompa), si dhe situacionimin e volumeve të 

punimeve të pa kryera në objektin “Rikonstruksion objekti dhe terreneve sportive të shkollës 9 

vjeçare “Kozma Gjokë Basha””.  

Brenda muajit Shkurt 2018  

Përgjigja e Subjektit:  
MASH i ka përcjellë shkresën nr.615/10, datë 31.01.2018 Bashkisë Pogradec  , ku e informon për 

rekomandimin e lënë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe ku i kerkon realizimin e këtij rekomandimi, si 

dhe informimin e MASH brenda datës 28.02.2018.  

Komenti i audituesit:  

Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet i pranuar nga subjekti dhe Në proces realizmi.  

 Gjetje nga auditimi 11: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë si Autoritet Kontraktor, ka kryer 

pagesa të tepërta në vlerën,  189,055 lekë ndaj operatorit ekonomik “ sh.p.k, në situacionimin e 

volumeve të punimeve për me diferenca volumesh të pa kryera, në objektin “Rikonstruksion i objektit 

Ministria e Arsimit dhe Sporteve”, në kundërshtim me pikën 3.2 dhe pikën 3.3, të UKM nr. 1, datë 

16.06.2011 ”Për Disa ndryshime në UKM NR. 3, datë 15.02.2001” dhe kushtet e kontratës nr. 

3517/1, datë 01.06.2015.  

Rekomandimi 11.1:   
MASR-i në cilësinë e autoritetit kontraktor të ngrejë grup pune me specialistë dhe të riverifikojë 

punimet e kryera, të kryej matje dhe të marrë masa, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësinë e 

përvetësimit të padrejtë të fondeve të buxhetit të shtetit të destinuara për “Rikonstruksioni e godinës 

së MASR”, Tiranë, në vlerën 189,055 lekë me TVSH, të kërkohet zhdëmtimi nga operatori 

ekonomik“4 A-M” shpk, dhe mbikëqyrësi e kolaudatori.  

Brenda muajit Shkurt 2018  

 Përgjigja e Subjektit:  
MASR në cilësinë e autoritetit kontraktor nuk ka  ngritur grupin e punës me specialistë dhe nuk Për 

sa më sipër, Komisioni i Marrjes në Dorëzim të objektit ka vlerësuar se punimet janë kryer me cilësi 

sipas Kusheve Teknike të Zbatimit dhe Kërkesave Teknike të entit prokurues.  

Komenti i audituesit:  
Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe i realizuar.  

 C. MASA DISIPLINORE  

 C.1. Për punonjësit të cilët janë pjesë e Shërbimit Civil   
Në mbështetje të shkronjës (c) neni 15 -Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së të ligjit nr. 154/2014, datë 

27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në zbatim të nenit 

58, “llojet e masave disiplinore” të ligjit nr. 152/2013 datë 30.05.2017 “Për nëpunësin civil”, i 

ndryshuar me ligjin nr. 178/2014, datë 18.12.2014, VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e 

procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin 
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disiplinor në shërbimin civil” i rekomandojmë Ministrit të Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, që të 

vlerësojë shkallën e përgjegjësisë  dhe sipas vlerësimit, ti kërkojë Komisionit disiplinor të fillojnë 

procedurat për dhënien e masës disiplinore nga “Vërejtje” deri  “Ulje në detyrë”  për punonjësit e 

mëposhtëm:  

  

1. A K Drejtor i Përgjithshëm i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike dhe 

Shërbimeve Mbështetëse .  

2. O K          Koordinator i projektit E-Tëining                                            

3. E K        Përgjegjës i Sektorit Financës  

4. D N Specialiste finance  

5. A SH             Specialiste finance  

6. B A       Specialiste Teknologjisë Informacionit  

7. V SH    Specialiste prokurimi.   

8. E G         Koordinator i projektit Eurydice                                             
  

Për shkeljet e mëposhtme:  

-Nuk janë zbatuar procedurat e plota në  prokurimin me blerje të vogla  në raste emergjente  për 21 

raste me vlerë  186,000 lekë , pa dokumentacionin e plotë sipas kërkesave ligjore, duke përgatitur 

dokumente jo të plota.  

- Kryerje pagesa me mangësi dokumentare për honorare në zbatimine projekteve E-Tëining dhe 

Eurydice.  

- Nuk është kryer inventarizimi i plotë i pasurisë së institucionit në periudha periodike dhe ka 

mungesë dokumentimi për lëvizjen e tyre dhe gjurmën e auditimit.  
 

Përgjigja e Subjektit:  
Për zbatimin e këtij rekomandimi, MASR ka ngritur urdhër zhdëmtimi për 13 punonjës të cilët kanë 

pasur detyrimin për kthyer vlerat përkatëse monetare. Drejtoria e Buxhetit dhe Financës ka kryer 

ndalesat për secilin prej këtyre punonjësve. 

MASR ka ngritur grupin e punës për kryerjen e inventarizimit të plotë të institucionit. Grupi i punës 

ka kryer inventarizimin sipas legjislacionit në fuqi. Subjekti nuk e ka konsideruar të arsyeshme 

dhënien e masave disiplinore. 

Komenti i audituesit:  
Në lidhje me këtë rekomandim për dhënien e masave disiplinoreper 8 punonjesit, konsiderohet i 

papranuar nga subjekti.  

 

 

IV. KONKLUZIONE DHE OPINIONI I AUDITIMIT 

Në përfundim të auditimin rezultuan gjetje me rekomandimet përkatëse si më poshtë vijon: 

 

 A.MASA ORGANIZATIVE: 

1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i Planifikimit të buxhetit, në përputhje me udhëzimet e 

Ministrisë së Financave për përgatitjen e buxhetit të shtetit dhe nivelet e realizimit të planit 

përfundimtar konstatohet se; 

Nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë në ligjin vjetor të buxheti, fondet për Investime në 

objektet arsimore, për blerje pajisje mobilierie, për blerje pajisje laboratorë fizike kimi biologjie, si 

dhe blerje pajisje të tjera për arsimin parashkollor, në arsimin parauniversitar, planifikohen me ligjin 

vjetor , si fonde “grant për arsimin”, pjesë e fondit të zhvillimit të rajoneve. Këto fonde nuk janë 

miratuar ne ligjin vjetor të buxhetit si fonde “grant”, sipas përcaktimeve të ligjit“Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar por janë miratuar si fonde me 

destinacion në investim, kur në fakt sipas ligjit “Për vetëqeverisjen vendore”, këto fonde duhet të 

miratohen me përfitues të drejtpërdrejt Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore,  dhe jo për Ministrinë e 

Arsimit. 
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Pra, investime në infrastrukturën arsimore, janë tanimë funksion i decentralizuar, dhe i takojnë, 

qartësisht si funksione NJVV ku ka për detyrë të financojë, përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve 

infrastrukturore godina, ndërtim, rindërtimin, rikonstruksionin, mirëmbajtje, ruajtje, sigurim dhe 

garantim i funksionimit të shërbimit arsimor, si ujë, elektricitet etj, për të gjithë nxënësit në 

institucionet arsimore publike. Fondet për ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 

arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. 

Çdo bashki dhe komunë vendos nivelin e financimit që ajo akordon për këtë funksion nga të gjitha 

burimet e zotëruara në buxhetin e saj. Ministria përgatit dhe nxjerr standarde kombëtare të sigurisë 

dhe të shëndetit, të zbatueshme për mjediset e APU-së. Pra, si konkluzion kemi një ndërthurje të 

kompetencave të qeverisjes qendrore me qeverisjen vendore,të pa ndara qartësisht, ku fondet 

planifikohen dhe miratohen nga MASR por menaxhohen dhe ekzekutohen nga vetë NJQV, dhe 

Ministria nuk ushtron më kontroll mbi përdorimin e tyre sipas ciklit të parashikuar në ligjin për 

MFK.  Trajtuar më hollësisht në faqet 52-66 të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1-Rekomandimi: 

-Ministria e Arsimit,Sportit dhe Rinisë,  Drejtoria e Buxhetit, në zbatim të Ligji nr.10296 datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe Kontrollin”, si njësi e cila planifikon dhe miraton fonde 

në formë grand,për NJQV të ushtrojë të drejtën e kontrollit  para ekzekutimit  dhe auditojë këto fonde 

në vazhdimësi, duke përmbushur ciklin e plotë të MFK.  

Në vijimësi 

2. Gjetje nga auditimi: Konstatohet se mosrealizimi e fondeve të planifikuara për 12- mujorin  2018 

në shumën 989,308,000 lekë ka ardhur si rezultat i faktorëve të mëposhtëm: 

-Vonesa në shpalljen e thirrjeve dhe vendimet e Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve për fondet e 

zhvillimit të rajoneve, për projektet e reja për vitin 2018, Vendimi i Komitetit për Zhvillimit e 

Rajoneve Nr.7 datë 11.5. 2018 në shumën prej 1.5 miliard  lekë  për projektet e reja për vitin 2018. 

-Moszbatimi i grafikut të punimeve për objektet/kontratat nga autoriteti kontraktor në vijim nga viti 

2017-2018, nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, kontraktorët e punimeve për 8-mujorin e parë Janar- 

Gusht 2018. 

-Zhvillimi i procedurave të prokurimit publik për vitin 2018, si dhe lidhja e kontratave është 

realizuara 12-mujorin e parë 2018, me ndikim dhe risk të lartë në  realizimin e fondeve për vitin 

2018. 

Fondet e miratuara për bursat e studentëve, nuk janë realizuara për shkak grevës studentore, kohën e 

pamjaftueshme të studentëve për tu pajisur me dokumentacion vërtetues të gjendjes së tyre social-

ekonomike të lëshuara nga njësitë e qeverisjes vendore për vitin 2018, sipas Vendimit nr.903, datë 

21.12.2016 të Këshillit të Ministrave, studentët nuk arritën të aplikonin për të përfituar  bursat në 

vijim nga viti akademik 2018-2019, me Vendime të KM këto procedura janë shtyrë për riaplikim në 

janar 2019. 

-Disa procedura prokurimi të cilat kishin afate, nuk janë realizuar për shkak të situatës së grevës 

studentore në dhjetor 2018. 

-Fondi prej 88 milion lekë i parashikuar si “Grant për Zhvillimin Institucional 2019”, sipas nenit 111 

të ligjit 80/2015,  nuk u shpërnda në projekte fituese 2019. 

-Fondet e miratuara për vitin 2018, për projektin “Rikualifikim i ndërtesave të UPT-së, Fakulteti 

Inxhinierisë Mekanike dhe Fakultetit Inxhinieri Elektrike”, nuk janë realizuar. 

-Fondet e miratuara për “Rikonstruksion i ndërtesës së korpusit kryesor”, Universiteti i Arteve Tirane, 

procedura e bllokuar në APP dhe KPP. Të tjera projekte me financim të huaj, të cilat për shkak të 

situatës në dhjetor 2018, nuk janë realizuar. Trajtuar më hollësisht në faqet 52-66 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

2.1-Rekomandimi: 

Me qëllim respektimin e parimeve të qeverisjes buxhetore të cilat përbëjnë një “praktikë të mirë” për 

tu ndjekur dhe zbatuar, por edhe të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, rekomandojmë marrjen e 

masave nga MASR, që gjatë hartimit të kërkesave buxhetore të mbahet parasysh, planifikimi, 

menaxhimi dhe monitorimi aktiv i projekteve buxhetore,në funksion kjo të realizimit të produkteve të 

parashikuara e të miratuara, të cilat janë jetike për sistemin arsimor në Shqipëri. 

Në vijimësi 
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3.Gjetje nga auditimi: Konstatohet se mosrealizimi e fondeve të planifikuara për 8- mujorin  2019 

në shumën 15,977,379  lekë ka ardhur si rezultat i faktorëve të mëposhtëm: 

Vonesa, në shpalljen e thirrjeve dhe vendimet e Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve për , Vendimi i 

Komitetit për Zhvillimit e Rajoneve Nr. 2 datë 27.3.2019  për 33 projekte me vlerë të plotë 2.4 

miliard lekë dhe financim vjetor 2019 në shumën 672.3 milion lekë. 

Projektet e paraqitua nga njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë cilësi jo të mirë projektimi,duke 

shkaktuar jo vetëm vonesa në prokurim, por dhe  kërkesa për të rishikuar projektin , kërkesa për të 

shtuar punime të paparashikuara,etj. 

Shpallja me vonesë e procedurave të prokurimit nga  NJVV, apo institucionet pas tre apo katër 

muajve. 

Mosshpallja e procedurës së prokurimi duke riskuar e “djegur” fondet Bashkia Durrës projekti i 

shkollës 9-vjecare “Jusuf Puka“, Universitetit i Tiranë “Projekti reahlibilitimi i Sheshit të Fakulteti i 

Histori -Filologjisë”. 

Pezullimi nga KPP për disa procedura si në Universitetin e Arteve Tiranë, Bashkia Përrenjas Projekti 

“Ndërtimi i Fushës së Sportit”. 

Mosreliazimi i grafikut të punimeve për objektet/kontratat nga autoriteti kontraktor në vijim, nga 

njësitë e vetëqeverisjes vendore/Kontraktorët e punimeve. 

Pezullimi apo mosvijimi i punimive pa asnjë shkak nga autoriteti kontraktor.  

Mosrealizimi i shpenzimeve korente, është përshkak të zhvillimit të procedurave të prokurimit në disa 

produkte/ aktivitete, si trajnimi i mësuesve. 

Mosrealizimi i shpenzimeve korente artikulli 604 “Fonde grant për IAL publike”, miratuar me VKM 

nr.119, datë 13.03.2019 “Për një shtesë fondi nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për vitin 2019, dhe 

rishpërndarje fondesh ndërmjet programeve të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe 

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”, për Ministrinë e Arsimit janë shtuar 1 miliard e 

700 milion lekë, fondet për IAL publike në kuadër të “Paktit me Universitetet 2019”, deri në 

vendimarrjen nga organet kolegjiale ky fond për 8-mujorin e parë 2019.  

Mosreliazimi i shpenzimeve korente, është përshkak të zhvillimit të procedurave të prokurimit në disa 

produkte/ aktivitete, si transporti i mësuesve dhe nxënësve. 

Mosrelizimi i shpenzimeve korente , përshkak të zhvillimit të procedurave për blerjen e teksteve 

shkollore për nxënësit ë arsimit parauniversitar, produkte/aktivitete, veprimtari të planifikuara për 4 

mujorin e tretë 2019. Trajtuar më hollësisht në faqet 52-66 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1.Rekomandimi: 

- MASR në bashkëpunim me  strukturat në NJQV të kërkojë vazhdimisht nga Bashkitë  projekte të 

plota dhe me të gjitha elementët e një  projekti me qëllim shmangien e  rritjes së  kostove dhe 

problematikave në zbatimin e tyre, pa sjellë vonesa në realizimin e veprave të cilat projektohen dhe 

financohen për  të rritur mirëqenien dhe zhvillimin e komuniteteve. 

MASR të kërkojë vazhdimisht nga NJQV-së, zbatimin e raportit në përqindje të financimit të 

investimit për përfundimin dhe  zbatimin e objekteve, nga NJQV-së, për përfundimin e çdo procedure 

të prokurimit në kohë, ku mosplotësimi i elementëve të mësipërm të parashikohet si kusht 

s’kualifikues për përfitimin e financimit të projekteve nga këto NJQV. 

Në vijimësi 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare rezulton se, nga subjekti për vlerën e 

klientëve dhe furnitorëve nuk është dërguar letër konfirmimi për llogaritë e pagueshme, për të 

verifikuar nëse vlerat e tyre janë në përputhje me shënimet e kontabilitetit. Mos rakordimi me klientët 

dhe furnitorët mundëson edhe riskun e pagesave të parregullta, si dhe prezantimin jo të saktë e të 

plotë të detyrimeve në pasqyrat financiare. Trajtuar më hollësisht në faqet 75-90 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

4.1.Rekomandimi: 

Drejtuesit e MASR, sektori i financës në miratimin e pasqyrave financiare, duhet të  konfirmojnë 

(rakordojnë) me të tretët informacionet që vërtetojnë ekzistencën e operacioneve, detyrimeve, të 

tepricave ose të çdo regjistrimi tjetër me qëllim, rregullaritetin e operacioneve të origjinës së 

tepricave të regjistruara në kontabilitet që të sigurohet se këto operacione kanë të bëjnë me kuadrin 
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normal të lidhjeve të furnitorit me klientin, dhe të sigurohet nëse shumat përkatëse janë transferuar në 

llogaritë e debitorëve sipas natyrës së operacioneve. 

Të përcaktojnë rregullat që forcojnë kontrollet e brendshme lidhur me rakordimin dhe raportimin e 

detyrimeve për faturat e papaguara dhe raportimin e tyre në mënyrë rigoroze mbi baza mujore e 

vjetore, sipas përkatësisë së vitit buxhetor kur ato krijohen dhe likuidohen.  

Në vijimësi 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare konstatohet se Tepricat e llogarisë 520, 

“Disponibilitete në thesar” dhe të llogarisë 466, “Kreditorë për mjete në ruajtje” si llogari specifike 

në sektorin publik, në kredi të saj përfaqësohen të hyrat (të ardhurat) që vijnë në llogarinë e thesarit të 

institucioneve që në një periudhë tjetër do t’u kthehen nga kjo llogari të tretëve dhe duhet të 

vërtetohen me akt-rakordim me thesarin, një kopje e të cilit i bashkëngjitet llogarisë vjetore. Në akt-

rakordim, tepricat nuk janë paraqitur dhe strukturuara sipas natyrës së të ardhurave të trashëguara (të 

ardhurat e papërdorura, si të çelura ashtu edhe ato të paçelura, mjetet në ruajtje, sponsorizimet dhe 

pjesën e grantit që trashëgohet). Trajtuar më hollësisht në faqet 75-90 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

5.1.Rekomandimi: 

Tepricat e llogarisë 520, “Disponibilitete në thesar” dhe të llogarisë 466, “Kreditorë për mjete në 

ruajtje” të vërtetohen me akt-rakordim me thesarin, një kopje e të cilit i bashkëngjitet llogarisë 

vjetore. Në akt-rakordim, tepricat duhet të paraqiten të strukturuara sipas natyrës së të ardhurave të 

trashëguara (të ardhurat e papërdorura, si të çelura ashtu edhe ato të paçelura, mjetet në ruajtje, 

sponsorizimet dhe pjesën e grantit që trashëgohet).   

Në vijimësi 

6. Gjetje nga auditimi:  Nga auditimi i pasqyrave financiare  Formati 5 “Shënimet shpjeguese për 

hartimin dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore” është plotësuar relacioni shpjegues por nuk 

janë përfshirë të gjitha informacionet shpjeguese që kërkohen, në pajtim me kuadrin e zbatueshëm të 

raportimit financiar ku të japin informacionet shpjeguese të nevojshme për të arritur paraqitjen e 

drejtë. Trajtuar më hollësisht në faqet 75-90 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1.Rekomandimi:Të merren masat për plotësimin e pasqyrave financiare me shënimet shpjeguese të 

pasqyrave financiare vjetore me informacion sqarues, përveç atij që paraqitet në pasqyrën e pozicionit 

financiar, pasqyrën e performancës, pasqyrën e flukseve monetare dhe pasqyrën e ndryshimit të 

aktiveve. Shënimet të japin përshkrime me fjalë apo zbërthime të zërave të paraqitur në këto pasqyra 

apo evidentojnë problemet që mund të kenë rezultuar gjatë fazës së përgatitjes apo të paraqitjes së 

pasqyrave financiare vjetore, për të arritur paraqitjen e drejtë në pajtim me kuadrin e zbatueshëm të 

raportimit financiar. 

Në vijimësi 

7.Gjetje nga auditimi:  Nga auditimi u konstatua se MASR nuk ka kryer procesin e inventarizimit 

përpara mbylljes së llogarive vjetore për vitin 2017 dhe vitin 2018, në bazë të të cilit të evidentohej 

gjendja fizike e aktiveve dhe krahasimi i tyre me gjendjen kontabël. Ndërsa për vitin 2017 procesi i 

inventarizimit nuk është kryer, për vitin 2018 ky proces është kryer me vonesë, kundrejt mbylljes së 

pasqyrave financiare. Nëse pasqyrat financiare vjetore të Aparatit të MASR, janë nisur në MFE me 

shkresën nr. 3439, datë 26.03.2019, procesi i inventarizimit referuar Urdhrit të Ministrit të MASR, nr. 

293, “Për inventarizimin e vlerave materiale” mban datën 28.05.2019 duke vërtetuar kryerjen pas 

mbylljes vjetore të llogarive. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Ligjin nr. 9228, datë 

29.04.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar Neni 7, Pika 1 dhe Udhëzimin 

nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore të njësive të qeverisjes së përgjithshme”, Kreu 3.1, Pika 30. (Trajtuar më hollësisht në faqet 

66-75 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

7.1.Rekomandimi:  

-MASR të marrë masat që përpara raportimit të pasqyrave financiare të institucionit, të kryejë 

inventarizimin dhe të bëjë rakordimin e gjendjes fizike me gjendjen kontabël, në funksion të ruajtjes 

dhe mbrojtjes së aktiveve në pronësi të saj. 

Në vijimësi 
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8. Gjetje nga auditimi:  Gjatë auditimit u konstatua se Komisioni i Inventarizimit për vitin 2018, i 

ngritur me Urdhrin e Ministrit nr. 293, datë 28.05.2019 “Për inventarizimin e vlerave materiale”, ka 

patur në përbërje Drejtuesin e Drejtorisë së Mirëadministrimit të Burimeve njerëzore, Aseteve dhe 

Shërbimeve, Drejtori e cila në varësi të saj sipas strukturës organike të ministrisë, ka Sektorin e 

Administrimit të Aseteve dhe Shërbimeve të Përgjithshme, dhe ndër 4 anëtarët e Komisionit, njëri 

është specialist i sektorit të financës. Në praktikën e inventarizimit nuk u konstatua firmosja e 

deklaratave të mungesës së konfliktit të interesit, në kushtet ku është verifikuar ekzistenca dhe 

plotësia e aktiveve nga punonjësit që i kanë në ngarkim apo i kontabilizojnë ato. Veprimet e 

mësipërme bien në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, i ndryshuar, Neni 22 Veprimtaritë e kontrollit, Pika 3/b dhe Udhëzimin nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, kreu Përgjegjësitë 

për inventarizimin, Pika 82. (Trajtuar më hollësisht në faqet 66-75 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

8.1.Rekomandimi:  

-MASR të marrë masat që në ngritjen e komisionit të inventarizimit të verifikojë dhe vërtetojë 

mungesën e konfliktit të interesit, për të ruajtur plotësinë e aktiveve dhe regjistrimin e duhur në 

dokumentet kontabël. 

Në vijimësi 

9.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i regjistrit të aktiveve të MASR, u konstatua se institucioni nuk 

ka një regjistër të plotë të aktiveve që zotëron apo ka në administrim, në të cilin të evidentohet 

qartësisht data e hyrjes në institucion, amortizimi akumuluar, amortizimi vjetor dhe vlera e mbetur, 

sipas formatit të regjistrit të aktiveve. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Udhëzimin nr. 

30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, Kreu 

Regjistri i aktiveve të njësive të sektorit publik, Pika 26, 28 dhe 30. (Trajtuar më hollësisht në faqet 

66-75 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1.Rekomandimi:  
-MASR të marrë masa për nxjerrjen e një regjistri të plotë të aktiveve që zotëron, sipas llojit, grupit 

dhe formatit të dispozitave ligjore në fuqi në funksion të evidentimit të jetëgjatësisë së përdorimit të 

aktiveve nga institucioni dhe monitorimit të llogaritjes së amortizimit vjetor 

Menjëherë 

10. Gjetje nga auditimi:  Nga auditimi i dosjes së inventarizimit të aktiveve të realizuar nga 

komisioni i inventarizimit, për vitin 2018 ka konstatuar diferenca, për të cilat janë nxjerrë personat 

përgjegjës. Diferencat e konstatuara komisioni i ka cituar në procesverbalin përfundimtar, nëpërmjet 

të cilit vihet në dijeni instancat përkatëse, por për to nuk janë marrë veprime e duhura të mëtejshme. 

Veprimi bie në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, Pika 87, “NA me të marrë dokumentacionin e 

inventarizimit, nxjerr urdhrin për ndjekje nga Nëpunësi Zbatues në lidhje me masat për kompensimin 

dhe sistemimin e diferencave të rezultuara”. (Trajtuar më hollësisht në faqet 66-75 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

10.1.Rekomandim:  
-Nga MASR të merren masat e mëtejshme për kompensimin e vlerës së mbetur të  këtyre aseteve dhe 

sistemimin e diferencave të konstatuara. 

Menjëherë 

11. Gjetje nga auditimi: Gjatë vitit 2017 janë bërë transferime kapitale 458 njësi aktivesh në vlerën 

kontabël 16,245,840 lekë. Në praktikën e vënë në dispozicion nga sektori i financës konstatohet 

vetëm Urdhri i Ministrit nr. 36, datë 31.01.2017 “Për kalim kapital të pajisjeve”, në disa institucione 

buxhetore. Në praktikë nuk ndodhej procesverbali i vlerësimit të aktiveve, nga një komision i ngritur 

posaçërisht për vlerësimin e tyre, procesverbali i dhënies në përdorim të aktiveve hartuar nga një 

komision i posaçëm për tjetërsimin/ dhurimin e aktiveve, kërkesa e njësive përfituese për pajisje dhe 

as fletë hyrja në njësitë përkatëse. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30 

Kreu Dhënia në përdorim/tjetërsimi i aktiveve të panevojshme dhe/ose nxjerrja jashtë përdorimit të 

aktiveve Pika 107, 108, Kreu Procesverbali për dhënien në përdorim/tjetërsimin e aktiveve dhe 



 

164 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 Raport Përfundimtar për auditimin financiar e të përputhshmërisë të ushtruar në 

“Ministrinë e Arsimit,  Sportit dhe Rinisë Tiranë” 
 
 

 

nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve, Pika 110, dhe Pika 56. (Trajtuar më hollësisht në faqet 66-75 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

11.1.Rekomandimi:  

-MASR të marrë masat që në transferimet kapitale të ndjekë procedurë të plotë të vlerësimit nga një 

komisione të posaçëm për vlerësimin dhe dhurimin, sipas dispozitës ligjore në fuqi, si dhe të plotësojë 

praktikën e kryer të transferimit kapital të vitit 2017 me fletë hyrjet përkatëse të njësive pritëse. 

       Menjëherë dhe në vijimësi 

12. Gjetje nga auditimi:  Nga auditimi u konstatua se sipas vendimeve gjyqësore të formës së prerë, 

si dhe  likuidimet e kryera nëpërmjet bankës, vlera për  likuidim për 11 punonjës të larguar 

padrejtësisht nga puna është në shumën 46,699,644 lekë për periudhën në auditim. Shumat e 

detyrimeve për vendimet gjyqësore të paguara nga buxheti i shtetit për vitin 2017 janë në vlerën 

20,646,317 lekë dhe për vitin 2018 në vlerën  21,086,268 lekë, dhe mbetur për tu shlyer në 2019 vlera 

prej 4,967,059 lekë.  Për të gjitha këto vendime edhe pse kanë qenë të formës së prerë, të gjitha 

pagesat nuk janë kryer vullnetarisht nga MASR, por janë kryer në bazë të urdhër ekzekutimeve të 

lëshuara nga përmbaruesit privat, ku është paguar nga buxheti i shtetit kosto shtesë në shumën prej 

2,401,276  lekë për tarifa përmbarimore. 

 Nga MASR , nuk janë programuar drejt që në projektbuxhet nevojat për shpenzimet gjatë vitit për 

vendimet gjyqësore të punonjësve të larguar nga puna, megjithëse ato  janë të evidentuara, gjatë vitit  

janë bërë shtesa fondesh me Akte  normative dhe  rialokime (rishpërndarje fondesh) në shuma të 

mëdha . Në këto kushte MASR  ka pasur të evidentuara vendimet gjyqësore dhe shumën për likuidim 

dhe nuk i ka parashikuar këto detyrime, duke rritur detyrimet në periudhat e ardhshme. 

Për të gjithë sistemin arsimor, jo vetëm për aparatin,  kjo vlerë vjen duke u rritur nga viti në vit sepse 

vazhdon  të ketë largime të padrejta nga puna të mësuesve të cilët fitojnë gjyqin dhe normalisht 

kërkojnë dëmshpërblim.  Kjo duket si diçka e “parëndësishme”, por në thelb ajo dëmton rëndë 

imazhin e sistemit arsimor dhe vlerat që duhet të përçojë ai. Sipas planit të masave të marrë për 

likuidimin e detyrimeve të prapambetura që vijnë nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së 

prerë, me shkresën nr. 9971/7, datë 20.9.2018, , si dhe shkresën nr. 11422/1,datë  14.11.2018 të 

destinuara për likuidimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë,  MASR ka kërkuar fonde shtesë 

për likuidim të vendimeve për Drejtoritë dhe Zyrat Arsimore, në vlerë totale 70,701,105 lekë, vetëm 

për vitin 2018 dhe e thënë në mënyrë të përmbledhur vetëm MASR për një periudhë 4 vjeçare ka 

realizuar pagesa për likuidimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë për periudhën 2014-2018, 

në masën 163.6 milion lekë. Referuar numrit të punonjësve konstatohet se në MASR (sistemi në 

total)  janë 120 vende vakant. Pra, edhe fondi i pagave është  llogaritur mbi një strukturë me këto 

vende vakant, nga të cilat rezulton e pa domosdoshme plotësimi i këtyre vendeve dhe flet se puna në 

MASR mund të kryhet edhe në mungesë të 120 punonjësve. Në MASR (aparati) deri në shtator të 

2019, ka 10 vende vakant dhe konkretisht 5 janë në pozicionet drejtor drejtorie  duke sjellë ngarkesë 

në funksionimin dhe realizimin e detyrave, gjë e cila ndikon  direkt në  cilësinë e punës së kryer. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 52-66 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

12.1.Rekomandimi:  
- Nga  MASR, dhe të gjithë institucionet në varësi të saj (D.Arsimore. ZA/, Institucione të arsimit 

parauniversitar dhe IAL)  të merren masa në bashkëpunim me DAP, për rikthimin e menjëhershëm në 

punë të të gjithë punonjësve që kanë fituar këtë të drejtë si dhe të ndërpritet procesi i largimeve nga 

puna në mënyrë të padrejtë dhe të njëanshme në arsim si një nga sektorët shtetërorë më të 

rëndësishëm të punësimit,  

-Drejtoria e Planifikimit të Buxhetit dhe Financës të planifikojë dhe të analizojë  në mënyrë korrekte, 

detyrimet e prapambetura  që në fazat e PBA-së, në bashkëpunim me Drejtoritë e Burimeve 

Njerëzore, Drejtorinë  e Koncesioneve, prokurimeve dhe Partneriteteve me qëllim shlyerjen e 

detyrimeve koherente, brenda vitit buxhetor dhe minimizimin e mbartjes së tyre në vitin pasardhës, 

duke nxjerrë shkaqet dhe përgjegjësitë e këtij veprimi të përsëritur cdo vit. 

Në vijimësi  

13. Gjetje nga auditimi:  Nga auditimi u konstatua se veprimtaria e MASR-së, ka vijuar të 

funksionojë me Rregulloren e Brendshme të miratuar nga Ministri i MASR-së me urdhër nr. 2437, 

datë 09.03.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e MASR-së ”ndryshimi i fundit i së cilës është 
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bërë me urdhër nr. 6290, datë 17.06.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e MASR-së ”.Ajo që 

konstatohet nga ristrukturimi i institucionit është një ndryshim në emërtim i drejtorive në tërësi, i 

varësive të tyre si dhe një rritje e madhe e numrit të sektorëve. Edhe pse MASR është ristrukturuar 

sipas Urdhrit të Kryeministrit nr.163, datë 05.10.2017 “Mbi miratimin e strukturës dhe organikës së 

MASR”, kjo nuk është shoqëruar me ndryshimin korespondues në rregulloren e brendshme.  

MASR ka funksionuar  me rregulloren e vjetër ose e thënë ndryshe ka funksionuar “pa rregullore”, 

sepse struktura e re ka pasur një ndryshim total si në emërtim por edhe në funksione pasi numri i 

sektorëve në varësi të drejtorive përkatëse është rritur me 11, një rritje kjo që ka sjellë shtim të numrit 

të personelit, konkretisht 11 funksione përgjegjës sektori dhe rrjedhimisht një menaxhim jo eficient të 

burimeve njerëzore, e cila sjell mos delegim të detyrave duke ulur ndjeshëm misionin e pozicioneve 

drejtues në procesin e raportimit për detyrat funksionale.  

Për vitin 2018, rezultoi se  nuk ishte dërguar një plan vjetor nevojash për rekrutim  për aparatin dhe 

disa institucione të varësisë së sistemit për shkak të propozimit të ristrukturimit të DAR/ZA-ve në 

Institucione të tjera jashtë shërbimit civil. (Trajtuar më hollësisht në faqet 52-66 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

13.1.Rekomandimi:  

-MASR të marrë masa për të analizuar dhe reflektuar me hollësi në Rregulloren e Brendshme, gjithë 

ndryshimet e ndodhura në strukturë; si dhe të detajojë përshkrimet e punës, në funksion të të kuptuarit 

nga punonjësit e institucionit marrëdhëniet ndërmjet strukturave administrative të veçanta, vendin që 

ato zënë në njësi; të njohurit me te drejtat dhe detyrimet, të cilat i korrespondojnë pozicioneve të tyre; 

si dhe të rifreskojë bazën ligjore mbi të cilën mbështeten nene të veçanta brenda rregullores. 

-Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore në ministri të hartojnë planin e konsoliduar të nevojave 

për rekrutim për të gjithë sistemin përkatës që përfshin aparatin e tij dhe institucionet e varësisë”, 

brenda afatit të përcaktuar pra brenda muajit nëntor të vitit, sipas VKM nr. 108, datë 26.2.2014 “Për 

Planin Vjetor të  Pranimit në Shërbimin Civil”. 

     Në vijimësi  

14. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi  i procedurave të prokurimit publik  është  konstatuar se: Në 

dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, përllogaritja e fondit limit në disa raste nuk 

është përllogaritur duke studiuar tregun apo burime të dhënash të tjera të cilat do të ndihmonin në 

përllogaritjen më të saktë të fondeve por është bërë vetëm duke u bazuar në përvojën e mëparshme 

dhe duke marre oferta te OE të cilët janë në dijeni të të dhënave të tenderit mbi sasinë dhe objektin e 

detajuar që prokurohet, nuk argumentohet se si u përzgjodhën operatorët ekonomikë  që paraqitën 

ofertat  lidhur me objektin e prokurimit,kjo për faktin se janë të njëjtët OE që kanë marrë pjesë dhe 

janë shpallur fitues të kontratës së prokurimit, veprime këto që cenojnë parimin e Ligjit për 

prokurimin publik ku përcaktohet: “...........në procedurat e prokurimit publik, të sigurojë integritet, 

besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik” lidhur kjo  me transparencën që 

duhet të jetë një nga parimet themelore të AK, për çdo hap që ndjekin në procedurat e prokurimit 

publik. 

Në dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk është argumentuar vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: 

“Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të 

dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

-nga AK në kriteret e kualifikimeve, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, konstatohen raste me 

kërkesa që nuk nxisin konkurrencën e lirë dhe trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik. 

14.1.Rekomandimi:  

Nga  Autoriteti kontraktor,  të merren masa që në procedurat që do zhvillohen në vazhdim në 

vendosjen e kritereve kualifikuese të cilat nuk cenojnë parimin e Ligjit për prokurimin publik ku në 

procedurat e prokurimit publik, të sigurohet integritet, besim publik dhe transparencë,lidhur kjo  me 

transparencën që duhet të jetë një nga parimet themelore të AK, për çdo hap që ndjekin në procedurat 

e prokurimit publik. 

- çdo kriter i veçantë duhet të jetë në përputhje me natyrën dhe përmasën e kontratës. Vendosja e çdo 

kriteri duhet të jetë e argumentuar dhe e dokumentuar në përputhje me parashikimet ligjore. 
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Në vijimësi  

15. Gjetje nga auditimi:  Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për procedurën me 

objekt "Rikonstruksioni i institutit te zhvillimit të arsimit", konstatohet se në dokumentet e tenderit të 

hartuara e miratuara nga AK, nuk është argumentuar vendosja e çdo kriteri për kualifikim, në 

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

neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: “Në çdo rast, hartimi 

i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një 

procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”. Është kërkuar që Operatori 

ekonomik, duhet të ketë një eksperiencë në fushën e punimeve civile, si subjekt i licencuar, prej të 

paktën 10 vitesh.  Licencën/licencat profesionale të operatorit ekonomik, si subjekt zbatimi për 

punimet civile, të cilat i kanë dhënë të drejtën për të ushtruar këtë veprimtari profesionale, përgjatë 

afatit kohor të kërkuar si eksperiencë (të paktën 10 vjet). Mbështetur në legjislacionin dhe rregullave 

të prokurimit publik, nuk parashikohet dispozitë ligjore vendosja e këtij kriteri, i cili ngushton 

konkurrencën. Referuar në vendimin e KPP nr. 406/2016, nr. 1008 prot. datë 25.04.2016, përcaktohet 

qartë se, kërkesa  e periudhës 10 vjet përvojë është i ekzagjeruar, si kriter diskriminues dhe pengues 

për një konkurrencë të hapur, pasi edhe një operator ekonomik me më pak se dhjetë vite eksperiencë, 

mund të provojë që realizon punën, nëse plotëson të gjitha kapacitetet ligjore, ekonomike e 

financiare, të përcaktuara në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik dhe të detyrueshme për t’u 

përmbushur. Pavarësisht se eksperienca në një fushë të caktuar është një element dhe kapacitet i 

rëndësishëm për të vërtetuar aftësitë e një operatori ekonomik, kjo nuk duhet të lejojë autoritetin 

kontraktor të përcaktojë dhe të vendosë kritere të ekzagjeruara. 

- Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Rikonstruksioni i institutit te 

zhvillimit te arsimit", konstatohet se nga AK është kërkuar që Operatori ekonomik duhet të paraqesë 

Çertifikate ISO/IEC 27001:2013, e cila është e paargumentuar nga AK. Kjo certifikatë specifikon 

kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e vazhdueshëm të një sistemi të 

menaxhimit të sigurisë së informacionit. Ai gjithashtu përfshin kërkesa për vlerësimin dhe trajtimin e 

rreziqeve të sigurisë së informacionit të përshtatura për nevojat e organizatës. Pra, siç shikohet kjo 

certifikatë nuk ka lidhje me objektin e prokurimit, pasi një OE që merret me ndërtim, rikonstruksion 

kjo certifikatë nuk i nevojitet. 

- Certifikata EN ISO 50001:2011, e cila është e paargumentuar nga AK. ISO 50001: 2011 specifikon 

kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e një sistemi të menaxhimit të 

energjisë, qëllimi i të cilit është t'i lejojë një ndërmarrje të ndjekë një qasje sistematike në arritjen e 

përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së energjisë, përfshirë efikasitetin e energjisë, 

përdorimin e energjisë dhe konsumin. ISO 50001: 2011 specifikon kërkesat e zbatueshme për 

përdorimin dhe konsumin e energjisë, duke përfshirë matjen, dokumentacionin dhe raportimin, 

hartimin dhe praktikat e prokurimit për pajisje, sisteme, procese dhe personel që kontribuojnë në 

performancën e energjisë.  

- Në procedurën me objekti "Rikonstruksioni i institutit te zhvillimit te arsimit Nga Ak është kërkuar 

Operatori ekonomik duhet të ketë një Mjek të ndërmarrjes. Vendosja e këtij kriteri është pa lidhje me 

objektin e prokurimit. Kërkesa që Operatori Ekonomik duhet të ketë ne stafin e tij mjekun e 

shoqërisë, në zbatim te VKM nr. 742, date 06.11.2003, është e shfuqizuar dhe për këtë arsye nuk 

duhej të ishte vendosur si kriter kualifikues. Kërkesa e mjekut të ndërmarrjes e justifikuar nga Njësia 

e Prokurimit sipas pikës 12/2 të VKM nr. 742 datë 06.11.2003 "Për disa shtesa dhe ndryshime në 

VKM nr. 692, datë 13.13.2001, i Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe 

mbrojtjes së shëndetit në punë" konstatohet se në Vendimin Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa 

ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit të Ministrave “Për aftësitë që 

duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e 

sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1, pika 3, germa “b” dhe pika 4 germa “b” thuhet 

shprehimisht se: Vendimi nr. 692, datë 13.13.2001, i Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të 

sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë”, shfuqizohet. Duke qenë se VKM nr. 742, datë 

06.11.2003 ka ndryshuar VKM nr. 692, datë 13.13.2001, rrjedhimisht edhe kjo e fundit rezulton të 

jetë e shfuqizuar, duke qenë se, akti bazë nuk ka më fuqi ligjore. Pra nga, autoriteti kontraktor ka 

përcaktuar një kriter jo në përputhje me përcaktimet ligjore si më sipër cituar, pasi kërkesa që një 
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shoqëri të ketë të një mjek në stafin e tij, nuk është sipas përcaktimeve të bëra në VKM nr. 108, datë 

9.2.2011 “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që 

merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”. (Trajtuar më hollësisht në faqet 90-133 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

15.1.Rekomandimi: 

- Nga Njësia e Prokurimit, të marrë masa që në procedurat që do zhvillohen në vazhdim në vendosjen 

e kritereve kualifikuese të mirë argumentohen. Nga Njësia e Prokurimit duhet të hartohen kritere 

kualifikuese në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në 

çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik, duke siguruar përdorim me 

ekonomicitet, efektivitet dhe eficensë të fondeve publike, dhe eliminimin e kritereve kualifikuese të 

cilat janë diskriminuese dhe nuk nxisin konkurrencën në procedurat e prokurimit. 

Në vijimësi 

16. Gjetje nga auditimi:  Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin 

"Shërbim Internetit në Sistemin Arsimor Parauniversitar", konstatohet është vendosur si kriter 

kualifikues ndaj OE certifikata EN ISO 50001:2011, e cila është e paargumentuar nga AK. ISO 

50001: 2011 specifikon kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e një sistemi 

të menaxhimit të energjisë, qëllimi i të cilit është t'i lejojë një ndërrmarje të ndjekë një qasje 

sistematike në arritjen e përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së energjisë, përfshirë 

efikasitetin e energjisë, përdorimin e energjisë dhe konsumin. ISO 50001: 2011 specifikon kërkesat e 

zbatueshme për përdorimin dhe konsumin e energjisë, duke përfshirë matjen, dokumentacionin dhe 

raportimin, hartimin dhe praktikat e prokurimit për pajisje, sisteme, procese dhe personel që 

kontribuojnë në performancën e energjisë. Pra, siç shikohet kjo certifikatë nuk  ka lidhje me objektin 

e prokurimit, pasi OE do japi internet dhe do vendosi paisjet e përcaktuara në specifikimet teknike 

dhe termave të referencës dhe kjo certifikatë i nevojitet MARS. 

- AK ka kërkua që OE ketë të paktën 30 te punësuar inxhinierë: telekomunikacion ose/dhe elektronik 

të shpërndarë në  territor, të garantuara këto me CV, kontrata pune, vërtetime të sigurimeve shoqërore 

dhe diploma dhe të vërtetoje praninë e një numri të konsiderueshëm punonjësish (mbi 300 punonjës), 

për sigurinë e një implementimi të shpejtë e sigurte. Listepagesat dhe vërtetimi për sigurimet 

shoqërore duhet të jenë për periudhën Tetor 2016-Mars 2017; të ketë të paktën 2 inxhinierë të pajisur 

me certifikate CompTia; të ketë të paktën 3 inxhinierë të pajisur me certifikate CCNA Certified 

Network Associate Routing & Sëitching; të ketë të paktën 3 inxhinierë të pajisur me certifikatë 

SCTE. 

Kërkesa e mësipërme, nuk është argumentuar apo bazuar diku numri kaq i lartë i specialistëve, në 

lidhje me afatin, volumin dhe objektin e kontratës, duke zvogëluar ndjeshëm konkurrencën e 

operatorëve. Kërkesat e OE duhet të ketë për punonjësit me certifikatat që kanë bërë, duke i ndarë me 

kërkesa kualifikuese teknike, e cila përbën deri diku diskriminim të operatorëve ekonomik, duke mos 

arsyetuar vendosjen kryesisht të certifikatave, me volumin e shërbimit që ka secili prej kërkesave të 

vendosura, pasi nuk mund të ekzistojnë disa operatorë ekonomik garues, që të zotërojnë të gjitha 

"trajnimet dhe certifikatat" e kërkuara në formë kërkesa kualifikuese. 

- Në këtë procedurë me shkresën nr. 4734 prot. Datë 09.05.2017, paraqitet ankesë pranë AK nga OE 

mbi kriteret kualifikuese, ku sqaron se në specifikimet teknike, pika e demarkacionit thuhet: 

Konfigurimi dhe aktivizimi i shërbimit do të bëhet nga kontraktuesi si për rastin e PC dhe rrjetin 

LAN, po ashtu edhe për PC apo laptop të tjerë. Ofertuesit duhet të bëjnë konfigurimin për pjesën 

fundore të ofrimit të shërbimit në mjediset e shkollave institucioneve, në laboratorët informatikë dhe 

PC të tjera ku do të ofrohet shërbimi internet për informatikë dhe PC të tjera ku do të ofrohet shërbimi 

Internet për periudhë 14 mujore, duke filluar nga data më e hershme e mundshme, e ofrimit të 

shërbimit nga kontraktuesi, por pa kaluar 10 javë nga data e nënshkrimit të kontratës. Pra ky operator 

sqaron se :Afati i implementimit të projektit 10 javë 10 x 6 ditë pune, në total 60 ditë. 1109 instalime 

/ 60 ditë = 18.5 instalime në ditë. 300 punonjës / 18.5 instalime në ditë = 16.2 punonjës për një 

instalim në ditë. Për maksimumin e instalimit mund të jetë 5 persona për 1 instalim x 19 instalime në 

ditë, në total 95 personel teknik për të kryer instalimet. 95 persona (instalatorë) + 30 inxhinierë + 20 

Help desk, në total për implementimin e projektit nevojiten 145 persona. 
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Nga MARS, konstatohet mospërdorim i mirë i fondeve publike në kundërshtime ligjore mbi rregullat 

e prokurimit publik, duke mos rritur efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të 

kryera nga autoriteti kontraktor. MARS, nuk ka siguruar mirë përdorim të fondeve publike dhe të ulë 

shpenzimet procedurale, nuk ka nxitur pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë, nuk ka nxitur 

konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë dhe nuk ka siguruar një trajtim të barabartë për të 

gjithë operatorët bazuar kritereve kualifikuese të padrejta. Ofertat më e leverdishme e BOE “A” sh.a 

& “A” sh.p.k me vlerë 129,021,000 lekë, kanë qenë më e leverdishme për MARS, në përputhje me 

parimet e ekonomicitetit dhe eficencës, bazuar kritereve të vlerësimit që është çmimi më i ulët. Pra 

nëse autoriteti kontraktor nuk do kishte përcaktuar kriteret e sipërcituara në DST, duke vendosur 

kritere që të nxisin konkurrencën dhe duke vlerësuar çmimin më të ulët, atëherë AK do të kishte 

mundur të kursente fondet publike me vlerë më të ulët prej 39,581,023 lekë me TVSH (162,005,186 

lekë - 129,021,000 lekë = 32,984,186 lekë x 20%), midis diferencës ofertës së “A”SH.A dhe ofertën e 

bashkimit të Operatorëve Ekonomik “A” sh.a & “A” sh.p.k. (Trajtuar më hollësisht në faqet 90-133 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

16.1.Rekomandimi: 

- Nga MARS në shërbimet e internetit të marrë masa që në procedurat që do zhvillohen në vazhdim 

në vendosjen e kritereve kualifikuese të mirë argumentohen. Nga Njësia e Prokurimit duhet të 

hartohen kritere kualifikuese në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe 

të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik, duke siguruar 

përdorim me ekonomicitet, efektivitet dhe eficensë të fondeve publike. 

Në vijimësi 

17. Gjetje nga auditimi:  Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin 

"Rikonstruksioni i shkollës së mesme Jakov Xoxa, Bashkia Fier", konstatohet se nga AK janë 

vendosur kërkesa për kualifikim në mënyrë të tillë që nuk  stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël 

dhe të mesëm. Kërkesat e veçanta të kualifikimit nuk janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me 

aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Nga AK është kërkuar Operatori ekonomik duhet të 

ketë një Mjek të ndërmarrjes. Kërkesa që Operatori Ekonomik duhet të ketë në stafin e tij mjekun e 

shoqërisë, në zbatim te VKM nr. 742, date 06.11.2003, është e shfuqizuar dhe për këtë arsye nuk 

duhej të ishte vendosur si kriter kualifikues.  

- Nga vlerësimi i ofertave, lidhur me Bashkimi i Operatoreve ekonomike “J & 2“ shpk, konstatohet se 

ky operator ekonomik do të shpallej i suksesshëm nëse nga AK nuk do të vendoseshin kritere të 

sforcuara që të nxisnin pjesëmarrjen. Në përputhje me LPP neni 53 pika 4 citon se: “Ak vlerëson një 

ofertë të vlefshme dhe nëse ajo përmban devijime të vogla të argumentuara të cilat nuk ndryshojnë  

thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera të përcaktuara në DT, si dhe gabime shtypi të 

cilat mund të korigjohen pa prekur përmbajtjen e saj”, duhej të merrte parasysh ofertën ekonomikisht 

më të ulët, bazuar çmimit më të ulët, pasi arsyet e s’kualifikimit nuk do të ndikonin në realizimin me 

sukses të kontratës. Pra nëse AK do të vendoste kritere kualifikuese në përputhje me objektin, 

volumin e kontratës të cilat duhej të lidheshin ngushtë me kriteret kualifikuese do të kishte të mundur 

të kursente dhe të mire administronte fonde publike. Oferta më e leverdishme e BOE ”J sh.p.k & 2 

sh.p.k", me vlerë 25,599,482 Lekë pa TVSH, kanë qenë më e leverdishme për Bashkinë Fier, në 

përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficensës, bazuar kritereve të vlerësimit që është çmimi më 

i ulët. Mos plotësimi i pikave në raportin e KVO, nga operatorët ekonomik nuk do të cenonte objektin 

e prokurimit pasi kërkesat kualifikuese rezultuan të tepërta dhe jo në përputhje me LPP. Diferenca e 

vlerës prej 7,486,293 lekë me TVSH (31,838,060 lekë - 25,599,482 lekë = 6,238,578 lekë x 20%), 

midis ofertës së ”J sh.p.k & 2 sh.p.k", dhe ofertën e Operatorit Ekonomik ”K” sh.p.k, përbën efekt 

financiar jo në përputhje me parimet e ekonomicitetit, efektivitetit dhe eficensës, të shkaktuar nga 

kriteret kualifikuese të sforcuara, të cilat rezultuan jo në përputhje me volumin e punimeve dhe jo në 

stimulin apo nxitje të konkurrencës. (Trajtuar më hollësisht në faqet 90-133 të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit). 

17.1.Rekomandimi: 

- Nga Bashkia Fier duhet të hartohen kritere kualifikuese në mënyrë të tillë që të stimulojnë 

pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat 
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e prokurimit publik, duke siguruar përdorim me ekonomicitet, efektivitet dhe eficensë të fondeve 

publike. 

Në vijimësi 

18.Gjetje nga auditimi:  Nga verifikimi i shkollës “Jakov Xoxa” të kryer sipas kontratës së 

punimeve nr. 6186/7 datë 14.09.2018 është nënshkruar midis AK bashkisë dhe OE ”K” me vlerë 

38,205,671 me TVSH. Lidhur zbatimin e kontratës u konstatua  se punimet nuk janë realizuar dhe 

shkolla ndodhet në kushtet pa ndricim dhe pa ujë. Kjo për shkak të Vendimit nr. 7 datë 11.05.2018 

“Për shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja I, për vitin 2018, grantet “Arsimi” paragrafi 

Shënime, në pikën 1 është përcaktuar se “Vlera e plotë e projektit” përfaqëson vlerën e plotë të 

zbatimit të punimeve sipas projektit (paraqitur nga aplikuesi sipas fazës/projektit që financohet). 

Diferenca midis vlerës së projektit me vlerën e kontratës (nëse ka një të tillë, pas prokurimit publik 

dhe mbas nënshkrimit të saj), do t’i zbritet financimit me burim grantet “Arsim”, pjesë e buxhetit të 

Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Por në fakt vlera e plotë e miratuar sipas Vendimit nr. 7 datë 

11.05.2018 të komisionit të zhvillimit rajoneve është 63,197,856 lekë.  

- Kontratohet se nga Bashkia Fier janë shkelur rregullat e bashkëfinancimit, duke krijuar konfuzion 

pasi ka realizuar një ndarje të projektit, ku punimet ndërtimore do të realizohen nga OE fitues në 

prokurim dhe punimet elektrike e hidraulike nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike. Ndarja e 

punimeve të objektit është në kundërshtim të plotë me ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin 

dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” i ndryshuar, me Udhëzimin Nr. 2, datë 13.5.2005 “Për 

zbatimin e punimeve të ndërtimit”, Udhëzimin Nr. 1, datë 16.6.2011 “Për disa ndryshime në 

udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit”, veprime të cilat ngarkojnë me përgjegjësi Bashkinë Fier. Legjislacioni i 

punimeve mbi zbatimin e punimeve, pasqyron qartazi se në një objekt, ku jepet leja e ndërtimit, 

dorëzimi i sheshit të ndërtimit, nuk mund të ndërhyjnë palë të treta si Ndërmarrja e Shërbimeve 

Publike, për instalimet elektrike, hidraulike dhe MKZ. Referuar projekt-preventivit të punimeve dhe 

sipas kushteve të zbatimit të punimeve, shumë zëra ndërtimorë nuk mund të realizohen pa shtrirje e 

linjave dhe tubacioneve elektrike, hidraulike etj. Pra nuk mund të realizohen pllakat, suvaja, tavanet 

etj, pa u realizuar instalimet elektrike që duheshin realizuar nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, 

por të cilat janë realizuar nga sipërmarrësi i punimeve me kostot e tij vetëm me qëllim përfundimin e 

punimeve ndërtimore.  

Nga shkelja e rregullave të bashkëfinancimit konstatohet se shkolla e mesme Jakov Xoxa, nuk është 

përfunduar akoma, ku nuk ishin realizuar punimet elektrike dhe hidraulike. Nga Janari 2019 deri në 

Tetor 2019, shkolla nuk ishte në funksion të normave dhe standardeve të mësimdhënies pasi 

mungonte energjia elektrike dhe uji në tualete. (Trajtuar më hollësisht në faqet 90-133 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

18.1.Rekomandimi: 

-MASR   pavarësisht se diferenca midis vlerës së projektit me vlerën e kontratës ( pas prokurimit 

publik dhe mbas nënshkrimit të saj), i zbritet financimit me burim grandet “Arsim”, dhe është pjesë e 

buxhetit të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në bashkëpunim me Bashkinë Fier duhet të 

marrin masa të menjëhershme, për zgjidhjen e situatës për përfundimin e rikonstruksionit së shkollës 

Jakov Xoxa, duke siguruar fondet e mbetura, për tu financuar me qëllim që shkolla të vihet në kushte 

normale të funksionimit të saj. 

Në vijimësi 

19.Gjetje nga auditimi:  Nga krahasimi i të dhënave të pasqyruara në lidhje me vitin e mëparshëm 

gjatë raportimit të pasqyrave financiare të vitit 2018, me pasqyrat financiare të dorëzuara për vitin 

2017 konstatohet se ka diferenca. Kështu nëse të ardhurat jo tatimore për vitin 2017 rezultojnë në 

shumën 13,744 mijë lekë , në krahasimin dy vjeçar të pasqyrave të vitit 2018, kjo llogari rezulton në 

shumën 86,035 mijë lekë, ose 72,291 mijë lekë më shumë. Posti “Të ardhura jo tatimore” midis dy 

pasqyrave konstatohet se ka ndryshime në Llogaritë 7111, “Të ardhura sekondare e pagesa 

shërbimesh”, Llog. 7113 “Të ardhura nga shitja e mallrave e shërbimeve” dhe Llog. 719 “Të ardhura 

të tjera jo tatimore”. Diferenca konstatohen edhe në zërin e rezultatit të veprimtarisë, ku sipas kësaj 

pasqyre, për vitin e mëparshëm 2017 rezultati i periudhës është 83,993 mijë lekë, ndërsa sipas 

pasqyrave financiare të vitit 2017 kjo rezulton 0. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me 
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Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar, Neni 10, 

11. (Trajtuar më hollësisht në faqet 90-133 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

19.1.Rekomandimi: MASR të marrë masat e nevojshme në sistemimin e diferencave të të ardhurave 

dhe rezultatit të veprimtarisë së institucionit për vitin 2017. 

Në vijimësi 

20. Gjetje nga auditimi:  Nga auditimi  u konstatua se vlera e detyrimeve të mbartura dhe ato të 

krijuara rishtazi për MASR-në (përfshirë gjithë sistemin arsimor) deri më 31.12.2018 ka një rritje dhe 

kjo vjen jo si pasojë e detyrimeve të aparatit por si shkak i rritjes së detyrimeve në IAL-publike. Nga 

IAL publike për vitin 2018, konstatohet një rritje e detyrimeve të prapambetura afro 3 herë më shumë 

në krahasim me një vit më parë. Nga viti 2017, IAL publike trashëguan në vitin 2018 detyrime në 

masën 93.3 milion lekë, dhe në fund të periudhës 2018, detyrimet janë realizuar nga: 

-Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në shumën prej 231.3 milion lekë ose 92 % të detyrimeve 

totale të raportuara. 

-Universiteti i Tiranës në shumën prej 12.2 milion lekë ose 4.8 % të detyrimeve te pa likuiduara. 

-Universiteti i Mjekësisë Tiranë në shumën prej 1.2 milion lekë ose 0.5% të detyrimeve te pa 

likuiduara. 

-Institucionet e tjera publike nuk kanë detyrime financiare të krijuara rishtazi për vitin 2018. 

Pra sikurse konstatohet peshën kryesore ose 92 % të detyrimeve totale e zë UAMD. 

Deri në shtator të viti 2019, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, ka detyrime të palikuiduara në 

vlerën 242.7 milion lekë. Në këtë vlerë  shuma prej 196,818,132 lekë e zë kontrata në lidhje me 

punimet ndërtimore për ndërtimin e kampusit të ri universitar  dhe pajisja e godinës së re me orenditë 

e nevojshme. 

Kontrata e parë është ajo me nr. 910/6.prot , datë 24.01.2013 ”Për ndërtimin e kampusit të ri 

Universitar” si dhe godina e dytë për Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës, shtesa. Kjo kontratë 

ka pasur vlerë fillestare 636,303,341 lekë dhe shtesë kontrate prej 113,000,638 lekë, pra në total një 

vlerë prej 749,303,979 lekë.Nga MASR në lidhje më këtë kontratë janë paguar nga buxheti i shtetit 

vlera 285,519,009  lekë dhe nga të ardhurat e universitetit është paguar vlera 260,061,761 lekë.Vlera 

e mbetur për të cilën Universiteti është debitor deri në dhjetor 2018, është 203,723,210 lekë. 

Universiteti i Durrësit vazhdon të ketë përsëri akumulim të detyrimeve të prapambetura sepse 

përgjatë 9-mujorit të parë të vitit aktual 2019, nga granti i miratuar për mbështetjen studentore, 

88,900,000 lekë janë përdorur për rimbursimin e tarifave të shkollimit. 

MASR shprehet se : Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në 

institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, këto institucione gëzojnë autonomi 

financiare dhe shlyerja e detyrimeve të krijuara rishtazi realizohet nga të ardhurat e krijuara nga këto 

institucione dhe jo nga fondet buxhetore, por nisur nga situata që paraqitet tek Universiteti i Durrësit 

rezulton që detyrimet vijnë duke u rritur dhe në lidhje me këto nga buxheti i shtetit janë paguar 285,5 

mln lekë dhe nga të ardhurat e universitetit janë paguar 260 mln lekë . Nisur nga të ardhurat që ky 

institucion mbledh probabiliteti më i madh është që këto detyrime të vazhdojnë të paguhen nga 

buxheti i shtetit dhe jo nga të ardhurat e krijuara nga ky institucion, duke e rënduar përherë e më 

shumë atë. 

 Për periudhën 2016-2018, nga fondi i të ardhurave të Universitetit janë paguar 127,188,405 lekë 

vetëm për orët e zhvilluara mbi normë nga personeli akademik. Nisur nga të ardhurat që IAL 

realizojnë për periudhën në auditim konstatohet se këto të ardhura janë shumë më të vogla në raport 

me shpenzimet që këto universitete kanë dhe konkretisht situatë problematike paraqitet tek UAMD, 

Universiteti i Vlorës, Universiteti i Shkodrës, Universiteti i Korçës dhe Universiteti I Sporteve. Për sa 

më sipër nuk ka një analizë të detajuar në lidhje me Universitetin e Durrësit, si nga MASR ashtu edhe 

nga Administratori dhe Bordi I këtij Universiteti nëpërmjet krijimit të një sistemi të përshtatshëm dhe 

efektiv të menaxhimit financiar dhe kontrollit, si dhe përdorimit të fondeve publike, në mënyrë të 

ligjshme, me ekonomi, efektivitet dhe efiçencë. Nuk ka një planifikim të mirëfilltë të ardhurash ku të 

parashikohet me afate konkrete mënyra  se si do të ulet ky detyrim, si dhe nuk ka nxjerrje përgjegjësi 

as nga Ministria e Arsimit e as nga Bordi i Universitetit,  kur jemi përpara një fakti të pamohueshëm 

që ky borxh do të vazhdojë të rëndojë buxhetin e Shtetit , edhe pse Ligji 80/2015 “Për arsimin e lartë 

dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, iu jep autonomi 
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financiare,  dhe shlyerja e detyrimeve të krijuara rishtazi realizohet nga të ardhurat e krijuara nga këto 

institucione dhe jo nga fondet buxhetore. (Trajtuar më hollësisht në faqet 75-90 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

20.1.Rekomandimi: 
MASR në bashkëpunim më UAMD( Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës) të ngrejë një grup 

punë që të kryejë  një analizë të hollësishme ku të detajohet detyrimi i krijuar që në gjenezë në lidhje 

me kontratën e ndërtimit dhe mobilimit të Universitetit, si dhe të nxirren përgjegjësitë për veprimet 

dhe mosveprimet për rastin konkret duke përpiluar një plan masash dhe afatesh të mirë përcaktuara 

për ndarjen dhe pagimin e këtij borxhi gjithnjë e në rritje. 

Menjëherë 

 

 

C.  MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN, MENAXHIMIN PA EKONOMICITET, EFICENCE DHE 

EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE: 

 C.1.Shpenzime joefektive për buxhetin e shtetit, për shumën 316,910,644 leke, 

1-Gjetje nga auditimi:  Nga auditimi u konstatuan shpenzime joefektive për buxhetin e shtetit, për 

shumën 316,910,644 leke, nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore e ndarë ;  

-Aparati i MASR nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore shuma është në vlerë 46,699,644 lekë. 

 -Ndërkohë  për njësitë e tjera shpenzuese ku përfshihen Njësitë Arsimore vendore, IAL si dhe  

Institucione të tjera varësie kjo shumë është në vlerë 270,211,000 lekë. 

Konkretisht nga ana e MASR u konstatua se sipas vendimeve gjyqësore të formës së prerë, si dhe  

likuidimet e kryera nëpërmjet bankës, vlera për  likuidim për 11 punonjës të larguar padrejtësisht nga 

puna është në shumën 46,699,644 lekë për periudhën në auditim. Shumat e detyrimeve për vendimet 

gjyqësore të paguara nga buxheti i shtetit për vitin 2017 janë në vlerën 20,646,317 lekë dhe për vitin 

2018 në vlerën  21,086,268 lekë, dhe mbetur për tu shlyer në 2019 vlera prej 4,967,059 lekë.  Për të 

gjitha këto vendime edhe pse kanë qenë të formës së prerë, të gjitha pagesat nuk janë kryer 

vullnetarisht nga MASR, por janë kryer në bazë të urdhër ekzekutimeve të lëshuara nga përmbaruesit 

privat, ku është paguar nga buxheti i shtetit kosto shtesë në shumën prej 2,401,276  lekë për tarifa 

përmbarimore. 

Sipas planit të masave të marrë për likuidimin e detyrimeve të prapambetura që vijnë nga ekzekutimi 

i vendimeve gjyqësore të formës së prerë, me shkresën nr. 9971/7, datë 20.9.2018, , si dhe shkresën 

nr. 11422/1,datë  14.11.2018 të destinuara për likujdimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë,  

MASR ka kërkuar fonde shtesë për likujdim të vendimeve për Drejtoritë dhe Zyrat Arsimore, në vlerë 

totale 70,701,105 lekë. 

Në mënyrë të përmbledhur vetëm MASR për një periudhë 4 vjeçare ka realizuar pagesa për 

likujdimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë për periudhën 2014-2018, në masën 

163,690,000 lekë.  

Njësitë e tjera shpenzuese ku përfshihen Njësitë Arsimore vendore, IAL si dhe  Institucione të tjera 

varësie kjo shumë është në vlerë 856,238,000 lekë.(Trajtuar më hollësisht në faqet 90-133 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

1.1.Rekomandimi:  

a) Institucioni i MASR  të analizojë dhe nxjerrë përgjegjësitë për shumat e shpenzuara sa më lartë për 

ekzekutimin vendimeve gjyqësore, si shpenzime joefektive për buxhetin e shtetit dhe të mos lejojë 

kryerjen e pagesave të kësaj kategorie pa analizuar dhe nxjerrë përgjegjësitë. 

 

Në vijimësi 

C.2.Shpenzime joefektive për buxhetin e shtetit, për shumën 47, 067,316 leke në fushën e prokurimit 

publik 

2. Gjetje nga auditimi:  Nga auditimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për 

vitin 2017, në procedurën e prokurimit me objekt "Shërbim Internetit në Sistemin Arsimor 

Parauniversitar", konstatohet se MARS, nuk ka siguruar mirë përdorim të fondeve publike, nuk ka 

nxitur pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë, konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë dhe 
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nuk ka siguruar një trajtim të barabartë për të gjithë operatorët bazuar kritereve kualifikuese të 

padrejta. Ofertat e BOE “A” sh.a & “A” sh.p.k me vlerë 129,021,000 lekë, kanë qenë më e 

leverdishme për MARS, në përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficensës, bazuar kritereve të 

vlerësimit që është çmimi më i ulët. Pra nëse autoriteti kontraktor nuk do kishte përcaktuar kriteret e 

sipërcituara në DST, duke vendosur kritere që të nxisin konkurrencën dhe duke vlerësuar çmimin më 

të ulët, atëherë AK do të kishte mundur të kursente fondet publike me vlerë më të ulët prej 

39,581,023 lekë me TVSH (162,005,186 lekë - 129,021,000 lekë = 32,984,186 lekë x 20%), midis 

diferencës ofertës së “A”sh.a dhe ofertën e bashkimit të Operatorëve Ekonomik “A” sh.a & “A” 

sh.p.k. (Trajtuar më hollësisht në faqet 90-133 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.2.Rekomandimi: 

- Nga MARS, të marrin masa, të analizojë me grup pune të vecantë, shaqet dhe arsyet e menaxhimit 

të fondeve në shumën prej 39,581,023 lekë, pa efektivitet, pa eficensë dhe pa ekonomicitet.  

Menjëherë 

3. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në procedurën e 

prokurimit me objekt "Rikonstruksioni i shkollës së mesme Jakov Xoxa, Bashkia Fier", konstatohet 

se nga Ak janë vendosur kërkesa për kualifikim në mënyrë të tillë që nuk  stimulojnë pjesëmarrjen e 

biznesit të vogël dhe të mesëm. Kërkesat e veçanta të kualifikimit nuk janë në përpjesëtim dhe të 

lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Nëse AK do të vendoste kritere 

kualifikuese në përputhje me objektin, volumin e kontratës të cilat duhej të lidheshin ngushtë me 

kriteret kualifikuese do të kishte të mundur të kursente dhe të mire administronte fonde publike. 

Oferta më e leverdishme e BOE ”J sh.p.k & 2 sh.p.k", me vlerë 25,599,482 Lekë pa TVSH, kanë 

qenë më e leverdishme për Bashkinë Fier, në përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficensës, 

bazuar kritereve të vlerësimit që është çmimi më i ulët. Diferenca e vlerës prej 7,486,293 lekë me 

TVSH (31,838,060 lekë - 25,599,482 lekë = 6,238,578 lekë x 20%), midis ofertës së ”J sh.p.k & 2 

sh.p.k", dhe ofertën e Operatorit Ekonomik ”K” sh.p.k, përbën efekt financiar shkaktuar nga kriteret 

kualifikuese të sforcuara, të cilat rezultuan jo në përputhje me volumin e punimeve dhe jo në stimulin 

apo nxitje të konkurrencës. (Trajtuar më hollësisht në faqet 90-133 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

3.3.Rekomandimi 

- Nga Bashkia Fier, të marren masa, të analizojë me grup pune të vecantë, shkaqet dhe arsyet e 

menaxhimit të fondeve në shumën prej 7,486,293 lekë, pa efektivitet, pa eficensë dhe pa 

ekonomicitet. 

Menjëherë 

 

V. OPINIONI I AUDITIMIT: 

 

I.Opinion mbi përputhshmërinë(i kualifikuar) 

Ne audituam përputhshmërinë e veprimtarisë së Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR), me 

kriteret e vlerësimit përfshirë kuadrin ligjor, rregullat, rregulloret dhe marrëveshjet që lidhen dhe 

ndikojnë në përdorimin e fondeve/burimeve të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, gjatë 

ushtrimit të aktivitetit përkatës. 

Mbështetur mbi punën audituese në përfundim rezultoi se, në opinionin tonë, aktiviteti i MASR-s, me 

përjashtim të çështjeve të trajtuara në bazën e opinionit të kualifikuar, është në të gjitha aspektet 

materiale, në përputhje me kriteret e vlerësimit, si dhe me parimet dhe rregullat e aplikueshme, 

 Baza për opinionin e përputhshmërinë1: 

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

Publik (ISSAIs) mbështetur në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe 

ISSAI 30- Kodi Etik, apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin përputhshmërisë të një 

institucioni ndërkombëtar, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 4000 ”Standardi i Auditimit të 

Përputhshmërisë”. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e 

                                                           
1 Mbështetur mbi ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”. 
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sipërpërmendura, përfshirë këtu edhe Kodin e Etikës së KLSH-së, miratuar me Vendimin nr. 27, datë 

20.04.208, të Kryetarit të KLSH-së. 

 Auditimi ynë përfshin kryerjen e procedurave me qëllim marrjen e evidencave të auditimit mbi 

ligjshmërinë dhe rregullshmërinë e transaksioneve,duke vlerësuar materialitetin, risqet dhe kampionin 

e transaksioneve me kriteret e parashikuara. 

Nga auditimi mbi përputhshmërinë, sa i takon shkallës së zbatimit nga subjekti MASR,  të 

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

të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), bazuar në procedurat e kryera dhe 

evidencën e përftuar u evidentua në përgjithësi zbatimi i tyre dhe nuk ka raste mospërputhjesh 

materiale për të raportuar,por u konstatuan edhe devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, ku 

veçojmë mosrealizim të fondeve dhe projekteve të parashikuara  në Buxhetin faktik, si dhe në fushën 

e prokurimeve publike, ku përllogaritja e fondit limit kryhet duke  marre oferta te OE të cilët janë në 

dijeni të të dhënave të tenderit mbi sasinë dhe objektin e detajuar që prokurohet, nuk argumentohet se 

si u përzgjodhën operatorët ekonomikë që paraqitën ofertat  lidhur me objektin e prokurimit,kjo për 

faktin se janë të njëjtët OE që kanë marrë pjesë dhe janë shpallur fitues të kontratës së prokurimit etj. 

Auditimi i përputhshmërisë në MASR është kryer bazuar në kriteret e auditimit të përputhshmërisë 

dhe audituesit nën gjykimin profesional e të pavarur japin opinion të kualifikuar,kur rezultojnë 

devijime materiale  mbi nivelin e materialitetit të llogaritur sipas Aneksit.1 të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit, për të cilën japim opinion të  kualifikuar2. 

II.Opinion mbi pasqyrat financiare (i kualifikuar)  

Ne audituam pasqyrat financiare të Ministrisë së Arsimit,Rinisë dhe Sporteve më datë 31.12.2018, të 

cilat përbëhen nga Bilanci, Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve, Pasqyra e Fluksit të Arkës, dhe 

Pasqyra e Lëvizjes së Kapitalit si dhe shënimet shpjeguese që shoqërojnë pasqyrat. 

Në opinionin tonë, transaksionet e kryera për ekzekutimin e buxhetit dhe pasqyrimi në veprimet 

përgjatë raportimit financiar dhe janë në përputhje me ligjin për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare, si dhe me ligjet dhe rregullat përkatëse të financave publike, përfshirë rregullat për 

prokurimet dhe ato të buxhetit.  Megjithatë, nga auditimi i pasqyrave financiare, mbështetur në 

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit dhe Standardin ISSAI 1700, u konstatuan edhe anomali në 

plotësimin e pasqyrave financiare dhe zbatimin e kuadrit ligjor dhe rregullator në fuqi (të paraqitura 

më lartë), të konsideruara materiale, por jo të përhapura, për të cilën japim opinion të  kualifikuar3 

Baza për opinionin mbi pasqyrat financiare 

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

Publik (ISSAIs). Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më hollësisht në 

seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare”, pjesë e raportit tonë 

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

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

që lidhen me auditimin e pasqyrave financiare të një institucioni ndërkombëtar, të cilat janë 

përmendur në ISSAI-n 1700 ”Standardi i Auditimit të Financiar”. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë 

tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura, përfshirë këtu edhe Kodin e Etikës së 

KLSH-së, miratuar me Vendimin nr. 27, datë 20.04.208, të Kryetarit të KLSH-së. Gjithashtu, ne 

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

të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të kualifikuar të auditimit. 

 

  

 “Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi” 

 

GRUPI I AUDITIMIT               

 Marjola LLANAJ, 

                                                           
2 - Sipas Manualit të Auditimit të Përputhshmërisë të KLSH-së, (fq.65-66), kapitulli V, pika 5.4, “Opinioni i kualifikuar”, mund të shprehe nje opinion 

me reserve kur devijimet jane material por jot e perhapura.  
3- Sipas Manualit të Auditimit Financiar të KLSH-së, kapitulli IV, pika 4.2, “Opinioni me rezerve” do të jepet në rastet kur audituesi nuk është dakord ose është i pasigurt 

për një ose më shumë çështje specifike që bëjnë pjesë në pasqyrat financiare të cilat janë materiale, por jo thelbësore për arsyetimin e pasqyrave. Nëse efekti financiar i 

paqartësisë apo i mosmarrëveshjes është i përcaktuar si shumë nga audituesi, ndonëse nuk është gjithmonë e praktikuar ose e përshtatshme, atëherë kjo do të shërbente si 

ndihmë për përdoruesit e pasqyrave. 
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            Bashkim ARIZAJ   

 

 

 

 

ANEKSE  

 

Anekset janë pjesë përbërëse e Raportit të Auditimit ku në mënyrë më të zgjeruar  trajtohen çështje t 

e mëposhtme: 

Aneksi nr.1:  Mbi vlerësimin e riskut. 

Aneksi nr. 2: Llojet e opinionit të aplikuara nga KLSH-ja.   

Aneksi nr.3:  Qasja dhe metodologjia e Auditimit. 

Aneks nr 4:    Procedurat e prokurimit publik. 

Aneksi nr.5:  Objeksionet e paraqitura nga MASR. 

 

ANEKSI 1:  MBI VLERËSIMIN E RISKUT. 

 

Kemi ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim sigurimin e nivelit të kërkuar 

të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të subjektit. Informacion të vlefshëm morëm 

dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë subjekti për vlerësimin e riskut, duke ja nënshtruar 

skepticizmit profesional nga ana e audituesve.  

- U krye planifikimi dhe identifikimi i riskut të auditimit. Njohja me subjektin që auditohet për të 

kuptuar të gjithë elementët e mjedisit të kontrollit. U identifikuan dhe vlerësuan zonat kryesore të 

llogarisë dhe shënimeve shpjeguese për të përcaktuar pohimet kryesore të auditimit në bazë të 

materialitetit të përcaktuar. 

-U përcaktua strategjia dhe vlerësimi i riskut duke identifikuar klasat e transaksioneve dhe 

kontrolleve kyçe. Kuptimi i proceseve të rrjedhjes së punës dhe kontrollet bazë të aplikuara. U 

përcaktuan kontrollet kryesore për tu testuar dhe vlerësimi paraprak i kombinuar i riskut (i rishikuar 

përgjatë gjithë punës audituese). U përcaktuan testet e kontrolleve dhe testet thelbësore të auditimit 

që do të kryhen në bazë risku. 

- U ekzekutuan procedurat e testimit si testimi i funksionimit të kontrolleve kryesore të entitetit, 

përfshirë zbatimin e kuadrit rregullator për menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe saktësia e 

veprimeve rregulluese dhe mbyllëse për paraqitjen e pasqyrave financiare. 

Nisur nga gjykimi dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, duke ditur që materialiteti shpreh nivelin 

maksimal nivelin të devijimit, që audituesi e vlerëson si të mundshëm për të influencuar te 

përdoruesit e informacionit financiar, kemi përcaktuar materialitetin në masën 2% për të gjitha 

zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar. Nën gjykimin profesional të audituesit, grupi i 

punës ka marrë në konsideratë faktorët e riskut prej 0,7 % për shpenzimet dhe 2% për 

investimet, për tu konsideruar, pasi gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është arritur në përfundimin 

që sistemet e kontrollit të brendshëm kanë risk të ulët deri në të moderuar. Metodologjia e aplikuar 

gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara nga vetë subjekti. 

Mbi transaksionet u aplikuan: 

- teste të kontrolleve për të verifikuar se si kanë funksionuar sistemet e kontrollit të brendshëm 

(u analizua menaxhimi financiar dhe kontrolli);  

Nën gjykimin profesional të audituesve të pavarur, për përzgjedhjen e kampioneve për ekzaminim, në 

zërat e shpenzimeve, u morën në konsideratë dy elementë:  
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- Risku i lidhur me shpenzimin specifik; 

- Pesha specifike që ky zë shpenzimesh zë ndaj totalit të shpenzimeve të subjektit. 

Referuar përcaktimeve të Manualit të Auditimit të Përputhshmërisë ,paragrafi 2.4, (KLSH, Tiranë 

2015, fq.18), përcaktohet se: 

Për të përzgjedhur minimumin e cështjeve për auditimi, (në këtë rast 90 çështje ose artikuj) mbi 

këta zëra shpenzimesh, u aplikuan format e përllogaritjes si më poshtë: 

Në kuadër të auditimit të përputhshmërisë, cilësia ose efektiviteti i sistemeve të kontrollit mund të 

përcaktohet në bazë të nivelit 0,7- 2% të materialitetit nëse auditimi jep siguri të arsyeshme (për 

shembull, bazuar mbi teste të mjaftueshme kontrolli dhe/ose teste thelbësore):  

 kur një dobësi e sistemit nuk sjell gabime material, në këtë rast sistemi i kontrollit të brendshëm 

do të klasifikohet si “efektiv”; 

 kur gabimet/parregullsitë, të cilat nuk janë parandaluar, zbuluar dhe korrigjuare tejkalojnë 

pragun e materialitetit prej 2%,; në këto raste, sistemi i kontrollit të brendshëm do të 

klasifikohet si “pjesërisht efektiv” ose “jo efektiv”. 

I.  ANALIZA E RISQEVE: 

 

1.Risku i brendshëm (i trashëgueshëm) IR për MASR: 

Risku i brendshëm i shmangies nga përputhshmëria, ose gabimi, është analizuar nga grupi i auditimit 

duke përdorur gjykimin në vlerësimin e një sërë faktorësh, (në referencë të kreut 3.1 të MAP të KLSH, 

fq 19 dhe 38), që përfshijnë:  

 

Shkallëzimi IR: 

Risku i ulët: ngjyrë jeshile, deri në 0,5 

Risku i ulët: ngjyrë verdhë, 0.6 deri në 0,1 

Risku i ulët: ngjyrë jeshile, 1 

 

 kompleksitetin e strukturave menaxhuese: jeshile, vlerësuar 0,2 

 kompleksitetin e kuadrit normues dhe ligjor: kuqe, vlerësuar 1.0 

 hyrjen në zbatim të dispozitave të reja ligjore ose ndryshimet në rregullat ekzistuese: verdhë, 

vlerësuar 0,6 

 shërbime dhe programe të realizuara nga palë të treta: jeshile deri tek e verdhë në pak raste, 

vlerësuar 0,8   

 pagesa dhe fatura të kryera mbi baza pretendimesh ose deklarimesh: (nuk janë vërtetuar raste të 

tilla nga testimi), jeshile, vlerësuar 0,3 

  numrin dhe shumë llojshmërinë e përfituesve: verdhë, vlerësuar 0,85 meqenëse nomenklatura e 

mësuesve që trajtohen me paga dhe orë suplementare është shumë e gjerë si dhe krahas kësaj 

kryhet subvencionimi i pagesave të transportit për nxënësit e mësuesit që mësojnë e punojnë 

jashtë vendbanimit të tyre.  

 

Mesatarja për 6 zërat e listuar më sipër: 3,75/6 = 0,625 d.m.th e verdhë, risk i mesëm. 

 

2. Risku i kontrollit (CR) për institucionin MASR: 

Risku i kontrollit është risku që një anomali materiale mund të ndodhë dhe mund mos të parandalohet 

ose zbulohet dhe korrigjohet në kohë nga sistemet e kontrollit të brendshëm. Kur audituesi parashikon 

të mbështetet në vlerësimin e riskut të kontrollit për të zvogëluar shkallën e përdorimit të procedurave 

thelbësore (substantive) sa i takon përputhshmërisë, ai kryen gjithashtu vlerësime paraprake të riskut 

të kontrollit dhe planifikon e kryen teste të kontrollit, në mënyrë që të mbështesë këtë vlerësim. 

(Shiko fq. 44 të manualit) 
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Statusi i kontrollit  

 te brendshëm 

Risku i 

kontrollit 

Përshkrimi Risku i kontrollit 

 për MASR 

Shumë i mirë I ulët  

Deri në 0.15  

 kontrollet kanë funksionuar 

vazhdimisht në mënyrë efektive, 

gjatë gjithë periudhës në shqyrtim. 

 

I mirë I ulët  

0.15 - 0.25 

janë vërejtur mangësi në 

efektivitetin dhe vazhdimësinë e 

kontrollit, por sistemi në tërësi nuk 

konsiderohet “jo i besueshëm”. 

I mesëm  

(vlerësuar 0.24) 

dobët I lartë 

0.26 - 1.0 

kontrollet janë të pabesueshme, 

p.sh. kontrollet nuk kanë 

funksionuar sipas pritshmërive 

dhe/ose në mënyrë të vazhdueshme 

gjatë periudhës nën shqyrtim, 

dhe/ose nuk është i mundur testimi i 

tyre.   

 

 

3. Risku i moszbulimit (DR) për institucionin MASR: 

Risku i moszbulimit është risku që grupi i auditimit të mos zbulojë gabime materiale të cilat kanë 

ndodhur dhe nuk janë parandaluar ose zbuluar dhe korrigjuar në kohë nga sistemi i kontrollit të 

brendshëm.  

 “Kontrolli i Lartë i Shtetit kërkon një nivel sigurie 95% nga testet e kryera, që mund të vijnë nga 

kontrollet ose tërësisht nga procedurat thelbësore, në varësi të vlerësimit të audituesit sa i takon riskut të 

brendshëm dhe riskut të kontrollit” (faqe 19 dhe 30 e manualit). Për institucionin e KLSH risku i 

auditimit është pranuar 5 %. Pra AR= 5%. 

 

Risku i auditimit AR: 

AR = IR X CR X DR 

5% =0.625 X 0.24 X DR 

 0.05 = 0.625 X 0.24 X DR 

DR= 0.05 / 0.15 =0.33 

 

II. PERZGJEDHJA E KAMPIONIT TE AUDITIMIT: 

 

Tre mënyrat e përzgjedhjes së kampioneve: Statistikore dhe Jostatistikore: 

   Përzgjedhja e 100% të artikujve, 

   Përzgjedhja e artikujve të veçantë; 

   Testimi i kampionëve 

 Konfirmim nga të tretët,  

Në bazë të të dhënave kontabile përkatëse janë përpiluar Pasqyrat e llogaridhënies vjetore mbi 

llogaritë e vitit ushtrimor (bilanci), që janë  raportuar rregullisht si më poshtë: 

• për vitin 2017 janë dorëzuar pranë Degës së Thesarit  

• për vitin 2018 janë dorëzuar pranë Degës së Thesarit  

• Nga ana tjetër, situacionet progresive vjetore janë rakorduar dhe kundër-

firmuar rregullisht nga përfaqësuesi i Degës së Thesarit Tiranë . Realizimi i buxhetit 

është raportuar Degës së Thesarit, si vijon: 

-për vitin 2017 me shkresën e datës 24.1.2018, 



 

177 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 Raport Përfundimtar për auditimin financiar e të përputhshmërisë të ushtruar në 

“Ministrinë e Arsimit,  Sportit dhe Rinisë Tiranë” 
 
 

 

-për vitin 2018 me shkresën e dates 15.1. 2019. 

Transaksionet e përzgjedhura për t’ju nënshtruar testeve të detajeve, u kryqëzuan me informacionin e 

gjeneruar nga Dega e Thesarit. U verifikuan situacionet dhe akt-rakordimet e mbajtura per dy vitet 

me degët e thesarit. 

  

 Intervistimi  

Janë zbatuar dhe dokumentuar procedurat e intervistimit /sqarimit të çështjeve të vlerësuara me 

Drejtorin e Përgjithshëm  z. A K,etj.  

 Raporte dhe Informacione 

Janë administruar dhe shfrytëzuar: 

- Raporti i KLSH në MASR për auditimin e mëparshëm,  

 Pyetësorët për vlerësimin e e sistemeve të Kontrollit të Brendshëm. 

Janë analizuar dhe vlerësuar në përputhje me kriteret pyetësori i KB për vitin 2017, ai i vitit 2018 si dhe 

regjistri i riskut i hartuar per gjithë periudhën objekt auditimi.   

 

 
 

 

ANEKSI 2:  SQARIM RRETH LLOJEVE TË NDRYSHME TË OPINIONEVE TË  

  APLIKUARA NGA KLSH. 

 

A. Audituesi duhet të shprehë një opinion të pamodifikuar mbi ligjshmërinë dhe rregullshmërinë e 

transaksioneve kur audituesi konkludon se, transaksionet përputhen, në të gjitha aspektet materiale, 

me kuadrin ligjor dhe rregullator që zbatohet për transaksione të tilla. 
1. Një opinion i pakualifikuar (pa rezervë) jepet kur audituesi është i kënaqur në të gjitha aspektet 

materiale se:  

(a) pasqyrat financiare janë përgatitur duke përdorur baza të pranueshme të kontabilitetit dhe 

politika të cilat janë aplikuar në vazhdimësi;  

(b) pasqyrat janë në përputhje me kërkesat ligjore dhe me rregulloret përkatëse;  

(c) situata e paraqitur nga pasqyrat financiare është në përputhje me njohuritë e audituesit mbi 

njësinë publike të audituar; dhe  

(d) janë paraqitur saktë të gjitha çështjet materiale që lidhen me pasqyrat financiare. 
1.1 Opinioni me theksim të cështjes. Opinioni me rezerve do të jepet në rastet kur audituesi nuk 

është dakord ose është i pasigurt për një ose më shumë çështje specifike që bëjnë pjesë në pasqyrat 

financiare të cilat janë materiale, por jo thelbësore për arsyetimin e pasqyrave. Formulimi i opinionit 

zakonisht tregon një rezultat të kënaqshëm të subjektit të auditimit në një deklaratë të qartë dhe 

koncize të çështjeve të mospajtimit ose të pasigurisë, duke çuar në opinionin me rezerve. Nëse efekti 

financiar i paqartësisë apo i mosmarrëveshjes është i përcaktuar si shumë nga audituesi, ndonëse nuk 

është gjithmonë e praktikuar ose e përshtatshme, atëherë kjo do të shërbente si ndihmë për 

përdoruesit e pasqyrave. 

 

B. Audituesi e modifikon opinionin, duke shprehur: 

1. Opinioni i kualifikuar. Audituesi duhet të shprehë një opinion të kualifikuar: 1. kur audituesi ka 

marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë 

apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por jo të përhapura, në 

llogaritë vjetore apo transaksionet në fjalë; ose 2. kur audituesi nuk është në gjendje për të marrë 

dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit ku të bazojë opinionin, dhe efektet e 

mundshme mbi llogaritë vjetore apo transaksionet të kësaj pamundësie janë materiale por jo të 

përhapura. 
2. Opinioni negativ (kundërshtues). Opinioni negativ (kundërshtues) do të jepet në rastet kur 

audituesi e ka të pamundur të krijojë një opinion mbi pasqyrat financiare në tërësi, si pasojë e 
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mospërputhjes aq shumë vendimtare sa të përmbys situatën e paraqitur në atë masë që një opinion me 

rezerve në aspekte të caktuara nuk do të ishte i përshtatshëm. Formulimi i këtij opinioni qartëson 

faktin se pasqyrat financiare nuk janë deklaruar saktësisht duke specifikuar në mënyrë të thjeshtë dhe 

koncize të gjitha rastet e mospërputhjes. Gjithashtu, aty ku është me vend dhe është e mundur, do të 

ishte e dobishme sikur ndikimi financiar mbi pasqyrat financiare të përcaktohej në shumë. 

3. Refuzim i opinionit. Refuzimi i opinionit do të jepet në rastet kur audituesi e ka të pamundur që të 

mbërrijë në një opinion për sa i përket pasqyrave financiare të marra në tërësi, si pasojë e pasigurisë 

apo e kufizimit të fushëveprimit aq shumë thelbësor, në mënyrë që një opinion me rezerve në disa 

aspekte të caktuara të mos jetë i përshtatshëm. Formulimi i refuzimit të opinionit qartëson faktin se 

është e pamundur të jepet një opinion duke specifikuar në mënyrë të qartë dhe koncize të gjitha rastet 

e paqartësisë. 

 

ANEKSI 3  -QASJA DHE METODOLOGJIA E AUDITIMIT 

 

Nisur nga gjykimi dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, duke ditur që materialiteti shpreh nivelin 

maksimal nivelin të devijimit që audituesi e vlerëson si të mundshëm për të influencuar te përdoruesit 

e informacionit financiar, kemi përcaktuar materialitetin në masën 1% për të gjitha zonat e llogarisë 

të planifikuara për t’u audituar. Nën gjykimin profesional të audituesit, grupi i punës ka ulur gamën e 

gabimeve për tu konsideruar, dukemarrë në konsideratë pragun e materialitetit prej 2%, pasi gjatë 

kryerjes së testeve të kontrollit është konkluduar që sistemet e kontrollit të brendshëm kanë risk 

tëulët. Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara nga 

vetë subjekti dhe verifikimin e tyre me evidencat periodike me Thesarin, si dhe dokumentacionin 

shoqërues (praktikën e urdhërshpeznimit). Konkretisht, mbi transaksionet u aplikuan: 

- teste të kontrolleve për të verifikuar se si kanë funksionuar sistemet e kontrollit të brendshëm 

(trajtuar gjerësisht ne pikën e programit mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin); dhe 

- teste të detajeve. 

Nën gjykimin profesional të audituesve të pavarur, për përzgjedhjen e kampioneve për ekzaminim, në 

zërat e shpenzimeve, u morën në konsideratë dy elementë:  

 Risku i lidhur me shpenzimin specifik, nga ku nën gjykimin profesional të audituesit niveli i 

riskut per shpenzime që lidhen me llogarinë 602 u vlerësua 0.7;  

 Pesha specifike që ky zë shpenzimesh zë ndaj totalit të shpenzimeve të subjektit. 

Për të përzgjedhur minimumin e cështjeve për auditim, mbi këta zëra shpenzimesh, u aplikuan format 

e përllogaritjes si më poshtë: 

 

1. Mbulimi me auditim i shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore (llogaria 600 dhe 601) 

Klasa 6 (llog 600 + 601) Pagat faktike 

Mbuluar me 

auditim (leke) 

Mbuluar me 

auditim (%) 

Viti 2018 32,029,213 32,029,213 100 

Viti 2019  21,911,461  21,911,461 100 

      

2.Mbulimi me auditim i shpenzimeve operative (llogaria 602) 

 

Klasa 6 (llog 602) 

Shpenzime 

operative  

faktike 

Mbuluar me auditim 

(leke) 

Mbuluar me 

auditim (%) 

Viti 2018 5,283,311 5,283,311 100 

Viti 2019 3,263,735 3,263,735 100 

 

3. Mbulimi me auditim i shpenzimeve kapitale (llogaria 231) 

Artikulli 231 

Shpenzime 

kapitale faktike 

Mbuluar me 

auditim (leke) 

Mbuluar me 

auditim (%) 

2018 3,666,681 3,666,681 100 

2019 2,491,480 2,491,480 100 
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3. Mbulimi me auditim i prokurimeve: 

Sa i takon auditimit të prokurimeve nën gjykimin profesional të audituesit, përzgjedhja e prokurimeve 

u kryenisur nga pesha specifike e secilës prej tyre ndaj total vlerës vjetore të prokurimeve të 

realizuara: 

 

 

Nr. i procedurave te 

realizuara Vlera 

Nr i procedurave të 

audituara Vlera 

Mbulimi 

ne % 

Viti 2018 8 371,241,150 7 303,991,152 82% 

Viti 2019 7 299,716,916. 5 293617318 98% 

 

Aneks 4.     Procedurat e prokurimit publik :Viti 2018 

 
N

r

. 

Objekti i Prokurimit LLoji i Procedures se 

Prokurimit 

Fondi Limit Vlera e 

kontratës 

Diferenca ndërmjet fondit dhe 

vlerës së realizuar 

1 Bleje pajisje mobilerie (arsimi parashkollor, 
baze, i mesem) 

Tender i Hapur   100,000,000 99,681,050 318,950 

2 Pajisje didaktike fizike, kimi, biologji - 

arsimi baze dhe i mesem 

Tender i Hapur   58,333,333 55,851,430 2,481,903 

3 Pajisje didaktike per arsimin parashkollor Tender i Hapur   25,000,000 18,750,000 6,250,000 

4 Rikonstruksion i ambjenteve te IZHA dhe 

QSHA 

Tender i Hapur   16,666,666 -  I parashikuar por i parealizuar 

5 Rehabilitim i 3 qendrave rinore Tender i Hapur   25,000,000 -   I parashikuar por i parealizuar 

6 Pajisje per qendrat rinore dhe sportive Tender i Hapur   16,666,666 -   I parashikuar por i parealizuar 

7 Projektim - supervizim Kërkesë për propozim  1,500,000 1,294,970 205,030 

8 Blerje pajisje elektronike dhe softe 

informatike 

Prokurim i përqëndruar 

(AKSHI)/ Tender i 
Hapur   

104,407,694 104,308,000 99,694 

9 Pajisje mobilerie per zyra (aparati i MASR 

dhe institucionet e varesise) 

Prokurim i përqëndruar 

(ABP)/ Kërkesë për 

propozim   

6,000,000 -   I parashikuar por i parealizuar 

1

0 

Blerje karburanti Prokurim i përqëndruar 

(ABP)/Kërkesë për 

propozim   

1,666,666 1,666,666  0 

1

1 

Blerje dokumentacioni shkollor Prokurim i përqëndruar 

(ABP)/ Tender i Hapur    

7,933,459 6,769,998 1,163,461 

1
2 

Sherbim roje Kërkesë për propozim  2,916,666 -   I parashikuar por i parealizuar 

1

3 

Sherbim dhe mirembajtje printimi, 

fotokopje, skanimi 

Kërkesë për propozim  2,000,000 1,447,800 552,200 

 

1

4 

Blerje e teksteve shkollore per diasporen Kërkesë për propozim  3,150,000 3,055,403 94,597 

   

371,241,150 292,825,317 

 

11,165,835 

 

 

Procedurat e prokurimit publik :Viti 2019 
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Nr. Objekti i Prokurimit LLoji i Procedures 

se Prokurimit 

Fondi Limit Vlera e 

kontratës 

Diferenca ndërmjet fondit dhe vlerës së 

realizuar 

1 Bleje pajisje mobilerie (arsimi 
parashkollor, baze, i mesem) 

Tender i Hapur 135,833,333 133,794,500 2,038,833 

2 Blerje pajisje didaktike arsimi baze dhe 

i mesem 

Tender i Hapur 66,666,666 65,900,900 765,766 

3 Mjete didaktike per femijet e 
grupmoshes 3-6 vjec 

Tender i Hapur 24,086,095 18,061,200 6,024,895 

4 Rikonstruksion i godinës se IZHA dhe 
QSHA 

Tender i Hapur 83,111,416 72,590,717.26 10,520,699 

5 Ribotim i teksteve shkollore të arsimit 

bazë për nxënësit e pakicave kombëtare 

Kërkesë për 

propozim  

3,750,000 3,270,000 480,000 

6 Pajisje mobilerie per zyrat e MASR dhe 
institucionet e varesise 

Prokurim i 
përqëndruar (ABP)/ 

Tender i Hapur   

8,333,333 0 Akoma nuk ka ardhur autorizim për lidhje 
kontrate nga Agjencia e Blerjeve të 

Përqëndruara 

7 Blerje karburanti Prokurim i 

përqëndruar (ABP)/ 
Kërkesë për 

propozim   

1,250,000 1,250,000   

8 Blerje dokumentacioni shkollor Prokurim i 

përqëndruar (ABP)/ 
Kërkesë për 

propozim   

4,853,449 4,849,598 3,850.2 

      
327,884,292 299,716,916 19,834,043.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABP – Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara 

 

AKSHI – Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 
 

ANEKS.5 

Observacionet e Ministrisë së Arsimit Rinisë dhe Sporteve paraqitur me shkresën  nr. 624/3 

datë 04.12.2019 në protokollin e KLSH  lidhur me Projektraportin e Auditimit të nisur me 

shkresë nr.624/2 datë 30.10.2019. 

Në përgjigje të projektraportit të dërguar nga ana juaj me shkresë nr.624/2 prot., datë 30.10.2019 me lëndë: 

“Dërgohet projekt-raporti i auditimit.” , pasi vlerësuam me kujdes dhe përgjegjshmëri të gjitha gjetjet dhe 

rekomandimet  e dhëna nga ana juaj, më lejoni të parashtroj dakordësimet/observacionet përkatëse, si më 

poshtë vijojnë: 

Së pari: 

Lidhur me gjetjet e paraqitura në projekt-raportin e dërguar në MASR, sqarojmë se nëpërmjet secilit prej 

nëpunësve/punonjësve të përmendur në projekt-raport, janë depozituar observacionet dhe provat dokumentare, 

për çdo procesverbal dhe akt-konstatimi të paraqitura nga Grupi i Auditimit të KLSH-së, të cilave vijojmë t’ju 

qëndrojmë. 

Së dyti: 
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Referuar konkluzioneve dhe rekomandimeve të paraqitura në projekt-raport, konstatojmë se konkluzionet dhe 

rekomandimet në parim qëndrojnë dhe tregojnë se Grupi i Auditimit të KLSH-së, praktikisht i ka marrë në 

konsideratë observacionet e paraqitura nga nëpunësit/punonjësit e MASR, duke arritur në konkluzionet dhe 

rekomandimet përfundimtare të përfshira në projekt-raport.  

Lidhur me këto konkluzione dhe rekomandime përfundimtare, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, pasi 

analizoi secilin prej tyre, konsideron se: 

1. Në lidhje me hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit (trajtuar në faqet 16-53): 

 

MASR në bashkëpunim me Drejtorinë e Koordinimit të Projekteve në KM dhe me MFE, po ndjek praktikat 

më të mira ndërkombëtare për hartimin, ndjekjen, zbatimin, monitorimin dhe raportimin e buxhetit të shtetit. 

1. Në lidhje me zbatimin e dispozitave ligjore për marrëdhëniet e punës dhe pagave, respektimin e 

strukturave organike të miratuara dhe krahasimin me faktin (trajtuar në faqet (53-66): 

Rregullorja e brendshme është miratuar me Urdhin e Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 352 , datë 

17.06.2019 “Për miratimin e rregullores së brendshme të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë”. Në këtë 

rregullore janë përshkruar funksionet dhe detyrat e çdo drejtorie. Gjithashtu kjo rregullore parashikon edhe 

rregullime ndërmjet drejtorive të institucionit. Përshkrimet e punës janë miratuar nga Sekretari i Përgjithshëm 

(bashkëlidhur do të gjeni disa prej përshkrimeve të punës të miratuara). Gjithsesi, MASR do të marrë masat e 

nevojshme për përmirësimin e rregullores së brendshme. Gjithashtu, MASR për vitin 2020 dhe në vijim do të 

respektojë afatet e parashikuara në VKM nr. 108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin 

civil” për dërgimin e planit vjetor të nevojshëm për rekrutim pranë Departamentit të Administratës Publike. 

Në MASR është ngritur Komisioni i Posaçëm me urdhrin e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Arsimit, 

Sportit dhe Rinisë nr. 511, datë 23.08.2018 “Për ngritjen e komisionit të posaçëm për zbatimin e vendimeve 

gjyqësore të formës së prerë në MASR”. Deri më tani janë sistemuar 5 gjyqfitues. Gjithashtu në mbledhjen e 

datës 07.11.2019, Komisioni i Posaçëm vendosi t’i propozojë 3 gjyqfituesve të tjerë pozicione vakante të cilat 

janë krijuar rishtas. Me anë të shkresës nr.10018/1 prot., datë19.11.19, MASR i ka kërkuar Departamentit të 

Administratës Publike, pozicionimin e 3 gjyqfituesve në pozicionet vakante që ndodhen në shërbimin civil, 

jashtë MASR (bashkëlidhur dokumentacioni përkatës).  

Drejtoria e Planifikimit të Buxhetit dhe Financës ka kryer parashikimet në Planin Buxhetor Afatmesëm për 

likuidimin e të gjiithë detyrimeve financiare. 

2. Në lidhje me zbatimin e dispozitave ligjore për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe 

qarkullimin e vlerave materiale dhe monetare (trajtuar në faqet 66-75): 

Inventarizimi i pakryer përpara mbylljes së pasqyrave financiare, për dy vite rresht , ka ardhur për arsye te 

lëvizjeve të personelit, si rrjedhojë e Ristrukturimit të Organikës së Aparatit të MASR, në bazë të Urdhrit të 

Kryeministrit nr. 163, datë 05.10.2017 “Mbi miratimin e strukturës dhe organikës në MASR. Theksojmë se 

gjetja e konstatuar nga Grupi i Auditimit do të merret në konsideratë nga ana jonë, për mbarëvajtjen e punës në 

të ardhmen.  

Në grupet e punës që do të ngrihen për inventarizimin do të merret në konsideratë shmangia e konfliktit të 

interesit nga anëtarët e grupit të punës. Gjithashtu, MASR do të marrë të gjitha masat për kompensimin apo 

sistemimin e diferencave të konstatuara nga grupi i punës për inventarizim. 

Konstatimi nga grupi auditues, “Nga auditimi i regjistrit të aktiveve të MASR, u konstatua se institucioni nuk 

ka një regjistër të plotë të aktiveve që zotëron apo ka në administrim, në të cilin të evidentohet qartësisht data 

e hyrjes në institucion, amortizimi akumuluar, amortizimi vjetor dhe vlera e mbetur, sipas formatit të regjistrit 

të aktiveve”, sqarojmë se: 

Aparati i MASR e disponon Regjistrin e Aktiveve, të plotësuar sipas zërave përkatës, vitit të hyrjes në 

përdorim të aktiveve, amortizimit të akumuluar në vite dhe vlerës neto.  

Ky regjistër është hedhur në vitin 2016 e në vazhdim edhe në Sistemin Financiar (SIFQ) të Ministrisë së 

Financave dhe  Ekonomisë dhe është rakorduar, si dhe është i aksesueshëm në sistemin SIFQ dhe një kopje të 

printuar e gjeni bashkëlidhur.   

Në lidhje me urdhër-shpenzimin nr. 220 për likuidimin e biletës së avionit me itinerar Milano-Sofje-Tiranë ju 

sqarojmë se ndryshimi i urdhrit është bazuar në ftesën e EQAR, e cila nuk kishte ardhur në kohë. Për të 

mundësuar pjesëmarrjen në këtë takim, u parashikua ndryshimi i urdhrit dhe biletës. Nisja është kryer nga 

Milano pasi Znj. Pustina ndodhej për arsye personale dhe ishte e pamundur, për arsye kohe, kthimi i saj në 

Tiranë dhe më pas të nisej për në Sofje nga Tirana për të marrë pjesë ne këtë aktivitet, konsideruar orarin e 

zhvillimit të tij.  

4. Në lidhje me auditimin e llogarive vjetore të institucionit (trajtuar në faqet 76-91): 

Lidhur me gjetjen se ka pasaktësi të të dhënave të vitit ushtrimor të mëparshëm reflektuar në pasqyrat 

financiare të vitit 2018, sqarojmë si më poshtë: 
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Në hartimin e Pasqyrave Financiare të vitit 2018 u zbatua Udhëzimi Nr. 8 datë 09.03.2018 

“Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes 

së përgjithshme” e cila ndryshonte shumë me procedurat e mbylljes së llogarive vjetore  

të vitit paraardhës 2017, dhe konkretisht: 

Pasqyrat financiare vjetore të njësive të qeverisjes së përgjithshme përbëhen nga: 

- Formati 1 - Pasqyra e pozicionit financiar; 

- Formati 2 - Pasqyra e performancës financiare ose pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve; 

- Formati 3 - Pasqyra e flukseve monetare; 

- Formati 4 - Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto; 

Ky ndryshim u reflektua jo vetëm në mbylljen e pasqyrave vjetore 2018 por edhe në pasqyrat e vitit paraardhës 

2017, i cili ishte depozituar në thesar në vitin 2017 me formatin e vjetër. 

Ka një ndryshim rrënjësor në Transaksionet Kontabile të të Ardhurave dhe Pasqyrat Financiare 2018 dhe 

mbyllja e llogarive vjetore.  

Lidhur me rezultatin e veprimtarisë për vitin 2017-2018 (83,993,660: 186.362,815 lekë), nuk ka diferenca por 

ka ndryshuar metodologjia e paraqitjes së të dhenave nga bilanci i mbyllur i vitit 2017, në bilancin e mbyllur 

për vitin 2018, referuar Udhëzimit nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. 

Lidhur me gjetjen “Rritja e detyrimeve progresive në IAL-të publike dhe ndikimi i drejtëpërdrejtë për 

palët i MASR-së, sqarojmë si më poshtë: 

Në raportimet e dërguara në MFE, analiza e realizuar në raportet e monitorimit financiar 4 mujor, vjetor 2017, 

 vjetor 2018 si dhe 8-mujor 2019, është dhënë informacion i detajuar për detyrimet e krijuara rishtazi apo 

angazhime e marra nga institucionet pa pasur në dispozicion fonde të miratuara.  

Gjithashtu theksojmë se në dokumentin me titull “Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm” e 

hartuar nga Nëpunësi Autorizues, janë analizuar  në detaje “Detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara 

rishtazi”.  

Mbi raportimin e  detyrimeve të prapambetura të akumuluara dhe krijuara rishtazi për vitin 2017-2018 

dhe periudhën Janar-30 Shtator 2019. 

Në zbatim të ligjit  nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”,  vendimit nr.50, datë 

05.02.2014, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura e të planit të veprimit”, si dhe të udhëzimit nr. 5, datë 27.02.2014, të Ministrit të Financave “Për 

shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, Shtojca 3, detyrimet e prapambetura të krijuara rishtazi dhe 

akumuluara deri më 31 Dhjetor 2018, për Aparatin e MASR dhe institucionet e varësisë i detajuar sipas 

“Tabela nr.1_Detyrimet e prapambetura të krijuara rishtazi dhe akumuluara që nuk kanë mundur të likuidohen 

deri më 31 dhjetor 2018”, bashkëlidhur, dërguar dhe në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. 

Ky informacion vjen si rezultat i gjendjes së detyrimeve të prapambetura në fillim të periudhës (01.01.2018), 

dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr.230/1, datë 29.01.2018 “Informacion mbi 

detyrimet e prapambetura apo të krijuara rishtazi për periudhën Janar-31 Dhjetor 2017”. 

Konform legjislacionit të sipërcituar, nga ana e MASR, është përpunuar mbi baza 3 mujore, informacioni i 

dërguar nga njësitë shpenzuese të MASR mbi ecurinë e likuidimit të detyrimeve të prapambetura, detyrimet e 

akumuluara dhe detyrimet e krijuara rishtazi për periudhën raportuese.  

Raporte/shkresa dërguar tek Titullarët dhe në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi 

detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi  për vitin 2017-2018 deri ne 8 mujorin Janar-31 Gusht 

2019 për monitorimin e fondeve të buxhetit janë paraqitur në kohën e duhur për vendimmarrjen. 

Viti 2017 

1. Shkresa nr. 230/1 prot., datë 29.01.2018 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë 

"Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi  për vitin 2017". 

2. Shkresa nr. 2214/1 prot., datë 28.2.2018 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë 

"Dërgohet Raporti i Monitorimit për vitin 2017". 

3. Shkresa nr. 1900/1 prot., datë 28.2.2018 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë 

"Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm, për vitin 2017". 
Viti 2018 

1. Shkresa nr. 827 prot., datë 25.01.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë 

"Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara për vendimet gjyqësore 2014-2018". 

2. Shkresa nr. 4240/1 prot., datë 26.04.2018 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të 

Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën  

Janar -Mars  2018". 



 

183 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 Raport Përfundimtar për auditimin financiar e të përputhshmërisë të ushtruar në 

“Ministrinë e Arsimit,  Sportit dhe Rinisë Tiranë” 
 
 

 

3. Shkresa nr. 5474/1 prot., datë 17.05.2018 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të 

Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën  

Janar -Prill 2018". 

4. Shkresa nr. 6861/1 prot., datë 02.07.2018 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të 

Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën  

Janar -Qershor 2018". 

5. Shkresa nr. 9749/1 prot., datë 21.9.2018 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë 

"Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën  Janar -Gusht  

2018". 

6. Shkresa nr. 10549/1 prot., datë 12.10.2018 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të 

Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën  

Janar -Shtator  2018". 

7. Shkresa nr. 204/1 prot., datë 07.02.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë 

"Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën  Janar -Dhjetor 

2018". 

 

8. Shkresa nr.5941/1 prot., datë 31.05.2018 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë 

"Dërgohet raporti i Monitorimit për 4 Mujorin e parë të vitin 2018",   

9. Shkresa nr.9594/1 prot., datë 01.10.2018 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë 

"Dërgohet raporti i Monitorimit për 8- Mujorin e parë të vitin 2018". 

10. Shkresa nr.2464/1 prot., datë 01.03.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë 

"Dërgohet raporti i Monitorimit për 12- mujorin e vitin 2018". 

11. Shkresa nr. 486/20 prot., datë 01.03.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të 

Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm, për vitin 2018". 
 

Viti 2019 

1. Shkresa nr. 4092/1 prot., datë 11.04.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të 

Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi”, Janar-31 Mars 

2019". 

2. Shkresa nr. 6082/1 prot., datë 04.07.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të 

Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi”, Janar-31 Maj 

2019". 

3. Shkresa nr. 6868/1 prot., datë 10.07.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të 

Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi”, Janar-30 

Qershor 2019". 

4. Shkresa nr. 9254/1prot., datë 10.10.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë 

"Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi”, Janar-30 Shtator 2019". 

 

5. Shkresa nr.5724/3 prot., datë 31.05.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë 

"Dërgohet raporti i Monitorimit për 4 mujorin e parë të vitin 2019",  

6. Shkresa nr.8774/1 prot., datë 01.10.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë 

"Dërgohet raporti i Monitorimit për 8 mujorin e parë të vitin 2019". 
Për sa më sipër vlera e detyrimeve të prapambetura të krijuara rishtazi dhe akumuluara deri më 31.12.2018, e 

grupuar  sipas njësive shpenzuese të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë paraqitet sa më poshtë: 

Tabela nr.2. Vlera e grupuar e detyrimeve të prapambetura në fillim dhe fund të vitit 2018 
Ministria e Linjës Detyrimet e prapambetura te akumuluara  ne fund te periudhes 

Gjendja në fillim të periudhës 01.01.2018 Gjendja në fund të periudhës 31.12.2018 

  në lekë  në % në lekë  në % 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë                        179,501,845   273,117,889 100% 

Aparati i Ministrisë                  3,525,235  2 %           3,625,520  1.3 
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Institucione e arsimit parauniversitar 

(DAR/ZA) 

               82,657,512  46 %         17,729,667  6.5 

IAL Publike                93,319,098   52 %         251,762,702  92.2 

 

Për sa më sipër vihet re se, detyrimet e krijuara rishtazi dhe akumuluara deri me 31 dhjetor 2018, në masën më 

të madhe janë krijuar nga institucionet publike të arsimit te lartë, përkatësisht: Gjendja e detyrimeve nga viti 2017  

nga IAL publike në masën  93.3 milion lekë ose 52 % e detyrimeve të trashëguar në vitin 2018, në fund të vitit 2018  këto 

detyrime arritën në masën 251.7 milion lekë ose  92% të tyre. 

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në 

Republikën e Shqipërisë”, këto institucione  gëzojnë autonomi financiare dhe shlyerja e detyrimeve të krijuara 

rishtazi realizohet nga të ardhurat e krijuara nga këto institucione dhe jo nga fonde buxhetore. 

Nga IAL publike  për vitin 2018, vihet re një rritje e detyrimeve të prapambetura afro 3 herë më shumë në 

krahasim me një vit më parë, dhe e detajuar kjo sipas njësive: Tabela nr.3  “Masa e detyrimeve të 

prapambetura e detajuar sipas IAL publike” 
Kodi 

Qever

isjes  

Minis

tria e 

Linje

s 

Institu

cioni 

Emri i Institucionit Detyrimet e prapambetura te krijuara rishtazi dhe akumuluara ne 

filim dhe fund të periudhës raportuese 

Gjendja në fillim të periudhës 

01.01.2018 

Gjendja në fund të periudhës 

31.12.2018 

        në lekë  në % në lekë  në % 

001 11 101103

9 

Universiteti Tiranës Tiranë 25,895,345 27.75 12,221,118 4.85 

001 11 101104

0 

Universiteti Politeknik, Tiranë     

001 11 101119

9 

Universitetit të Mjekësisë Tiranë 1,477,000 1.58 7,041,836 2.80 

001 11 101104

1 

Universiteti Bujqësor i Tiranës 1,058,100 1.13 1,196,116 0.48 

001 11 101104

6 

Universiteti "F.S. Noli", Korçë     

001 11 101104

7 

Universiteti i Arteve Tiranë     

001 11 101104

8 

Universiteti i Sporteve, Tiranë 3,226,710 3.46   

001 11 101109

9 

Universiteti"Aleksandër Xhuvani" Elbasan 1,520,702 1.63   

001 11 101110

8 

Universiteti "Eqerem Çabej" Gjirokastër     

001 11 101112

9 

Universiteti "Luigj Gurakuqi” Shkodër     

001 11 101113

6 

Universiteti  "Ismail Qemali" Vlorë 233,292 0.25   

001 11 101115

0 

Universiteti "Aleksander Moisiu" Durres 54,306,865 58.2% 231,303,632 91.9% 

001 11 101115

3 

Akademia Studimeve  Albanologjike, 

Tiranë 

215,172 0.23   

001 11 101116 Qendra Ndëruniversitare e Shërbimeve te 5,385,912 5.77   
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0 Rrjetit Telematik,  Tiranë 

      TOTALI  93,319,098 100 251,762,702 100 

Nga viti 2017, IAL publike trashëguan në vitin 2018 detyrime në masën 93.3 milion lekë, dhe si paraqitet më 

sipër, detyrimet më të mëdha të krijuara nga IAL publike në fund të periudhës 2018, janë realizuar nga:  

1. Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në shumën prej 231.3 milion lekë ose 92 % të detyrimeve 

totale të raportuara. 

2. Universiteti i Tiranës në shumën prej 12.2 milion lekë ose 4.8 % të detyrimeve te pa likuiduara.  

3. Universiteti i Mjekësisë Tiranë në shumën prej 1.2 milion lekë ose 0.5% të detyrimeve te pa likuiduara. 

4. Institucionet e tjera publike nuk kanë detyrime financiare të krijuara rishtazi për vitin 2018. 

Detyrimet e krijuara rishtazi nga IAL publike kanë ardhur pasi këto institucione kanë trashëguar detyrime nga 

viti 2017 apo kanë ndërmarrë në vitin 2018, angazhime financiare për shpenzime të kontraktuara me fondet e 

veta (të ardhurat). Këto detyrime janë parashikuar të likuidohen me fonde të krijuara nga të ardhurat e pritshme 

të  institucionit, duke mos ndikuar në fondet e buxhetit të shtetit.  

Detyrimeve të krijuara rishtazi dhe akumuluara deri me 31 dhjetor 2018, për Aparatin e MASR dhe njësitë e 

tjera shpenzuese (DAR/ZA, IZHA, QSHA, ISHA, ASHS, AKSHR), të cilat e ushtrojnë veprimtarinë e tyre më 

fonde buxhetore, paraqiten sa më poshtë përkatësisht: 

Gjendja e detyrimeve në fund të vitit 2017, në masën   86.1 mijë lekë ose  48 %  të detyrimeve; 

Gjendja e detyrimeve në fund të vitit 2018, në masën   21.3 mijë lekë ose  7.8 % të detyrimeve. 

Nga sa më sipër, vihet re një ulje e detyrimeve të prapambetura afro 4 herë më pak në krahasim me 

detyrimet e raportuara në fund të vitit 2017,  e detajuar kjo sipas njësive shpenzuese paraqitet sa më poshtë: 

Tabela nr.4  “Masa e detyrimeve të prapambetura e detajuar sipas njësive shpenzuese të MASR” 
 

 

Kodi 

Qeverisj

es 

 

 

Ministr

ia e 

Linjes 

 

 

Institucio

ni 

 

 

Emri i Institucionit 

Detyrimet e prapambetura të krijuara rishtazi dhe  akumuluara në 

vitin 2018 

Gjendja në fillim të periudhës 

01.01.2018 

Gjendja në fund të periudhës 

31.12.2018 

në lekë në % në lekë në % 

001 11 1011001 Aparati i Ministrisë Arsimit Sportit 

dhe Rinisë 

3,525,235 4.1 3,625,520 14.7 

001 11 1011002 Drejtoria Arsimore Rajonale Berat 675,360 0.8   

001 11 1011006 Drejtoria Arsimore Rajonale Dibër 12,326,645 14.3 6,064,373 24.6 

001 11 1011007 Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës     

001 11 1011008 Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan 843,587 1.0   

001 11 1011009 Drejtoria Arsimore Rajonale Fier 5,896,951 6.8 4,357,169 17.7 

001 11 1011011 Drejtoria Arsimore Rajonale 

Gjirokastër 

10,640,868 12.3   

001 11 1011015 Drejtoria Arsimore Rajonale  Korçë     

001 11 1011018 Drejtoria Arsimore Rajonale   Kukës     

001 11 1011020 Drejtoria Arsimore Rajonale Lezhë 2,009,360 2.3   

001 11 1011033 Drejtoria Arsimore Rajonale  Shkodër     

001 11 1011035 Drejtoria Arsimore Qytetit Tiranë 693,079 0.8 2,634,400 10.7 

001 11 1011036 Drejtoria Arsimore Qarkut Tiranë   232,736 0.9 

001 11 1011159 Zyra Arsimore Kamëz, Tiranë 3,915,509 4.5  0.0 

001 11 1011038 Drejtoria Arsimore Rajonale  Vlorë     
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001 11 1011088 Zyra Arsimore Kucovë     

001 11 1011089 Zyra Arsimore Skrapar  -   

001 11 1011090 Zyra Arsimore Bulqizë 3,398,177 3.9 1,443,368 5.9 

001 11 1011092 Zyra Arsimore Mat 3,782,138 4.4   

001 11 1011096 Zyra Arsimore Krujë     

001 11 1011100 Zyra Arsimore Gramsh     

001 11 1011101 Zyra Arsimore Librazhd   3,267,317 13.3 

001 11 1011102 Zyra Arsimore Peqin 913,319 1.1   

001 11 1011105 Zyra Arsimore Lushnjë 4,013,646 4.7   

001 11 1011106 Zyra Arsimore Mallakastër   570,997 2.3 

001 11 1011109 Zyra Arsimore Përmet   353,063 1.4 

001 11 1011110 Zyra Arsimore Tepelenë     

001 11 1011111 Zyra Arsimore Devoll     

001 11 1011112 Zyra Arsimore Kolonjë 1,771,652 2.1   

001 11 1011117 Zyra Arsimore Pogradec 3,554,380 4.1   

001 11 1011118 Zyra Arsimore Has 1,859,831 2.2 1,215,910 4.9 

001 11 1011120 Zyra Arsimore Tropojë   273,946 1.1 

001 11 1011121 Zyra Arsimore Kurbin 146,901 0.2   

001 11 1011123 Zyra Arsimore Mirditë 2,253,405 2.6   

001 11 1011124 Zyra Arsimore Malësi e Madhe     

001 11 1011125 Zyra Arsimore Pukë     

001 11 1011130 Zyra Arsimore Kavajë   414,770 1.7 

001 11 1011132 Zyra Arsimore Delvinë     

001 11 1011133 Zyra Arsimore Sarandë     

001 11 1011158 Inspektoriati Shtetëror i Arsimit 

Tiranë 

    

001 11 1011075 Instituti i Zhvillimi te  Arsimit, Tiranë      

001 11 1011055 Qendra e Shërbimeve Arsimore, 

Tirane 

23,962,704 27.8   

001 11 1011205 Agjensia e Shërbimit të Sportit     

001 11 1011243 Agjencia  Shërbimit Kombëtar të 

Rinisë  

  161,315 0.7 

      Totali 86,182,747.00 100.0 24,614,884.00 100.0 

 

Detyrimet e krijuara në fund të periudhës 2018, dhe të akumuluar nga njësitë shpenzuese të MASR, janë 

realizuar nga;  
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1. DAR Dibër, në shumën prej 6 milion lekë ose 25 % të detyrimeve te pa likuiduara.  

2. DAR Fier në shumën prej  4.3 milion lekë ose 18 % të detyrimeve te pa likuiduara.  

3. Aparati i MASR në shumën prej 3.6 milion lekë ose 15 % të detyrimeve te pa likuiduara. 

4. ZA Librazhd në shumën prej 3.3 milion lekë ose 13 % të detyrimeve te pa likuiduara. 

5. DAR Qytet Tiranë në shumën prej 3.3 milion lekë ose 13 % të detyrimeve te pa likuiduara. 

6. ZA Librazhd në shumën prej 3.3 milion lekë ose 13 % të detyrimeve te pa likuiduara. 

7. ZA Bulqizë në shumën prej 1.4 milion lekë ose 6 % të detyrimeve te pa likuiduara. 

Detyrimet e prapambetura të raportura nga njësitë shpenzuese në fund të periudhës vijnë si rezultat i 

angazhimeve të marra nga njësitë shpenzuese për blerje apo shërbime të pa mbuluara me fonde dhe shpenzime 

nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë kryesisht për largime nga puna. Vlerat e 

detyrimeve të prapambetura të grupuara sipas natyrës së shpenzimit për periudhën raportuese paraqiten sa më 

poshtë :  

Tabela nr.5  “Masa e detyrimeve të prapambetura e detajuar sipas natyrës së shpenzimit” 
Ministria e Linjës Detyrimet e prapambetura te akumuluara  ne fund te periudhës sipas natyëes se detyrimit 

viti  2017 viti  2018 

në lekë  në % në lekë  në % 

Total_Ministria e Arsimit, Sportit dhe 

Rinisë                 

86,182,747 100 24,501,620 100 

Ekzekutim vendimeve gjyqësore të formës së prerë 46,669,659 54 21,355,187 87 

Pagesa Autore, vlerësues Matura Shtetërore 23,962,704 28 0 - 

Shërbim  transporti nxënës + mësues 334,080 0 1,731,961 7 

Shërbim interneti 5,156,078 6 1,181,736 5 

Blerje pajisje  3,860,907 4 0 - 

Blerje kancelari, materiale, shërbime të tjera 6,199,319 7 0 - 

Rikonstruksione objektesh + ndërtime të reja 0 - 232,736 1 

Sikurse vihet re më sipër detyrimet në masën më të madhe të mbetura pa likuiduar nga njësitë shpenzuese janë 

shpenzimet për likuidimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, të cilat përkatësisht në fund të vitit 2017 

(detyrime të mbartura këto për vitin 2018) paraqiten në masën 54 % të totalit të detyrimeve, ose  46.9 milion 

lekë, të cilat sipas raportimeve periodike 3 mujore në vitin 2018 nga njësitë shpenzuese të MASR kanë patur 

rritje  përkatësisht në fund të muajit gusht 2018, këto detyrime arritën vlerën 70.7 milion lekë. Duke analizuar 

historikun e detyrimeve të prapambetura, problematikat e situatës, shkaku dhe arsyeja e pamundësisë për 

shlyerjen në kohë të vendimeve gjyqësore të formës së prerë, ka qenë mungesa e fondeve buxhetore. Nga ana 

tjetër veprimtaria financiare e palëve të padituara (njësi shpenzuese të MASR) bllokohej në degët e thesarit nga 

urdhrat e ekzekutimit të dërguar nga përmbarues gjyqësor private apo zyra përmbarimore.Për sa më sipër në 

kuadër të planit të masave të marra për likuidimin e detyrimeve të prapambetura që vijnë nga 

ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë, nga ana e MASR me shkresën nr. 99717, datë 

20.9.2018, si dhe shkresa nr. 11422/1 prot., datë 14.11.2018 të destinuara për likuidimin e vendimeve 

gjyqësore të formës së prerë, mbulimin e shpenzimeve të transportit për mësuesit dhe nxënësit, konform 

Udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr.1 datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare 

të institucioneve të qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit”, për mbylljen e detyrimeve nga 

ekzekutimi i vendimeve gjyqësore  të raportuara deri më 31 gusht 2018, sipas njësive shpenzuese respektive, 

sa më poshtë:Tabela nr. 6  Fondet e detajuara shtesë për vitin 2018, për likuidimin e detyrimeve të 

vendimeve gjyqësore 
Kodi 

Qeverisje

s  

Ministri

a e 

Linjës 

Institucion

i 

Emri i Institucionit Kapitull

i 

Program

i 

Llogaria 

Ekonomik

e 

Kodi I 

Qarku

t 

Shtesa në 

lekë  
 

 

001 11 1011001 Aparati i Ministrisë Arsimit Sportit dhe 

Rinisë 

01 01110 6020000 3535 5,405,410 
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001 11 1011006 Drejtoria Arsimore Rajonale Dibër 01 09120 6020000 0606 14,690,69

4 
 

001 11 1011008 Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan 01 01110 6020000 0808 880,275 

 

001 11 1011011 Drejtoria Arsimore Rajonale Gjirokastër 01 09120 6020000 1111 10,515,38

9 
 

001 11 1011035 Drejtoria Arsimore Qytetit Tiranë 01 09120 6020000 3535 1,809,878 

 

001 11 1011159 Zyra Arsimore Kamëz, Tiranë 01 09120 6020000 3535 1,619,030 

 

001 11 1011038 Drejtoria Arsimore Rajonale  Vlorë 01 09120 6020000 3737 3,185,411 

 

001 11 1011089 Zyra Arsimore Skrapar 01 01110 6020000 0232 535,242 

 

001 11 1011090 Zyra Arsimore Bulqizë 01 01110 6020000 0603 2,649,232 

 

001 11 1011090 Zyra Arsimore Bulqizë 01 09120 6020000 0603 2,948,027 

 

001 11 1011092 Zyra Arsimore Mat 01 09120 6020000 0625 1,714,090 

 

001 11 1011101 Zyra Arsimore Librazhd 01 09120 6020000 0821 6,565,506 

 

001 11 1011102 Zyra Arsimore Peqin 01 09120 6020000 0827 4,474,940 

 

001 11 1011105 Zyra Arsimore Lushnjë 01 09120 6020000 0922 1,598,115 

 

001 11 1011109 Zyra Arsimore Përmet 01 09230 6020000 1128 572,640 

 

001 11 1011110 Zyra Arsimore Tepelenë 01 09120 6020000 1134 74,029 

 

001 11 1011110 Zyra Arsimore Tepelenë 01 09230 6020000 1134 657,754 

 

001 11 1011111 Zyra Arsimore Devoll 01 01110 6020000 1505 1,048,208 

 

001 11 1011111 Zyra Arsimore Devoll 01 09120 6020000 1505 3,237,552 

 

001 11 1011112 Zyra Arsimore Kolonjë 01 01110 6020000 1514 436,452 

 

001 11 1011117 Zyra Arsimore Pogradec 01 09120 6020000 1529 406,199 

 

001 11 1011117 Zyra Arsimore Pogradec 01 09230 6020000 1529 1,460,346 

 

001 11 1011118 Zyra Arsimore Has 01 09120 6020000 1812 1,659,831 

 

001 11 1011123 Zyra Arsimore Mirditë 01 01110 6020000 2026 1,882,895 

 

001 11 1011130 Zyra Arsimore Kavajë 01 09120 6020000 3513 673,960 

 

      TOTALI         70,701,10

5 
 

 

Me gjithë planin e masave të ndërmarra nga MASR, në fund të vitit 2018 detyrimet nga ekzekutimi i 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë  paraqiten në masën 21.3 milion lekë. Këto detyrime në periudhën 4 

mujore (shtator – dhjetor) janë krijuar nga: 

1. Aparati i MASR, detyrime në masën 3.6 milion lekë, nga ekzekutimi i akumuluar i 11 rasteve te 

vendimeve gjyqësore te formës së prerë me masë “kthim në punë”. 

2. DAR Dibër, detyrime në masën 6 milion lekë, nga ekzekutimi 5(pesë) vendimeve të reja të krijuara 

rishtazi. 

3. ZA Librazhd detyrime në masën 3.2 milion lekë, nga ekzekutimi i 3 (tre) vendimeve të reja të krijuara 

rishtazi. 
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4. DAR Qytet Tiranë, detyrime në masën 6 milion lekë, nga ekzekutimi i 1(një) vendimi në vazhdim dhe 

2(dy) vendime të reja dhe të krijuara rishtazi. 

5. DAR Fier, detyrime në masën 1.8 milion lekë, nga ekzekutimi 3(tre) vendimeve të reja të krijuara 

rishtazi. 

6. ZA Bulqizë, detyrime në masën 1.4 milion lekë, nga ekzekutimi 2 (dy) vendimeve të reja të krijuara 

rishtazi. 

7. ZA Has, detyrime në masën 1.2 milion lekë, nga ekzekutimi 1 (një) vendimi të ri të krijuar rishtazi. 

8. ZA Mallakastër, detyrime në masën 0.6 milion lekë, nga ekzekutimi 1 (një) vendimi të ri të krijuar 

rishtazi. 

9. ZA Kavajë, detyrime në masën 10.4 milion lekë, nga ekzekutimi 1 (një) vendimi të ri të krijuar 

rishtazi. 

10. ZA Përmet, detyrime në masën 1.2 milion lekë, nga ekzekutimi 1 (një) vendimi të ri të krijuar rishtazi.  

 

Mbi shpenzimet e paguara nga institucionet e varësisë së MASR, për likuidimin e detyrimeve të 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë, për periudhën 2014-2018. 

Në zbatim të ligjit  nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”,  të Vendimit nr.50, datë 

05.02.2014, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura e të planit të veprimit”, të Udhëzimit nr. 5, datë 27.02.2014, të Ministrit të Financave “Për shlyerjen e 

detyrimeve të prapambetura”, si dhe udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr.1, datë 04.06.2014 “Për mënyrën e 

ekzekutimit të detyrimeve monetare të institucioneve të qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit”, i 

ndryshuar, për likuidimin e detyrimeve nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë, për 

periudhën Janar 2014 deri më Dhjetor 2018 shpenzimet e realizuara nga Aparati i Ministrisë së Arsimit, Sportit 

dhe Rinisë si dhe njësitë shpenzuese në varësi të MASR, sipas programeve buxhetore, paraqiten sa më poshtë: 

Tabela nr. 1 Likuidimin e detyrimeve nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë, për periudhën 

Janar 2014 -Dhjetor 2018, ne 000 lekë. 
 

Ministria e Linjës 

2014 2015 2016 2017 2018 Totali 

Aparati Të 

tjera 

Aparati Të 

tjera 

Aparati Të 

tjera 

Aparati Të 

tjera 

Aparati Të 

tjera 

Aparati Të 

tjera 

Ministria e 

Arsimit, Sportit 

dhe Rinisë 

92,101 287,681 11,660 196,668 18,197 101,678 20,646 131,715 21,086 138,496 163,690 856,238 

Programi 1110 30,220 2,995 11,660 5,034 17,376 15,996 7,689 10,636 13,155 7,672 80,100 42,333 

Programi 9120 59,544 222,713 - 71,952 821 47,804 696 60,950 - 94,238 61,061 497,658 

Programi 9230 2,337 24,439 - 16,424 - 6,521 - 3,631 - 3,260 2,337 54,274 

Programi 9450 - 37,534 - 103,258 - 31,357 12,261 56,498 3,766 33,326 16,027 261,973 

Programi 9770         4,165  4,165 - 

 

Informacioni i sipërcituar është përpunuar sipas formatit të kërkuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

dhe dërguar nga ana jonë me shkresën nr.827 prot., datë 25.01.2019 “Dërgohet informacion mbi pagesat e 

detyrimeve për likuidimin e vendimeve gjyqësore për vitet 2014 -2018”.  

Nga analiza e detyrimeve të likuiduara për periudhën 2014-2018, konstatojmë se Aparati i MASR, ka realizuar 

pagesa për likuidimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë për periudhën 2014-2018, në masën 163.690 

mijë lekë, e ndarë sipas viteve :Njësi shpenzuese “të tjera”, ku përfshihen njësitë arsimore vendore, 

institucionet publike të arsimit të lartë si dhe institucione të tjera varësie,  të cilat kanë realizuar pagesa për 

likuidimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, për periudhën 2014-2018, në masën 856.238 mijë lekë, e 

ndarë sipas viteve:Shpenzimet për likuidimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, vijnë nga ekzekutimi i 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë, kryesisht për largime nga puna, detyrime kontraktore, raste të tjera 

specifike. Informacioni i hollësishëm dhe dokumentacioni ligjor justifikues për detyrimet e cituara më lart 

gjendet pranë njësive shpenzuese respektive, Aparati i MASR, DAR/ZA, IAL publike, institucione të tjera 

varësie, të cilat kanë qenë palë përgjegjëse për këtë veprimtari, palë të paditura, kanë realizuar ndjekjen ligjore 

të  proceseve gjyqësore deri në marrjen e vendimit gjyqësor të formës së prerë nga organet gjyqësore. Këto 



 

190 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 Raport Përfundimtar për auditimin financiar e të përputhshmërisë të ushtruar në 

“Ministrinë e Arsimit,  Sportit dhe Rinisë Tiranë” 
 
 

 

njësi/ institucione buxhetore kanë realizuar/likuiduar me fondet buxhetore apo nga të ardhurat pagesat për 

likuidimin e detyrimeve që lindin nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë.  

Tabela nr.2 Informacioni i sipërcituar më i detajuar sipas shpenzimeve të realizuara nga çdo njësi shpenzuese 

sipas programeve buxhetore paraqitet sa më poshtë: 
 

Ministria e Linjës 

Planifikim 

Menaxhim 

('01110) 

Arsimi 

Bazë 

('09120) 

Arsimi  

Mesëm 

('09230) 

Arsimi  

Lartë 

(09450) 

Kërkimi 

Shkencor 

(09770) 

Shpenzimet 

totale për 

vendime 

gjyqësore në 

mijë lekë 

Shpenzime 

për  vendime 

gjyqësore në 

% 

  

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 122,433 558,719 56,611 278,000 4,165 1,019,928 100 

Aparati i Ministrisë Arsimit Sportit dhe 

Rinisë 

80,100 61,061 2,337 16,027 4,165 163,690 16.05 

Drejtoria Arsimore Rajonale Berat - 16,258 -   16,258 1.59 

Drejtoria Arsimore Rajonale Dibër 1,200 40,857 727   42,784 4.19 

Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës 100 21,892 110   22,102 2.17 

Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan 4,889 10,190 -   15,079 1.48 

Drejtoria Arsimore Rajonale Fier 2,094 23,796 8,701   34,591 3.39 

Drejtoria Arsimore Rajonale Gjirokastër - 19,935 1,662   21,597 2.12 

Drejtoria Arsimore Rajonale  Korçë - 7,205 2,880   10,085 0.99 

Drejtoria Arsimore Rajonale   Kukës - 2,676 -   2,676 0.26 

Drejtoria Arsimore Rajonale Lezhë - 4,390 1,120   5,510 0.54 

Drejtoria Arsimore Rajonale  Shkodër 1,202 1,035 63   2,299 0.23 

Drejtoria Arsimore Qytetit Tiranë - 12,492 3,844   16,336 1.60 

Drejtoria Arsimore Qarkut Tiranë - 12,235 -   12,235 1.20 

Drejtoria Arsimore Rajonale  Vlorë 713 23,714 11,319   35,746 3.50 

Zyra Arsimore Kuçovë - - -   - - 

Zyra Arsimore Skrapar 102 7,413 946   8,461 0.83 

Zyra Arsimore Bulqizë 2,176 19,388 1,559   23,123 2.27 

Zyra Arsimore Mat 1,693 8,926 690   11,309 1.11 

Zyra Arsimore Krujë 3,395 6,772 349   10,516 1.03 

Zyra Arsimore Gramsh - 23,838 -   23,838 2.34 

Zyra Arsimore Librazhd 938 36,442 659   38,039 3.73 

Zyra Arsimore Peqin 862 8,845 357   10,064 0.99 

Zyra Arsimore Lushnjë - 21,649 5,623   27,272 2.67 

Zyra Arsimore Mallakastër - 1,927 2,674   4,601 0.45 

Zyra Arsimore Përmet 434 8,066 1,381   9,881 0.97 

Zyra Arsimore Tepelenë 1,153 9,095 2,990   13,238 1.30 

Zyra Arsimore Devoll 1,168 18,253 617   20,038 1.96 
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Zyra Arsimore Kolonjë 1,121 38,503 736   40,359 3.96 

Zyra Arsimore Pogradec 347 38,520 824   39,691 3.89 

Zyra Arsimore Has - 6,774 2,316   9,090 0.89 

Zyra Arsimore Tropojë 3,455 854 -   4,309 0.42 

Zyra Arsimore Kurbin 1,174 - -   1,174 0.12 

Zyra Arsimore Mirditë 5,590 11,984 281   17,855 1.75 

Zyra Arsimore Malësia e Madhe - - -   - - 

Zyra Arsimore Pukë 302 3,102 210   3,614 0.35 

Zyra Arsimore Kavajë 351 4,681 705   5,737 0.56 

Zyra Arsimore Delvinë - 283 -   283 0.03 

Zyra Arsimore Sarandë 19 11,457 402   11,878 1.16 

Zyra Arsimore Kamëz, Tiranë 1,096 13,903 530   15,529 1.52 

Inspektoriati Shtetëror i Arsimit Tiranë 6,759     6,759 0.66 

Instituti i Zhvillimi të  Arsimit, Tirane  309    309 0.03 

Universiteti Tiranës     56,344  56,344 5.52 

Universiteti Politeknik, Tiranë    3,223  3,223 0.32 

Universitetit të Mjekësisë Tiranë    1,411  1,411 0.14 

Universiteti Bujqësor i Tiranës    -  - - 

Universiteti "F.S. Noli", Korçe    2,870  2,870 0.28 

Universiteti i Arteve Tirane    -  - - 

Universiteti i Sporteve, Tirane    1,021  1,021 0.10 

Universiteti "Aleksandër Xhuvani" 

Elbasan 

   -  - - 

Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër    9,373  9,373 0.92 

Universiteti "Luigj Gurakuqi " Shkoder    46,844  46,844 4.59 

Universiteti  "Ismail Qemali" Vlore    39,839  39,839 3.91 

Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës    86,036  86,036 8.44 

Akademia Studimeve  Albanologjike, 

Tirane 

   14,199  14,199 1.39 

Qendra e Shërbimeve Arsimore, Tiranë    -  - - 

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në 

Arsimin e Lartë Tiranë 

   813  813 0.08 

 

Sikurse raportohet sa më sipër shpenzimet më të mëdha të realizuara për periudhën 2014-2018, për likuidimin 

e detyrimeve nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë janë realizuar nga:  
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- Aparati i MASR në shumën prej 163.7 milion lekë ose 16.1% të vendimeve gjyqësore për periudhën 

2014-2018. 

- Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në shumën prej 86 milion lekë ose 8.5% të vendimeve 

gjyqësore. Universiteti i Tiranës në shumën prej 56.3 milion lekë ose 5.5% të vendimeve gjyqësore.  

- Universiteti “Luigj Gurakuqi “ Shkodër në shumën prej 46.8 milion lekë ose 4.6% të vendimeve 

gjyqësore. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, në shumën prej 39.8 milion lekë ose 3.9% të vendimeve 

gjyqësore.  

- DAR Dibër, DAR Fier, DAR Vlorë, ZA Kolonjë, ZA Pogradec, ZA Librazhd në shumën prej 35-45 

milion lekë ose 4 deri 4.6% të vendimeve gjyqësore 

- ZA Gramsh, ZA Lushnjë, ZA Bulqizë, në shumën prej 23-27 milion lekë ose 2.3 deri 2.6% të 

vendimeve gjyqësore. 

Për vitin 2019 Në zbatim të ligjit  nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”,  vendimit 

nr.50, datë 05.02.2014, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e 

detyrimeve të prapambetura e të planit të veprimit”, si dhe të udhëzimit nr. 5, datë 27.02.2014, të Ministrit të 

Financave “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, Shtojca 3, detyrimet e prapambetura të krijuara 

rishtazi dhe akumuluara deri më 30 shtator 2019. Nga monitorimi i realizuar “Për detyrimet e mbartura 

apo të krijuara rishtazi për  përiudhën Janar-30 Shtator 2019”, në përgjigje të shkresës suaj nr.17681, datë 

02.10.2019 “Mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura të krijuara rishtazi”,  me shkresën nr. 

9254/1, datë 10.10.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e 

prapambetura si dhe të krijuara rishtazi”, Janar-30 Shtator 2019", janë analizuar detyrimet e 

prapambetura si dhe ato të krijuara rishtazi.Po kështu me shkresën nr. 9813/1 prot., datë 14.11.2019 

Sekretari i Përgjithshëm ka tërhequr vëmendjen e gjithë titullarëve të institucioneve të sistemit të arsimit, 

nëpunësve autorizues dhe nëpunësve zbatues, për krijimin dhe mosshlyerjen e detyrimeve të prapambetura deri 

në këtë moment dhe marrjen e masave, pasi nga  raportimi paraprak mbi detyrimet e prapambetura në nivel 

progresiv deri më 30 Shtator 2019, është vërejtur : 

 Rritje e nivelit të këtyre detyrimeve, krahasuar me raportimin pararendës (30 qershor 2019). 

 Mosrespektim të skedulit të shlyerjes së detyrimeve të prapambetura.   

Është vërejtur mosrespektimi nga ana juaj i kuadrit ligjor/nënligjor rregullator të sistemit buxhetor, i 

detyrueshëm për t’u zbatuar me rigorozitet, dhe konkretisht:-Neni 40, paragrafi 4, në ligjin nr. 9936/2008 ”Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, përcakton shprehimisht sa 

vijon:“Çdo njësi e qeverisjes së përgjithshme është e detyruar që, përpara fillimit të një procedure prokurimi, 

një apo shumë vjeçare, të marrë një konfirmim nga Ministria e Financave që fondet, të cilat synohet të 

prokurohen , janë brenda limitit të miratuar për angazhime. Njësitë e qeverisjes së përgjithshme , që operojnë 

direkt në Sistemin Informatik Financiar të Qeverisë, për ekzekutimin e buxhetit të tyre dhe raportimin 

financiar regjistrojnë në këtë sistem angazhimin, brenda pesë ditëve pune nga data e nënshkrimit të tij, 

kundrejt urdhrit të prokurimit.”-Pika 79, e udhëzimit nr. 9, datë 20.3.2018, të Ministrit të Financave dhe 

Ekonomisë “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, të ndryshuar, përcakton se:“Çdo njësi e 

qeverisjes së përgjithshme është e detyruar që, përpara fillimit të një procedure prokurimi, një apo shumë 

vjeçare, të marrë një konfirmim nga Ministria e Financave që fondet, të cilat synohet të prokurohen , janë 

brenda limitit të miratuar për angazhime.”.-Pika 37, e udhëzimit plotësues nr.1, datë 17.01.2019, të Ministrit 

të Financave dhe Ekonomisë “Për procedurat e zbatimit të buxhetit për vitin 2019”, i ndryshuar, përcakton se: 

“Në rast se parashikohen prokurime për kontrata shumëvjeçare, ato duhet të paraqiten në regjistër, duke 

specifikuar veçmas fondin e nevojshëm për vitin buxhetor 2019 dhe fondin e parashikuar për secilin vit 

buxhetor, deri në plotësimin e shërbimeve/punimeve të planifikuara.”.“Dega e Thesarit kryen kontrollin e 

totalit të fondeve të paraqitura në regjistrin e prokurimeve me totalin e fondeve të miratuara në buxhetin e 

njësisë dhe, vetëm pasi vuloset nga Thesari Urdhri i Prokurimit, njësia mund të fillojë procesin e prokurimit në 

Agjencinë e Prokurimit”.Bazuar në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ligji 

nr.48, datë 24.04.2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”, vendimin nr.50, datë 

05.02.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e 

detyrimeve të prapambetura e të planit të veprimit”, i ndryshuar, kërkojmë marrjen e angazhimeve nga ana juaj 

bazuar në disponibilitetin e fondeve të miratuara për vitin buxhetor ose për më shumë se një vit, duke realizuar 

shpenzimet sipas prioritetit. 

5. Në lidhje me realizimin e prokurimeve me fondet buxhetore (trajtuar në faqet 91-133): 

a- Procedura e prokurimit “Shërbim interneti në sistemin arsimor parauniversitar” 

Me Urdhrin 11 datë 18.01.2017, u ngrit grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike dhe përcaktimin e 

fondit limit të kontratës me objektin e prokurimit: “Shërbim interneti në Sistemin Arsimor Parauniversitar”.Siç 
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cilësohet edhe në këtë projekt raport hartimi i fondit limit të kontratës, është përcaktuar nga oferta të marra në 

treg ku është përllogaritur fondi limit për tre periudha, për 6 muaj, 9 muaj dhe 18 muaj. 

Grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike, jo pa qëllim ka identifikuar tre periudha vlerësimi, 

nisur kjo nga fakti që, në urdhër nuk ka patur afat kohor të përcaktuar.Grupi i punës e ka bërë testimin 

e tregut duke ia dërguar njoftimin të gjithë operatorëve të regjistruar në AKEP(bashkengjitur email), 

duke ruajtur parimin e barazisë ndërmjet tyre, dhe ky testim është bërë dy herë.Në Memon e datës 

10.03.2017, me subjekt “Mbi përcaktimin e afatit kohor për prokurimin me objekt “shërbim interneti”” 

cilësohet shprehimisht: “Bazuar në këtë urdhër, i cili kërkonte përcaktimin e afateve kohore të shërbimit të 

internetit pa përcaktuar vitin buxhetor, grupi i punës gjykoi testimin e tregut për tre periudha si alternativa të 

mundshme të ofrimit të këtij shërbimi, 6 mujore për periudhën e mbetur brenda vitit buxhetor aktual, 9 mujore 

për vitin buxhetor në vijimësi, dhe 18 mujore që siguron edhe shërbim pa ndërprerje për të paktën dy periudha 

shkollore.Grupi i punës gjithashtu iu referua faktit që shërbimi i internetit është i parashikuar si shërbim 

buxhetor në PBA-në e arsimit parauniversitar në programet e arsimit të ulët dhe të  mesëm deri në vitin 

2020. Gjithashtu Plani Kombëtar për Zhvillimin e Broadband 2013-2020, jo vetëm parashikon shërbimin e 

internetit në arsim, por vlerëson investime për rritjen e kapaciteteve graduale të këtij shërbimi, për 

integrimin e plotë të teknologjisë në arsim. Eksperienca e viteve të kaluara, ka treguar problematika te 

procedurat e përfitimit të këtij shërbimi, si në rastet kur ky prokurim bëhej nga MAS, ashtu edhe në rastet kur 

ky proces është bërë nga vet DAR/ZA-të. Problematikat e hasura kanë bërë që shkollat të mbeteshin pa 

internet për periudha të konsiderueshme, duke ndikuar në këtë mënyrë në procesin mësimor, aplikimet e 

Maturës Shtetërore dhe komunikimin ndërinstitucional.Sic cilësohet edhe në projekt raport vlera e 

shërbimit për periudhën 18 mujore përllogarit një kosto mujore më të ulët se vlera e shërbimit për 

periudhën 6 mujore, me shpejtësi të ofrimit të shërbimeve tashmë të rritura krahasuar periudhave të 

mëparshme. Ky përfaqëson një tjetër faktor me impakt që duhet vlerësuar si një element që ka rritur 

efiçencën dhe efikasitetin e përdorimit të mirë të fondeve publike.Ne besojmë në vlerësimin me 

objektivitet të qasjeve që MASR ka patur në lidhje me ndryshimin e shpejtësive të ofrimit të shërbimit 

të internetit referuar viteve paraardhëse. Bazuar kjo në priorietet e EU-s në këtë drejtim, Planin 

Kombëtar për Zhvillimin e Broadband 2013-2020, dhe Axhenda Dixhitale 2015-2020.Plani Kombëtar për 

zhvillimin e Broadband është një dokument strategjik për zhvillimin e infrastrukturës broadband dhe 

shërbimeve të miratuar me VKM Nr. 468 dt. 30.05.2013. Plani Kombëtar për zhvillimin e Broadband ka 

përcaktuar si vision zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimeve broadband në të gjithë vendin për të përfituar 

akses në shërbimet elektronike në fusha të ndryshme si edukim(e-education), shëndetësi(e-health) etj.Axhenda 

Dixhitale e Shqipërisë për 2015-2020, mban në konsideratë objektivat e zhvillimit rajonal të përcaktuara në 

Strategjinë SEE-2020 dhe mbështetet në Axhendën dixhitale të BE-së. Dokumenti pas një analize të situatës 

dhe zhvillimeve aktuale, ka përcaktuar vizionin dhe objektivat e zhvillimit për periudhën 2015-2020 si dhe jep 

drejtimet kryesore të politikave që do të ndiqen për realizimin e këtyre objektivave.Në programin e qeverisë siç 

është përcaktuar në këtë axhendë, cilësohet se qeveria do të punojë në 3 drejtime kryesore duke vendosur 

objektiva të matshme: -së pari, për shtimin dhe promovimin e shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin 

dhe adinistratën, -së dyti, për përdorimin e TIK në edukim për të kapërcyer hendekun dixhital dhe për të 

aftësuar rininë. Politikat do të jenë të orientuara drejt përmirësimit dhe zgjerimit të kapaciteteve në 

mënyrë që të rritet numri i përdoruesve dhe të promovohet zhvillimi i ofruesve të e-shërbimeve. Në këtë 

mënyrë do të nxitet krijimi i vendeve të punës për të rinjtë të cilët mund të punësohen në tregun shqiptar, 

rajonal e më gjerë, -së treti, konsolidimi i infrastrukturës dixhitale në të gjithë territorin e Republikës së 

Shqipërisë, duke respektuar me rigorozitet parimet evropiane të konkurrencës së lirë e të ndershme.Shërbimet 

broadband mundësojnë informim të shpejtë dhe të plotë për individët dhe bizneset, mbështesin një qeverisje më 

të mire, dhe sipas të dhënave të ITU7 rritja e shkallës së penetrimit të broadband me 10% sjell rritje 

ekonomike te GDP-së prej 1.38% në vendet me zhvilim ekonomik të ulët e të mesëm – cilësohet në Planin 

Kombëtar për zhvillimin e Broadband.Në kushtet kur dixhitalizimi i procesit mësimor është prioritet, në 

kushtet kur kurrikula e re TIK nëpër shkolla kërkon përdorimin e një infrastrukture, dhe kapacitete të ofrimit të 

shërbimit të internetit të tilla që të mundësojnë realisht zhvillimin e kapaciteteve të qëndrueshme tek nxënësit, 

në kushtet kur nëpër shkolla të arsimit bazë e të mesëm janë aplikuar zgjidhje teknologjike dhe projekte të 

rëndësishme në fushën e TIK, në kushtet kur Axhenda Dixhitale i ka dhënë prioritet zgjerimit të broadband-it 

në vendin tonë, padyshim që ndryshimi i kërkuar i shpejtësive të aplikuara të shërbimit të internetit, përfaqëson 

një ambicie pozitive.Projekt Raporti cilëson vendosjen e kritereve kualifikuese të cilësuara si të padrejta, 

ndërkohë që asnjë prej operatorëve ekonomikë që kanë aplikuar nuk është penalizuar nga kriteret 

specifike të cituara.Kështu bashkimi i operatorëve ekonomikë “Abisnet”&“A” si dhe bashkimi i operatorëve 

ekonomikë “ATU” dhe “A” në të dy rastet është skualifikuar, pasi operatori ekonomik “A” ka paraqitur më 

shumë se një ofertë ekonomike. Bazuar në Nenin 65 të VKM nr. 914/2016 përcaktohet se: Asnjë ofertues 
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nuk mund të marrë pjesë në ofertën e dikujt tjetër për të njëjtën kontratë në çfarëdo lloj kapaciteti. 

Pjesëmarrja nga një ofertues në më shumë se një ofertë, tek e tek ose me një ofertues tjetër, do të rezultojë 

në përjashtim nga procesi të të gjitha ofertave në të cilat është përfshirë ofertuesi.Njëkohësisht duhet të 

vlerësohet me objektivitet fakti që në çdo bashkim operatorësh vetëm njëri nga operatorët ekonomikë në disa 

raste nuk ka paraqitur një nga certifikatat e specifikuara. Ndërkohë që bashkimi i operatorëve ekonomikë të 

skualifikuar “A S C” & “Telecom Albania” është skualifikuar për mungesën e vërtetimit të shlyerjes së 

energjisë elektrike dhe bilancit të vitit 2016 nga ana e operatorit ekonomik “Telecom”. Gjithashtu operatori 

ekonomik ka rezultuar me detyrime tatimore, kritere këto detyruese për kualifikim.Certifikatat e 

specifikuara kanë vlera respektive në ofrimin cilësor dhe të qëndrueshëm të shërbimit të internetit.Në mënyrë 

specifike certifikata EN ISO 50000:2011 përfaqëson një standard ndërkombëtar për sistemin e menaxhimit të 

energjisë, duke ofruar një kornizë sistematike për të gjithë organizatat dhe bizneset për të menaxhuar energjinë 

dhe siguron kërkesa për një proces sistematik, të përqendruar në përmirësimin e performancës së energjisë. 

Padyshim që kjo vlen edhe për bizneset që veprojnë në treg si “internet provider”.Standardi promovon 

adoptimin e praktikave më të mira të administrimit të energjisë dhe forcon sjelljet e mira të administrimit të 

energjisë. Sipas ISO, standardi mund të ndikojë deri në 60% të përdorimit të energjisë në botë, me 

zbatueshmëri të gjerë në sektorët ekonomik kombëtar.Standardi ISO 50001 u rishikua dhe u ribotua në gusht 

2018. Ndryshimet përfshijnë miratimin e strukturës së nivelit të lartë, integrimin e përmirësuar me proceset e 

menaxhimit strategjik, theksin më të fortë në rolin e menaxhimit të lartë, prezantimin e konceptit të 

normalizimit dhe planin e mbledhjes së të dhënave të energjisë. Kështu, versioni i vitit 2018 e merr 

menaxhimin e energjisë në nivel tjetër më të lartë, duke i mundësuar organizatave të ofrojnë një qasje 

strategjike për administrimin e energjisë me një fokus më të madh në integrimin e menaxhimit të energjisë me 

proceset e biznesit. Në çdo publikim të bërë vlerësohet që çdo organizantë, kompani, biznes duhet ta 

disponojë një certifikatë që lidhet me menaxhimin cilësor të energjisë, si për ata që ofrojnë mallra dhe 

ata që ofrojnë shërbime. Padyshim që “internet provider” që disponojnë data center duhet të 

demostrojnë realisht kapacitete në këtë drejtim. 

Përfitimet e zbatimit të ISO 50001 përfshijnë: 

• Ulja e konsumit të energjisë. 

• Efikasitet i përmirësuar i energjisë. 

• Ulja e kostove të energjisë dhe rritja e kursimeve. 

• Ulja e ndikimeve mjedisore. 

• Përdorimi më i mirë i aseteve ekzistuese që konsumojnë energji. 

Në lidhje me numrin e punonjësve, gjykojmë të rëndësishme të cilësojmë këtu që duke iu referuar vet ankesës 

së bërë nga OE “A S C” dhe përllogaritjeve të bëra prej tyre theksohet që për maksimumin e instalimit mund të 

jenë 5 persona për një instalim. OE ka përllogaritur 19 instalime në ditë, por 1109 shkollat e parashikuara janë 

në pozicione gjeografike të tilla që kushtëzojne kapacitetet e reduktuara te provider-ve të ndryshëm. 

Rrjedhimisht duke patur parasysh afatet e implementimit dhe problematikat e kontratave të mëparshme 

argumentojmë që për çdo njësi territoriale janë parashikuar pikërisht 5 persona. Shkollat janë të 

shpërndara në 60 njësi me ndarjet e reja territoriale, kështu që parashikimi ynë 60 * 5 persona/njësi = 

300 vetë vlerësojmë që qëndron. Gjithashtu cilësojmë këtu që edhe Grupi i punës i ngritur për 

vlerësimin e ankesave me nr. 4858/1 prot., datë 15.05.2017 ka vendosur pikërisht të mos pranojë ankesat 

në këtë drejtim. Rrjedhimisht gjykojmë që operatorët ekonomikë kanë patur të gjithë kriteret objektive për të 

hyrë të barabartë në procedurat e hapura dhe fakti që kanë marrë pjesë në këtë procedurë 5 operatorë, është 

inkurajues, pasi këto kompani përfaqësojnë pothuaj “internet provider-at” me kapacitete reale për ofrimin e 

shërbimeve të internetit të qëndrueshëm dhe me cilësi.  

b- Procedura e prokurimit “Rikonstruksioni i Institutit të Zhvillimit të Arsimit” 

Njësia e prokurimit, e caktuar me urdhrin nr. 20, datë 08.03.2019 të titullarit të MASR për procedurën e 

prokurimit me objekt “Rikonstruksion i Institutit të Zhvillimit të Arsimit”, u njohëm me akt-konstatimin nr.4, 

protokolluar me nr.8301/8 prot., datë 15.10.2019. Nga ana e grupit të punës të Kontrollit të Lartë të Shtetit, 

pranë Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë janë cilësuar se janë evidentuar disa parregullsi që ngarkojnë 

me përgjegjësi njësinë e prokurimit. Nga grupi i kontrollit janë cilësuar se janë evidentuar mangësi në hartimin 

e kritereve të veçanta të kualifikimit, ku disa prej tyre janë vlerësuar si të paargumentuara, jo në përputhje me 

natyrën e objektit që prokurohet dhe të pabazuara në ligjin e prokurimit publik dhe aktet nënligjore në zbatim 

të tij. Për sa më sipër në vijim po parashtojmë sqarimet dhe kundërshtimet me argumentat si më poshtë vijon: 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë duke qenë se nuk ka punonjës të saj si ekspertë të fushës 

së objektit që prokurohet ka kërkuar staf të specializuar nga autoritete të tjera kontraktore 

konkretisht nga Instituti i Ndërtimit.  
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Konkretisht për të gjitha grupet e punës të përfshirë në këtë procedurë prokurimi, është kërkuar staf i 

specializuar nga autoritete të tjera bazuar në nenin 57 pika 2 të VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar: “2. Për çdo procedurë prokurimi, në varësi 

të specifikës së objektit të prokurimit, titullari i autoritetit kontraktor K njësinë e prokurimit, në 

përbërje të së cilës është personi përgjegjës për prokurimin, i caktuar në fillim të vitit dhe të paktën 

një specialist fushe në rast se kërkohen njohuri të specializuara për objektin e prokurimit. Në raste të 

tjera, titullari i autoriteti kontraktor cakton në përbërjen e njësisë së prokurimit, përveç personit 

përgjegjës për prokurimin, një ose disa persona të tjerë, me arsim të lartë. Në rast mungese 

personeli, autoriteti kontraktor mund të kërkojë staf të specializuar nga autoritete të tjera 

kontraktore ose të punësojë ekspertë të jashtëm.” 

Konkretisht Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, bazuar në nenin 57 pika 2 të VKM-së 

nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” duke qenë se nuk 

kishte ekspertë të fushës në lidhje me objektin e prokurimit, i është drejtuar me shkresën 

nr.2585 prot., datë 04.03.2019 Institutit të Ndërtimit për të na vënë në dispozicion ekspertë 

fushe për në njësinë e prokurimit dhe për në Komisionin e Vlerësimit të Ofertave.  

Me shkresën nr.2585/1 prot., datë 08.03.2019 Instituti i Ndërtimit ka kthyer përgjigje duke caktuar dy 

inxhinierë punonjës të saj për përfshirjen e tyre në njësinë e prokurimit dhe në Komisionin e 

Vlerësimit të Ofertave(si bashkëngjitur). 
Për sa më sipër, me urdhrin e prokurimit nr.20, datë 08.03.2019 të titullarit të Autoritetit Kontraktor urdhërohet 

të kryhet procedura e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i Institutit të Zhvillimit të Arsimit” ku në njësinë e 

prokurimit janë caktuar O K me profesion inxhiniere, L B me profesion jurist dhe Afrim Çenga me profesion 

inxhinier ndërtimi i ardhur nga Instituti i Ndërtimit, i caktuar si ekspert i fushës për objektin e kontratës që 

prokurohet.  

Ligji i prokurimit publik dhe VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, ka përcaktuar qartë detyrat dhe përgjegjësitë e njësisë së prokurimit dhe të anëtarëve të saj. 

Konkretisht në nenin 57 pika 4 e VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” përcakton qartë detyrat e specialistit të fushës si pjesë e njësisë së prokurimit:  

“4. Specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit, kryen detyrat e mëposhtme:  

- Hartimin e kritereve të veçanta të pranimit, lidhur me kapacitetin teknik;” 

 

Në nenin 61 pika 2 të VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, gjithashtu përcaktohet që “2. Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me 

kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër 

specifik i nevojshëm bëhen nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit.” 
Ndryshimet e VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të bëra me 

VKM nr.797, datë 29.12.2017, kanë pasur për qëllim ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive të anëtarëve të 

njësisë së prokurimit duke specifikuar qartë detyrat e specialistit të fushës dhe personit përgjegjës për 

prokurimin.   

Gjithashtu edhe në procesverbalin e hartimit të kritereve të veçanta të kualifikimit të datës 19.03.2018, të 

mbajtur nga njësia e prokurimit dhe të firmosur nga njësia është përcaktuar që kriteret e vecanta për kualfikim 

janë hartuar nga specialisti i fushës i ardhur nga Instituti i Ndërtimit z. Afrim Çenga.  

Konkretisht në këtë procesverbal përcaktohet:  

“Me urdhrin nr.20, datë 08.03.2019, njësia e prokurimit përbëhet nga: 

1. O K me detyrë Drejtor i Koncesioneve, Prokurimeve dhe Partneriteteve 

2. L B si personi përgjegjës për prokurimin në zbatim të pikës 2 dhe 3 të nenit 57 të VKM-së 

Nr.914, date 29.12.2014 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”. 

3. Afrim Çenga (punonjës i Institutit të Ndërtimit) si specialist i fushës në zbatim të pikës 2 dhe 

4 të nenit 57 të VKM-së Nr.914, date 29.12.2014 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, 

përgjegjës për hartimin e kritereve të veçanta të kualifikimit.   
 

Është mjaft e qartë që pjesa tjetër e njësisë me përjashtim të specialistit të fushës nuk ka kapacitetet dhe 

njohuritë e mjaftueshme për vendosjen e kritereve të veçanta të kualifikimit duke qenë se kjo është një fushë 

shumë specifike dhe kërkon njohuri të specializuara. 

Gjithashtu vlen për t’u përmendur që Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka pasur një 

korrespondencë me Agjencinë e Prokurimit Publik përpara publikimit të procedurës, në lidhje me 
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hartimin e DST dhe kritereve të veçanta të kualifikimit në veçanti, në zbatim të nenit 61 pika 2 të VKM-së 

nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, në të cilën përcaktohet që: “Nëse 

gjatë hartimit të dokumenteve të tenderit, përpara publikimit të një procedure prokurimi, njësia e prokurimit 

ka nevojë për asistencë, komunikon me APP-në për të marrë një mendim të specializuar. Me qëllim dhënien e 

asistencës, ngritjen e kapaciteteve dhe sigurimin e mirëzbatimit të legjislacionit të prokurimit publik, APP-ja 

në koordinim me personin/at përgjegjës për prokurimin mund të asistojë këto të fundit gjatë përgatitjes së 

dokumenteve të tenderit në përputhje me dokumentet standarde të tenderit dhe rregullat e prokurimit publik. 

Për efekt shpejtësie, komunikimi me APP-në për koordinimin e veprimtarisë gjatë hartimit të dokumenteve të 

tenderit dhe marrjes së asistencës mund të bëhet me mjete elektronike (me e-mail).” 

 

Edhe në nenin 57 pika 3 të VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 

gjithashtu përcaktohet që:   

“Personi/at përgjegjës për prokurimin kryen/jnë detyrat e mëposhtme:  

- Në kuadër të hartimit të dokumenteve të tenderit, bashkërendimin e punës me APP-në, me 

qëllim realizimin e kësaj detyre me efikasitetit dhe në përputhje me legjislacionin e fushës në fuqi;” 

 
Fillimisht MASR i ka dërguar email në datë 12.03.2019 Agjencisë së Prokurimit Publik ku i është dërguar i 

gjithë dokumentacioni i përgatitur dhe i është kërkuar asistencë dhe verifikimi nëse procedura është në 

përputhje me legjislacionin e prokurimit publik. 

Agjencia e Prokurimit Publik ka kthyer përgjigje me emailin e datës 15.03.2019 ku ka listuar disa 

rekomandime për t’u mbajtur në konsideratë nga MASR (si bashkëngjitur). 

Në vijim të këtij emaili MASR ka marrë në konsideratë rekomandimet e APP-së dhe ka bërë ndryshimet 

përkatëse. Pasi ka bërë ndryshimet e rekomanduara MASR i ka dërguar sërish email në datë 18.03.2019 APP-

së me dokumentacionin e ndryshuar në bazë të rekomandimeve. 

Agjencia e Prokurimit Publik ka kthyer përgjigje me emailin e datës 19.03.2019 duke u shprehur që në 

përgjigje të kërkesës tuaj, si dhe në vijim të asistencës së dhënë më parë në lidhje kriteret e veçanta të 

kualifikimit AK ka mbajtur në konsideratë rekomandimet e dhëna nga APP. 

Për sa më sipër AK me qëllim realizimin e kësaj procedure prokurimi me efikasitetit dhe në përputhje me 

legjislacionin në fuqi është konsultuar dhe me Agjencinë e Prokurimit Publik përpara hedhjes së procedurës. 

Gjithashtu konstatohet që për kriteret e vecanta të kualifikimit ka pasur vetëm 2 ankesa të cilat janë refuzuar 

dhe për të cilat nuk është paraqitur ankim në KPP. Pra nëse këto kritere do vlerësoheshin si diskriminuese nga 

operatorët ekonomikë ato kanë pasur të gjitha mundësitë dhe mekanizmat ligjorë për kundërshtimin e tyre në 

KPP. 

Në lidhje më kriteret e kualifikimit, mbështetur në argumentet e trajtuara nga specialisti i fushës përkatëse 

cilësojmë si më poshtë vijon: 

1. Operatori ekonomik i licencuar, duhet të ketë një eksperiencë në fushën e punimeve civile, si 

subjekt i licencuar, prej të paktën 10 vitesh. Këtë duhet ta vertetojë dhe dokumentojë si më poshtë: 

- Licencën/licencat profesionale të operatorit ekonomik, si subjekt zbatimi për punimet civile, të 

cilat i kanë dhënë të drejtën për të ushtruar këtë vepritmari profesionale, përgjatë afatit kohor të 

kërkuar si eksperiencë (të paktën 10 vjet). 

 
Ky kriter është vendosur në përputhje me nenin 46, pika “a” dhe “b”, të Ligjit të Prokurimit  

Publik, “Kualifikimi i ofertuesve”: 

1. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi 

të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, 

për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe 

jodiskriminuese: 

a) kualifikimi  profesional: çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale   apo   

tregtare,   të   lëshuara   nga   autoritetet   kompetente   shtetërore,   për veprimtaritë e kërkuara dhe 

për të cilat do të lidhet kontrata; 

b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, 

profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë   

organizative,   reputacionin   dhe   besueshmërinë,   përvojën   e   duhur,   si   dhe personelin e 

nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e 

objektit të kontratës; 
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Ky kriter është tregues i qëndrueshmërisë dhe besueshmërisë së operatorit ekonomik për realizimin me sukses 

të punëve.  Ka një numër shumë të lartë dhe të konsiderueshëm operatorësh ekonomikë që operojnë prej vitesh 

në treg të cilët përmbushin këtë kriter çka nuk sjell kufizime në pjesëmarjen e operatorëve ekonomikë në 

procedurë. Nisur nga vlera e kontratës dhe rëndësia e objektit mund të vendosej një kriter i tillë i cili është në 

funksion të cilësisë së kryerjes së këtyre punimeve. 

2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat si më poshtë: 

 Certifikate ISO/IEC 27001:2013 

 

Në lidhje me këtë certifikatë mund të themi që kjo ka lidhje me objektin dhe natyrën e kontratës që 

prokurohet. Punimet e përcaktuara në projekt kanë lidhje edhe me sistemet e menaxhimit të sigurisë 

së informacionit për sa kohë do bëhen punime(rrjeti kompjuterik, telefonik dhe sistemeve të 

vëzhgimit etj.) që kanë lidhje dhe ndikojnë në këtë fushë dhe rrjedhimisht vlerësohet se një kriter i 

tillë është vendosur në përputhje me natyrën dhe vlerën e kontratës që prokurohet.  

  

 Certifikata EN ISO 50001:2011 

 
Në mënyrë specifike certifikata EN ISO 50000:2011 përfaqëson një standard ndërkombëtar për sistemin e 

menaxhimit të energjisë, duke ofruar një kornizë sistematike për të gjitha organizatat dhe bizneset për të 

menaxhuar energjinë dhe siguron kërkesa për një proces sistematik, të përqendruar në përmirësimin e 

performancës së energjisë. Padyshim që kjo vlen edhe për bizneset që veprojnë në treg si “internet provider”. 

Standardi promovon adoptimin e praktikave më të mira të administrimit të energjisë dhe forcon sjelljet e mira 

të administrimit të energjisë. Sipas ISO, standardi mund të ndikojë deri në 60% të përdorimit të energjisë në 

botë, me zbatueshmëri të gjerë në sektorët ekonomikë kombëtarë. 

Standardi ISO 50001 u rishikua dhe u ribotua në gusht 2018. Ndryshimet përfshijnë miratimin e strukturës së 

nivelit të lartë, integrimin e përmirësuar me proceset e menaxhimit strategjik, theksin më të fortë në rolin e 

menaxhimit të lartë, prezantimin e konceptit të normalizimit dhe planin e mbledhjes së të dhënave të energjisë. 

Kështu, versioni i vitit 2018 e merr menaxhimin e energjisë në nivel tjetër duke i mundësuar organizatave të 

ofrojnë një qasje strategjike për administrimin e energjisë me një fokus më të madh në integrimin e 

menaxhimit të energjisë me proceset e biznesit. Në çdo publikim të bërë vlerësohet që çdo organizantë, 

kompani, biznes duhet ta disponojë një certifikatë që lidhet me menaxhimin cilësor të energjisë, si për ata që 

ofrojnë mallra dhe ata që ofrojnë shërbime. Padyshim që “internet provider” që disponojnë data center duhet të 

demostrojnë realisht kapacitete në këtë drejtim. 

Përfitimet e zbatimit të ISO 50001 përfshijnë: 

• Ulja e konsumit të energjisë. 

• Efikasitet i përmirësuar i energjisë. 

• Ulur kostot e energjisë dhe rritjen e kursimeve. 

• Ulur ndikimet mjedisore. 

• Përdorimi më i mirë i aseteve ekzistuese që konsumojnë energji. 

Certifikatat e vendosura si më sipër janë vendosur në përputhje me nenin 46 pika 2 të ligjit të 

Prokurimit Publik dhe në përputhje me nenin 30 të VKM-së Nr.914, datë 29.12.2014 “Per miratimin 

e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. 

Neni 46 pika 2 e Ligjit: 
“2. Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë 

pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet 

për menaxhimin e mjedisit.” 

Neni 30 i VKM-së: 

“1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i 

plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një 

organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma 

ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur 

kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit”. 

3. Operatori ekonomik duhet të ketë si drejtues teknik të kompanisë: 

 Arkitekt 

 Ing. Ndertimi 

 Ing. Elektrik 
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 Ing. Mekanik 
Për të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri OE duhet të paraqesë për secilin prej tyre diplomat në fushat 

përkatëse (origjinale ose kopje të noterizuar) dhe kontratë të vlefshme pune, në përputhje me legjislacionin në 

fuqi. 

 

Operatori Ekonomik duhet të ketë gjithashtu pjesë të stafit teknik me të pakten 5 vite pune:  

 Ing. Ndertimi – 2 

 Arkitekt – 1 

 Ing. Hidroteknik – 1 

 Ing. Elektrik – 1 

 Ing. Gjeodet – 1 

 Mjek i ndermarrjes – 1 
 

Në lidhje me këtë pikë, theksojmë se VKM nr.42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe 

procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, 

që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i referohet kritereve specifike që duhet të ketë drejtuesi teknik. Ndërkohë që 

në DST-në është kërkuar eksperienca me të paktën 5 vite pune për stafin tjetër teknik dhe jo për drejtuesin 

teknik. Kjo është vendosur për të mos kufizuar pjesëmarjen në këtë procedurë prokurimi. Me anë të këtij 

formulimi iu është dhënë mundësia të gjithë operatorëve çka stimulon dhe rrit pjesëmarrjen në këtë procedurë. 

Në lidhje me kërkesën që operatori ekonomik duhet të ketë gjithashtu pjesë teëstafit teknik një mjek 

ndërmarrjeje, sqarojmë se pas komunikimit me APP nuk është evidentuar ky, si kriter jo në përputhje me 

kuadrin ligjor në fuqi. Gjithashtu sqarojmë se për këtë kriter nuk ka pasur asnjë ankesë dhe ai është 

përmbushur nga të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurë.  Asnjë operator ekonomik nuk 

rezulton të jetë skualfikuar në lidhje me këtë kriter.  

AK gjykon se kriteret e veçanta për kualifikim kanë si synim kryesor që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për 

njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur 

duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, 

financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, 

përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në 

varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat 

janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. AK 

vlerëson se nëse operatorët ekonomikë ankimues do të kishin pretendime në lidhje me kriteret e vendosura nga 

autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit kanë patur në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së 

ankesës lidhur me kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit, parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP. Në 

nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Në 

rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit 

kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së 

Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së 

prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve 

nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në 

Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”. Gjithashtu, kuadri ligjor 

parashikon një sërë elementësh si garanci për operatorët ekonomikë të cilët kanë paqartësi në lidhje me 

intepretimin e kërkesave të autoritetit kontraktor dhe/ose mënyrës së plotësimit të kritereve kualifikuese. Në 

rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte paqartësi në lidhje me plotësimin e kërkesës së mësipërme, 

ka patur në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së kërkesës për sqarime pranë autoritetit kontraktor 

deri në pesë ditë para dorëzimit të ofertave parashikuar nga neni 42 i LPP-së. Në nenin 42, pika 1 të ligjit 

nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se “ […] Ofertuesi i mundshëm 

mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo 

kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë 

marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të 

përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në 

kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës 

të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.Në lidhje me ankesat e operatorëve 

ekonomikë që nuk janë administruar në dosjen e prokurimit, ato gjenden në protokoll dhe duke qenë se janë 

vetëm në një kopje origjinale janë lënë në zyrën e protokollit. Kjo për faktin se ankesat dhe përmbajtja e tyre 

janë pasqyruar edhe në vendimet e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave.Gjithsesi në vijim të këtij konstatimi 
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është bërë një fotokopje e tyre me vulën njehsuese të institucionit të cilat gjenden bashkëlidhur për t’u 

vendosur dhe administruar në dosje. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë duke qenë se nuk ka punonjës 

të saj si ekspertë të fushës së objektit që prokurohet, ka kërkuar staf të specializuar nga autoritete të tjera 

kontraktore konkretisht nga Instituti i Ndërtimit. Konkretisht për të gjitha grupet e punës të përfshirë në këtë 

procedurë prokurimi është kërkuar staf i specializuar nga autoritete të tjera bazuar në nenin 57 pika 2 të VKM-

së nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar: “2. Për çdo 

procedurë prokurimi, në varësi të specifikës së objektit të prokurimit, titullari i autoritetit kontraktor K njësinë 

e prokurimit, në përbërje të së cilës është personi përgjegjës për prokurimin, i caktuar në fillim të vitit dhe të 

paktën një specialist fushe në rast se kërkohen njohuri të specializuara për objektin e prokurimit. Në raste të 

tjera, titullari i autoriteti kontraktor cakton në përbërjen e njësisë së prokurimit, përveç personit përgjegjës 

për prokurimin, një ose disa persona të tjerë, me arsim të lartë. Në rast mungese personeli, autoriteti 

kontraktor mund të kërkojë staf të specializuar nga autoritete të tjera kontraktore ose të punësojë ekspertë të 

jashtëm.” 

Konkretisht Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, bazuar në nenin 57 pika 2 të VKM-së nr.914 datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” duke qenë se nuk kishte ekspertë të 

fushës në lidhje me objektin e prokurimit, i është drejtuar me shkresën nr.2585 prot., datë 04.03.2019 

Institutit të Ndërtimit për të na vënë në dispozicion ekspertë fushe për në njësinë e prokurimit dhe për 

në Komisionin e Vlerësimit të Ofertave dhe Komisionin e Shqyrtimit të Ankesave  

Me shkresën nr.2585/1 prot., datë 08.03.2019 Instituti i Ndërtimit ka kthyer përgjigje duke caktuar 

punonjës të saj si ekspertë fushe për objetin që prokurohet, për përfshirjen e tyre në Komisionin e 

Vlerësimit të Ofertave dhe Komisionin e Shqyrtimit të Ankesave.  
Në datën 20.03.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e prokurimit 

“Procedurë e Hapur”, me nr. REF-14551-03-20-2019 me objekt “Rikonstruksion i godinës së Institutit të 

Zhvillimit të Arsimit me Fond limit/Vlera e pritshme e kontratës 83’111’416 zhvilluar në datën 22.04.2019 nga 

autoriteti kontraktor, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Në lidhje me kriteret ka pasur 2 ankesa për të cilat 

është ngarkuar Komisioni i Vlerësimit të Ofertave për shqyrtimin e tyre. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka 

trajtuar ankesat e paraqitura dhe duke qenë se i ka gjetur ato të pabazuara në ligj ka vendosur refuzimin e tyre. 

Në zbatim të neni 58 të VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, Komisioni i vlerësimit ka patur një ekspert të fushës i ardhur nga Instituti i Ndërtimit i cili ka 

asistuar për pjesën e ankesave që i përkasin kritereve të veçanta të cilat kërkojnë njohuri të specializuara. 

Gjithashtu Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbështetur te argumentet dhe rëndësinë e vendosjes së 

këtyre kritereve nga Njësia e Prokurimit në DST. Operatorët ekonomikë ankimues janë njohur me vendimin e 

AK-së dhe nuk kanë paraqitur ankesë në KPP ndaj kritereve. Pra nëse këto kritere do vlerësoheshin si 

diskriminuese nga operatorët ekonomikë ato kanë pasur të gjitha mundësitë dhe mekanizmat ligjorë për 

kundërshtimin e tyre në KPP.Gjithashtu Komisioni është mbështetur edhe në korresponcën që ka pasur AK me 

APP gjatë hartimit të kritereve përpara publikimit të procedurës. Fillimisht MASR i ka dërguar email me datë 

12.03.2019 Agjencisë së Prokurimit Publik ku i është dërguar i gjithë dokumentacioni i përgatitur dhe i është 

kërkuar asistencë dhe verifikimi nëse procedura është në përputhje me legjislacionin e prokurimit 

publik.Agjencia e Prokurimit Publik ka kthyer përgjigje me emailin e datës 15.03.2019 ku ka listuar disa 

rekomandime për tu mbajtur në konsideratë nga MASR (si bashkëngjitur).Në vijim të këtij emaili MASR ka 

marrë në konsideratë rekomandimet e APP-së dhe ka bërë ndryshimet përkatëse. Pasi ka bërë ndryshimet e 

rekomanduara MASR i ka dërguar sërish email në datë 18.03.2019 APP-së me dokumentacionin e ndryshuar 

në bazë të rekomandimeve.Agjencia e Prokurimit Publik ka kthyer përgjigje me emailin e datës 19.03.2019 

duke u shprehur që në përgjigje të kërkesës tuaj, si dhe në vijim të asistencës së dhënë më parë në lidhje 

kriteret e veçanta të kualifikimit AK ka mbajtur në konsideratë rekomandimet e dhëna nga APP.Për sa më 

sipër AK me qëllim realizimin e kësaj procedure prokurimi me efikasitetit dhe në përputhje me legjislacionin 

në fuqi është konsultuar dhe me Agjencinë e Prokurimit Publik përpara hedhjes së procedures.  

Në datën 22.04.2019 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, ku u bë hapja e ofertave. 

Më pas u vijua me vlerësimin e ofertave brenda afateve kohore.  

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në zbatim të pikës 3 të nenit 66 të VKM-së nr.914 datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” verifikon dhe vlerëson ofertat e 

dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit.  

Pra Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet t’u përmbahet kritereve të vendosura në DST dhe mbi 

bazën e tyrë të bëjë vlerësimin për procedurën. Komisioni nuk mund të anashkalojë kriteret e 
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vendosura duke kualifikuar oferta që nuk i përmbushin ato pasi kjo vjen në kundërshtim me ligjin e 

prokurimit publik dhe do të konsiderohej shkelje.  

Për sa më sipër Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i ka qëndruar strikt dhe ka kryer me përgjegjësi të 

plotë vlerësimin e ofertave në përputhje me ligjin e prokurimit publik dhe aktet nënligjore në zbatim 

të tij duke kualifikuar vetëm ato operatorë që kanë plotësuar kriteret.  

Ndaj vendimit të KVO-së ka pasur ankesa dhe për këto ankesa është ngritur Komisioni i Shqyrtimit të 

Ankesave. Ky komision duke qenë se kërkon njohuri të specializuara në përbërje të tij ka qenë dhe 

një ekspert fushe në lidhje me objektin e prokurimit.  

Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave ka marrë në shqyrtim ankesat dhe ka vendosur refuzimin e tyre si 

të pabazuara në ligj. Ky komision ka trajtuar me kujdes çdo ankesë dhe ka verifikuar edhe njëherë të 

gjithë dokumentacionin dhe ka trajtuar të gjitha pretendimet e operatorëve duke arritur në 

përfundimin që këto ankesa gjenden të pabazuara.  

Ndaj vendimit të AK-së për refuzimin e ankesave ndaj vlerësimit janë paraqitur 2 ankesa në 

Komisionin e Prokurimit Publik. 

Në harmoni me vendimin e AK për refuzimin e ankesave ka qenë dhe vendimi i KPP Nr 

453/2019 i datës 16.07.2019 si organi më i lartë për shqyrtimin e ankesave në fushën e 

prokurimive. 
AK ka vlerësuar se OE ankimues nuk plotësojnë kriterin e veçantë të kualifikimit, pasi nuk kanë paraqitur 

dokumentacionin e kërkuar në përputhje me kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentet e 

tenderit pasi në të është kërkuar dokumenti konkret i cili duhej të paraqitej për plotësimin e tij. Operatorët 

ankimues për faktin e mosdorëzimit të dokumentacionit të plotë në Sistemin e Prokurimeve Elektronike 

pretendojnë se nuk ka qenë i mundur dorëzimi i licencave fillestare për shkak të rinovimit të tyre por në asnjë 

rast nuk e kanë dokumentuar/provuar pamundësinë për të paraqitur dokumentacionin e kërkuar qoftë edhe të 

një korrespondencë zyrtare me institucionin i cili mund ose jo t’ua vinte në dispozicion, duke qenë në kushtet e 

një kriteri të përcaktuar qartësisht e i cili nuk ka lënë vend për konfuzion për mënyrën e përmbushjes së tij. 

Gjithahtu AK vëren se operatorë të tjerë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit objekt ankimi kanë mundur të 

paraqesin dokumentacionin e kërkuar. AK vlerëson se, në një procedurë prokurimi, subjekti i parë i interesuar 

është operatori ekonomik, i cili e përgatit ofertën e tij në përputhje me kriteret kualifikuese dhe kuadrin ligjor 

në fuqi, dhe nga ana tjetër, është autoriteti kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik që plotëson të 

gjitha kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, si dhe që ka përgatitur ofertën 

në përputhje me legjislacionin në fuqi, në respekt të parimit të barazisë dhe të detyrimeve, që u ngarkohen 

ofertuesve ose kandidatëve parashikuar nga neni 2 gërma “c” e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin 

Publik”, i ndryshuar. Zbatimi i parimit të transparencës barazisë, dhe mosdiskriminimit janë garancitë kyçe 

ndaj ofertuesve që ofron kuadri ligjor në fuqi. Këto parime ndër të tjera nënkuptojnë se operatorët ekonomikë 

duhej të jenë në një pozicion barazie, si kur përgatisin ofertat e tyre, ashtu dhe kur të vlerësohen ato. AK 

gjykon se kriteret e veçanta për kualifikim kanë si synim kryesor që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për 

njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur 

duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, 

financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, 

përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në 

varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat 

janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. AK 

vlerëson se nëse operatorët ekonomikë ankimues do të kishin pretendime në lidhje me kriteret e vendosura nga 

autoriteti kontrakor në dokumentat e tenderit kanë patur në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së 

ankesës lidhur me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit, parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP. Në 

nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Në 

rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit 

kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së 

Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së 

prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve 

nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në 

Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”. Gjithashtu, kuadri ligjor 

parashikon një sërë elementësh si garanci për operatorët ekonomikë të cilët kanë paqartësi në lidhje me 

intepretimin e kërkesave të autoritetit kontraktor dhe/ose mënyrës së plotësimit të kritereve kualifikuese. Në 

rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte paqartësi në lidhje mbi plotësimin e kërkesës së mësipërme, 

ka patur në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së kërkesës për sqarime pranë autoritetit kontraktor 
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deri në pesë ditë para dorëzimit të ofertave parashikuar nga neni 42 i LPP-së. Në nenin 42, pika 1 të ligjit 

nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se “ […] Ofertuesi i mundshëm 

mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo 

kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë 

marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të 

përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në 

kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës 

të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit 

Sa më sipër pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues janë refuzuar. 

6. Në lidhje me rekomandimet mbi masat organizative (trajtuar në faqet 154-168): 

Rekomandimi 1: MASR, në zbatim të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin finaanciar dhe 

kontrollin” do të ushtrojë të drejtën e kontrollit para ekzekutimit dhe aditojë fondet grant për NJQV duke 

përmbushur ciklin e plotë për MFK, sqarojmë:NJQV janë njësi shpenzuese me buxhet më vete dhe kanë 

nëpunës autorizues dhe zbatues, konform ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin, të cilët përgjigjen 

ligjërisht për procedurat e zbatimit të buxhetit. Në kuadër të këtij rekomandimi, MASR-ja do të kërkojë nga 

NJQV-të, të cilët funksionojnë mbi bazën e autonomisë vendore, të dërgojnë raporte periodike 

mujore/tremujore, lidhur me realizimin financiar të buxhetit të akorduar nga MASR-ja. 

Rekomandimi 2:Lidhur me këtë rekomandim  sqarojmë se, MASR gjatë hartimit të kërkesave buxhetore, është 

përpjekur maksimalisht për të mbajtur në konsideratë  lidhjen e ngushtë mes buxhetit vjetor dhe atij 

afatmesme. Në vijimësi, do të vijojë të mbahet në vëmendje maksmale ky rekomandim, në dobi të 

përmirësimit të performacës së institucionit dhe arritjes së objektivave. 

Rekomandimi 3:Ky rekomandim është ndjekur dhe do të ndiqet në vijimësi, duke i kërkuar NJQV plotësimin e 

projekteve teknik, sipas normave dhe standardeve të objekteve arsimore. Ky rekomandim është në funksion jo 

vetem të përmirësimit të kushteve infrastrukturore për nxënesit dhe mësuesit, por njëkohësisht është edhe në 

funksion të përformacës financiare të NJQV-ve, pasi është i lidhur ngushtësisht me shpenzimet për 

mirëmbajtjen e objektiteve pas ndërtimit/rehabilimit të objkektit. Projektet  e mirëdisenjuara dhe mirëzbatuara, 

kanë në vijim më pak shpenzime për mirëmbajtje prandaj edhe vetë NJQV duhet të jenë të interesuara për të 

zbatuar këte rekomandim. Në vijimësi, MASR do të marrë masa për të parë mundësinë buxhetore për të 

financuar projektet teknike të objekteve shkollore. 

 Rekomandimi 4, 5, 6, 20:Në vijimësi, sektori i financës në MASR ka hartuar dhe do të hartojë pasqyrat 

financiare në zbatim të Udhëzimi Nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”.  

Rekomandimi 7, 8:Në vijimësi MASR do të kryejë rakordimin e gjendjes fizike të aktiveve në pronësi të saj 

përpara hartimit të pasqyrave financiare dhe jo pas mbylljes së pasqyrave fiannciare. Gjithashtu, MASR do të 

marrë masa që në urdhërin e Titullarit, të përfshihet rekomandimi që anëtarët e grupit të punës, të  kryejnë 

rakordimin e gjendjes fizike të aktiveve si dhe do të merren masa që përbërja e anëtareve të grupit të punës të 

jetë jashtë konfliktit të  interesit. 

Rekomandimi 9:MASR disponon një regjistër të aktiveve. Ky regjistër është hedhur në vitin 2016 e vazhdim 

edhe në Sistemin Financiar (SIFQ) të Ministrisë së Financave por në vijimësi do të merren masa për zbatimin 

korrekt të rekomandimit. 

Rekomandimi 10:MASR do të marrë masa në vijimësi për kompensimin dhe sistemin e diferencave të 

konstatuara nga grupi i punës për kryerjen e inventarizimit. Do të mbahen në konsderatë që për punonjësit që 

vijojnë detyrën, të bëhet arkëtimi i vlerave përkatëse ndërsa për punonjësit e larguar do të merren masa, në 

përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, duke ndjekur procedurat përkatëse. 

Rekomandimi 11:MASR do të zbatojë të gjithë procedurat ligjore për transferime kapitale të cilat dhurohen nga 

MASR. 

Rekomandimi 12:MASR ka pasur dhe do të ketë vazhdimisht komunikim me DAP për sistemin e punonjësve 

që kanë fituar të drejtën për t’u rikthyer në punë me vendim të formës së prerë. Detyrimet e prapambetura do të 

parashikohen aq sa është e mundur që në projekt buxhetet afatmesme. 

Rekomandimi 13:MASR do të marrë në konsideratë rishikimin e Rregullores së Brendshme duke e përshtatur 

me të gjithë kuadrin ligjor në fuqi. Gjithashtu, planet e nevojave për rekrutim do të hartohen brenda afateve 

ligjore. 

Rekomandimi 14:Njësia e prokurimit në MASR do të marrë masa për mirëargumentimin e çdo kriteri që do të 

vendoset në procedurat e prokurimit. Gjithashtu, kjo njësi do të jetë e kujdesshme që kriteret e vendosura të 

stimulojnë pjesmarrjen e biznesit të mesëm e të vogël, duke siguruar përdorim me ekonomicitet, efikasitet dhe 

eficencë të fondeve publike. 



 

202 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 Raport Përfundimtar për auditimin financiar e të përputhshmërisë të ushtruar në 

“Ministrinë e Arsimit,  Sportit dhe Rinisë Tiranë” 
 
 

 

Rekomandimi 15, 18: MASR do të ngrejë një grup pune me qëllim identifikimin dhe analizimin e shkaqeve 

dhe arsyeve objektive lidhur me procedurën e prokurimit “Shërbim interneti në arsimin parauniversitar”. 

Rekomandimi 17MASR do të marrë masa që ne buxheti 2019, në varësi me disponueshmërinë e fondeve, të 

bëjë rialokimet përkatëse për të përmbushur detyrimin/rekomandimin për të financuar kontratën m qëllim 

përfundimin e punimeve në objekt. Në rast të mosrialokimit të fondeve gjatë vitit 2019, ky rekomandim do të 

përmbushet me buxhetin 2020. 

Rekomandimi 21:MASR do të marrë masa dhe ngrejë një grup pune për të evidentuar edhe një herë 

problematikat e shfaqura lidhur me detyrimet e prapambetura në Univeristein e Durrësit dhe do të analizoje 

situatën financiare të kësaj IAL-je, duke dhënë edhe rekomandimet përkatëse, në varësi me buxhetin 2020 të 

akorduar për IAL-në përkatëse. 

Në konkluzion duke besuar se argumentet e paraqitura më sipër, do të merren në konsideratë nga ana juaj, 

me qëllim hartimin e një raporti final sa më objektiv, mbetemi të gatshëm për dhënien e çdo informacioni 

tjetër të nevojshëm apo ballafaqimin e fakteve dhe personave, për një vlerësim sa më objektiv. 

Duke Ju falënderuar  për bashkëpunimin, 

 

             SEKRETAR I PËRGJITHSHËM 
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