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PËRMBLEDHJE E RAPORTIT 
 
1. HYRJE 
 
Raporti “Për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2013” është përgatitur në zbatim të 
Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 164, pika 1, germat a-b; ligjit nr. 8270, datë 
23/12/1997 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit”, ndryshuar me ligjin nr.8599, datë 1/6/2000, 
neni 18, pika 1, gërmat a-b dhe të ligjit nr. 9936, datë 26/6/2008 “Për menaxhimin e sistemit 
buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, nenet 62 e 63; si dhe të ligjit nr. 119/2012 , “Për 
Buxhetin e vitit 2013”, i ndryshuar.  
KLSH në funksion të përmbushjes së detyrimit kushtetues dhe ligjor ka orientuar 
veprimtarinë e tij audituese në konvergjencë dhe në zbatim të plotë të direktivës kryesore të 
shprehur në Kongresin e XXI të INTOSAI, “ Auditimi kombëtar të vihet në shërbim të 
qeverisjes kombëtare, për përmirësimin e menaxhimit publik financiar të vendit”. 
Ky raport fokusohet në prezantimin dhe dhënien e një tabloje të qartë të ekzekutimit të 
buxhetit të shtetit të vitit 2013 si dhe pasqyron ecurinë e treguesve makroekonomike duke 
synuar dhënien e rekomandimeve për përmbushjen e objektivit për përmirësimin e 
vendimmarjes nga Qeveria me impakt nxitjen e përdorimit eficent, efektiv dhe me 
ekonomicitet të fondeve buxhetore. KLSH nëpërmjet këtij raporti, sjell në vëmëndje të 
Kuvendit identifikimin dhe adresimin e problematikave të konstatuara gjatë planifikimit dhe 
menaxhimit të fondeve buxhetore për vitin 2013 dhe dhënien e rekomandimeve për të 
ardhmen në të gjitha aspektet e ciklit buxhetor me impakt menaxhimin efektiv të buxhetit, të 
borxhit publik, menaxhimit financiar e kontrollit, auditimit të brendshëm, etj. 

Në përmbajtjen e këtij raporti një vend të rëndësishëm zënë paraqitja e nivelit të realizimit të 
treguesve të konsoliduar fiskalë të buxhetit të shtetit: i) Të ardhurat, ii) Shpenzimet, iii) 
Defiçiti i përgjithshëm buxhetor për vitin 2013, vit i cili ka reflektuar presionet negative të 
një viti buxhetor elektorial. Vëmendje i është kushtuar auditimit të menaxhimit të borxhit 
publik, i konsideruar si një nga aspektet me vulnerabël në politikat e menaxhimit të financave 
publike.  

Në këtë raport KLSH paraqet një analizë të detajuar në lidhje me nivelin e mbledhjes së të 
ardhurave kryesore të buxhetit të shtetit, një vlerësim mbi nivelin e shpenzimeve të kryera 
sipas klasifikimit ekonomik, duke i krahasuar ato edhe me nivelin e planifikimit të tyre, me të 
ardhurat dhe shpenzimet faktike të vitit të kaluar dhe në lidhje me Produktin e Brendshëm 
Bruto (PBB). Opinionet dhe rekomandimet e paraqitura në këtë raport prekin të tre nivelet e 
buxhetit të shtetit: shprehemi për zbatimin e ligjshmërisë dhe efiçiencën e zbatimit të buxhetit 
të shtetit (qëndror), të buxhetit vendor dhe fondeve të Sigurimeve Shoqërore dhe Sigurimit të 
Kujdesit Shëndetësor. Me synim dhënien e një opinioni të bazuar dhe sa më realist në 
referencë edhe të Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit (INTOSAI) i kemi dhënë 
përparësi në planifikimin dhe kryerjen e auditimeve institucioneve qëndrore apo enteve 
publike, të cilat kanë përdorur dhe administruar fonde buxhetore të konsiderueshme, sipas 
programeve të miratuara me ligjin nr. 119/2012 . “Për Buxhetin e vitit 2013”, të ndryshuar.  

Ndër subjektet kryesore të audituara për qëllime të këtij raporti janë:  

Ministria e Financave, si institucioni përgjegjës i ngarkuar drejtpërdrejtë me hartimin dhe 
zbatimin e Buxhetit të Shtetit, raporti i auditimit i së cilës është fokusuar mbi rregullsinë dhe 
ligjshmërinë e transaksioneve, si dhe saktësinë e raportimeve në lidhje me zbatimin e 
buxhetit; të borxhit publik dhe menaxhimit të tij; përdorimit të fondit rezervë të Këshillit të 
Ministrave dhe fondit të kontigjencës; funksionimin e sistemeve të menaxhimit financiar e të 
kontrollit, si dhe organizimit e funksionimit të auditimit të brendshëm në sektorin publik; 
Banka e Shqipërisë, e cila në cilësinë e agjentit fiskal të qeverisë, realizon zhvillimin e tregut 
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të bonove të thesarit e të obligacioneve, mban llogarinë e unifikuar të thesarit, nxit ruajtjen e 
likuiditetit, aftësinë paguese dhe funksionimin normal të sistemit bankar, të bazuar në parimet 
e tregut,  

Ministritë dhe organet e pushtetit vendor si, bashki, këshilla qarqesh, prefektura dhe komuna, 
të cilat luajnë një rol mjaft të rëndësishëm për administrimin dhe përdorimin ligjor të fondeve 
publike;  

Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Fondi i Sigurimeve të Detyrueshëm të Kujdesit 
Shëndetësor, të ngarkuar me administrimin e buxhetit të sigurimeve shoqërore dhe të atij 
shëndetësor, si dhe efektivitetin e përdorimit të këtyre fondeve;  

Organet e sistemit fiskal, ato tatimore dhe doganore e subjekte të tjera, në nivel qëndror dhe 
lokal, të ngarkuar me programimin, vjeljen dhe arkëtimin e burimeve të të ardhurave 
buxhetore, si dhe; 

Drejtori të ndryshme të përgjithshme, sipërmarrje, shoqëri anonime dhe agjensi te 
menaxhimit te projekteve që operojnë me fonde buxhetore burim financimi te brendshem dhe 
ose te huaj. 

Ndër drejtimet kryesore të veprimtarisë audituese të ushtruar nga KLSH për efekte të këtij 
raporti kanë qenë:  

 Zbatimi i dispozitave ligjore në fushën ekonomike, financiare, fiskale e kontabël, me 
synim identifikimin e gjendjes reale, të metat apo parregullsitë e mundshme në menaxhimin 
dhe përdorimin e fondeve publike, kjo me synimin kryesor për të rekomanduar dhe adresuar 
masat e nevojshme që duhen marrë për mënjanimin dhe mospërsëritjen e të metave dhe 
parregullsive të konstatuara.  

 Realizimi faktik i Buxhetit të vitit 2013 (të ardhurat dhe shpenzimet e përgjithshme 
buxhetore, defiçiti i përgjithshëm buxhetor dhe burimet e financimit të tij) si dhe saktësia e 
regjistrimit të tyre, duke përfshirë ndryshimet e bëra gjatë vitit.  

 Respektimi i dispozitave dhe i proçedurave ligjore në kryerjen e veprimeve financiare, në 
fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve.  

 Zbatimi i ligjshmërisë në fushën e pagave në prokurimin e fondeve publike, në 
shpenzimet kapitale me burim të brendshëm dhe të huaj financimi. 

 Rregullshmëria dhe korrektësia e mbajtjes së dokumentacionit financiar dhe atij kontabël 
dhe zbatimi i kërkesave të përcaktuara ligjore mbi paraqitjen e llogarive vjetore për 
raportimet buxhetore.  

 Ligjshmëria e përdorimit të fondit rezervë të KM dhe të fondit të kontigjencës.  

 Respektimi i kufijve vjetorë për rritjen e stokut të borxhit të brendshëm, borxhit të 
jashtëm të Shtetit dhe garancive të Shtetit në dobi të palëve të treta përfituese, të përcaktuara 
me ligjin vjetor të buxhetit, duke audituar saktësinë e raportimit të borxhit publik dhe 
menaxhimit të tij. 

 Zbatimi i ligjshmërisë në menaxhimin e fondeve të Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe 
Institutit të Kujdesit Shëndetësor.  

 Funksionimi i sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe organizimin e 
funksionimin e auditimit të brendshëm në sektorin publik, etj. 

 Kryerja e auditimeve të performancës si një prioritet i veprimtarisë Audituese të 
institucionit të KLSH e orientuar drejt praktikave më të mira të institucioneve simotra 
Europiane. 
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Rezultatet përfundimtare të auditimeve të kryera dhe masat e rekomanduara për përmirësimin 
e gjëndjes për çdo subjekt të audituar, u janë dërguar të gjithë subjekteve të audituara dhe, në 
disa raste të veçanta edhe institucioneve të tyre drejtuese. Këto rezultate dhe masat e gjykuara 
sipas rëndësisë apo peshës që kanë zënë gjetjet në kontekstin e përdorimit të fondeve 
buxhetore, u janë dërguar edhe institucioneve më të larta drejtuese të shtetit. Me rezultatet e 
auditimeve dhe masat e rekomanduara është njohur edhe publiku i gjerë, nëpërmjet 
përdorimit të formave të ndryshme të komunikimit e të informimit, por duke qenë të 
vëmendshëm gjithmonë në moscënimin e të drejtave të subjekteve që ne auditojmë. 

Fusha audituese.  
Auditimi për zbatimin e buxhetit të vitit 2013, është ushtruar në Ministritë dhe entet publike 
të cilat menaxhojnë fonde të konsiderueshme buxhetore dhe që mbulojnë sektorët kryesorë të 
ekonomisë si sektorin e bujqësisë, shëndetësisë, arsimit, mbrojtjes dhe rendit publik, 
transportit e telekomunikacionit, mbrojtjes së ambientit, dhënies me qira të objekteve 
shtetërore, administrimit të pronës procedurave të legalizimit dhe një sërë aktivitetesh të tjera 
ekonomike e sociale. Sa cituar më sipër, objekt auditimi kanë qenë institucionet qëndrore dhe 
vendore, disa sipërmarrje publike ku shteti zotëron mbi 50% të aksioneve, si dhe institucion 
të pavarura. Konkluzionet gjetjet dhe masat e rekomanduara në këtë Raport janë përmbledhje 
e materialeve të përgatitura nga KLSH gjatë auditimit të 124 subjekteve (aneksi nr. 1 
bashkëlidhur këtij raporti).  
 

Objektivi i Raportit. Bazuar në Standartin Ndërkombëtar të Auditimit ISSAI 12 “Vlerat dhe 
dobitë e institucioneve supreme të auditimit”, objektivi kryesor i këtij raporti është dhënia e 
sigurisë për nivelin e menaxhimit nga ekzekutivi (Qeveria) si dhe transparenca ndaj publikut.  
Nëpërmjet këtij raporti KLSH synon në dhënien e një tabloje të qartë dhe reale të zbatimit të 
Buxhetit të vitit 2013, si dhe dhënien e mendimeve mbi raportin e Këshillit të Ministrave mbi 
shpenzimet e vitit të kaluar financiar, mbështetur në rezultatet përfundimtare të auditimeve 
mbi rregullsinë dhe ligjshmërinë e transaksioneve, realizimin e të ardhurave dhe 
administrimin e shpenzimeve, mbajtjen dhe raportimin e borxhit publik, përdorimin e fondit 
rezervë të KM dhe kontigjencave, funksionimin e sistemeve të menaxhimit financiar dhe 
kontrollit, organizimin dhe funksionimin e auditimit të brendshëm në sektorin publik etj, të 
realizuara për llogari të buxhetit të vitit 2013. 

Burimi i të dhënave. Burimi kryesor i të dhënave kanë qenë raportet përfundimtare të 
auditimeve të ushtruara për llogari të zbatimit të buxhetit të shtetit të vitit 2013, në subjekte, 
si ministri dhe institucione të tjera qëndrore, njësi të pushtetit vendor, shoqëri anonime apo 
me kapital të përbashkët, etj. Për përgatitjen e këtij raporti i jemi referuar edhe publikimeve të 
paraqitura nga nga Këshilli i Ministrave, Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë, 
INSTAT, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, 
përfshirë buletinet periodikë informativë e statistikorë të botuar nga këto institucione për vitin 
2013, etj. 

Zbatimi i standarteve të auditimit dhe Kodit Etik. KLSH i jep sigurinë Kuvendit se gjatë 
ushtrimit të veprimtarisë audituese në funksion të përmbushjes së detyrimeve Kushtetuese, 
nga stafi auditues janë zbatuar parimet dhe kërkesat e ISSAI 30, Kodit Etik të KLSH-së duke 
respektuar parimet e Integritetit, Pavarësisë, Paanshmërisë, Objektivitetit, Konfidencialitetit 
dhe Kompetencës. Krahas sa më sipër, janë konsideruar, respektuar dhe zbatuar kërkesat e 
Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit, si dhe të kuadrit të brendshëm rregullativ të KLSH-
së; Rregullorja e Brendshme e organizimit dhe funksionit të tij, duke operuar në përputhje me 
dokumentacionin e standartizuar të auditimit dhe proçedurat e përcaktuara në metodikat dhe 
manualet e auditimit. 
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Opinioni i përgjithshëm mbi zbatimin e buxhetit të shtetit 2013 
Mbi bazën e rezultateve përfundimtare të auditimeve të kryera, me objekt zbatimin e Buxhetit 
të Shtetit për vitin 2013, opinioni i përgjithshëm i Kontrollit të Lartë të Shtetit për zbatimin 
e Buxhetit të Shtetit për vitin 2013, para miratimit të tij nga Kuvendi i Shqipërisë, është se 
përgatitja, shqyrtimi dhe miratimi i buxhetit, zbatimi, ndjekja dhe rishikimi i tij, të drejtat 
dhe kufizimet për huamarrjen, garancitë dhe format e tjera të rrjedhura prej tyre si dhe 
kontrolli, kontabiliteti, raportimi dhe auditimi i këtij buxheti, janë kryer në respektim të 
kërkesave të Kushtetutës dhe ligjeve; Ligjit nr. 9936, datë 26/6/2008 “Për menaxhimin e 
sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; ligjit nr. 119/2012, datë “Për buxhetin e vitit 
2013”, ndryshuar me ligjin nr. 166/2013, datë “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e 
ligjit nr. 6, datë 04/10/2013 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në ligjin nr. 
119/2012 , “Për buxhetin e vitit 2013”;  ligjit nr. 1/2014 “Për miratimin e aktit normativ me 
fuqinë e ligjit” nr. 7, datë 14/12/2013 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në ligjin 
nr. 119/2012 , “Për buxhetin e vitit 2013” të ndryshuar; dhe ligjit nr. 10296, datë 8/7/2010 
“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”.  

 

Në zbatim të Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit: ISSAI 4100, 149.b)  të INTOSAI, 
mbështetur në rezultatet e auditimit për arsye të kufizimit në shkallë të gjerë të qëllimit dhe 
evidencave të auditimit, si dhe në mungesë të dhënjes së informacionit, Kontrolli i Lartë i 
Shtetit e kishte të pamundur të jepte nje opinion të kualifikuar mbi përputhshmërinë e 
veprimtarisë së Drejtorisë sPërgjithshme të Tatimeve për vitin 2013, me kërkesat dhe kriteret 
e ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i 
ndryshuar, kryesisht, si dhe legjislacionit tjetër në fuqi.   

Sa më sipër relatuar, bazuar në Vendimin e Kryetarit nr. 102, datë 06.08.2014, me qëllim që 
të mos bllokojë miratimin e buxhetit faktik 2013, KLSH në përmbushje të detyrimeve 
kushtetuese, e paraqet raportin për zbatimin e buxhetit faktik të vitit 2013 duke theksuar 
mosdhënien e opinionit të kualifikuar në lidhje me Administratën Tatimore për vitin 2013,por 
duke njohur dhe vlerësuar rezultatet e Auditimit të Brendshëm të Ministrisë së Financave në 
DPT të ushtruar në Tetor-Nëntor të vitit 2013, bazuar në standardet ISSAI 1610 “Auditimi i 
jashtëm përdor punën e auditimit të brendshëm” dhe në Marrëveshjen e bashkëpunimit me 
Ministrinë e Financave, nënshkruar më 08.05.2012, KLSH me synim vazhdimin e procesit të 
miratimit të buxhetit faktik nga Kuvendi shpreh bindjen se vitin e ardhshem nga ana e 
Ministrisë së Financave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, do të mundësohet lejimi i 
KLSH-së të kryejë auditim të plotë dhe pa kufizim konform Standarteve Ndërkombëtare të 

KLSH, në opinion të përgjithshëm, vlerëson pozitivisht punën e bërë nga 
Qeveria, Ministria e Financave, Ministritë, Institucionet e tjera qëndrore dhe 
vendore, si dhe entet publike të audituara, përgjatë vitit 2013 në drejtim të 
adresimit dhe konsolidimit te mëtejshëm të reformave drejt një menaxhimi sa më 
efektiv të financave publike si dhe përpjekjet për përmiresimin e kuadrit 
rregullator me synim orientimin drejt objektivit themelor të përafrimit të 
legjislacionit shqiptar me direktivat e BE si një nga prioritetet kyce të rrugës së 
nisur drejt integrimit europian.  
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Auditimit duke mundësuar në këtë mënyrë një mbikqyrje efektive parlamentare në 
menaxhimin e financave publike. 

2. TREGUESIT E KONSOLIDUAR FISKALË TË BUXHETIT 2013  
 
Buxheti i shtetit për vitin 2013, është bazuar në aktet e mëposhtme ligjore: 
 
1. Ligji nr. 119/2012 “Për buxhetin e vitit 2013”.  
2. Ligji nr. 166/2013 “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 6, datë 4.10.2013 
të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa  në ligjin nr. 119/2012 “Për 
buxhetin e shtetit të vitit 2013”. 
3. Ligji nr.1/2014 “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 7, datë 14.12.2013 të 
Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa  në ligjin nr. 119/2012 “Për buxhetin e 
shtetit të vitit 2013”, të ndryshuar. 
 
Realizimi i treguesve të konsoliduar fiskale të Buxhetit të Shtetit për vitin 2013 paraqiten si 
vijon:  
 
Të ardhurat e përgjithshme të buxhetit të shtetit rezultuan në 24.1 % të PBB-së kundrejt 
kundrejt 24 % të PBB-se të planifikuara duke reflektuar një tejkalim të lehtë prej 0.1 % të 
PBB-së. Të ardhurat janë realizuar, rreth 327.18 miliardë lekë nga 325.92 miliardë lekë të 
planifikuara, me një tejkalim prej 1.26 miliardë lekë në të ardhurat e përgjithshme buxhetore. 
Dinamika e të ardhurave buxhetore në vite paraqitet:  

 

             Burimi: Ministria e Financave  

Shpenzimet e përgjithshme të buxhetit u realizuan në nivelin 29.02 % të PBB-së nga 30.14 % 
të PBB-së të planifikuara, duke reflektuar mosshpenzim të fondeve në masën 15.3 miliardë 
leke ose 1.12% të PBB-së. Në krahasim me vitin 2012, konstatohet rritje e shpenzimeve në 
vlerën 17.9 miliardë lekë dhe kundrejt kuotave të planifikuara, rezulton i realizuar në nivelin 
96.3 %. Për vitin 2013 shpenzimet kapitale të buxhetit u realizuan në rreth 83.7 % të kuotave 
të parashikuara, me një mosshpenzim të fondeve buxhetore prej 12.7 miliarde lekë e cila ka 
ardhur kryesisht për efekt të mosrealizimeve të investimeve me financim të huaj në masën 
11.1 miliardë lekë ose 72.1 % i shpenzimeve të planit të korrektuar të fund vitit. Për vitin 
2013 realizimi i investimeve të brendshme rezulton 97.9 % ose me mosrealizim 0.8 miliardë 
lekë. Kundrejt PBB-se shpenzimet kapitale faktike rezultuan 4.82 % të PBB-së . 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ardh. Buxhetore 251555 291237 298981 324721 330475 330384 327178
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Burimi: Ministria e Financave  

 
Deficiti i përgjithshëm e buxh
% që rezultoi në vitin 2012. 
realizua 66 940 milionë lekë, 
mosrealizim prej 16 550 mili
nga burime të brendshme dhe
nivel mujor, rezulton përqënd
vitit 2013, duke reflektuar 
huamarrjes në këtë periudhë d
të huamarrjes. 
 
Grafikisht dinamika e të ardhu
 

Burimi: Ministria e Financave  
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hetit të shtetit për vitin 2013, arriti në 4.93 %
Deficiti faktik në fund të dhjetorit 2013 në
kundrejt 83 490 milionë lekë të planifikuara 
onë lekë. Përgjatë viti 2013 deficiti faktik u 
e 16% nga burime të huaja. Nga analiza e tr
drimi i shpenzimeve buxhetore kryesisht në 
presionet negative të një viti buxhetor 

dhe në muajin Qershor arriti në 90 % të kuot

urave shpenzimeve dhe deficitit përgjatë vitit 

ria e deficitit për periudhën 2007-2013 paraqi
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% të PBB-së nga 3.5 
ë terma nominale u 
duke reflektuar një 
financua prej 84% 

rendit të deficitit në 
muajt Prill-Maj të 

elektoral. Niveli i 
tave të planifikuara 

2013, paraqitet:  

 

itet:  

2 2013
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                     Burimi: Ministria e Financave  

 
Borxhit Publik për vitin 2013, rezultoi në vlerën 885,083 milionë lekë ose 65.18% të PBB-së 
kundrejt 828,275 milionë lekë në vitin 2012 dhe që përfaqësonte 61.53 % të PBB-së.  
 
Borxhi Publik përbëhet nga: 
A. Borxhi publik i qeverisjes qëndrore, rezultoi në vlerën 884,692 milionë lekë, nga 827,981 
milionë lekë që rezultoi në fund të vitit 2012, ose e shprehur në përqindje kundrejt PBB-së 
rezultoi përkatësisht 65.15 % nga 62.44 % që rezultoi në fund të vitit 2012 pra me një rritje 
prej 2.71 % te PBB-se. Ky borxh i rezultuar në vitin 2013, përbëhet nga:  
 Borxhi i brendshëm, i cili rezulton në vlerën 520,786 milionë lekë ose 38,35 % të PBB-së, 

nga 470,359 milionë lekë ose 35.47 % të PBB-së që rezultoi në vitin 2012 ose me një rritje 
prej 2.88 % te PBB-së .  
 Borxhi i jashtëm, i cili rezulton 363,906 milionë lekë ose 26,8 % të PBB-së nga 357,622 

milionë lekë ose 26.97% të PBB-së duke reflektuar një ulje të lehtë ndaj vitit të kaluar prej 
0.17 % të PBB-së.  
B. Borxhi i qeverisjes vendore në vitin 2013, rezultoi 390,9 milionë lekë ose 0.028 % e GDP, 
nga 288 milionë lekë ose 0.021% të PBB-së që rezultoi në vitin 2012.  
 
Dinamika e stokut të borxhit të qeverisjes qëndrore ndaj PBB-së në harkun kohor 2007-2013 
paraqitet si më poshtë:  
 

 
Burimi: Ministria e Financave  
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3.GJETJET DHE REKOMA
 
3.1 Nga auditimi në Ministri
 
3.1.1 Në drejtim të marrjes 
financave publike dhe konso
 
a. Krijimi i një Këshilli Fisk
Për vitin 2013, ashtu sikurse 
buxhetorë gjatë vitit, kjo për e
cila është shoqëruar me redu
shoqërohet me efekte negativ
mënyrë e tillë e planifikimit t
drejtim negativ jo vetëm m
prapambetura etj), por nga ana
terma afatmesëm.  
 
Specifikisht, për vitin 2013 u 
datë 14.12.2013 të KM-ve, tre
buxhetor u rishikuan dhe k
planifikuan në 360.66 miliard
miliardë lekë, duke u pakësu
14.12.2013 të ardhurat buxhet
miliardë lekë duke shënuar 
ardhurave. Nga shqyrtimi i de
të ardhurat nga tatim doganat 
35.06 milionë lekë. Për muajt
planifikuara për kategorinë e t
101.2% dhe 102.2 %, e shpreh
lekë, dhe 4.9 miliardë lekë. Re
miliardë lekë dhe kundrejt pla
theksuar në të ardhurat prej 33
 

Burimi: KLSH 
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ANDIMET 

inë e Financave  

së masave për sigurimin e qëndrueshmëris
olidimin e një kuadri, rregulli fiskal. 

kal me statusin e nje autoriteti te pavarur.  
në vitet e kaluara buxhetore, u konstatua ri

efekt të një parashikimi jo realist të të ardhura
uktimin e shpenzimeve buxhetore gjatë viti
ve në ruajtjen dhe mbajtjen e një disipline fi
të buxhetit, me shkurtime dhe reduktime ev
menaxhimin e shpenzimeve publike (kriji
a tjetër cënon rëndë edhe proçeset e planifikim

konstatua se me Aktin normativ nr. 6, datë 4
eguesit e të ardhurave, shpenzimeve dhe defic
konkretisht: Të ardhurat buxhetore me bu

dë lekë, me Aktin normativ këto të ardhura u 
uar me rreth 38.7 miliardë lekë. Me Aktin n
tore u rishikuan përsëri me një rritje të tyre në
vlerën prej 325.92 miliardë lekë si plan 

etajuar i ndryshimit të të ardhurave në plan d
me Aktin normativ nr. 6, datë 04.10.2013 jan
t Tetor Nëntor Dhjetor 2013 rezulton tejkalim
të ardhurave nga tatim doganat përkatësisht s
hur në terma nominale progresive 1.8 miliard
ealizimi faktik i të ardhurave në fund të vitit 2
anifikimit fillestar prej 360.6 miliardë lekë re
3.48 miliardë lekë. 

Akti normativ nr 6, dt 4.10.2013 Akti normativ nr 7, dt 14.12.2013

321918 325918

Të ardhurat

10 

së, kredibilitetit të 

shikimi i treguesve 
ave buxhetore, gjë e 
it dhe që natyrisht 
iskale efektive. Një 
entuale, afekton në 
imi i borxheve të 
mit të buxheteve në 

4.10.2013 dhe nr. 7, 
citit të përgjithshëm 
uxhetin fillestar u 
reduktuan në 321.9 
normativ nr.7, datë 
ë vlerën prej rreth 4 

përfundimtar i të 
dhe fakt rezulton se 
në pakësuar për  
m i të ardhurave të 

sipas muajve 101%, 
d lekë, 2.3 miliardë 
2013 rezultoi 394.1 
ezulton një deficit i 

 
Fakti

327178
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Shpenzimet buxhetore nga 40
në 405.4 miliardë lekë dhe m
një rritje e shpenzimeve të për
409 miliardë lekë ndërsa shp
duke reflektuar një mosshpenz
 

Burimi: KLSH 
 
Sa më sipër me synim: 
-Promovimin e një qëndrueshm
-Vlerësimin e planifikimit dh
parashikimeve buxhetore; kem
Ministria e Financave të ma
analizuar të gjithë faktorët, k
Këshilli Fiskal i cili të gëzojë
një pavarësi operacionale shu
funksionimin e Këshillit Ekon
krijua Këshilli Ekonomik Kom
ndermarrë nga qeveria për krij
shërbejë si një instrument p
biznesit e sipërmarrjes private
dhe vlerësohet pozitivisht por 
këtë çështje në drejtim të si
(Kuvendit) ndaj ekzekutivit (
gjeneron ekspertiza teknike pë
tyre. 
 
Në gjykimin tonë, vende si i y
të politikës dhe që të jenë 
planifikimit jo realist të të ard
nga Këshilli Fiskal si një trup
risk. Nëse ky Këshill Fiskal 
shmangej fenomeni i krijimit t
mjaft optimiste e jo realiste. 
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9.6 miliardë lekë të miratuara me ligjin e filli
me Aktin normativ të KM-ve nr 7, datë 14.1
rgjithshme buxhetore prej 4 miliardë lekë shk
enzimet faktike u realizuan në vlerën prej 3
zim të fondeve buxhetor prej 15 miliardë lekë

mërie dhe kredibiliteti të financave publike; 
he performancës fiskale, të projeksioneve ma
mi rekomanduar: 
rrë masat për ngritjen e një grupi pune pë
kushtet, dhe të ndërmarrë inisiativën ligjore
ë statusin e një institucioni publik të pavarur,
umë strikte nga politika. Me ligjin nr 57/2014
nomik Kombëtar” i cili ka hyrë ne fuqi në 2 K
mbëtar. Kontrolli i Lartë i Shtetit vlerëson po
jimin e këtij Këshilli Ekonomik Kombetar i c
ër vendosjen dhe sigurimin e një dialogu 

e dhe qeverisëse. Krijimi i këtij organizmi ësh
KLSH nëpërmjet rekomandimit shkon më tu

igurimit dhe forcimit të një mbikqyrje efek
Qeverisë) duke krijuar një organizëm publik
ër çështjet fiskale siç janë parashikimet fiska

yni kanë nevojë për oponenca të politikave f
thellësisht teknike dhe të pavarura. Thek

dhurave është një risk potencial, dhe shqyrtim
pë e pavarur nga ekzekutivi, do të minimizon
do të ngrihej dhe ekzistonte vite me parë p
të borxheve ndaj biznesit rrjedhojë e planifiki

Akti normativ nr 
6, dt 4.10.2013

Akti normativ nr 
7, dt 14.12.2013

Fakti

405408

409408

394118

15 miliardë

11 

im viti, u reduktuan 
2.2013 konstatohet 

kuar në vlerën  
94.11 milardë lekë 

ë.  

akroekonomike dhe 

ër të shqyrtuar dhe 
e për ngritjen e një 
, i cili duhet të ketë 
4 “Për krijimin dhe 

Korrik të këtij viti, u 
ozitivisht nismën e 
cili pa dyshim do të 
të frytshëm midis 

htë një hap përpara 
utje duke e adresuar 
ktive të legjislativit 
k të pavarur dhe që 
le dhe monitorimi i 

fiskale, pa ndikime 
ksojmë që risku i 

mi i këtyre çështjeve 
nte se tepërmi këtë 

pa dyshim që do të 
imeve të buxheteve 

Shpenzimet
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b.Përcaktimi i një rregulli fiskal  
-Referuar zhvillimeve ekonomike ndaj nivelit të borxhit publik dhe risqeve që ai mbart në 
situatën e brishtë makroekonomike të vendit; referuar faktit që, ndryshimi i kuadrit 
rregullator të limitimit të borxhit publik ndaj PBB-së, legjitimon mungesën e një tavani për 
borxhin publik si dhe riskun e rritjes së tij; shqyrtimit të trajektores së borxhit publik ndaj 
PBBsë ku në harkun kohor të dy viteve të fundit (2012-2013) borxhi publik u rrit në 4.9% të 
PBB-së dhe në terma nominale në 112 miliardë lekë duke arritur ne fund te vitit 2013 një stok 
prej 884.7 miliardë lekë ose 65.15 % të PBB-së; si dhe në vijim të rekomandimeve të dhëna 
nga KLSH si në vitin 2012 dhe 2013, kemi rekomanduar:  
-Ministria e Financave të ndërmarrë të gjitha masat për hartimin e një kuadri rregullator  
fiskal, i cili të synojë reduktimin e nivelit të borxhit publik në një periudhë të përcaktuar 
kohore dhe sigurimin e një qëndrueshmërie afatgjatë të borxhit publik.  
-Përgatitjen dhe paraqitjen e një iniciative ligjore për vendosjen në Kushtetutë dhe në Ligjin 
“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të indikatorit të borxhit 
publik ndaj PBB-së, në nivelin 60 % dhe arritjen e këtij niveli në terma afat afatgjatë.   
 
c. Mbi domosdoshmërinë e përfshirjes së rekomandimeve të KLSH-së në funksion të 
hartimit të një strategjie efektive të menaxhimit të financave publike 
Aktualisht Ministria e Financave është në fazën e Hartimit të Strategjisë Sektoriale për 
Menaxhimin e Financave Publike, pjesë e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 
2014-2020 (produkt i mbështetjes buxhetore dhënë nga BE, BB dhe FMN) .  
Me synim arritjen e pritshmërive të projektuara, bazuar në shtyllat kryesore që kanë të bëjnë 
me: 
-Hartimin e një kuadri të fiskal të qëndrueshëm e realist,  
-Planifikimin e buxhetimin e integruar dhe eficent të shpenzimeve publike,  
-Rritjen e përgjegjshmërisë ne nivel menaxherial,  
-Përmirësimin dhe rritjen e transparencës së raportimit financiar të qeverisë 
-Forcimin e kontrollit të brendshëm në sektorin publik,  
-Mbikqyrjen efektive parlamentare, kemi rekomanduar: 
Gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e KLSH-së, të jenë pjesë përbërëse dhe të skedulohen 
në Planin e Veprimit dhe në aktivitet kyçe që do të ndërmerren në kuadrin e implementimit të 
strategjisë së Menaxhimit të Financave Publike 2014-2020. Grupi i punës i ngritur ne 
kuadrin e bashkërendimit, hartimit dhe ndjekjes se zbatimit të strategjisë  me synim 
përmbushjen e objektivit për rishikimin e kuadrit rregullator ligjor të Menaxhimit të 
Financave Publike të shqyrtoje analizoje dhe adresojë dhe integroje rekomandimet e KLSH 
në Strategjine e Menaxhimit të Financave Publike 2014-2020.  
 

3.1.2 Mbi domosdoshmërinë e fuqizimit të ligjit “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor 
në Republikën e Shqipërisë” 

Marrë shkas nga konstatimi që ligji bazë themeltar për menaxhimin e financave publike në 
vend, Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë”, rezulton me një rezistencë të ulët, pra është lehtësisht i thyeshëm nga pikëpamja 
e vendimmarrjes parlamentare, si dhe referuar faktit që ky ligj është në fazën e ndryshimit 
dhe rishikimit të tij nga Ministria e Financave, në vijim të rekomandimit të paraqitur nga 
KLSH gjatë vitit 2013, kemi rekomanduar:  
Shqyrtimi i ndryshimeve të parashikuara në Strategjinë për Menaxhimin e Financave Publike 
2014-2020 të ligjit “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe 
miratimi i tij në Kuvend të bëhet me një shumicë të cilësuar parlamentare. 
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3.1.3 Mbi përcaktimin në Ligjin Organik të Buxhetit të përdorimit të të ardhurave nga 
privatizimi për uljen e borxhit publik e investimeve kapitale dhe dëmshpërblimin e ish 
të përndjekurve politikë 
 
Nga shqyrtimi i përcaktimeve ligjore të përdorimit të të ardhurave nga privatizimi të vitit 
2013, konstatohet se të ardhurat nga privatizimi në ligjin nr. 119/2012, datë 17.12.2012 “Për 
buxhetin e shtetit të vitit 2013”, në nenin 9 përcaktohet që: Të ardhurat nga privatizimi mbi 
shumën e parashikuar në këtë buxhet përdoren me VKM për rritjen e kufirit të shpenzimeve 
kapitale dhe/ose uljen e huamarrjes, e cila automatikisht rrit kufirin e deficitit. Në fakt, të 
ardhurat nga privatizimi janë përdorur për 11.96 miliardë lekë për shpenzimet kapitale dhe 
rreth 3.47 miliardë lekë për rimbursimin e TVSH-së. Po kështu, konstatohet se pavarësisht 
tendencës në rritje të buxhetimit të të përndjekurve politikë, theksojmë që nevojat dhe 
detyrimet ligjore për këtë shtresë sociale janë më të larta se financimi faktik nga buxheti i 
vitit 2013. Sa më sipër, në vijim edhe të rekomandimit të dhënë gjatë vitit 2013 në kuadrin e 
rishikimit të Ligjit Organik të Buxhetit, kemi rekomanduar: 
Në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë”, të përcaktohet që të ardhurat nga privatizimet duhet të përdoren së pari dhe 
kryesisht për të ulur borxhin publik, ku 50% të jetë kufiri i poshtëm, dhe pjesa tjetër prej 30 
% të përdoret për financimin e investimeve kapitale si dhe 20% për dëmshperblimin ligjor të 
ish të përndjekurve politikë. 
 
3.1.4.Mbi domosdoshmërinë e hartimit të ligjit “Për përgjegjësinë materiale” 
 
Nga auditimet e kryera, KLSH ka konstatuar mjaft probleme dhe shkelje të dispozitave 
ligjore në fonde të konsiderueshme publike, që kanë sjellë harxhimin e tyre pa kriter dhe 
efiçiencë, ose edhe më keq, shkuarjen dëm të një pjese të tyre, nga keqmenaxhimi financiar. 
Jemi përpjekur të përcaktojmë përgjegjësitë materiale të nëpunësve publikë që kanë 
kontribuar në këto keqpërdorime të fondeve publike, duke propozuar masa në formën e 
sanksioneve, kundrejt parregullsive financiare të shkaktuara prej tyre dhe të konstatuara.  
Praktika e auditimit të KLSH, ka sjellë një kuadër shumë të gjerë përgjegjësish materiale të 
nëpunësve publikë, të cilat nuk janë trajtuar në mënyrë të plotë në Kodin e Punës. 
Përgjegjësia materiale shfaqet në formën individuale dhe atë solidare. Përgjegjësia materiale 
individuale vërehet kur në shkaktimin e dëmit shteteror është përfshirë vetëm një nëpunës, 
ndërsa ajo solidare, ose e përbashkët, vërehet kur në shkaktimin e dëmit janë dy ose më 
shumë punonjës publikë.  Pavarësisht se ajo është një përgjegjësi e përbashkët, ajo nuk mund 
të ndahet njëlloj me numrin e personave që e kanë shkaktuar. Vlerësimi dhe matja e dëmit 
dhe adresimi i përgjegjësisë materiale kërkon procedura me konkrete, të detajuara dhe të 
njëjësuara.  
Përgjegjësia e përbashkët shfaqet edhe në formën e përgjegjësisë për vendimmarrjen publike. 
Një vendimmarrje e gabuar, rrjedhojë e një organi kolegjial (bord drejtues, këshill mbikyres, 
komitet, etj), mund të shkaktojë dëme të konsiderueshme në menaxhimin e fondeve publike. 
Praktika na ka mësuar me shumë raste kur vendimmarrjet kolegjiale kanë shkaktuar dëme të 
konsiderueshme në fondet shtetërore, por nuk kemi një rast të vetëm, kur shumat e humbura 
të jenë rikuperuar, si rrjedhojë e zhdëmtimit nga personat që kanë përgjegjësi materiale. 
Duhet theksuar se rol në vendimmarrjet kolegjiale nuk kanë vetëm anëtarët e forumit përkatës 
(bord, këshill, etj.) por edhe punonjësit që përgatisin vendimmarrjet, duke marrë pjesë në 
procesin e vendim-marrjes. Ata nuk mund të lihen jashtë përgjegjësisë materiale solidare. 
Kodi i Punës ka trajtuar  vetëm përgjegjësinë e punëmarrësve brenda një enti publik dhe 
vetëm brenda kuadrit të detyrimeve kontraktuale. Për shembull, detyrimin kontraktual(dhe 
për rrjedhojë, përgjegjësinë materiale) të një ministri me Shtetin, Kodi i Punës nuk e trajton. 
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Po ashtu, përgjegjësitë materiale të titullarëve të tjerë të enteve shumë të rëndësishme 
publike, nuk dalin të qarta. Nga ana tjetër, kush ka të drejtë të kërkojë zhdëmtimin e shumave 
që rrjedhin nga vendimmarrjet e gabuara të tyre? Këtë nuk e ezauron kuadri ligjor ekzistues. 
Përgjegjësia materiale publike mund të jetë e plotë dhe e pjesshme. Pavarësisht përgjegjësisë 
së plotë të punëmarrësit (një nëpunës shtetëror), shuma e shpërblimit të dëmit ndaj fondit ose 
asetit publik, mund të jetë e pjesshme, e vlerësuar nga kushtet ku është shkaktuar dëmi ose 
nga rrethanat vetjake të punëmarrësit. Një pjesë e përgjegjësisë materiale kalon edhe tek 
punëdhënësi(titullari i institucionit shtetëror), në rastin kur ky i fundit  nuk i ka krijuar të 
gjitha mundësitë dhe kushtet për shmangien e dëmit. 
Përgjegjësia materiale mund të jetë e drejtpërdrejtë ose indirekte. Kështu, për dëmet e 
shkaktuara nga punëmarrësi,i cili ka përgjegjësi direkte, menaxherët e niveleve më të larta 
(shefi i sektorit, i drejtorise e deri tek titullari i institucionit) mund të kenë përgjegjësi 
indirekte, për shkak se nuk i kanë ushtruar si duhet funksionet e mbikëqyrjes dhe kontrollit 
ndaj vartësit-përgjegjës i drejtpërdrejtë i shkaktimit të dëmit. Përgjegjësia indirekte e niveleve 
më të larta të menaxhimit shfaqet edhe në rastet kur dëmi nuk është i llogaritur në para dhe 
lidhet me ndryshimin e destinacionit të burimeve publike, shkeljen e disiplinës financiare dhe 
buxhetore etj. 
Për këto arsye dhe për të ofruar një mjet shumë efikas në luftën kundër korrupsionit, KLSH e 
konsideron të domosdoshëm hartimin e një ligji që të trajtojë në mënyrë të plotë rastet e 
përgjegjësive materiale të të punësuarve në sektorin publik, me qëllim parandalimin e 
dukurive që nxisin dëmtimin e fondeve dhe aseteve publike. Ky ligj duhet të japë në formë të 
plotë dhe të njëjësuar mënyrat dhe dokumentimin e dëmeve që nëpunësi publik u shkakton 
fondeve dhe aseteve publike, vlerësimin e dëmeve, mënyrat dhe kriteret e vlerësimit, etj.. 
Objekt i këtij ligji duhet të jetë caktimi i shpërblimit të dëmit, sipas pjesëmarrjes dhe rolit të 
nëpunësit publik në shkaktimin e dëmeve. Ligji duhet gjithashtu të sigurojë një proces të 
qartë e transparent të shpërblimit të dëmit ndaj interesat publike, duke vendosur edhe një 
balancë mes mundësive reale të punonjësit shdëmtues dhe duke ruajtur minimumin jetik. Ai 
duhet të sanksionojë përgjegjësinë materiale të titullarëve të subjekteve publike për 
vendimmarrjet e gabuara në dëm të interesave publike. Ligji duhet të përcaktojë po ashtu 
edhe kriteret se kur përgjegjësia materiale shndërrohet në përgjegjësi penale. 
Për të gjitha këto arësye, KLSH, bazuar dhe  në rekomandimin e lënë ne kuadrin e auditimit 
të Buxhetit të Shtetit, ushtruar gjatë vitit 2013, ka rekomanduar që: 
- Ministria e Financave të ndërmarrë të gjitha masat për ngritjen e një grupi pune për 
hartimin e Ligjit “Mbi përgjegjësinë materiale” në të cilën të trajtohet përgjegjësia 
financiare e punonjësve të njësive publike (zyrtarët e lartë dhe punonjësit e të gjithë niveleve) 
për dëmet ekonomike të shkaktuara qëllimisht apo nga neglizhenca, gjatë ose në lidhje me 
procesin e ekzekutimit të detyrave zyrtare. 
 
3.1.5 Mbi menaxhimin e borxhit publik  
 
KLSh është fokusuar në auditimin e menaxhimit të borxhit publik duke e vlerësuar këtë fushë 
si një nga aspektet me vulnerabël në politikat e menaxhimit të financave publike.  
 
a) Mbi percaktimin ligjor të mos lejimit të Këshillit të Ministrave për të dhënë garanci 
shtetërore mbi stokun e përcaktuar me ligj. 
Në ligjin nr. 119 /2012 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2013” , neni 18 përcaktohet që: 
-Kufiri për rritjen vjetore të totalit ekzistues të borxhit të shtetit dhe atij të garantuar të shtetit, 
në dobi të palëve të treta përfituese për vitin 2013, është 70,519 milionë lekë. Stoku i borxhit 
shtetëror, përfshirë kursin e këmbimit, vlerësohet të arrijë deri në 860,722 milionë lekë. Stoku 
i borxhit të garantuar, përfshirë kursin e këmbimit, vlerësohet të arrijë 70,023 milionë lekë. 



RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 

15 
 

Përjashtohen nga kufijtë e mësipërm garancitë  që mund të jepen për sigurimin e furnizimit 
me energji elektrike. Autorizohet Këshilli i Ministrave që në këto raste të japë garanci përtej 
limiteve të parashikuara më sipër. Nëpërmjet këtij neni lejohet që Këshilli i Ministrave të japë 
garanci mbi limitet e përcaktuara në ligjin vjetor, gjë e cila bie në kundërshtim me nenin 58 të 
ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë”, në të cilin përcaktohet që: “Në ligjin e buxhetit vjetor vendoset kufiri për: 
a) borxhin e ri shtetëror, për t'u marrë në vitin buxhetor; 
b) totalin e borxhit shtetëror; 
c) garancitë e reja për t'u lëshuar gjatë vitit buxhetor; 
ç) totalin e shumës së garancive. 
Sikurse konstatohet më sipër, në ligjin organik të buxhetit e drejta për përcaktimin e kufijve 
të rritjes se stokut të borxhit gjatë vitit dhe totali i këtij stoku për të dy kategoritë ( Borxh 
shtetëror dhe garancitë) është një e drejtë e Kuvendit, i cili i miraton këta kufij nëpërmjet 
ligjit vjetor të buxhetit. Sa më sipër kemi rekomanduar:  
-Në ligjet vjetore të buxhetit të mos vendosen klauzola përcaktuese të cilat i adresojnë Këshillit të 
Ministrave të drejtën për rritjen e stokut të borxhit përtej limiteve të përcaktuara me ligj.  

b) Me synim një menaxhim efektiv të borxhit publik i kemi rekomanduar Ministrit të 
Financave  
 
1. Sygjerojmë që të punohet për të patur një manaxhim të borxhit publik në kordinim të plotë 
me Politikat Makroekonomike. Politikat fiskale deri vjet kishin për qëllim që të mbanin 
kufirin e borxhit nën kontroll por për sa kohë ky kufi nuk është më një detyrim ligjor i fiksuar 
risku i mungesës së kordinimit midis menaxhimit të borxhit publik me politikat fiskale të jetë 
në rritje. Është konstatuar mungesa e kësaj strategjie që thekson akoma më shumë faktin që 
kordinimi i cilësuar më lartë nuk është arritur plotësisht.  
 
2. Banka e Shqipërisë është pjesëmarrëse në ankandet që zhvillohen për bono thesari, me të 
drejtën e rezervimit të shumës së kërkuar prej saj. Banka e Shqipërisë ka përfituar 66% të 
shumës për bonot me afat 3/mujor dhe 76% të shumës për bonot me afat 6/mujor. Për 6 
ankande shuma për Bankën e Shqipërisë arrin në mbi 85 deri në 94 % të shumës së shpallur 
dhe të pranuar. Në ankandet me afat 12 mujor, Banka e Shqipërisë është pjesëmarrëse në 20 
prej 25 ankandeve të zhvilluara, dhe ka përfituar 14 % të shumës së shpallur dhe të pranuar. 
Gjatë vitit 2013 Banka e Shqipërisë ka blerë edhe bono thesari me të drejta të plota, të paktën 
për 2 miliardë lekë. Portofoli i Bankës së Shqipërisë në fund të vitit është 25.84 % e bonove 
të thesarit gjithsej, nga (24.88%) nga fillimi i vitit 2013 ose rreth 1 miliard lekë më shumë. 
Për këtë kemi rekomanduar:  
- Një kordinim më të mirë me politikën monetare referuar faktit që kredimarrja nga Banka e 
Shqipërisë i kalon kufijtë afatshkurtër, ose saktësime ligjore në Marrveshjen midis Bankës 
dhe Ministrisë së Finanacve, të cilat lidhen me kreditimin afatshkurtër.  
 
4. Nga auditimi u konstatua se Drejtorisë së Menaxhimit të Borxhit Publik i është pakësuar 
ndjeshëm numri i punonjësve të saj si dhe nuk ka ndarje të qartë të detyrave dhe përgjegjësive 
(kështu specialist që hedh të dhënat e borxhit të jashtëm edhe i raporton ato). Nëse 
ndryshimet do të kishin reflektuar një ndarje të qartë të funksioneve dhe detyrave të çdo posti 
në këtë drejtori gjykojmë se nuk do të kishte ndodhur kjo ulje drastike e punonjësve të kësaj 
drejtorie, duke e ekspozuar këtë funksion ndaj një risku të lartë lidhur me sigurinë dhe 
saktësinë e deklarimit të të dhënave mbi borxhin. Për këtë kemi rekomanduar: 
-Që të kthehen strukturat në gjëndjen e mëparshme të përcaktohen qartësisht funksionet e 
gjithsecilit në mënyrë që dhe përgjegjësitë të jenë në funksion jo vetëm të saktësisë por edhe 
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të sigurohet kontrolli i punës së gjithësecilit. Të merren masa për të siguruar përpunimin e 
informatizuar të të gjithë të dhënave të borxhit publik.  
- Të sigurohet ngritja e kapaciteteve të kësaj strukture me rëndësi në manaxhimin e financave 
pubike, me trajnime e kualifikime të vazhdueshme. 
 
5. Në kuadër të mirë organizimit të proceseve që lidhen me menaxhimin e borxhit publik, 
cilësojmë nevojën për një Manual të Borxhit Publik, ku në referencë të standardeve dhe 
praktikave më të mira të përcaktohet metodologjia për parashikimin, zhvillimin e aktivitetit të 
huamarrjes, të shërbimit, monitorimit dhe raportimit të borxhit, procedurat dhe teknikat për 
vlerësimin e risqeve si dhe treguesit e matjes së përformacës së veprimtarisë së huamarrjes 
publike.  
 
6. Referuar faktit që Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave analizojnë në mënyrë të 
ndryshme borxhin e jashtëm (megjithëse të dhënat janë ato të Ministrisë së Financave) e 
gjykojmë të nevojshme që të ketë një Marrveveshje për mënyrën e raportimit të borxhit të 
jashtëm në mënyrë që të ketë të paktën krahasueshmëri të pjesshme në analizat e dy 
institucioneve.  
 
3.1.6  Mbi rregullshmërinë e evidentimit te marrëveshjeve të nënhuave për vitin 2013, si 
dhe  shlyerja e detyrimeve të tyre.  
 
Në bazë të evidencave të paraqitura rezulton se për vitin 2013 janë kryer arkëtimet për 
principal dhe interesa nga marrëveshjet e nënhuave, në vlerën gjithsej 939,462 mijë lekë, 
kundrejt planit prej 3,017,308 mijë lekë. Arkëtimi i detyrimeve për vitin 2013, në total 
rezulton të jetë në nivelin 31% të tyre dhe kundrejt nivelit prej 42.97 % të vitit 2012 situata 
jep një trend shqetësues të këtyre arkëtimeve dhe po ta krahasojmë me nivelin prej 70 %  të 
arkëtimeve nga nënhuaja për vitin 2011 gjëndja kërkon një vëmendje të veçantë. Pjesa më e 
madhe e fondeve janë nënhuazuar në sektorin e energjitikës dhe ujësjellsave, nga të cilat 
131 milionë euro për projektet e KESH dhe 69 milionë euro për OST dhe 118 milionë euro 
në sektorin e ujësjellsave.  
Problematika në pagesat e detyrimeve të nënhuasë janë KESH dhe ndërmarrjet e 
ujësjellsave. Sektori i Ujesjellës Kanalizimeve, i cili zë një peshë të konsiderueshme të 
portofolit të nënhuasë, paraqitet me mjaft problematika në shlyerjen e detyrimeve, të cilat 
kane si shkak paaftësinë financiare të ndermarrjeve të UK, dhe/ose mungesën e 
dokumentacionit që vërteton kryerjen e punimeve (në rastin kur zbatimi i projektit bëhet 
nga PIU). Nga auditimi  rezultoi se në fund të vitit 2013 për ndërmarrjet e ujësjellsave 
detyrimet janë rreth 14 milionë euro. Ndërsa për KESH detyrimet arrijnë në shumën rreth 
17 milionë euro. 
Konstatuam se në totalin e shërbimit të këtij borxhi vetem per 2013 janë dhe kamatë 
vonesat e llogaritura të cilat përbëjnë dëm për buxhetin e shtetit, që në rastin e nënhuave të 
KESH rezultojnë të kapin vlerën prej 9,150,500 lekë, ndërsa për ujësjellsat vlera arrin në 
16,550,400 lekë.  
 
3.1.7. Mbi saktësinë e evidentimit të shpenzimeve kapitale me financim të huaj  

Vlera totale e shpenzimit të financimeve të huaja në vitin 2013 është planifikuar në total 
39.884 milionë lekë dhe është realizuar në fakt 28.776 milionë lekë, ose 72% të nivelit të 
planifikuar. Shpenzimet faktike të financimit të huaj ne fund të vitit 2013 përfaqësojnë rreth 
2.1 % të PBB-së ose 44 % të investimeve të përgjithshme kapitale.  
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Në raportin e financimeve të huaja totali i shpenzimeve me kredi paraqitet 28.969 milionë 
lekë, të cilit duke i shtuar shpenzimet e projekteve me thesar të plotë prej 252 milionë lekë si 
dhe si duke zbritur shpenzimet e 13 projekteve që zbatohen nga institucionet lokale prej 445 
milionë lekësh, rezulton në të njejtën vlerë me shpenzimet kapitale të financimit të huaj prej 
28.776 milionë lekësh të paraqitur në treguesit fiskalë të konsoliduar. 
 
Bazuar në raportimet e dërguara, Ministria e Financave i regjistron dhe evidenton të dhënat 
për financimet e huaja në formatin Excel dhe duke qenë se ky proces kryhet manualisht, ai lë 
hapësirë për një risk operacional të konsiderueshëm. Janë vënë re vonesa të shumta në 
raportim përgjatë muajve të vitit dhe çka është më e rëndësishme, edhe në raportimin 
përfundimtar për vitin 2013. Mosraportimi brenda afateve të përcaktuara në ligj sjell mos 
pasqyrimin në kohë të treguesve fiskalë të qeverisë dhe deformim të shifrave zyrtare të 
publikuara. Gjithashtu konstatohet se disa projekte që kanë patur disbursime/shpenzime 
direkte, nuk e kanë shoqëruar raportimin e tyre me konfermën bankare, shuma e të cilës duhet 
të përputhet me raportimin e njësisë.  
 
Sa më sipër, kemi rekomanduar:  
-Ministria e Financave t’u tërheqë vëmendjen njësive të zbatimit të projekteve dhe të procedojë me 
masat përkatëse administratve në përputhje me ligjin nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 
sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, jo vetëm për vonesat në raportime, por edhe për 
rregullshmërinë e tyre, duke kërkuar për çdo rast konfermën bankare dhe respektimin e kërkesave të 
raportimit të cilësuara në udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.8, datë 17.02.2003 “Për 
evidentimin, regjistrimin, përdorimin dhe raportimin e financimeve të huaja në kuadrin e projekteve 
dhe marrëveshjeve me donatorët dhe kreditorët e huaj”.  

3.1.8 Mbi përdorimin e fondit rezervë të Këshillit të Ministrave dhe të fondit 
kontigjencë. 
 
a) Gjatë auditimit të rregullshmërisë së përdorimit të Fondit Kontigjencës,  u konstatua se 
në ligjin vjetor të buxhetit të shtetit të vitit 2013, nuk janë përcaktuar drejtimet e përdorimit të 
tij,  sikurse është përcaktuar në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit 
Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ku citohet se “Fondi Kontigjencës përdoret sipas 
përcaktimit në ligjin e buxhetit vjetor, për të përballuar efektet e mosrealizimit të ardhurave, 
nevojën e kryerjes së financimeve të reja dhe shtimin e financimeve mbi fondet e miratuara të 
programeve ekzistuese”. Një mënyrë e tillë e përcaktimit ligjor gjatë vitit 2013, i ka hapur 
rrugë përdorimit të tij në të njëjtën mënyrë si përdorimi i fondit rezervë të buxhetit të shtetit.  
 
Bazuar në kriteret e ligjit organik të buxhetit të shtetit, duhet të ishte Kuvendi ai i cili duhej të 
përcaktonte se në çfarë mase Fondi i Kontigjencës, do të përdorej për mbulim deficiti, për 
financime të reja dhe sa për shtim financimesh mbi programet ekzistuese. Mungesa e 
përcaktimit të drejtimeve të përdorimit sipas kategorive të sipërpërmendura, ka sjellë për 
pasojë që ky fond të përdoret me të vetmin kriter, që është alokimi bazuar në Vendimet e 
Këshillit të Ministrave.  
 
Sa më sipër, kemi rekomanduar:  
-Të përcaktohen në ligjin vjetor të buxhetit drejtimet e përdorimit të Fondit të Kontigjencës, i cili 
është fond i pashpërndarë, që krijohet për të mbuluar risqet e mundshme për të ardhurat dhe 
shpenzimet gjatë zbatimit të buxhetit. Në këtë ligj duhet të përcaktohet sasia e fondit përkatës sipas tre 
drejtimeve:  i)për të përballuar efektet e mosrealizimit të ardhurave, ii)për financime të reja dhe 
iii)për shtimin e financimeve mbi fondet e miratuara të programeve ekzistuese. 
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b) Gjatë auditimit të përdorimit të Fondit Rezervë të Buxhetit të Shtetit, u konstatuan 
mangësi në përdorimin e këtij fondi në drejtim të zbatimit të kritereve të ligjit nr. 9936, datë 
26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, dhe të  
Udhëzimit nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” që kanë të 
bëjnë me mungesën e relacioneve shpjeguese, preventivave të shpenzimeve, miratimeve te 
Ministrisë së Financave, apo përdorim si “shtesë buxheti” për Ministritë e Linjës dhe 
Institucione të tjera,  fonde këto të cilat duhet të parashikoheshin në përputhje me procedurat 
dhe kriteret ligjore të planifikimit të buxhetit etj. Sa më sipër, kemi rekomanduar:  
- Në Ligjin Organik të Buxhetit që do të rishikohet të përcaktohet, që Vendimet e Këshillit të 
Ministrave për përdorimin fondit rezervë të buxhetit të Shtetit, të merren pas miratimit 
paraprak me shkrim i Ministrit të Financave, duke shmangur në këtë mënyrë përdorimin e 
këtyre fondeve nga institucionet përfituese pa relacion shpjegues, pa preventiv shpenzimesh, 
apo përdorimi i këtyre fondeve si “shtesë buxheti”. 
 
3.1.9 Mbi unifikimin e ligjeve vjetore të planifikimit dhe faktit të buxhetit.  
 
Nga auditimi i kryer disa vite radhazi mbi përmbajtjen e ligjeve vjetore të buxheteve të 
planifikuara dhe atyre faktike rezultojnë përmbajtje të ndryshme e nuk janë të unifikuar, ç’ka 
e bënë të vështirë krahasimin e shifrave të miratuara me ligj, me pasojë keq interpretimin 
zbatimit të limiteve të treguesve të buxheteve të planifikuara të miratuara me ligj. Sa më sipër 
trajtuar, kemi rekomanduar:  
-Nga Ministria e Financave të nxirret një udhëzim në të cilin të përcaktohen qartazi struktura dhe 
përmbajtja e ligjeve të planifikimit të buxhetit dhe buxhetit faktik i cili paraqitet ne Këshillin e 
Ministrave e më pas në Kuvend. Në këtë udhëzim të përcaktohen veprimet nga pikëpamja procedurale 
që duhet të ndiqen nga Drejtoria e Thesarit për nxjerrjen e treguesve buxhetore faktike.  

3.1.10 Mbi përcaktimin e procedurave të ndryshimeve të Këshillit të Ministrave në 
projektbuxhetet qe Ministria e Financave paraqet ne Kuvend  
 
Nga auditimi rezultoi se draftet për projektligjet për buxhetin vjetor të planifikuar, që 
Ministria e Financave çon për miratim në Këshill të Ministrave, ndryshohen nga ky i fundit 
për treguesit kryesor të buxhetit dhe për rrjedhojë Ministria e Financave bën korrektimet 
përkatëse të këtyre ndryshimeve, sipas konkluzioneve në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. 
Referuar konstatimeve nga auditimi, se këto ndryshime nuk kanë gjurmë dokumentare, pra të 
konkluzioneve me shkrim dhe të kërkesës institucionale të Këshillit të Ministrave për 
ndryshimin e draft ligjit bashkëlidhur argumentimin e ndryshimeve, dhe për efekt të 
transparencës dhe komunikimit ndërinstitucional në zbatim të ligjit, si dhe përputhshmërisë së 
projektligjit të paraqitur me relacionet bashkëlidhur këtij projekligji.  
 
Sa më sipër, kemi rekomanduar:  
Nga Ministria e Financave, për çdo ndryshim të draftit të saj të paraqitur për miratim , të 
ketë bashkëlidhur praktikat zyrtare të ndryshimit dhe relacionet përkatëse, për rrjedhojë çdo 
ndryshim nga drafti fillestar i saj, duhet të bëhet domosdoshmërisht mbi bazën e 
dokumentacionit justifikues që ka rezultuar nga komunikimi zyrtar ndërinstitucional. 
 
3.2 Mbi performancën e auditimit të brendshëm  
 
Vlerësimi i veprimtarisë së strukturave të auditimit të brendshëm në sektorin publik është një 
prej objektivave kryesore të veprimtarisë së KLSH në atributet e institucionit që kryhen 
auditimin e jashtëm ne sektorin publik.  
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Në funksion të përmbushjes së këtij detyrimi ligjor KLSH është fokusuar në dhënjen e një 
sërë rekomandimeve të cilat synonjnë në përmirësimin e kuadrit rregullator ligjor me impakt 
konsolidimin dhe modernizimin e sistemeve të auditimit të brendshëm në sektorin publik. 
Sjellim ne vëmëndje të Kuvendit disa prej rekomandimeve kryesore:  
 
3.2.1. Në ligjin nr. 9720, datë 23.04.2007 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, 
ndryshuar me ligjin nr. 10318, datë 16.9.2010, në nenin 15, përcaktohet se:  “NJQH/AB është 
pjesë e strukturës së Ministrisë së Financave. Struktura dhe përbërja organike e saj 
miratohet nga Kryeministri dhe njësohet me nivelin e Drejtorisë së Përgjithshme. …”. 
Konstatohet se sipas Urdhrit të Kryeministrit nr. 179, datë 18.10.2013 “Për miratimin e 
Strukturës dhe organikës së Ministrisë së Financave”, është ndryshuar varësia dhe struktura e 
NJQH/AB, duke u organizuar në nivel Drejtorie në vartësi të Drejtorisë së Përgjithshme 
Rregullatore dhe Kontrolluese, me 5 punonjës, të organizuar me 1 Drejtor dhe 4 specialistë, 
nga 14 punonjës që kishte më parë.  

Ristrukturimi i NJQH/AB duke ulur nivelin e organizimit dhe duke pakësuar mbi 3 herë 
numrin e punonjësve, është bërë pa një analizë të thelluar për veprimtarinë e saj dhe pa 
marrë parasysh detyrimet që rrjedhin nga ligji. Gjykojmë se ulja e nivelit të strukturës 
qendrore të auditimit, vendosja e saj nën varësinë e Drejtorisë së Përgjithshme Rregullatore 
dhe Kontrolluese, rezikon pavarësinë e funksionimit të saj dhe e bën tepër të vështirë 
realizimin e detyrave që i ngarkon ligji kësaj njësie. E konsiderojmë të rëndësishme të 
theksojmë se ky ndryshim dobëson akoma më shumë punën për harmonizimin, 
bashkërendimin e punës, monitorimin dhe ofrimin e asistencës teknike për njësitë e AB në 
sektorin publik, pavarësisht se duhet thënë se  mënyra se si ka funksionuar deri tani auditimi i 
brendshëm nuk ka arritur të sigurojë forcimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm në 
sektorin publik.  

Kemi konstatuar formalitet në mënyrën e planifikimit dhe realizimit të misioneve, si dhe 
fokus jo në përputhje me kërkesat ligjore të misioneve të auditimit të realizuara nga strukturat 
e auditimit të brendshëm si dhe anashkalim të misioneve që kanë të bëjnë me vlerësimin e 
funksionimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm, pra gjykojmë se objektivat kryesorë mbi 
të cilin janë krijuar këto struktura nuk janë arritur plotësisht megjithë përpjekjet në drejtim të 
rritjes së këtyre strukturave.   

Gjithashtu konstatuam se në kuadër të detyrimeve që rrjedhin nga procesi i integrimit 
evropian, po punohet për përmirësimin e akteve ligjore duke përfshirë përgatitjen e 
propozimeve për ndryshime në Ligjin nr. 9720, date 23.04.2007 “ Për auditimin e brendshëm 
në në sektorin publik”, i ndryshuar duke e vlerësuar këtë proces shumë të rëndësishëm në 
drejtim të forcimit të mirëqeverisjes por dhe si një mjet që rrit përgjegjshmërinë dhe 
llogaridhënien në sektorin publik, kemi rekomanduar: 
-Në kuadrin e përmirësimeve ligjore që aktualisht po ndërmerr Ministria e Financave, të 
synohet në radhë të parë konsolidimi i pavarësisë së auditit të brendshëm në sektorin publik, 
e rëndësishme për të siguruar efekshmërinë e tij në strukturat publike. Një Komitet Auditimi 
(jo më shumë se 5 vetë me kohë të plotë), në varësi të dyfishtë nga Kryeministri dhe 
Ministri i Financave do të siguronte një nivel pavarësie që do plotësonte objektivat e këtij 
funksioni. Nën këto ndryshime të synohet pavarësia e Njësisë Qendrore të Harmonizimit të 
Auditit të Brendshëm, duke përcaktuar me kujdes varësinë, strukturën dhe përzgjedhjen e 
stafit në mënyrë të tillë që të jenë në funksion të realizimit sa më të efektshëm të funksioneve 
harmonizuese, monitoruese, vlerësuese të cilësisë dhe asistencës teknike për të gjitha 
strukturat e auditit të brendshëm. Edhe në këtë rast sugjerojmë varësi dyfishe nga Komiteti i 
Auditimit dhe Ministri i Financave.   
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Duke vlerësuar se përmirësimet ligjore duhet të jenë procese të cilat paraprihen nga një 
skanim i plotë i situatës dhe zonave me risk real, diskutime të gjëra me ekspertë të brendshëm 
dhe të huaj kemi rekomanduar që ndërhyrjet të ndërmerren të menduara në drejtim të 
saktësimit të funksioneve të çdo aktori (Ministri i Financave, Komiteti i Auditimit, Njësia 
Qendrore e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm) dhe rolit të tyre në forcimin e auditit të 
brendshëm në sektorin publik. 
Duke ju referuar faktit që bordet dhe komisionet part-time nuk kanë rezultuar funksionale në 
kontekstin e vendit gjykojmë që Komiteti i Auditimit si një instrument i rëndësishëm në 
monitorimin dhe mbikëqyrjen e auditimit të brëndshëm në sektorin publik të jetë një komitet 
me kohë të plotë duke sanksionuar kështu edhe predispozicionin për të rritur rolin e 
strukturave të auditit të brendshëm në mirëqeverisjen e fondeve publike. Shpjegojmë se 
bazuar në formalitetin e konstatuar në rolin e komiteteve të auditimit të deritanishme, 
gjykojmë se në kontekstin shqiptar duhet të hiqet dorë nga struktura që shpenzojnë paratë e 
taksapaguesve me nivel të ulët përgjegjshmërie dhe përgjegjësie. 
 
3.2.2 Përsa i përket vartësive të njësive të auditimit të brendshëm konstatohen përcaktime të 
ndryshme të vartësise dhe te raportimit të njësive të auditimit dhe konkretisht: Në ligjin nr 
9936 datë 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” 
përcaktohet që njësitë e auditimit varen dhe i raportojnë nëpunësit autorizues, ndërsa në 
Ligjin nr 9720 datë 23.04.2007 “Për auditimin e brendshëm”me ndryshime, përcaktohet që 
drejtuesit e njësisë së auditimit i raportojnë drejtpërdrejt titullarit të organizatës përkatëse. 
Marrë shkas sa më sipër si dhe referuar edhe tipologjisë strukturale organizative që 
institucioni i KLSH-se aplikon sipas të cilit njësia e auditimit të brendshëm varet dhe 
raporton drejtpërsëdrejti tek Titullari i institucionit model ky i cili deri tani ka rezultuar 
efektiv dhe me synim unifikimin e kuadrit rregullator ligjor sa kemi rekomanduar që: 
-Ministria e Financave të ndërmarrë inisiativën ligjore për ndryshimin e Ligjit nr. 9936 date 
26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” në të cilin të 
përcaktohet që drejtuesit e njësisë së auditimit i raportojnë drejtpërdrejt titullarit të organizatës 
përkatëse. 
3.2.3. Në kuadër të detyrimeve, në funksion të Integrimit Evropian të Shqipërisë, NJQH/AB 
ka punuar për përmirësimin e kuadrit ligjor. Në këtë drejtim ajo ka bashkëpunuar me 
Drejtorinë e Integrimit në Ministrinë e Financave dhe me strukturat përkatëse në Ministrinë e 
Integrimit Evropian dhe po punohet për përmirësimin e akteve ligjore që lidhen me AB. Në 
këtë kuadër përfshihet hartimi i ndryshimeve në Ligjin nr. 9720, date 23.04.2007 “ Për 
auditimin e brendshëm në në sektorin publik”, i ndryshuar me ligjin nr.10318, datë 
16.09.2010 dhe synohet përcaktimi në ligj, i niveleve të kualifikimit të audituesve të 
brendshëm dhe shtimi i kompetencave të NJQH/AB, lidhur me procesin e kualifikimit, 
certifikimit dhe trajnimit të vijueshëm të detyrueshëm, si strukture përgjegjëse për 
administrimin e këtyre proceseve. Deri në përfundim të këtij auditimi, drafti i ndryshimeve që 
mendohet t’i bëhen këtij ligji nuk kishte kaluar në Komitetin e Auditimit të Brendshëm. Sa 
më sipër, kemi rekomanduar:  
 
- Ministria e Financave të ndërmarrë iniciativën ligjore për përmirësimin e ligjit nr. 9720, 
datë 23.4.2007 “Për Auditimin e brendshëm në Sektorin Publik”,  
- Përmirësimet ligjore të iniciuara duhet të kenë në fokus edhe kriteret për ngritjen e njësive 
të auditimit të brendshëm në sektorin publik, autoritetin që do të përcaktojë nivelin e këtyre 
strukturave dhe monitorimin e tyre. Sanksionimi i këtyre kritereve në ligj do të mundësojë 
përgjegjshmëri më të lartë në plotësimin e kritereve dhe do të rrisin përgjegjësinë për 
shkelësit e ligjit. Në ligj duhet të përcaktohen edhe kushtet e kontraktimit të këtij shërbimi, 
mënyrën e kontraktimit të këtij shërbimi dhe përgjegjësitë ligjore të kontraktuesit të shërbimit 
për cilësinë e shërbimit të ofruar, e konkretisht:  
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a. Në nenin 11 “Përgjegjësitë e drejtuesve të subjekteve publike për auditimin e brendshëm”, 
pas pikës “ç”, të shtohen dy pika, me këtë përmbajtje:  
d) marrjen e mendimit nga NJQH/AB,lidhur me emërimin, lirimin dhe lëvizjen e audituesve 
dhe drejtuesve të NJAB.    
dh) dërgimin e çeshtjeve pranë organeve të prokurorisë, kur strukturat e auditimit të 
brendshëm gjatë auditimeve të kryera, kanë konstatuar parregullsi apo veprime, që përbëjnë 
vepër penale.” 
b. Në nenin 16, “Kompetencat e Drejtorisë së Përgjithshme të Auditimit”, pika “gj” të 
ndryshohet dhe të zëvendësohet me një fjali me këtë përmbajtje:  
gj) miraton kriteret e rekrutimit të audituesve të brendshëm në të gjitha strukturat e auditimit 
të brendshëm publik”.  
Pika “h” të ndryshohet dhe të zëvendësohet me një fjali me këtë përmbajtje: 
h) jep mendime për emërimin, lirimin dhe lëvizjen e audituesve dhe drejtuesve të NJAB në 
sektorin publik.   
c. Në nenin 19, “Punësimi” të LAB, të bëhen këto ndryshime: 
Në pikën 2, germa “ a” , pas fjalëve “ ...e larta universitare”, të shtohen fjalët “dhe janë 
pajisur me një diplomë të nivelit të dytë (DND)”.   
Të shfuqizohet përmbajtja e pikës 3, e këtij vendimi dhe të zëvendësohet me këtë përmbajtje: 
“3.Punësimi në strukturat e auditimit të brendshëm publik të bëhet nëpërmjet konkurrimit të 
hapur të audituesve të çertifikuar si “Auditues i brendshëm në sektorin publik” dhe që 
plotësojnë kriteret e përcaktuara në germën “ b” të pikës 2, të këtij neni”. 
d. Në nenin 20, pas paragrafit të parë të shtohet një paragraf më këtë përmbajtje;  
“Pas çdo cikli të organizuar për trajnimin e vijueshëm të detyrueshëm, NJQH/AB, pajis 
pjesëmarrësit me një dëshmi, ku të cilësohen rezultatet e arritura nga pjesëmarrësi me nota 
“shumë mirë”, “mirë”, “mjaftueshëm, “jomjaftueshëm” dhe shërbejnë për vlerësimin vjetor të 
audituesit. 
e. Në nenin 21, pika 6, fjalët e fundit: “dhe/ose janë të arsyetuara e përbëjnë vepër penale;” të 
shfuqizohen dhe të zëvendësohen me fjalët: “si dhe kur këto parregullsi përbëjnë vepër 
penale, i kërkojnë drejtuesit të NJAB, referimin e çështjes në organet e drejtësisë për ndjekje 
penale”. 
f. Në nenin 22, pika 5,  pas fjalëve, “ cilësia e auditimit.”, të shtohen fjalët: “ose kur kjo 
veprimtari audituese është në kushtet e konfliktit të interesit”.   
 
3.2.4. Nga auditimi është konstatuar se në strukturat e Auditimit të brendshëm, përsëri 
vazhdojnë të ketë probleme për sa i takon përzgjedhjes së tyre ndërmjet personave që 
plotësojnë kriteret tashmë të përcaktuara në nenin 19 të LAB në sektorin publik. Në shkallë 
sistemi, në fund të vitit 2013 në strukturat e AB, jenë të punësuar 16 auditues të brendshëm, 
jashtë fushave që lidhen me auditimin apo me veprimtarinë e institucionit dhe, për asnjërin 
prej tyre nuk është marrë miratimi i Drejtorit të Përgjithshëm të Auditimit, në kundërshtim 
me pikën 2/a të nenit 19, të LAB. Rastet më flagrante janë; Në Albpetrol sh.a konstatohet se 
njësia e auditimit funksionon me katër auditues të pacertifikuar çka cënon rëndë funksionimin 
efektiv dhe ligjor të kësaj njësie auditimit, ISSH ka punësuar si auditues të brendshëm një 
ushtarak, KESH-sha ka punësuar si auditues të brendshëm një punonjës që ka mbaruar 
studimet për Filologji në Universitetin e Tiranës, Albkontroll ka punësuar si auditues të 
brendshëm një punonjës që ka mbaruar studimet për Shkenca Politike në Fakultetin e 
Shkencave Sociale, Prefektura Durrës ka punësuar si auditues të brendshëm një punonjës që 
ka mbaruar studimet në Degën e Inxhinierisë Elektrike të Universitetit Politeknik dhe 
Bashkia Bilisht ka punësuar si auditues të brendshëm një punonjës që ka mbaruar studimet në 
Degën e Agronomisë të Universitetit Bujqësor të Tiranës, etj. 
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-Nga Ministri i Financave nëpërmjet shkresave është kërkuar zbatimi i kritereve ligjore për 
punësimin e audituesve.  
- Bazuar në evidencat e NJQH/AB situata në sektorin publik deri në korrik të 2014 situata 
rezulton se të punësuar në kundërshtim me kriteret ligjore: 
-Në pesë ministri të linjës 7 auditues, në shtatë prefektura qarqesh rezultojnë 14 raste, në 15 
bashki konstatohen 20 raste. Sa më sipër kemi rekomanduar:  
- Nga Ministria e Financave tí kërkohet njësive të qeverisjes së përgjithshme ndërprerja e 
menjëhershme e marrëdhënieve të punësimit për të gjithë punonjësit ( Drejtore njësie 
auditimi dhe auditues) të cilët rezultojnë të pacertifikuar apo që arsimimi i tyre nuk përputhet 
me veprimtarine e institucionit që auditojnë.  
 
3.2.5 Sipas nenin 19 të ligjit nr. 9720, datë 23.04.2007 “Për auditimin e brendshëm në 
sektorin publik”, i ndryshuar me Ligjin nr. 10318, datë 16.09.2010, është kërkesë që 
audituesit të përzgjidhen ndërmjet punonjësve që kanë jo më pak se 5 vjet përvojë pune në 
fushën e auditimit ose në fusha, si financat, kontabiliteti, apo fusha të tjera të lidhura me to. 
Ndërkohë që rezulton se nga 387 punonjës faktik të punësuar në strukturat e auditimit të 
brendshëm, 164 punonjës ose 42 % e numrit të punonjësve kanë vjetërsi pune në auditim nën 
5 vjet, nga të cilët 59 punonjës janë të paçertifikuar dhe 26 prej tyre janë pa eksperiencën 
minimale për t’u punësuar në këto struktura. Sa më sipër kemi rekomanduar:  
- Të kryhen përmirësime në kuadrin rregullativ ligjor të mënyrës se rekrutimit të audituesve 
të brëndshëm në sektorin publik, që të mos lejohet përsëritja e fenomeneve të tilla që rrisin 
riskun operacional të këtyre strukturave të rëndësishme në auditimin e përdorimit të fondeve 
publike. 
 
3.2.6 Manuali i Auditimit nuk ka përcaktim për auditimet e plota, duke sjellë problematikën e 
mos përcaktimit të saktë mbi lloje auditimesh që do të planifikohen dhe raportohen në fakt si 
auditime të plota. Raportet e Veprimtarisë të NJAB dhe Raporti Përmbledhës i Konsoliduar,  
nuk evidenton dhe raporton se, sa nga vlera e gjetjeve me ndikim financiar është ngarkuar për 
ç’dëmtim tregues ky, që do të fliste, sa janë të angazhuara strukturat e auditimit për të vënë 
përpara përgjegjësisë materiale përfituesit e fondeve publike. Po kështu disa nga njësitë e 
auditimit të brendshëm raportojnë si gjetje me ndikim financiar për buxhetin e shtetit edhe 
parregullsi që lidhen me mos respektimin e limitit për blerjet me vlera të vogla, për debitorët 
e pa arkëtuar në vite, për kontabilizimet e gabuara të AQT, për AQT që nuk janë nxjerrë 
akoma jashtë përdorimit, etj, duke rënduar padrejtësisht konstatimet me ndikim financiar për 
fondet publike. Sa më sipër, kemi rekomanduar:  
- Të punohet për rishikimin e plotë të Manualit të Auditimit, për ti dhënë plotësinë si në 
parime dhe në metodologjitë e planifikimit dhe vlerësimit të riskut, në formate raportimi që 
do të mundësonte lexim të njëjtë të gjetjeve dhe konstatimeve pavarësisht në cilën strukturë 
raportohen. Duhet të vlerësohen problematikat e punës së përditshme të audituesve në këtë 
sektor në mënyrë që të reflektohet çdo mangësi e deri tanishme për të bërë një material që të 
jetë në koherencë me standardet ndërkombëtare por edhe ti rezistojë mjedisit shqiptar. Duhet 
të plotësohet me elementët bazë të parandalimit dhe zbulimit të skemave të mashtrimit nga 
audituesit e këtyre strukturave. 
 
3.3 Mbi vlerësimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit 
 
Me synim implementimin e një sistemi modern të menaxhit financiar dhe kontrollit, KLSH 
ka mbikëqyrur dhe vlerësuar kryesisht kontrollin e brendshëm dhe menaxhimin financiar në 
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administratën e institucioneve më të larta shtetërore, në ministri dhe institucione të pavarura, 
në organet e pushtetit vendor dhe në organet doganore.  
Bazuar në rezultatet e auditimeve por dhe mbi bazë të monitorimit të bërë nga NjQH/MFK 
pranë Ministrisë së Financave kemi vlerësuar në zbatim të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 
“Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, përgjegjshmërinë menaxheriale për 
planifikimin, zbatimin dhe kontrollin e buxhetit, për të arritur objektivat dhe për të shmangur 
shpërdorimin dhe keqpërdorimin e pasurisë.  
Në zbërthim të nenit 19 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 
kontrollin” të pesë komponentët, mjedisi i kontrollit, menaxhimi i riskut, aktivitetet e 
kontrollit, informimi komunikimi dhe monitorimi janë vlerësuar nga KLSh dhe në opinion të 
përgjithshëm konstatohen problematika, mangësi në implementimin e Ligjit bazë për 
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin.  
Administrata publike me gjithë përpjekjet është ende larg standarteve dhe praktikave 
më të mira të fushës në drejtim të menaxhimit financiar dhe kontrollit.  
  
-Zbatimi i kritereve të nenit 12 të Ligjit Ligjit Nr.10296 date 08.07.2010 “Per Menaxhimin 
Financiar dhe Kontrollin” që ka të bëjë me përmbushjen e kriterit të arsimimit dhe të linjave 
të raportimit për nëpunësin zbatues për disa vite ka qënë në fokus të auditimit të KLSH-së për 
të ciliat KLSH ka rekomanduar zbatimin rigoroz të këtij kriteri ligjor. Nga NJQH /MFK është 
ndjekur kjo çështje në njësitë e qeverisjes së përgjithshme. Megjithë kërkesat e vazhdueshme 
të Ministrisë së Financave përsëri rezulton se rreth 100 institucione nga 1433 njësi të 
qeverisjes së përgjithshme, nuk plotësojnë kërkesat ligjore referuar kriterit të arsimimit. 
Kjo është me e dukshme në Komunat të cilat e justifikojnë këtë gjendje me mungesën e 
ofertës në rekrutimin e punonjesve. Megjithatë mund të konfirmohet se konstatohet një 
progres në drejtim të emërimeve të nëpunësve zbatues konform kërkesave ligjore me impakt 
rritjen dhe konsolidimin e statusit të nënpunësit zbatues.  
Sa me siper kemi rekomanduar që:  
-Me ndarjen e re administrative e cila do të mundësojë eliminimin e një sërë komunave Ministria e 
Financave në bashkëpunim me Departamentin e Administratës Publike duhet të marrin masa në lidhje 
me zbatimin e kërkesave Ligjit Nr.10296 datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe 
Kontrollin” në drejtim të përmbushjes së kriterit të arsimimit dhe të linjës së raportimit. 

Nga Ministria e Financave të mos aprovohet në asnjë rast konfirmimi i kryerjes së veprimeve 
në thesar për Nëpunësat Zbatues të NJQP të cilët rezultojnë në kundërshtim me kriteret e 
kuadrit rregullator. 
 
-Nga shqyrtimi i Raportit të Konsoliduar të Veprimtarisë për AB dhe në raportet e 
veprimtarive të NJAB për vitin 2013, nuk është raportuar vlerësimi i funksionimit të 
sistemeve të kontrollit të brendshëm, çka tregon se akoma nuk është bërë objekt i auditimit të 
brendshëm të NJAB-ve. Sa më sipër kemi rekomanduar:  

- NJQHAB të marrë masat e duhura që në të ardhmen NJAB në raportet e tyre vjetore që 
paraqesin të raportojnë vlerësimin e funksionimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në 
njësitë që auditojnë me qëllim që ky raportim të bëhet pjesë e Raportit të konsoliduar për 
veprimtarinë e auditimit të brendshëm publik 

-KLSH ka rezultuar me rekomandim në lidhje me përmiresimin ligjor për ushtrimin e 
kompetencave të Nepunësve Autorizues pasi aktulisht në administratën publike po ndiqet 
modeli i ushtrimit të shumë kompetencave/detyrimeve nga një person i vetëm i cili reflekton 
efektet negative që japin kufizimet e kontrollit të brendshëm (referuar COSO model) në 
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drejtim të mirë menaxhimit të financave publike. Organizimi në këtë mënyrë i dhënies së 
kompetencave/detyrimeve të shumta dhe të pa prioritarizuara nga më të parëndësishmet 
deri në ato të cilat janë me prioritet të lartë për menaxhimin e sistemeve ekonomike-
financiare të ministrive dhe institucioneve, sjell në mënyrë të pashmangshme keq 
menaxhimin dhe uljen e eficences së përdorimit të fondeve buxhetore. Për më tepër 
kompetenca të tilla kërkojnë doemos profesioniste dhe teknicienë të fushave financave 
publike. Ndërkohë që Nënpunësit Autorizues ( psh Sekretarët e Përgjithshëm të Ministrive 
dhe institucioneve qendrore) vijnë nga fusha të ndryshme të ekonomisë. Kjo doemos 
impakton negativisht dhe performancën në punë të këtyre punonjësve, duke ulur eficencën e 
kontrollit të brendshëm. Sa më sipër kemi rekomanduar:  
- Në ligjin për menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe aktet nënligjore, nxjerrë në zbatim të 
tij të parashikohet mundësia e delegimit të kompetencave të Nëpunësit Autorizues dhe të 
përcaktohen në mënyrë strikte se në cilat drejtime të sistemit të menaxhimit financiar duhet 
delegohen, duke përqëndruar në kompetencat e ketij të fundit ato që kanë prioritet të lartë 
dhe që janë me efekte në veprimtarinë ekonomike të njësisë. 
 
3.4 Nga auditimi në Bankën e Shqipërisë  
 
Vlerësojmë politikat monetare të Bankës së Shqipërisë në ruajtjen e stabilitetit financiar, në 
kushtet e një krize të gjerë globale, me pasoja edhe për vendin tonë. Nga ana tjetër Kontrolli i 
Lartë i Shtetit e gjykon të rëndësishëm, ruajtjen e pacënuar të pavarësisë organizative dhe 
vepruese të Bankës Qëndrore në përmbushjen e misionit të saj kushtetues, duke vijuar me 
konsolidimin e arritjeve në fushën e politikës monetare, krahas shikimit me një sy tejet kritik 
të mangësive në mbikëqyrje dhe administrimin e fondeve në dispozicion. 
 
Bazuar në konstatimet mbi mënyrën e administrimit të Bankës, nevojës emergjente për 
përmirësime të cilat në vetvete varen edhe nga mënyra e funksionimit të Këshillit Mbikqyrës 
së Bankës e kemi konsideruar të rëndësishme mirëqeverisjen brënda këtij organi duke 
rekomanduar: 
- Përfaqësimi i administrimit në Këshillin Mbikëqyrës të bëhet vetëm nga Guvernatori, pasi 
gjykojmë se një përfaqësim i tillë do ti jepte hapësirën e nevojshme Këshillit Mbikëqyrës për 
të kryer saktësisht funksionet mbikqyrëse që atij i atribohen me ligj dhe shmang pozitën 
“dominuese” të administrimit në Këshillin Mbikëqyrës (3 anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës 
janë ligjërisht në nivelin më të lartë të administrimit). Eksperienca e bankave qëndrore të 
vendeve të zhvilluara ka dëshmuar se prania vetëm e Guvernatorit në nivele të tilla 
vendimmarrëse është mëse e mjaftueshme dhe ndarja e funksioneve të administrimit nga 
politikëbërja dhe mbikëqyrja sjellin efekte pozitive në nivelin e transparencës dhe 
llogaridhënies në mënyrën e administrimit të fondeve në dispozicion.  
- Të saktësohen më mirë detyrat funksionale të Këshillit Mbikëqyrës dhe administratorëve të 
Bankës me synimin për të shmangur dualizmin e funksioneve, konfliktin e kompetencave dhe 
për të siguruar një nivel të dëshirueshëm llogaridhënie, transparence dhe mbikëqyrjeje.  
Krahas sa më sipër kemi adresuar edhe rekomandime të tjera në këtë kontekst të kuadrit 
rregullativ. 
Nga auditimi i zhvilluar konstatohet se pavarësia e funksionimit të auditimit të brendshëm të 
Bankës së Shqipërisë, nuk mund të inkurajohet nga ana e administratorëve nëse ata 
përcaktojnë strukturën dhe buxhetin e këtij funksioni. Kjo ndërhyrje pavarësie reflektohet, 
ndër të tjera, edhe në planifikimin e misioneve të auditimit por dhe në zbatueshmërinë e 
rekomandimeve të lëna nga këto misione audituese. Zbatueshmëria e këtyre rekomandimeve 
të kësaj strukture për vitin 2013, është në nivelin 16%. Për këtë kemi rekomanduar:  
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-Me synim rritjen e besueshmërisë dhe përgjegjshmërisë në qeverisjen e Bankës, të bëhen 
përmirësime ligjore për të garantuar efekshmërinë e kësaj strukture në dhënien e sigurive të 
arsyeshme mbi funksionet dhe sistemet e kontrollit brenda saj, duke transformuar funksionin e 
Inspektorit të Përgjithshëm në një Komitet Auditimi të përbërë nga tre anëtarë, të zgjedhur nga 
Kuvendi.  

Bazuar në konstatimin e bërë në auditimin e vitit 2013, lidhur me përzgjedhjen e audituesit të 
jashtëm të pasqyrave financiare, për të shmangur konfliktin e interesit të verifikuar në 
përzgjedhjen e tij dhe faktit që ky rekomandim nuk ka gjetur zbatim, kemi sjellë përsëri në 
vëmendje: Të bëhet ndryshimi i mënyrës së përzgjedhjes së audituesit të pasqyrave financiare 
duke ia kaluar këtë kompetencë Kuvendit të Shqipërisë, referuar edhe praktikave më të mira 
botërore.  
Nisur nga aksesi i kufizuar që kemi patur në misionet tona audituese, në këtë institucion 
rekomandojmë që edhe në zbatim të standardit ndërkombëtar të INTOSAI-t, ISSAI 10, në ligj 
të përcaktohet e drejta e Kontrollit të Lartë të Shtetit për të patur akses të plotë mbi të gjithë 
dokumentacionin ekonomiko-financiar, në funksion të vlerësimit sa më objektiv dhe të 
pavarur të përgjegjshmërisë në administrimin e fondeve në dispozicion. 
Kemi kërkuar që ligji të shprehë domosdoshmërinë e bashkëveprimit institucional të këtyre 
subjekteve të kontrollit (Auditimi i Brendshëm, i Jashtëm dhe Kontrolli i Lartë i Shtetit) në 
funksion të ofrimit të një sigurie maksimale në kushtet e shfaqjes së risqeve të ndryshme të 
lidhura sidomos me veprimtarinë investuese dhe operacionale të Bankës si dhe për të rritur 
besueshmërinë në vërtetimin e gjendjen financiare të Bankës Qendrore, interpretimin e saktë 
të pasqyrave financiare për të nxjerrë në dritë dallimet në mes objektivave lidhur me 
stabilitetin monetar dhe financiar dhe rezultatit të Bankës. 
 
Referuar faktit që Këshilli i Mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë është një bord specifik me 
detyra të rëndësishme dhe komplekse të lidhura me drejtimin dhe monitorimin e një tregu të 
rëndësishëm si ai monetar, me reflektime të qarta dhe të mprehta në gjithë sektorët e tjerë të 
ekonomisë, faktit që bazuar në rregullat e brendshme të Bankës, konfliktit të interesit për 
anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës nuk mund ti jepet një kuptim më i gjerë së nenet 30 dhe 31 të 
ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e 
funksioneve publike”, si dhe rasteve kur anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës mediatizohen me 
qëndrime personale mbi politikat monetare, përdorin figurën e tyre për komercializëm të 
pastër tregtar apo kanë pjesëmarrje të tepruar në borde dhe këshilla mbikëqyrës ku 
administrohen fonde publike dhe private rekomandojmë që të ketë kritere specifike dhe 
kushtëzime për anëtarët e këtij këshilli duke sugjeruar: 
- Të vendoset kufizimi i plotë i pjesëmarrjes së tyre në këshilla dhe borde të tjerë përveç atyre 
të fushës akademike dhe shkencore. 
- Të kërkohet mospërdorimi i figurës në aktivitete apo promovime që cenojnë integritetin e 
figurës së anëtarit të një bordi kaq të rëndësishëm. 
- Kufizimi i daljeve publike dhe mbajtjes së qëndrimeve individuale mbi aspekte të politikës 
monetare në një kohë që paraqitet një qëndrim i Këshillit Mbikëqyrës në deklaratën për shtyp 
të Guvernatorit, pasi kjo mund të nxisë refleksione dhe reagime jokorrekte të operatorëve në 
treg. 
- Ndërkohë, duke vlerësuar maksimalisht kontributin e tyre në jetën publike dhe ekonomike të 
vendit, dhe vetë sfidat që ka përpara ky Institucion i rëndësisë së veçantë, për tu përballuar 
me realitete të mbartura nga e kaluara, i kërkojmë anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të japin 
dorëheqje nga bordet dhe pjesëmarrjet e tjera publike dhe politike dhe aq më tepër 
përdorimit të figurës së tyre, në dobi të bizneseve private, përfshirë dhe ato të reklamimit të 
sistemit universitar privat në vend. 
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Nisur nga fakti që në mbarim të mandatit dy anëtarë të Këshillit Mbikqyrës kanë përfituar 4 
milionë lekë si shpërblim kemi rekomanduar të bëhen plotësime në nenin 45 të ligjit organik 
ku të specifikohet lloji i shpërblimit masa dhe numri i shpërblimeve që mund të përfitojnë 
anëtarët e Këshillit Mbikqyrës.  
U konstatua rregullshmëri në fushën e përcaktimit të pagave dhe shpërblimeve bazuar në 
vendimmarrjen e Këshillit Mbikëqyrës. Shpenzimet e personelit kanë patur një rritje të lehtë 
për vitin 2013 dhe kjo tregon një trend të konsoliduar rritës të këtij zëri që zë 35% të totalit të 
shpenzimeve të Bankës. Gjatë vitit 2013 kostoja e këtij zëri është rritur me 26 milionë lekë 
krahasuar me vitin 2012. Shpenzimet e personelit rezultuan në 723 milionë lekë, pa përfshirë 
në këtë zë shpërblimet e performances në masën 99 milionë lekë, dhe shpërblimet 
suplementare që ishin në vlerën 114 milionë lekë. Nga Banka mbrohet me fanatizëm fakti që 
pagat janë të larta për të mundësuar mbajtjen e stafit të kualifikuar por pamundësia për të 
patur akses në të dhënat mbi kapacitet profesionale të këtij stafi (dosjet e personelit nuk na u 
vunë në dispozicion nga ana e bankës nën arsyetimin e konfidencialitetit) nuk na lejon të 
gjykojmë mbi këtë pretendim të ngritur nga Banka dhe kanë ndikuar në kufizim të 
vlerësimeve tona. Gjithashtu nisur nga konstatimi se rekomandimet e lëna nga auditimi “Për 
vlerësimin e aktivitetit ekonomiko financiar, zbatimi i buxhetit dhe rregullshmëria e 
zhvillimit të ankandeve të bonove të thesarit dhe të obligacioneve” për vitin 2012, nuk janë 
marrë në konsideratë kemi rekomanduar: 
- Rishikimin e ligjit, në frymën e minimizimit të riskut potencial të abuzimit me pavarësinë 
dhe shmangies së konfliktit të interesit që evidentohet në praktikat e përcaktimit të pagave 
dhe shpërblimeve për nivelet drejtuese. 
- Përcaktimi i një kornize të kujdesshme rregullatore në lidhje me nivelin e pagës së 
Guvernatorit, e cila duhet të ndjekë trendin e pagave të tregut bankar, por gjithmonë duhet të 
jetë në raporte të pranueshme krahasuar me pagën e Presidentit të Republikës, bazuar kjo jo 
vetëm në përvojat dhe praktikat më të mira të vendeve të ngjashme, por edhe në 
përshtatshmërinë me realitetin shqiptar.  
- Kërkesën për një transparencë të detyrueshme ligjore për çdo vendim të lidhur me pagat 
dhe shpërblimet e stafit dhe jo vetëm, çka presupozon informimin e vazhdueshëm të opinionit 
të gjerë publik në lidhje me çdo përfitim financiar dhe monetar. 
 
Kemi nënvizuar, se rekomandimet për përmirësimin e administrimit të Bankës Qëndrore 
në aspekte të trajtuara gjatë këtij misioni auditimi, dhe çdo ndryshim i propozuar, sidomos 
në ligjin organik të Bankës së Shqipërisë duhet të realizohet në bashkëpunim dhe 
konsultim të ngushtë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, me Bankën Botërore, me 
Bankën Qëndrore Evropiane, si dhe në mirëkuptim të vazhdueshëm me Kuvendin e 
Shqipërisë dhe komisionin e tij përkatës mbikqyrës, Komisionin për Ekonominë dhe 
Financat.  
Gjykojmë që inicimi i këtyre propozimeve ligjore nga vetë Banka e Shqipërisë do shmangte 
çdo ndikim të mundshëm në pavarësinë e këtij institucioni. 
 
Ligji nr.8269, datë 23.12.1997 i ndryshuar “Për Bankën e Shqipërisë” në nenin 73 të thekson 
se Banka e Shqipërisë përjashtohet nga të gjitha tatimet dhe taksat. Si pasojë e këtij 
përcaktimi, Banka e konsideron veten në pozicion të vështirë për të plotësuar të gjitha 
detyrimet fiskale si rrjedhojë e marrëdhënieve kontraktuale në të cilat ajo përfshihet për të 
realizuar aktivitetin operativ të saj.  
Për këtë kemi rekomanduar që Kuvendi të bëjë plotësimin e nenit 73 të Ligjit nr.8269 datë 
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar, në mënyrë që të saktësojë pozicionin e 
Bankës përballë kërkesave të ligjeve në fushën e tatimeve dhe doganave, për të eliminuar 
keqinterpretimet që kanë sjellë praktikat e deritanishme. 
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Fondi i Pensioneve është krijuar në përputhje me nenin 4 shkronja (a) të Ligjit nr.8269, datë 
23.12.1997 i ndryshuar “Për Bankën e Shqipërisë” dhe rregullimi i tij bëhet me Vendim të 
Këshillit Mbikëqyrës pasi Ligji nr.10197, datë 10.12.2009 “Për Fondet e Pensionit Vullnetar” 
në nenin 110 ka përjashtuar nga zbatimi i dispozitave të këtij ligji fondin e pensionit të krijuar 
sipas ligjit për Bankën e Shqipërisë, për këtë kemi rekomanduar që Kuvendi të amendojë 
nenin 110 të Ligji nr.10197, datë 10.12.2009 “Për Fondet e Pensionit Vullnetar”, në mënyrë 
që edhe për këtë fond të zbatohen dispozitat ligjore të këtij ligji ose, 
Kuvendi të iniciojë hartimin e një dispozite të plotë ligjore për të rregulluar politikat e 
administrimit, procedurat për miratimin e politikës së investimit të fondit privat të pensionit 
si dhe vendosjen e një kufiri maksimal page mbi të cilën të llogariten kontributet që Banka 
duhet të paguajë për këtë fond. 
.  
Nga auditimi kemi konstatuar, Banka e Shqipërisë nëpërmjet politikës monetare lehtësuese të 
ndjekur edhe për vitin 2013, duke reduktuar normën bazë të intesesit me 1 pikë përqindje në 
krahasim me vitin 2012, nëpërmjet katër vendimeve të Këshillit Mbikëqyrës për uljen e saj 
me nga 0.25 pikë përqindje, respektivisht në muajt janar, korrik, nëntor dhe dhjetor të këtij 
viti, ka synuar uljen e kostos së kreditimit të sektorit privat për të stimuluar rritjen 
ekonomike. Kemi konstatuar se kjo politikë është shoqëruar me rënien e ndjeshme të 
normave të interesit për depozitat e kursimit dhe uljen e kostos së bankave. Nga ana tjetër, 
konstatimet mbi gjëndjen aktuale të tregut, trendin e kanalizimit të fondeve dhe ndikimi në 
kreditim, kanë treguar se tregu financiar shqiptar ka patur një ndjeshmëri të ulët ndaj 
normave të interesit. Duke dashur të jemi të kujdesshëm dhe të mos ndërhyjmë dhe cënojmë 
sado pak pavarësinë e saj në zbatimin e politikës monetare sygjerojmë që Banka të vlerësojë 
me kujdes instrumentet që do të përdorë në të ardhmen për plotësimin me efektivitet të 
objektivave kryesorë të saj. 

 
Nga auditimi i rregullshmërisë së zhvillimit të ankandeve të bonove të thesarit dhe 
obligacioneve të organizuara nga Banka e Shqipërisë, në zbatim të marrëveshjeve të lidhura 
midis Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shqipërisë kemi konstatuar se Banka e 
Shqipërisë është pjesëmarrëse në ankandet që zhvillohen për bono thesari, me të drejtën e 
rezervimit të shumës së kërkuar prej saj, pavarësisht nëse kërkesat jokonkuruese nga ana e 
individëve mund të jenë të larta. Nga auditimi u konstatua që pjesëmarrja e individëve në 
ankandet e bonove të thesarit ka pësuar ulje gjatë vitit 2013, nga 59,374 milion lekë ose 23% 
të totalit të vlerës së emetuar në fillim të vitit, në 55,551 milion ose 22% të totalit në fund të 
vitit 2013. Po kështu, niveli i pjesëmarrjes së individëve nëpërmjet kërkesave jokonkurruese 
në ankandet e obligacioneve është mjaft i ulët, vetëm 1 % të shumës totale të emetuar gjatë 
vitit 2013. Për këtë kemi rekomanduar, Banka e Shqipërisë, në rolin e saj këshillimor për 
qeverinë, të ndikojë në marrjen në konsideratë të mekanizmave më të efektshëm, më qëllim që 
jo vetëm të mos ulet por të nxitet pjesëmarrja më e gjerë e individëve në tregun e 
instrumentave të emetuar nga qeveria. 
Të ndikojë për rritjen e shkallës së informimit të publikut mbi këtë treg. Kjo do të mundësonte 
që Banka, në respekt të plotë të kuadrit rregullator. të realizojë rolin e saj si agjent i qeverisë 
kryesisht nëpëmjet instrumentave afat shkurtër.   

 
Auditimi konstatoi se pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me politikat kontabël të 
përshtatura në Manualin e Kontabilitetit të Bankës, miratuar nga Këshilli i Ministrave me 
Vendimin Nr. 50, datë 26 janar 2001 por dhe politika të tjera të miratuara nga Këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës duke tentuar një pajtueshmëri të përgjithshme me Standardet 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) të aprovuara nga Bordi i Standardeve 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit.  
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Kemi konstatuar mungesën e një klasifikimi të kujdesshëm të elementëve në zërat e aktiveve 
të qëndrueshme të trupëzuara dhe të patrupëzuara. Gjithashtu konstatuam pasaktësi në 
llogaritjen e amortizimit vjetor të aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara në vlerën 65 milionë 
lekë, ndërsa si amortizim i akumuluar kishte pasaktësi në vlerën 72 milionë lekë. Për zërin 
aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara konstatuam pasaktësi në nivelin 18 milionë lekë. 
- Banka të kalojë në përgatitjen e pasqyrave në përputhje të plotë me standardet e raportimit 
financiar (SNRF), të bëjë rishikimin e Manualit të Kontabilitetit të Bankës në të cilin të jenë 
të shpjeguara gjerësisht deviacionet që mund të ketë implementimi i plotë i SNRF në kushtet 
reale të vendit dhe duke i eliminuar Këshillit të Mbikëqyrjes përgjegjësinë për elementë 
plotësisht të natyrës kontabël. 
- Në funksion të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies të jepet një nivel i tillë shënimesh 
shpjeguese që lejon lexuesin të krijojë bindje objektive për politikën kontabël të përdorur për 
zëra të veçantë dhe impaktin e kësaj politike kontabël në pasqyrat e paraqitura nga Banka. 
- Banka të stimulojë me një politikë të kujdesshme ngritjen e kapaciteteve njerëzore të 
përfshira në këtë proces sa kompleks dhe të rëndësishëm për rritjen e besueshmërisë së 
informacionit për pozicionin financiar të bankës.  
- Të realizohet inventarizimi fizik i inventarit ekonomik dhe pajisjeve për çdo vit, sidomos në 
zërat që kanë ndikim të madh në vlerën e këtij zëri. 
- Të saktësohet evidenca kontabël e këtyre pajisjeve dhe të qartësohen politikat e amortizimit 
për çdo zë.  
 
Nga auditimi i prokurimeve për ndërtime, mallra dhe shërbime të ndryshme rezultoi se janë 
zhvilluar gjithsej 110 procedura prokurimi, me fond limit 1,895 milionë lekë dhe janë lidhur 
110 kontrata me vlerë 1,792 milionë lekë me një diferencë nga fondi limit prej 102 milionë  
lekë. Prokurimet të realizuara me procedure tender i hapur janë 20 ose vetëm 18 % e numrit 
të tenderave, tendera me procedurë prokurimi të drejtpërdrejtë janë 48 prokurime ose 43,6% e 
numrit total të tenderave. Janë realizuar 42 procedura tender të kufizuar dhe kërkesë për 
kuotim ose 38,2% e numrit të tenderave por edhe në këtë rast ftesat për pjesëmarrje në këto 
procedura u janë drejtuar një numri të kufizuar nga 3 deri 5 operatorë ekonomikë duke 
nënkuptuar konkurrence të kufizuar. Konstatohet se, fondet e realizuara me prokurim të 
drejtpërdrejtë (si vlerë) përbëjnë 52,4 % të vlerës së prokuruar për këtë vit. Për këtë kemi 
rekomanduar: 
- Banka e Shqipërisë në zhvillimin e procedurave të prokurimit publik të orientohet drejt 
zhvillimit të procedurave të prokurimit elektronik, për të siguruar një numër më të madh 
ofertuesish dhe për të rritur konkurrencën në zbatim të vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 
81, datë 15.11.2006 “Për procedurat e prokurimit publik të Bankës së Shqipërisë” neni 2, 
“Qëllimet dhe parimet” pika ç “parimi i përfitimeve maksimale, me qëllim uljen e kostove të 
të gjitha shërbimeve që kryhen për realizimin e objektivave të Bankës së Shqipërisë. 
 
Në auditimin e procedurës tenderuese me objekt i prokurimit “Shërbime shtesë projektimi, 
për ripunimin e projektit teknik të rikonstruksionit të ndërtesës së ish-hotel Dajti” konstatuam 
se nga ana e Bankës së Shqipërisë nuk është bërë një vlerësim i plotë nga ana strukturore, e 
objektit të ish- Hotel Dajti që në momentin e blerjes së këtij objekti dhe kjo ka sjellë këtë 
prokurim shtesë për ribërjen nga e para pikërisht të projektit për rikonstruksionin e godinës së 
ish-hotel Dajti. Kosto shtesë në këtë rast është në vlerën 184,800 Euro ose 26 milionë lekë. 
 
Nga auditimi i ushtruar në dokumentacionin teknik, për ecurinë e realizimit të kontratave të 
lidhura për objektin “Hartimi i projekti dhe preventivit të zbatimit për rikonstruksionin e 
ndërtesës së ish Hotel Dajtit” dhe “Shërbime shtesë projektimi, për ripunimin e projektit 
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teknik të rikonstruksionit të ndërtesës së ish-Hotel Dajti” u konstatua amortizim i akumuluar 
në shumën 72 milionë lekë si dhe përsëritje e studimeve gjeologjike në gjykimin tonë e 
pajustifikuar plotësisht në vlerën 2,2 milionë lekë.  
Nga auditimi i zërave të shpenzimeve të prishjes së këtij objekti nuk janë marrë masa për 
evidentimin e sasisë së metaleve të çmontuara, në formë skrapi në vlerën prej 2 milionë lekë, 
vlerë që do të kishte ulur koston e këtij procesi. Për këtë kemi rekomanduar: 
- Të analizohet edhe njëherë situata nga niveli drejtues dhe të merren të gjitha masat e 
mundshme për të rikuperuar kohen e tejkaluar në këtë projekt, kohë që përkthehet në kosto 
qiraje për rezultatin e Bankës por edhe të shikohet mundësia që kostoja shtesë në gjykimin 
tonë jo plotësisht e arsyetuar të rikuperohet duke mos tejkaluar nivelin e parë të vlerës së 
planifikuar për të realizuar këtë rikonstruksion. 
- Duhet të vlerësohet kostoja oportune e pagesave të qirasë të cilat vazhdojnë të paguhen nga 
Banka e Shqipërisë, ndërkohë që për kohën e shtyrjes së kontratave kjo kosto duhet t’i 
ngarkohet sipërmarrësit që nuk ka realizuar në kohë projektin ose në se janë fajtorë persona 
brenda BSH-së të përcaktohen këto përgjegjësi që efekti të mos rëndojë në rezultatin e 
Bankës (rekomandim i përsëritur nga viti i kaluar). 
- Për rastet e justifikuara të hartohet dokumentacioni përkatës dhe të miratohen afatet për 
periudhat në vazhdim, duke vënë para përgjegjësisë palët kontraktore për realizimin 
plotësisht të kontratave të lidhura në cilësinë e kërkuar dhe kohën e përcaktuar (rekomandim 
i përsëritur nga viti i kaluar). 
 
Nga auditimi i procedurës tenderuese me objekt “Hartimi i projektit të zhvillimit të ambientit 
dhe trotuarit përreth ndërtesës së Bankës së Shqipërisë” është konstatuar rritje e pajustifikuar 
e kostos së projektimit me 2,9 milionë lekë. Ndërsa për objektin “Rikonstruksioni i Godinës 
Qendrore dhe ndërtimi i Kompleksit të Ri të Bankës së Shqipërisë”, u konstatuan shtyrje të 
pajustifikuara në afatit të përfundimit të punimeve.  
Auditimi konstatoi se shtesa e afatit të punimeve për objektin “Ndërtimi i godinës së re të 
Departamentit të Emisionit të Bankës së Shqipërisë (BSH)” teknikisht ishte e pajustifikuar, si 
pasojë duhet të llogariteshin penalitete për vonesë në shumën 23,5 milionë lekë, shumë që do 
të kishte ulur koston e realizimit të këtij objekti. Gjithashtu nga auditimi i punimeve për këtë 
objekt u konstatuan diferenca për punime të pakryera në vlerën prej 4,7 milionë lekë. Për këtë 
kemi rekomanduar: 
- Analizë e thelluar teknike për të gjitha tejkalimet e afateve, nxjerrja e përgjegjësive 
konkrete midis sipërmarrësve dhe bankës, situatë që do të qartësonte se si mund të 
rikuperoheshin kostot shtesë të konstatuara. Në të gjitha rastet e vonesave të punimeve për 
shkak të sipërmarrësve të llogariten diferenca dhe të evidentohen mbi bazë dokumentare. 
- Për të gjitha kontratat e punimeve të përcaktohen saktë arsyet që e detyrojnë BSH si 
Autoritet Kontraktor, të miratojë shtesën e afatit të përfundimit të punimeve, arsye që duhet të 
jenë të argumentuar shumë qartë nga pikëpamja teknike. Ndikimi i ditëve me mot të keq në 
shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve, të jetë i përcaktuar saktë. Për rastet e 
justifikuara të hartojë dokumentacionin përkatës dhe të miratojë afatet për periudhat në 
vazhdim, duke patur parasysh realizimin e kontratave në cilësinë e kërkuar dhe duke synuar 
rikuperimin e afateve të tejkaluara.  
- Nga drejtimi të analizohet përgjegjësitë dhe të merren masat për të siguruar kthimin në 
buxhetin e bankës të kostove shtesë dhe penaliteteve të llogaritura për mos përmbushje të 
detyrimeve kontraktore në afat. 
- Kontratat e lidhura për punime në të njëjtin objekt, si të lidhura teknikisht dhe ekonomikisht 
me njëra tjetrën, duhet të konsiderohen si “Kontrata shtesë” dhe të trajtohen si të tilla edhe 
përsa i përket çmimeve. 
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U konstatua se Banka e Shqipërisë ka lidhur kontratë me shoqërinë “Halili” për marrje me 
qira të dy ambienteve, respektivisht Godina A dhe B. Këto ambiente, ndonëse janë pjesë të së 
njëjtës godinë në të njëjtin vend, dhe kanë të njëjtën cilësi punimi; tarifat për njësinë e 
sipërfaqes janë të ndryshme, duke sjellë si pasojë rritjen artificiale të shpenzimeve qysh në 
kontratën fillestare të lidhur në vitin 2009.  Kontrata për godinën B është lidhur pa negociuar 
me ofertuesin e përzgjedhur unifikimin e çmimit me tarifën më të ulët  prej 1,750, lekë/m² të 
ofruar për Kullën A, konform nenit 2, “Qëllimet dhe parimet” pika a “parimi i barazisë” dhe ç 
“parimi i përfitimeve maksimale, për të mundësuar uljen e kostos së këtij shërbimi në vlerën 
prej 4,2 milionë lekë në çdo. Për këtë rekomandojmë që për periudhën në vazhdim të marren 
masa dhe të negociohet për të kërkuar unifikimin e çmimit me tarifën më të ulët prej 1,750, 
lekë/m² me qëllim përfitimi e vlerës së mësipërme.  
Nga auditimi i punës së Departamentit të Kontrollit rezultoi se kjo strukturë është e 
konsoliduar nga pikëpamja e kapaciteteve të burimeve njerëzore në dispozicion, pavarësisht 
pavarësisë së kufizuar që konstatohet në drejtim të rekrutimit dhe shpërblimit të tyre. 
Metodologjitë mbi të cilat rregullohet aktiviteti i auditimit janë në përputhje me standardet 
ndërkombëtare të auditimit dhe kontrollit. Nga shqyrtimi i raportit vjetor të këtij 
departamenti, u konstatua se në 13 funksione të audituara nga audituesit e brendshëm vetëm 
në dy prej tyre, vlerësimi mbi mënyrën e funksionimit është i pranueshëm ndërsa për 11 
funksionet e tjera ata cilësojnë nevojën për përmirësim dhe janë dhënë 107 rekomandime në 
drejtim të përmirësimit të sistemeve dhe rritjes së eficencës së përdorimit të burimeve nga të 
cilat rezulton se janë zbatuar vetëm 17 rekomandime ose 16% e tyre. Pjesa tjetër cilësohet si 
rekomandime në proces. Theksohet fakti se janë konstatuar rekomandime nga viti 2006 të pa 
zbatuar duke i bërë sistemet e kontrollit jo efektive. Kemi rekomanduar që: 
- Nga ana e Bankës të rishikohet baza e brendshme rregullative lidhur me këtë funksion 
kryesisht lidhur me forcimin e pavarësisë së kësaj njësie në planifikim dhe në mënyrën e 
raportimit. 
- Të shikohet mundësia e ndryshimit të mënyrës së rekrutimit dhe shpërblimit të stafit në 
përbërje të Drejtorisë së Kontrollit të Bankës së Shqipërisë, të punohet për ngritje të 
mëtejshme të kapaciteteve brenda tij. 
- Cilësojmë nevojën për përmirësim në drejtim të monitorimit të kuadrit të centralizuar të 
riskut si edhe në aspektet e vlerësimit të brendshëm të cilësisë së punës së audituesve dhe 
funksionit në përgjithësi 
- Vendosja e mekanizmave që do të përshpejtojnë zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 
Departamenti i Kontrollit. 
 
Në referencë të gjithë gjetjeve të sipërcituara të këtij auditimi si dhe bazuar në adresimet e 
bëra në të, lidhur me aspekte të cilat kanë nevojë për ndërhyrje të menjëhershme por dhe të 
kujdesshme, i rekomandojmë Guvernatorit dhe Këshillit Mbikqyrës të Bankës së Shqipërisë, 
të bëjnë një analizë të plotë dhe të thellë për të përcaktuar përgjegjësitë administrative dhe 
financiare dhe për të gjykuar në mënyrë sa më racionale mbi masat që duhet të ndërmerren në 
krijimin e një mjedisi të shëndetshëm në menaxhimin e burimeve në dispozicion të Bankës së 
Shqipërisë, në rritjen e llogaridhënies dhe një qasje koherente në drejtim të transparencës, që 
do të ndikonte në një balancë optimale ndërmjet pavarësisë dhe mirëqeverisjes. 

 

3.5 Mbi të Ardhurat nga organet tatimore dhe doganore  
Të ardhurat nga tatimet dhe doganat referuar treguesve të planifikuar dhe të rezultuar në 
fund të vitit janë realizuar 102.2 %, me një realizim prej 4.9 miliardë lekë më shumë kundrejt 
planit të korrektuar, ndërsa kundrejt planit fillestar rezulton me nje mosrealizim prej 26.1 
miliardë lekë. Ky tregues kundrejt PBB-se gjate ketij viti shenoi nivelin prej 16.9  %. 
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Referuar analizës se treguesve të realizimit të kësaj kategorie të të ardhurave  rezulton se 
impakt pozitiv në këtë drejtim, kanë dhënë  realizimi dhe tejkalimi i planit të korrektuar  i të 
ardhurave nga “ Tatimi mbi fitimin”, “Akcizat”, “Tatim mbi të ardhurat personale”, “Taksa 
doganore”. Në grupin e të ardhurave nga tatimet dhe doganat peshën më të madhe e kanë të 
ardhurat nga TVSH të cilat përfaqësojnë 48.8 % të totalit të këtij grupi  dhe qe ne raport me 
PBB-në rezultojnë me një nivel prej 8.2 %.Ato paraqiten me një realizim 102.6 % dhe me një 
tejkalim prej 2.8 miliardë lekë.  

Dinamika e të ardhurave nga tatim doganat paraqitet:  
 

Burimi: 
Ministria e Financave  
 

3.5.1 Mbi administrimin e të ardhurave buxhetore nga organet tatimore 
 

Për vitin 2013 konstatohet një realizim i planit të të ardhurave të administratës tatimore ne 
nivelin 105.7 %. Ndërsa kundrejt të ardhurave faktike të vitit 2012 konstatohet një rënie në 
vitin 2013 të totalit të të ardhurave prej 9 miliard lekë.  
Për vitin 2013 konstatohet se buxhetit fillestar është korrektuar dy herë gjatë vitit dhe me 
aktin normativ te Tetorit 2013 plani i te ardhurave u ul me 14.8 miliardë lekë ndersa rishikimi 
ne fund te vitit i te ardhurave nga tatimet rezulton me nje rritje të planit prej 2.1 miliardë lekë. 
Realizimi faktik i të ardhurave kundrejt planit fillestar rezulton në rreth 8 miliardë më pak.  

 
Burimi: DPT 
Nëse i referohemi ndarjes së planit sipas Drejtorive Rajonale, planifikim që kryhet nga vetë 
administrata tatimore, vihet re diference e theksuar midis planit dhe faktit. Ka Drejtori 
Rajonale që realizojnë planin në tregues të veçantë me 337% (D.R Tatimore Shkodër për 
zërin e Taksave Nacionale) dhe të tjera që kanë mosrealizim në 72% (DRT Dibër për TVSH-
në). Statistikat në nivel DRT-je tregojnë për një ndryshueshmëri të lartë mes plan-faktit dhe 
mungesë prirjesh konstante të treguesve të realizimit.  
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së tij. Në vitin 2012 borxhi është rritur me 5,201 milion lekë, në krahasim me rritjen e borxhit 
për vitin 2013 prej 9,298 milion lekë. Gjithashtu vihet re një rënie e numrit të subjekteve me 
borxh gjë që nënkupton një rritje të mesatares së borxhit për secilin tatimpagues. 
Gjatë vitit 2013 vihet re një rritje e borxhit të vjetër në krahasim me borxhin e ri. Kjo rritje në 
peshë tregon për një nivel të lartë të “zonës së riskut” të borxhit, si një borxh i 
paarkëtueshëm. Borxhi mbi dy vjet për vitin 2013 përbën 47.5% të totali të borxhit. Borxhi 
mbi dy vjet në vitin 2013 është në 37,656 milion lekë, në vitin 2012 ka qenë 17,968 milion 
lekë, duke u rritur me 19,688 milion lekë. Numri i rasteve është rritur me 81.082 nga 119.375 
në 200.457. 
 
Administrata tatimore paraqitet me më shumë masa të marra në njoftimet që i bën subjekteve 
tatimpaguese dhe në bllokimin në hipotekë permës vendosjes së barrës siguruese. 
Për të realizuar një auditim të plotë, duhet që të shikohet madhësia dhe vjetërsia e borxhit për 
secilin subjekt tatimpagues si dhe masat që janë marrë për rikuperimin specifik të tij, në 
përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9920 dhe dt 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në 
Republikën e Shqipërisë”. Afate të ndryshme të vjetërsisë së borxhit kërkojnë masa të 
ndryshme shtrënguese. Respektimi i afateve në pagesat e detyrimeve të prapambetura në 
rastet e lidhjes së marveshjeve për skadencimin e detyrimit kërkojnë aksesimin e 
informacionit specifik për secilin subjekt, informacion që nuk është i mundur të 
auditohet për shkak të pengesave artificiale të krijuara nga administrata e tatimeve. Në 
bazë të raportimeve për qëllim auditimi për shkak të kufizimeve nga DPT nuk mund të 
vlerësohet përputhshmëria e veprimeve për t`u shprehur mbi saktësinë e informacionit të 
përgatitur nga strukturat e DPT-së.  
 
3.Mbi pamundësine për të audituar të ardhurat në DPT  
 
Një problem tepër shqetësues dhe tejet pengues për KLSH-në për ushtrimin e detyrave të tij 
kushtetuese dhe ligjore që vazhdon prej vitesh dhe kërkon zgjidhje, është konflikti i 
kompetencave i krijuar artificialisht ndërmjet KLSH dhe Drejtorisë së Përgjithshme të 
Tatimeve. KLSH shpreson nga Kuvendi në miratimin e ligjit të ri për ta sanksionuar por ligji 
aktual nuk e pengon KLSH në këtë drejtim, është arroganca e DPT ajo që e ka penguar gjithë 
këto vite KLSH të auditojë Administratën Tatimore. DPT, aktualisht është i vetmi institucion 
shtetëror që nuk i nënshtrohet plotësisht procesit të auditimit të mbledhjes së të ardhurave, siç 
përcaktohet në Deklaratën e Limës ose ndryshe Kushtetuta e Institucioneve Supreme të 
Auditimit, në Kushtetutën e Shqipërisë, Ligjin Organik të KLSH-së dhe në standardet 
ndërkombëtare të auditimit.  
Theksojmë se qëllimi ynë nuk është të auditojmë subjektet private pra të kontrollojmë 
vetëvlersimin tatimor të tyre por të auditojmë punën e administratës tatimore për 
vetëvlerësimin tatimor, gjithmonë duke mos kryer vizita fiskale në subjektet private.  
DPT dhe Drejtoritë Rajonale Tatimore në varësi të saj, në interpretim të gabuar të dispozitave 
ligjore në fuqi, kanë ndërhyrë në të drejtat dhe kompetencat që i takojnë ekskluzivisht KLSH-
së, si Institucioni Suprem i Auditimit, nëpërmjet mosvënies në dispozicion të 
dokumentacionit të kërkuar prej tij në zbatim të programeve të auditimit dhe të vendosjes së 
procedurave kufizuese "ekstra ligjore", nëpërmjet të cilave kërkohet miratimi paraprak nga 
ana e DPT-së, i programeve të auditimit të KLSH dhe dokumentacionit që do t’i vihet atij në 
dispozicion. 
Përpjekjet e KLSH-së për zgjidhjen me mirëkuptim dhe në rrugë administrative të konfliktit 
të mësipërm të kompetencave kanë qenë të vazhdueshme, madje për këtë janë ndjekur të 
gjitha hapat e nevojshëm për arritjen e nënshkrimit të një memorandumi mirëkuptimi 
ndërmjet KLSH-së, DPT-së dhe Ministrisë së Financave. Ndonëse në lidhje me këtë 
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iniciativë ndërinstitucionale, me mirëkuptimin dhe dakordësinë e Ministrit të Financave, në 
fillimet e vitit 2013 e këtej u arrit të përgatitej edhe një draft memorandum, DPT  la këtë 
çështje në heshtje të plotë institucionale.  
Për pasojë, ndërmjet institucionit të KLSH dhe DPT vazhdoi të ishte e pranishme situata e 
konfliktit të kompetencave dhe e pengimit të KLSH-së në ushtrimin e funksioneve të tij 
audituese.  
Për zgjidhjen e këtij konflikti, KLSH iu drejtua Gjykatës së Apelit Tiranë ku me vendimin 
nr. 83, datë 29.10.2013, Gjykata e Apelit, Tiranë, në lidhje me nenet 24 dhe 25 të Ligjit nr. 
9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, 
shprehet si më poshtë: 
“Neni 25 i ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”, në të pesë 
pikat e tij, rregullon vetëm veprimtarinë e nëpunësve dhe punonjësve të administratës 
tatimore, duke u përcaktuar atyre detyrimin e ruajtjes dhe përdorimit nga ana e tyre në 
mënyrën e duhur të “informacioneve që lidhen me tatimpaguesin”si dhe rastin kur ata mund 
ta shkëmbejnë këtë informacion me institucionet apo individët me të cilët ata kanë 
marrëveshje, dhe për rrjedhojë ky nen nuk ka të bëjë aspak me KLSH-në dhe të drejtën e këtij 
institucioni për të marrë informacionin e kërkuar nga subjektet e audituara. 
 
Ruajtja e konfidencialitetit nga ana e punonjësve të administratës tatimore, sipas 
përcaktimeve të bëra në nenin 25 të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore 
në RSH”, nuk nënkupton mosdhënien e këtij informacioni organeve të tjera shtetërore, në 
rastin konkret KLSH-së, të cilat kanë të përcaktuar me ligj detyrimin dhe të drejtën për 
shqyrtimin e këtij informacioni.  
“Organet e administratës tatimore, nëpërmjet interpretimit të gabuar të këtij neni (neni 24), 
kanë vepruar në kundërshtim me përcaktimet e bëra nga ana e tij në lidhje me detyrimin që 
këto organe kanë në drejtim të dhënies së informacionit të kërkuar nga ana e Kontrollit të 
Lartë të Shtetit”. Sipas këtij neni, informacioni tatimor në lidhje me tatimpaguesit u ofrohet 
autoriteteve të përcaktuara në këtë nen (një ndër to është edhe KLSH) duke plotësuar dy 
kushte: të depozitojnë një kërkesë me shkrim pranë organit të administratës tatimore që i 
administron këto dokumente dhe të verifikohen rrethanat e përcaktuara në gërmën c, të këtij 
neni. 
Referuar nenit 24 të sipërcituar, Kontrollit të Lartë të Shtetit i jepet “informacioni tatimor 
për tatimpaguesin”. Duke u shprehur në këtë mënyrë, ky nen i jep akses Kontrollit të Lartë të 
Shtetit në këtë informacion të tatimpaguesit, pavarësisht faktit se si mund të konsiderohet ai 
nga legjislacioni apo administrata tatimore si konfidencial apo jo konfidencial, pasi në 
vetvete ai është “Informacion tatimor për tatimpaguesin”.  
 
DPT, edhe pse me vendimin nr. 83, datë 29.10.2013 të Gjykatës së Apelit, Tiranë, sa më 
sipër, është e detyruar të plotësoj kërkesat e KLSH për të vënë në dispozicion sipas 
përcaktimeve ligjore dokumentacionin e kërkuar për qëllime të auditimit, nuk ka lejuar 
KLSH të ushtroj auditim të plotë sipas standardeve, si në Drejtoritë Rajonale Berat, Elbasan 
ashtu dhe në DPT ku, duke mos pranuar të auditohej në mjetet që administrojnë detyrimet 
tatimore, kufizoi në shkallë të gjerë qëllimin e auditimit për të konkluduar mbi 
përputhshmërinë e veprimtarisë së DPT me kërkesat dhe krireret e ligjit nr. 9920, datë 
19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” objekti i të cilit, neni 1, 
është “Ky ligj rregullon procedurat për administrimin e detyrimeve tatimore në Republikën e 
Shqipërisë, si dhe parimet e organizimit e të funksionimit të administratës tatimore në 
Republikën e Shqipërisë”. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, duke mos lejuar KLSH të 
auditojë në mjetet e administrimit tatimor bën të pamundur verifikimin e saktësisë së 
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treguesve të paraqitur nga statistikat e DPT për të vlerësuar shkallën e përputhshmërisë me 
burimin e krijimit të tyre. Përveç sa më sipër, në auditimin e ushtruar në DPT, qëllimi i 
auditimit u kufizua edhe më tej si rezultat i pengesave për auditimin në drejtim të 
funksionimit të sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit si dhe në fushën e 
menaxhimit të marrëdhënieve të punës duke mos lejuar vlerësimin e përputhshmërisë së 
veprimtarisë së DPT në lidhje me shpenzimet për paga dhe shpërblimet e lidhura me 
performancën në punë apo kritere të tjera nën petkun e mbrojtjes së të dhënave personale. 
KLSH në këtë auditim shumëfishoi përpjekjet institucionale për të krijuar hapësirë për 
auditim të plotë sipas standardeve duke shkëmbyer disa korespondenca zyrtare me DPT 
përveç përpjekjeve konkrete gjatë auditimit në DPT, si dhe duke vënë në dijeni njëkohësisht 
Ministrin e Financave me shkresën nr. 432/7, datë. 26.6.2014 për pengesat e qëllimshme dhe 
të pabazuara në ligj të DPT, për vënien në dispozicion të KLSH të evidencës së mjaftueshme 
nga ana sasiore dhe cilësore për qëllime të auditimit. Në këto rrethana, mbështetur në 
standardet ndërkombëtare të auditimit ISSAI 4100.149.b) të INTOSAI, për arsye të kufizimit 
në shkallë të gjerë të qëllimit të auditimit, Kontrolli i Lartë i Shtetit e ka të pamundur të japë 
nje opinion te kualifikuar mbi përputhshmërinë e veprimtarisë së Drejtorisë së Përgjithshme 
të Tatimeve për vitin 2013, me kërkesat dhe kriteret e ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 
Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, kryesisht, si dhe legjislacionit 
tjetër në fuqi.  

KLSH, me Vendimin e Kryetarit të KLSH nr. 432/12, datë 06.08.2014, vendosi mosdhënien 
e një opinioni të kualifikuar, nga ana e KLSH, në lidhje me përputhshmërinë e veprimtarisë 
së Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve për vitin 2013, me kërkesat dhe kriteret e ligjit nr. 
9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, 
kryesisht, si dhe legjislacionit tjetër në fuqi, për shkak të pamundësisë për të arritur në 
konkluzione të sakta, të paraqitur në rezultatet e auditimit dhe përfundimin e Raportit të 
Auditimit, si pasojë e mosvënies në dispozicion nga Drejtuesit e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Tatimeve të informacionit dhe dokumentacionit të kërkuar nga ana e KLSH. Sa relatuar në 
Raportin e Auditimit dhe Vendimin e Kryetarit të KLSH nr. 432/12, date 06.08.2014, KLSH 
nuk konfirmon konkluzionet e Ministrisë Financave dhe Këshillit të Ministrave në VKM nr. 
448, datë 09.07.2014 “Për propozimin e projektligjit “Për miratimin e buxhetit faktik të 
shtetit të vitit 2013”, por, me qëllim që të mos bllokojë miratimin e buxhetit faktik 2013, 
KLSH në përmbushje të detyrimeve kushtetuese, vendosi që të paraqesë raportin për zbatimin 
e buxhetit faktik duke theksuar mosdhënien e opinionit të kualifikuar në lidhje me 
Administratën Tatimore për vitin 2013 si dhe bazuar në standardet ISSAI 1610 “Auditimi i 
jashtëm përdor punën e auditimit të brendshëm” dhe në Marrëveshjen e bashkëpunimit me 
Ministrinë e Financave, nënshkruar më 08.05.2012, në Raportin e Auditimit u përfshinë pjesë 
nga raportet e auditimit të kryer nga auditimi i brendshëm i Ministrisë  Financave në DPT.  

Vendimin nr. 432/12, datë 06.08.2014 të Kryetarit të KLSH-së për auditimin e kryer në DPT, 
e kemi përcjellë me shkresën nr. 432/13, datë 07.08.2014 tek Ministri i Financave, 
Kryeministri dhe Prokurori i Përgjithshëm dhe me shkresën nr. 432/14, datë 03.09.2014 tek 
Kryetari i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, 
Komisioni i Ekonomisë dhe Financave.  
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Megjithë përpjekjet institucionale e ligjore të herë pas hershme të KLSH, për plotësimin e 
detyrimeve kushtetuese, Administrata Tatimore vazhdon të mbetet hermetike karshi auditimit 
të jashtëm publik duke shmangur transparencën dhe përgjegjshmërinë publike. 

3.5.2 Mbi administrimin e të ardhurave buxhetore nga organet doganore 
KLSH për vitin 2013 në bazë të programeve të miratuara të auditimit ka ushtruar auditime 
ligjshmërie/rregullshmërie, në 10 degë doganore, si dhe një auditim ligjshmërie-
rregullshmërie në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave.  

Në përpjekje për të realizuar auditime cilësore, KLSH është fokusuar dy vitet e fundit në 
zhvillimin dhe rritjen e kapaciteteve institucionale dhe profesionale, sidomos në fushën e IT. 
Brenda kuadrit rregullator, KLSH ka adresuar nevojën për të patur në dispozicion të dhënat 
(informacionin e nevojshëm) nga database i sistemeve të menaxhimit të informacionit në 
dogana për qëllime të vlerësimit të fushave me risk dhe auditimin duke u mbështetur në 
aksesin e nevojshëm të audituesit në këto sisteme dhe, në këto përpjekje, ka gjetur 
mirëkuptimin dhe gadishmërinë e plotë të Drejtuesve të DP të Doganave për vënien e 
menjëhershme në dispozicion të KLSH të të dhënave dhe aksesit të nevojshëm në sistem 
duke kontribuar në rritjen e eficencës dhe efektivitetit jo vetëm të auditimeve por dhe të 
cilësisë së rekomandimeve duke vlerësuar maksimalisht dobishmërinë e sistemit doganor në 
vend, nga përmirësimet e vazhdueshme. 
Realizimi i planit të të ardhurave doganore në vitin 2013, paraqitet me tre nivele: në krahasim 
me planin fillestar ai është realizuar në masën 89.4 %, me një diferencë (-) në vlerën 16,481 
milionë lekë, në krahasim me planin e korrigjuar në muajin tetor, është realizuar në masën 
102,7 %, me një diferencë (+) në vlerë 3,751 milionë lekë, në krahasim me planin e 
korrigjuar në dhjetor 2013 është realizuar në masën 101.5 % ose 2,053 milionë lekë më 
shumë, ndërsa në krahasim me faktin e vitit 2012 ai është realizuar në masën 107.5 %. 
Buxhetit të shtetit i janë dhënë 10,156 milionë lekë të ardhura doganore më shumë se një vit 
më parë. 
1.Mbi realizimin e të ardhurave doganore sipas strukturës 
 
Duke patur parasysh ndryshimet vjetore të planit dhe punën e mirë që është bërë nga doganat 
në mbledhjen e të ardhurave sipas strukturës rezulton se të ardhurat nga taksat doganore janë 
realizuar në masën 103.8 %, me një tejkalim prej 6,118 milionë lekë, të ardhurat nga akciza 
janë realizuar në masën 101.2 %, me një tejkalim prej 24,553 milionë lekë dhe të ardhurat 
nga TVSH-ja në doganë janë realizuar në masën 102.1 %, me një tejkalim prej 91,772 
milionë lekë. Tejkalimet sa më sipër kanë mbuluar njëkohësisht mosrealizimin në të ardhurat 
nga renta minerare të cilat janë realizuar në masën 93.8 %, me mosrealizim prej 5,890 
milionë lekë si dhe kanë kontribuar në realizimin total të të ardhurave nga doganat në masën 
101.5 %, duke shtuar të ardhurat nga doganat në buxhetin e shtetit me 10,156 milion lekë. Në 
vitin 2013 të ardhurat nga renta minerare paraqiten 1,886 milionë lekë ose 32% me shumë se 
viti 2012. Ky tregues pasqyron rritjen e eksporteve vendase, ndryshimet pozitive të 
ekonomisë shqiptare dhe shëndoshjen e bilancit valutor të vendit. Rritja e të ardhurave nga 
renta minerare në eksport, është pasojë e rritjes së eksporteve nga burimet natyrore. Krahas 
punës së kryer për realizimin e të ardhurave primare, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka 
punuar dhe për krijimin dhe administrimin e të ardhurave dytësore. Nga auditimi rezulton se 
të ardhurat dytësore të realizuara në vitin 2013 janë në vlerë 412,662 mijë lekë dhe janë 
derdhur në buxhetin e shtetit në masën 100 % të tyre.  
 

 2.Detyrimet doganore (borxhi doganor) 

Gjatë vitit 2013, borxhi doganor është shtuar me 1813 subjekte në vlerë 5,657 milionë lekë, 
është pakësuar me 1219 subjekte në vlerë 881 milionë lekë dhe në total paraqitet me 504 
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subjekte më shumë dhe në vlerë 4,776 milionë lekë më tepër, krahasuar me fundin e vitit 
2012. Raporti i borxhit të shtuar me atë të pakësuar është rreth 6 herë më i lartë (5,657 
milionë lekë/881 milionë lekë), i cili tregon se edhe për periudhën analizuese 2013 nga 
administrata doganore, veçanërisht nga strukturat e specializuara të saj, nuk është punuar me 
përgjegjshmëri në drejtim të zbatimit të legjislacionit për rikuperimin e borxhit doganor dhe 
minimizimin e krijimit të borxhit të ri. Vlera e debitorëve në fund të vitit 2013 krahasuar me 
fillimin e vitit është në masën 216 % dhe numri i subjekteve debitore në masën 150 %. Në 
zbatim të Ligjit nr. 10418, datë 21.04.2011 “Për Legalizimin e Kapitalit dhe Faljen e një 
pjese të Borxhit Tatimor dhe Doganor” me ndryshime, rezulton që sipas nenit 26 të jenë falur 
shuma 12,970 milionë lekë për 3752 raste. 

Nga auditimi i dhjetë degëve doganore për vitin 2013, rezultuan shkelje të legjislacionit 
doganor me pasojë mungesë të ardhurash në buxhetin e shtetit në shumën prej 818.95 
milionë lekë të cilat përbëhen nga: detyrime doganore të pallogaritura dhe të papaguara për 
mos zbatim të procedurave të zhdoganimeve të kryera në importimin e disa artikujve të 
ndryshëm, detyrime dhe penalitete të pavendosura për subjekte që operojnë me Regjim 
Përpunimi Aktiv, detyrime doganore të papaguara për diferencë në peshë me atë të deklaratës 
doganore, detyrime dhe penalitete të pavendosura për mospagim të TVSH, detyrime të 
pallogaritura dhe të papaguara për rentën minerare, detyrime doganore të papaguara në 
zhdoganimin e automjeteve, etj. 

 
3.6 Mbi zbatimin e ligjishmërisë në zbatimin e buxhetit të pushtetit vendor. 
 
Gjatë vitit 2013 krahas auditimit të fondeve të pushtetit qëndror, fokusin e auditimit e kemi 
përqëndruar edhe në vlerësimin e punës të njësive të qeverisjes vendore, në mbledhjen e të 
ardhurave dhe përdorimin e fondeve në disipozicion të tyre. Për aktivitetin financiar , 
administrimin e pronës shtetërore dhe procesit të legalizimeve janë audituar 42 subjekte, nga 
të cilat 10 bashki, 18 komuna,2 këshilla qarqesh dhe 1 prefekturë.   
 

3.6.1 Mbi administrimin e të ardhurave nga njësitë e qeverisjes vendore.  
  

Nga auditimet e kryera kanë rezultuar mangësi dhe rezerva në administrimin e të ardhura ku 
ndër arsyet kryesore që kanë ndikuar në mosrealizimin e të ardhurave në njësitë e qeverisjes 
vendore, përmendim: 
 
-Megjithëse janë hartuar udhëzime të përbashkëta ndërmjet Ministrisë së Financave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, në disa raste 
ato nuk kanë gjetur zbatim të plotë. Për pasojë,në parashikimin dhe grumbullimin e këtyre 
taksave janë vërejtur të meta e mangësi, të cilat kanë pakësuar ndjeshëm të ardhurat e njësive 
të qeverisjes vendore.  
-Mangësitë në rakordimin dhe bashkëpunimin ndërmjet Zyrave të Taksave në Bashki dhe 
Drejtorive Rajonale të të Tatim-Taksave në rreth, Zyrave të Gjendjes Civile, si dhe Zyrave të 
Regjistrimit të Pasurive, Zyrat e kadastrës, zyrës urbanistikës,duke reflektuar planifikim jo të 
saktë dhe në nivele të ulëta të taksave dhe tarifave vendore, të konstatuara. 

Bazuar në sa kemi konstatuar gjatë auditimit të aktivitetit të DPD, kemi 
rekomanduar që DPD brenda vitit 2014, të ndjekë të gjitha procedurat ligjore për 
arkëtimin e të ardhurave të munguara prej 818.95 milionë lekë dhe nëpërmjet 
strukturave të saj të specializuara, të organizojë punën dhe të marrë masa për 
zvogëlimin deri në arkëtimin e plotë të borxhit doganor.  
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-Edhe pse në vitin 2011, u amnistuan detyrimet e papaguara, nga puna e pamjaftueshme e 
adminitratave tatimore të pushtetit vendor, ende ka subjekte të parregullta të cilët ushtrojnë 
aktivitet pa leje dhe nuk paguajnë detyrimet për taksat vendore. Ndërkohë nga zyrat e taksave 
vendore në bashki apo komuna, nuk kërkohet në të gjitha rastet ndëshkimi i tyre sipas 
legjislacionit në fuqi, si, vendosje gjobë, mbylljen e veprimtarisë, masën e konfiskimit, apo 
deri në kallzim penal në prokurori, për subjektet të cilën fshehin apo nuk paguajnë detyrimet 
tatimore.  
-Ende nuk ka një menaxhim dhe mirëadministrim të të ardhurave nga taksat dhe tarifat 
vendore, pasi në disa bashki edhe komuna nuk janë pasqyruar në kontabilitet detyrimet 
tatimore vendore në kundërshtim me ligjin,duke mos ndjekur në vazhdimësi arkëtimin e 
debitorëve dhe lënien shteg për abuzime. 
-Edhe pse subjekteve të pushtetit vendor (Biznesit vogël) u është rimbursuar vlera e kasave 
fiskale, ato nuk përdoren, duke mos i shërbyer qëllimit të vendosur për pasqyrimin e xhiros 
dhe ritjen e pagesës së detyrimeve fiskale,ndërkohë ndaj  tyre nuk zbatohen sanksionet e 
parashikuara në legjislacionin në fuqi.  
-Nga mungesa e  strukturave dhe pamundësinë praktike të mbledhjes nga  popullata të taksës 
së ndërtesave, tarifën e pastrimit, gjelbërimit, ndriçimit, për çdo familje, rezulton se në mjaft 
prej tyre, (në mbi 80%), qytetarët nuk paguajnë taksat dhe tarifat vendore. Në Bashkinë e 
Tiranës banorët bashkë me faturën e ujit, paguajnë vetëm taksën e pastrimit në Ujësjellës 
Sh.a, ndërsa në Bashkitë si, Vlorë me 40 mijë familje, Fier me 26 mijë familje, etj, nuk kanë 
grumbulluar as 10-15% të taksave vendore nga banorët, me pasojë mosarkëtimin e shumave 
të konsiderueshme në buxhetet e tyre nga vlera që variojnë  rreth 60-70 milion lekë në vit. 
Shtojmë se, fenomeni i mospagesës së taksave të pastrimit dhe të ndërtesave nga popullata, 
konstatohet pothuajse në të gjitha bashkitë. Nga KLSH në përfundim të auditimeve me synim 
derdhjen në buxhet të të gjitha detyrimeve për këtë kategori taksash vendore kemi 
rekomanduar lidhjen e kontratave në cilësinë e agjentit tatimor me Ndërrmarjet e Ujësjellsave 
sha, apo me Operatorët e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.  
 
 3.6.2 Mbi administrimin e shpenzimeve nga njësite e qeverisjes vendore  
 

Në fushën e shpenzimeve, auditimet e ushtruara nga KLSH janë përqendruar në zbatimin e 
ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare, lidhur me administrimin dhe përdorimin e 
fondeve buxhetore, në përfundim të të cilave krahas punë së bërë, janë konstatuar dhe mjaft 
parregullsi dhe shkelje të dispozitave ligjore në fuqi, si në fushën e pagave dhe shpërblimeve, 
në shpenzimet operative, në fushën e prokurimeve publike, zbatimit të punimeve etj. 

  

3.6.3  Në fushën e legalizimeve  të ndërtimeve informale 
Në fokus të veprimtarisë audituese të KLSH ka qenë dhe zbatimi i ligjshmërisë për 
legalizimin  e ndërtimeve informale. Procesi  i legalizimeve  të ndërtimeve  informale ka ecur 

Vlera e dëmit ekonomik të rezultuar si rrjedhojë e shkeljeve të dispozitave 
ligjore në fuqi, në 42 subjektet e audituara, llogaritet në shumën  684,583   
mijë lekë, nga të cilat  vlera 592,495   mijë lekë përfaqëson mungesë në të 
ardhura nga qeratë, taksa e ndikimit në infrastrukturë, (nga e cila  shuma 
prej 511,133 mijë lekë ose rreth 85 % të gjithë vlerës ) të mungesës së të 
ardhurave përfaqëson diferencën e  konstatuar ndërmjet sipërfaqes së 
vetëdeklaruar dhe që zotëron poseduesi i ndërtimit informal në fakt dhe 
sipërfaqes së parcelës ndërtimore të legalizuar me lejë legalizimi)  dhe 
92,088  mijë lekë, në fushën e shpenzimeve buxhetore,(ku rreth 58 % e 
shkeljeve është konstatuar në fushën e shpenzimeve operative). 
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me ritme shumë të ngadalta, ku për periudhën e audituar për  vitet  2011-2013,  në 7 Drejtori 
Rajonale të ALUIZNI-t  , rezulton se nga 129,072 vetëdeklarime të bëra nga poseduesit e 
ndërtimeve informale, janë pajisur me leje legalizimi gjithsej 8,706 vetëdeklarues  ose 6.7 % 
e tyre dhë për pasojë  procesi i legalizimit nuk është mbyllur sipas afateve të përcaktuara. 
Theksojmë se  për periudhën nga muaji shtator-dhjetor 2013 nuk është bërë asnjë legalizim. 
Më të detajuara  numri i vetëdeklarimeve dhe legalizimeve për 7,  Drejtoritë Rajonale të 
ALUIZNI-t  të audituara  paraqitet  si më poshtë: 
 
-ALUIZNI-t Lezhë, nga 10,677 vetëdeklarime janë dhënë 961 leje legalizimi, ose 9 %. 
-ALUIZNI-t Shkodër, nga 19,308 vetëdeklarime janë dhënë 1051 lejë legalizimi e 5.4 %. 
-ALUIZNI-t Sarandë, nga 5,489 vetëdeklarime janë dhënë 783 leje legalizimi ose 14.2 %. 
-ALUIZNI-t Elbasan, nga 10,680 vetëdeklarime janë dhënë 1841 leje legalizimi ose 17 %. 
-ALUIZNI-t Durrës, nga 41,532 vetëdeklarime janë dhënë 1886 leje legalizimi ose 4.5 %.  
-ALUIZNI-t Vlora 2, nga 4,264 vetëdeklarime janë dhënë 133 leje legalizimi ose 3.1 %.  
- ALUIZNI-t Tirana 1, nga 37,122 vetëdeklarime janë dhënë 2051 leje legalizimi ose 5.5 % 

Gjatë procesit të auditimit në fushën e legalizimeve të ndërtimeve informale, janë evidentuar 
parregullsi dhe shkelje të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 
integrimin e ndërtimeve  pa leje”, i ndryshuar, Vendimit të KM nr. 1620, datë 26.11.2008 
“Për miratimin e çmimeve të trojeve, që ndodhen në të gjitha bashkitë dhe në disa komuna”, 
si dhe Vendimi i KM nr. 1180, datë 05.08.2008, ndryshuar, me V KM nr. 368, datë 
30.05.2012 “Për një ndryshim në vendimin nr. 1180, datë 5.8.2008 të VKM "Për përcaktimin 
e vlerës së tarifës së shërbimit për legalizim dhe mbledhjen e administrimin e të ardhurave të 
procesit të legalizimit", të ndryshuar, pika 1 dhe 2.  

Për pasojë  janë arkëtuar më pak të ardhura  në buxhetin e shtetit të destinuara për fondin e 
kompensimit të ish-pronarëve në vlerën totale prej 1,158,137 mijë lekë, të cilat përfaqësojnë: 
diferencën e konstatuar ndërmjet sipërfaqes së vetëdeklaruar dhe që zotëron poseduesi i 
ndërtimit informal në fakt dhe sipërfaqes së parcelës ndërtimore të legalizuar me leje 
legalizimi; diferencë në llogaritjen e taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe moszbatim 
penalitetit; mos llogaritje dhe arkëtim i tarifës së shërbimit. Mungesa e të ardhurave të cituar 
më sipër është konstatuar  në 7 Drejtoritë Rajonale të ALUIZNI-t , respektivisht : Elbasan në 
vlerën 412,222 lekë, Lezhë në vlerën  174,438 lekë, Sarandë në vlerën  171,520 lekë, Tirana 
1, në vlerën  162,909 lekë, Shkodër në vlerën  118,606 lekë, Durrës në vlerën 108,707 lekë 
dhe Drejtoria Rajonale e ALUZNI-t Vlora 2, në vlerën  prej 9,735 lekë. 
Gjithashtu janë evidentuar dhe 512 raste, ku legalizimi i ndërtimeve informale është bërë në 
zona të cilat  nuk duhej të bëhej legalizimi në kundërshtim me ligjin  nr. 9482, datë 3/4/2006 
“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve  pa leje”, i ndryshuar, dhe VKM 
nr. 438, datë 28.6.2006 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të 
zbatueshëm, për të kualifikuar objektet në ndërtim, që legalizohen ose jo”, i ndryshuar, si dhe 
aktet e tjera ligjore e nënligjore, dhe konkretisht : 
-në 68 raste, legalizim i ndërtimeve informale është bërë në zonat Arkeologjike dhe në 
Monumentet e Kulturës (ALUIZNI Sarandë në 46 raste; Durrës në 22 raste), 
-në 172 raste, legalizim i ndërtimeve informale është bërë në zona të gjelbëruara me 
përparësi zhvillimi dhe pranë vijës bregdetare (ALUIZNI Sarandë në 159 raste; Vlora 2 në 5 
raste dhe Tirana 1 në 8 raste), 
-në 198 raste, legalizim i ndërtimeve informale është bërë në zonat me Studim Urbanistik 
(ALUIZNI Sarandë në 12 raste; Elbasan në 9 raste; Durrës në 157 raste; Vlora 2 në 1 rast 
dhe Tirana 1 në 51 raste), 
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-në 53 raste, legalizim i ndërtimeve informale është bërë në vijën e ndërtimit të strukturës së 
rrugës dhe pranë kanaleve kullues (ALUIZNI Tirana 1 në 32 raste, Durrës në 19 raste dhe 
Vlora 2 në 2 (dy) raste),  
-në 9 raste, legalizim i ndërtimeve informale është bërë në troje të kaluara në pronësi të 
instuticioneve shtetërore (ALUIZNI Lezhë në 6 raste; Elbasan në 3 raste), 
-në 5 raste, legalizimi i objektit informal është kryer pa u mbyllur etapat e procesit të ankimit 
në gjykatë, kjo në Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI Tirana 1, 
-në 4 raste, legalizim i ndërtimeve informale është bërë në brezin mbrojtës të hekurudhave 
(ALUIZNI Durrës në 4 raste), 
-në 1 rast, legalizim i ndërtimeve informale është bërë pa objekt të indetifikuar në parcelën 
ndërtimore (ALUIZNI Vlora 2, në 1(një) rast), 
-në 1 rast, objekti është legalizuar brenda zonës së Qytetit Studenti, kjo në Drejtorinë 
Rajonale të ALUIZNI Tirana 1, 
-në 1 rast, objekti është legalizuar pranë depos së Ujit Qesarat, Komuna Dajt, kjo në 
Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI Tirana 1. 

 
3.7  Mbi zbatimin e buxhetit të Sigurimeve Shoqërore  

3.7.1 Mbi hartimin e buxhetit të sigurimeve shoqërore 
 
Me ligjin  nr. 119/2012, datë 17.12.2012 “Për buxhetin e vitit 2013” te ndryshuar, janë 
miratuar treguesit e realizimit të të ardhurave nga kontributet për sigurimet shoqërore dhe 
suplementare si dhe totali i shpenzimeve për të dy skemat. Klsh ka konstatuar se nga ISSH 
janë ndjekur dhe respektuar çdo muaj kufijtë e programuar të fondeve për transferuat në 
buxhetet familjare sipas programimit dhe limiteve të miratuar me ligjin e buxhetit të vitit 
2013. Shpenzimet kanë ndjekur dhe respektuar kuotat e fondeve limit të çelura për çdo skemë 
dhe çdo drejtori rajonale të SSH. Duhet theksuar se skema aktuale e sigurimeve shoqërore ka 
të konstatuara problematika si në procesin e realizimit të të ardhurave dhe për rrjedhojë dhe 
në realizimin e shpenzimeve, të cilat kanë çuar në subvencionimet buxhetore që janë rritur 
nga viti në vit. 
 
-Të ardhurat e fondit të Sigurimeve Shoqërore te detyrueshme e suplementare janë 
planifikuar në masën 51,799 milion lekë kundrejt 51,577 milionë lekë të planifikuar në fillim 
viti 2013.  
Kurse shpenzimet janë planifikuar në masën 94,314 milionë lekë kundrejt 89,765 milionë 
leke të planifikuar në buxhetin e fillim vitit 2013 
Transferta buxhetore për mbulimin e shpenzimeve për vitin 2013 është planifikuar në masën 
42, 515 milionë lekë kundrejt 38, 188 milionë lekë të planifikuar me ligjin fillestar të buxhetit 
të vitit 2013. Transferta buxhetore për mbulimin e shpenzimeve për vitin 2013 sipas planit 
përfundimtar paraqitet 42, 915 milionë lekë pra me një shtesë të saj prej + 400 milionë lekë. 
Treguesit e buxhetit të ISSH kanë ndryshuar me shtesa dhe pakësim gjatë vitit bazuar në akte 
ligjore   
 
3.7.2. Mbi realizimin  e të ardhurave nga kontributet. 
Gjatë analizimit dhe studimit të praktikave dokumentare (evidencave, formularëve si dhe 
raportit të vitit 2013) të vëna në dispozicion nga ISSH-ja, janë konstatuar gjetje të 
rëndësishme si : 
-Mos realizimi i të ardhurave të programuara nga shmangia e pagesës së kontributeve nga 
punëdhënësit për të punësuarit e tyre në subjektet juridikë dhe fizik.Numri i ulët i numrit të 
kontribuesve ka krijuar evazion fiskal në të ardhurat dhe nga ky evazion fiskal plani vjetor 
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fillestar i të ardhurave prej 48,918 milion lekë është realizuar 98.73 % duke krijuar një difiçit 
prej 622 milion lekë. Deficiti i mësipërm, referuar analizave është krijuar nga mosrealizimi i 
numrit të kontribuuesve, që vjen nga mosrealizimi i numrit të programuar të kontribuesve, 
numri i ulët i kontribuesve për një subjekt si dhe numri i ulët i punonjësve me pagë minimale, 
të cilat kanë sjellë një nivel të lartë të evazionit fiskal, me pasojë krijimin e një deficiti të 
konsiderueshëm në skemën e sigurimeve shoqërore. 
-Gjëndja e detyrimeve kontributive të papaguara nga subjektet juridik dhe fizikë në fund të 
vitit 2013 është për rreth 10 miliardë lekë, ku vetëm gjatë vitit 2013 janë shtuar rreth 1,9 
miliardë lekë. Këto detyrimeve përfaqësojnë, kontributet, interesat dhe gjobat e papaguara, 
që zënë rreth 21% të totalit të të ardhurave të planifikuara. 
-Në lidhje me mbledhjen e kontributeve, problem shqetësues është edhe mosdorëzimi i 
listëpagesave nga subjektet e biznesit të madh dhe të biznesit të vogël, sidomos mosdorëzimi i 
listëpagesave tremujore të biznesit të vogël. ISSH-ja ka llogaritur që duhej ti vinin, gjatë vitit 
2013, në format elektronik gjithsej 749,320 listëpagesa dhe nga këto i janë dërguar ISSH-së 
vetëm 64,500 listëpagesa. Ndërkohë, që pas këtyre detyrimeve janë një numër i 
konsiderueshëm kontribuesish të pasiguruar, të cilët mbartin një problem të madh social, në 
fushën e sigurimeve shoqërore, sepse nga mospagesat e kontributeve, këta persona nuk mund 
të jenë subjekt i ligjit të sigurimeve shoqërore dhe si të tillë nuk mund të trajtohen me asnjë 
lloj përfitimi. 
- Konstatim tjeter i rendesishëm janë të ardhurat nga të vetëpunësuarit në bujqësi që 
mblidhen nga ISSH-ja. Pavarësisht realizimit të fondeve të planifikuara, vihet re një tendencë 
në rënie e numrit fizik të kontribuesve, të siguruar si të vetëpunësuar në bujqësi Faktori që ka 
influencuar në rënien e numrit të kontribuesve është tërheqja nga skema e rreth 46,000 
persona, të cilët kanë plotësuar vjetërsinë e nevojshme prej 35 vitesh sigurim dhe nuk 
paraqesin interes për sigurim, sepse nuk përfitojnë shtesë pensioni. Gjithashtu ka edhe një 
numër relativisht të lartë të personave që nuk përfshihen në skemën e sigurimeve shoqërore 
në fshat, ku për vitin 2013 janë 113,377 persona . 
 
3.7.3 Mbi auditimin e Shpenzimeve ne Buxhetin e Sigurimeve Shoqërore  
-Ne total, programi përfundimtar i shpenzimeve i miratuara me ligjin për buxhetin e vitit 
2013 nga 95,395 milionë leke te programuara është realizuar ne shumën 95,596.6 milionë 
leke, me një realizim prej + 201.6 milionë krahasuar me planin ose 100.2%.  
Te ndara sipas programeve,  shpenzimet e vitit 2013 janë  realizuar si me poshtë: 
-Shpenzimet për skemën e detyrueshme, ku përfshihen shpenzimet për përfitime qe 
akordohen nga ligji i sigurimeve shoqërore, janë realizuar ne masën 100.4 % me një realizim 
plus referuar planit në shumën 298.9 milionë leke, 
-Shpenzimet për programe të veçanta të Qeverisë lidhur me shpërblimet nga statuset dhe 
skemat kompensuese dhe shpenzimet e administrimit të tyre, janë realizuar ne masën 99.9 %, 
me një mos realizim në shumën 5.9 milionë leke. 
-Shpenzimet për skemat suplementare dhe shpenzimet për administrimin e tyre, janë realizuar 
99.7 % ose me një mos realizim prej 15.1 milionë leke krahasuar me planin.  
- Shpenzimet administrative, nga 2,049.2 milionë leke te programuara janë shpenzuar 1,972.9 
milionë leke, me një mos realizim prej 76,3 milionë leke, ose në masën 96.3 %.    
 
3.7.4 Mbi Deficitin e Degës së Pensioneve.  
Bazuar në nenin 67 te ligjit nr 7703, date 1.5.1993 “ Për Sigurimet Shoqërore në Republikën 
e Shqipërisë”, shpenzimet për skemën e Sigurimeve Shoqërore financohen nga fondi i 
Sigurimeve Shoqërore i cili krijohet nga kontributet, te ardhurat e tjera, financimet dhe 
subvencionet buxhetore shtetërore.  
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detyrimin e subjekteve publike për derdhjen e detyrimeve për sigurimet shoqërore dhe 
shëndetësore, te cilat së bashku do të përmirësojnë situatën për deficitin e krijuar. 
Rrekomandimet e KLSH-se të lëna si në drejtim të përmirësimeve ligjore të akteve në fuqi si 
dhe ndërmarrja hartimit të marrëveshjeve ndërinstitucionale, ashtu dhe marrja e masave 
organizative brenda ISSH,  synojnë dhe kanë për qëllim përmirësimin e skemës së Sigurimeve 
shoqërore apo marrjen e masave për ndalimin e “hemorragjive”me efekt uljen e deficitit te 
buxhetit te sigurimeve.   
 
Referuar ndjekjes dhe zbatimit të rekomandimeve të lëna nga auditimi i një viti më parë, ku 
ISSH në studimin për ndryshimet e strategjisë së pensioneve ka pasur në vemendje dhe 
rekomandimet e lëna nga KLSH, marrja e masave për çuarjen deri në fund të propozimeve të 
palëve në këtë proces, ka rëndësi shumë dimensionale, qoftë në drejtim të vendosjes të 
kritereve sa më të drejta dhe krahasuese për palët përfituese, ashtu dhe masave për një 
administrim sa më efiçent të fondit të sigurimeve shoqërore si dhe fondeve subvencion që 
buxheti i shtetit akordon në mënyrë të përvitëshme për mbulimin e skemave sipas 
përcaktimeve ligjore. 
Ndër rekomandimet me rëndësi të paraqitura më parë nga KLSH kanë qenë marrja e masave 
për ndryshime ligjore si më poshtë: 
a. Rritja e pensioneve në të ardhmen, si pasojë e rritjes së inflacionit, të jetë në raport të drejte 
me këtë rritje dhe të shoqërohet me rritjen e të ardhurave nga kontributet e drejtpërdrejta.  
b. Rritja e numrit të përfituesve në skemat e pensioneve në të ardhmen të shoqërohet me rritje 
të numrit të kontribuuesve. Në kategoritë e veçanta të personave që trajtohen me përfitime të 
cilat i kanë këto përfitime rreth 4 herë më të larta se, pensionet maksimale, të mos përfshihen 
edhe kategori të tjera si dhe të gjenden mundësitë e reduktimit të këtyre shpenzime 
(përfitimeve) 
c. Përmirësime ligjore në lidhje me uljen e normatives ligjore të fondit rezervë të sigurimeve 
shoqërore, duke e reduktuar atë për mbulimin vetëm të një muaji pagesash. 
Referuar rezultateve të zbatimit të rekomandimeve, propozimeve të bëra për ndryshimet 
strategjike nga ISSH si dhe konstatimeve nga auditimi për vitin 2013, vënia e theksit për 
vendimarrje në këto drejtime merr një rëndësi të veçantë. Me synimin e realizimit të 
vendimarrjes në drejtimet sa më sipër, nder të tjera është rekomanduar:  
a.Përcaktimi i rregullave të sakta e strikte për indeksimin e masës së pensionit, duke 
parashikuar vetëm indeksim me inflacionin deri në vitin 2020. 
Ky përcaktim të jetë ligjor dhe jo ti lihet hapësirë vendimarrjeve vjetore të qeverisë të cilat 
mund të jenë politike. 
b.Reformimi i skemave suplementare duke rritur moshen e daljes në pension suplementar si 
dhe duke përmirësuar formulen e llogaritjes,  duke u bazuar ne pagen neto dhe jo atë bruto. 
-Referuar faktit të pensioneve me skemat aktuale, se një fermer që ka mbi 17 vjet e gjashtë 
muaj sigurime në shtet ose si i vetëpunësuar, përfshi edhe vjetërsinë e punës në kooperative, 
përfiton pension shteti dhe se kjo mënyrë llogaritje dekurajon pjesëmarrjen në skemë duke 
paguar kontributet e detyrueshme deri në plotësimin e moshës për pension dhe më pas, daljen 
nga skema, me synimin e vendosjes së një llogaritje më e drejtë dhe inkurajuese (pjesë e 
studimit të ndryshimeve strategjike) dhe për vazhdimin e kontribuimin për këtë kategori, 
duhet që të forcohen kushtet për rritjen e periudhes së nevojeshme për të përfituar pension. 
Për këtë është rekomanduar:  
   a.Rritja e normës së kontributit për zonat rurale duke barazuar kontributet e fermerëve me 
ato të zonave urbane, deri në një periudhë afatshkurtër.   
   b.Përmirësimi i formulës së përfitimit të pensioneve të zonave jo urbane duke e bërë më të 
drejtë në krahasim me përfitimet e tjera si nga pikpamja e viteve të domosdoshme kontribut 
ashtu dhe nga niveli i shumave kontribut duke kombinuar interesin midis periudhës së 
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sigurimit dhe masës së përfitimit, me qëllim që çdo person që punon në bujqësi të paguaj 
kontribute, gjatë gjithë kohës që është ekonomikisht aktivë, deri në plotësimin e moshës për 
pension, 
- Meqënëse gjendja e borxheve nga subjektet publike është në masën 9,9 miliard lekë më 
31.12 2013 ku vetëm për vitin 2013 detyrimet u rritën me 1,9 miliardë lekë dhe kjo gjendje 
po rëndohet në vazhdimësi, ku një nga arsyet e shtesës së detyrimeve ka qënë paaftësia 
paguese e këtyre subjekteve dhe meqënëse aktualisht, qeveria po likujdon detyrimet e 
papaguara të subjekteve publike në marrëdhënie me shtetin, me synimin e zvogëlimit të 
borxheve karshi sigurimeve shoqërore ,kemi rekomanduar që: 
Nga ana e ISSH në bashkëpunim me DPT ti kërkohet Ministrisë së Financave që të 
përcaktohen procedura të tilla, që nga subjetet të cilave u rimbursohen detyrimet nga 
moslikujdimi i faturimeve të prapambetura, tu zbriten detyrimet në favor të sigurimeve 
shoqërore për pagesat e palikujduara nga këto subjekte për to, 
 si dhe rekomandime të tjera të rëndesishme si për nxjerrjen e akte rregullative ashtu dhe 
marrja e nje sërë masash organizative në drejtim të forcimit të procedurave të kontrollit të 
brendshëm dhe përmiresimit të punës institucionale për realizimin dhe mireadministrimin e 
fondeve buxhetore.   
- Nga auditimi i kryer mbi saktësinë e përfitimit të pensioneve u konstatuan raste të përfitimit 
të padrejtë të pensioneve nga individe të cilët përfitonin pensionin në dy DRSH njëkohësisht 
duke shkaktuar nje dëm për buxhetin e shtetit prej 12.8 milionë lekë për të cilët KLSH krahas 
kërkimit të masës së ndërprerjes së menjëhershme të pensioneve kundrejt personave 
përgjegjës ka kryer kallzimet për ndjekje penale.  
 
3.8  Mbi zbatimin e buxhetit të sigurimeve shëndetësore  

Me ligjin  nr. 119/2012, datë 17.12.2012 “Për buxhetin e vitit 2013” të ndryshuar, janë 
miratuar treguesit për kategorinë e të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit të sigurimeve 
shëndetësore.  
 
-KLSH ka konstatuar se ka patur mangësi në mënyrën e planifikimit të shërbimit shëndetësor 
referuar mënyrës së llogaritjes dhe vlerësimit të kostos së, në zbatim të VKM nr. 140, datë 
17.02.2010 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e 
sigurimeve të kujdesit shëndetësor”, kjo për shkak se Ministria e Shëndetësisë, nuk ka 
përcaktuar dhe publikuar një udhëzim të veçantë për përcaktimin e “Standardeve të shërbimit 
spitalor”, si bazë për llogaritjen e kostove të çdo shërbimi. VKM nr.1, datë 8.01.2014 “Për 
financimin e shërbimeve spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit 
shëndetësor” nuk i ka dhënë zgjidhje problemetit të vlerësimit të kostove të shërbimit spitalor 
duke sjellë si pasojë që buxheti i vitit 2014, por edhe projektbuxheti i vitit 2015 për shërbimin 
spitalor të hartohet bazuar vetëm në të dhëna historike, kjo duke u mbështetur në pikën 14 të 
VKM. Kemi rekomanduar të intesifikohet puna e nisur gjatë vitit 2014 nga Fondi i Sigurimit 
të Detyrueshën të Kujdesit Shëndetësor në lidhje me hartimin dhe miratimin e kostos së 
shërbimeve kryesore spitalore me efekte financiare për buxhetin e kujdesit shëndetsor, kjo në 
plotësim të objektivave kryesorë të Institucionit, ku përcaktohet që pacientët do të marrin 
paketa të përcaktuara dhe të kontraktuara midis blerësit të shërbimit dhe qendrës 
shëndetësore, apo ofruesit tjetër të shërbimit që mund të jetë spitali publik, spitali privat. 
Këto paketa do të jenë transparente dhe të mirëpërcaktuara, pra konkretisht çfarë do të 
përfitojë pacienti kur shkon në këto ofrues shërbimi.  

 
-U konstatua se ngarkesa faktike në banorë për mjek familje krahasuar me normën dhe 
maksimumin e normës të miratuara nga Ministria e Shëndetsisë është duke arritur kufijtë 
maksimalë (kjo referuar të dhënave të administruara nga Fondi). Gjithashtu nga auditimi i 
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shpenzimeve të buxhetit për Kujdesin Parësor, konstatohet se institucioni nga administrimi i 
rregjistrit elektronik, i cili është një sistem ku rregjistrohen banorët që mbulojnë mjekët me 
shërbim shëndetësor për çdo Qendër Shëndetësore ka konstatuar dhe pastruar dublime të 
pacientëve, duke arritur deri 5 mijë të tilla në vitin 2013. Aktualisht FSKSH administron një 
regjistër elektronik të banorëve, me mbi 4 milion banorë në total në rang vendi, ndërkohë që 
janë identifikuar me ID mbi 2.6 milion banorë në këtë rregjistër. Kemi rekomanduar të 
përcaktohet mënyra më eficente që do të saktësonte evidentimin e drejtë të ngarkesës së 
mjekut të familjes, pastrimin në vazhdimësi të rregjistrit elektronik të banorëve nga 
dublikimet dhe bashkëpunimin me Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile për 
përcaktimin e saktë të banorëve. 
Nëse pas evidencës së saktë do të verifikoheshin raste të ngarkesës së lartë të mjekëve të 
mendohet për zgjidhje të tjera që do sjellin uljen e këtij raporti por dhe sigurimin e një 
shërbimi sa më profesional për banorët kudo që të ndodhen ata 
-Nisur nga analiza dhe vlerësimi i bërë mbi funksionimin e Drejtorisë së Kontrollit Parësor 
dhe të Farmacive u vërejt se, nga ana e kësaj drejtorie i ishte kushtuar vëmendje e veçantë 
nëpërmjet kontrolleve jo vetëm evidentimit të veprimeve abuzive dhe të kundraligjshme në 
zbatim të skemës së sigurimit të kujdesit shëndetësor, por edhe shërbimit cilësor nga 
subjektet me kontratë me fondin ndaj popullatës, me qëllim marrjen e masave për zbatimin e 
dispozitave ligjore e nënligjore që rregullojnë shërbimin shëndetësor. Kemi rekomanduar që 
nga institucioni të bëhen përmirësimet e duhura në Rregulloren e funksionimit të drejtorive te 
“Detyrat Kryesore të Drejtorit të Drejtorisë”, duke ju referuar edhe legjislacionit të 
inspektimit financiar për aq sa e lejon një gjë të tillë ligji nr.10383, datë 24.02.2011, pasi 
gjykojmë se në rastin e funksionimit të kësaj strukture kemi ngjashmëri me veprimtarinë e 
inspektimit financiar. 
Të përmirësohen udhëzuesit metodik të kontrollit në subjektet me kontratë me fondin, si 
udhëzuesi metodik nr.2, datë 07.04.2006 “Për evidentimin dhe dokumentimin e kontrollit nga 
DKMF”, udhëzimit metodik nr.2, datë 26.10.2010 “Për kontrollin në farmaci dhe agjensitë 
farmaceutike me kontratë me sigurimet shëndetesore” dhe udhëzimit metodik nr.1, datë 
25.10.2010 “Për kontrollin në depot farmaceutike të barnave që kanë kontratë me sigurimet 
shëndetësore”. 
-Për të siguruar zbulimin dhe dënimin e fenomeneve abuzuese me skemën e sigurimeve të 
detyrueshme të kujdesit shëndetësor, duke u përqëndruar të veprimtaria e mjekut të familjes, 
mjekut specialist, farmacistët dhe të siguruarit nga skema, kemi rekomanduar të ushtrohet 
kontroll më i hollësishëm në QSUT dhe KMCAP, në lidhje me rekomandimet e dhënies së 
barnave për trajtimin e të siguruarve, të harmonizohen kontrollet e plota me kontrollet 
tematike për rajonet që kanë tejkalim të planit të rimbursimit gjatë vitit, të bëhen kontrolle 
paralele të rajoneve që kanë afërsisht të njëjtët tregues të rimbursimit. Nga Sektori i 
Kontrollit të Farmaceutikës në vazhdimësi, ndër të tjera të bëhet ndjekja e zbatueshmërisë së 
detyrimeve kontraktuale, si dhe vendosja e sanksioneve që parashikojnë kontratat me 
subjektet farmaceutike në fuqi, prioritet tu jepet kontrolleve për subjektet farmaceutike me një 
vlerë rimbursimi mbi 1.5 milion lekë. Monitorimi dhe qarkullimi i barnave alternative të para 
në listën e barnave të rimbursueshme, sipas aneksit “A” të deklaruar nga depot importuese, 
me qëllim mbulimin e tregut dhe plotësimin e kërkesave të pacientëve, për medikamente, që 
rimbursohen 100%. 
 
-Fondi i Sigurimit të Detyrueshën të Kujdesit Shëndetësor, të vazhdojë negocimet jo vetëm 
me Institutin e Sigurimeve Shoqërore (ISSH), por edhe me Ministrinë e Financave, ku të 
kërkohet nga ISHSH të transferojë diferencën e mbetur në shumën 215 milionë lekë, në 
llogarinë bankare të ISKSH, si detyrime të prapambetura nga kontributet e mbledhura për 
sigurimet shëndetësore dhe të pa transferuara në llogaritë e Fondit. 
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3.9  Mbi auditimin e investimeve dhe projekteve me financime të huaja 

KLSH në drejtim të investimeve dhe projekteve me financim të huaj, ka realizuar gjithsej 8 
auditime, të cilat kanë qënë të llojit të ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare.  
 
Në mënyrë të përmbledhur, problematikat e evidentuara paraqiten si më poshtë: 
 
 Institucionet Shtetërore dhe Entet Menaxhuese nuk kanë arritur të kordinojnë dhe 

harmonizojnë veprimtarinë e tyre për të marrë masat e duhura për realizimin e projekteve, për 
të përmbushur në kohë të gjitha detyrimet, me qëllim që të sigurojnë realizimin e 
disbursimeve sipas parashikimeve të përcaktuara në Marrëveshjet Financiare, ku shtyrja e 
afateve ka sjellë shtesa në kontratat e konsulencës dhe mbikëqyrjes, duke shkaktuar efekte 
negative financiare në rritjen e kostos së projektit. 
 Institucionet shtetërore nuk kanë marrë masat e duhura për të përmbushur me korrektësi të 

gjitha detyrimet, për lidhjen e marrëveshjeve të veçanta për të përmbushur detyrimin mbi 
sigurimin e tokës apo të drejtat për sa i përket tokës për realizimin e projekteve. 
 Njësitë e Zbatimit të Projektit nuk kanë siguruar monitorim të vazhdueshëm të 

veprimtarisë së mbikqyrjes gjatë zbatimit të kontratave për punime civile, që ka sjellë për 
pasojë dëme ekonomike për pagesa të punimeve të pakryera, cilësi të dobët, ndryshime të 
specifikimeve të kontratës si dhe vonesa të pajustifikuara në realizimin e projekteve. 
 Entet Zbatuese të Projekteve kanë shfaqur mangësi në planifikimin dhe sigurimin e 

fondeve për likuidimin e detyrimit të TVSH-së për detyrimet kontratore në zbatimin e 
punimeve civile, kosto lokale, taksës doganore si dhe nuk kanë mbajtur e arkëtuar në organet 
tatimore detyrimin që u lind subjekteve të huaja që ushtrojnë aktivitet në Shqipëri, në 
përputhje me legjislacionin fiskal për tatimin në burim. 
 Njësitë e zbatimit të projekteve kanë shfaqur parregullsi në lidhje me zbatimin e afateve 

për raportimet periodike pranë donatorëve sipas përcaktimit në marrëveshje, në llojin e 
dokumenteve të përdorura si dhe nuk shfaqen kërkues për penalizimin e kontraktorëve të cilët 
nuk përmbushin në afat detyrimet kontraktuale dhe eleminimin e defekteve të shfaqura gjatë 
periudhës së garancisë së kontratave për punimet civile në infrastrukturën rrugore. 
 Njësitë e zbatimit të projekteve nuk e trajtojnë dokumentacionin e projekteve në përputhje 

me legjislacionin shqiptar për arkivat, dosjet teknike kanë mangësi në korrespondencat që 
mbahen ndërmjet kontraktorëve, konsulentit dhe zbatuesit të projektit. Ato nuk përmbajnë të 
gjitha të dhënat e nevojshme, në mënyrë që të identifikohen afatet kushtet e kontratës të 
zbatueshme, konstatohen mangësi në dokumentacionin e dosjeve të prokurimit dhe atyre 
teknike dhe mosndjekja e procedurës deri në inventarizimin e tyre etj. 
Për përmirësimin e gjendjes dhe mospërsëritjen në të ardhmen të mangësive dhe shkeljeve të 
konstatuara, kemi rekomanduar për të 8 projektet e audituar gjithsej 102 masa organizative 
në varësi të problematikës së konstatuar dhe fushës në të cilën është zbatuar projekti;  
-është kërkuar ndëshkimin i personave dhe subjekteve përgjegjës për mangësitë dhe 
problematikën e evidentuar gjatë auditimit të projekteve me financim të huaj me masa 
disiplinore që nga largim nga puna, vërejtje me shkrim, si dhe me masa administrative për 
drejtues projektesh dhe deri nëpunës të thjeshtë. 
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3.10 Mbi auditimin e enteve mjedisore 
 
Auditimi i enteve mjedisore ka qene në fokus të veprimtarisë së KLSH-së duke mos e 
kufizuar auditimin në zbatimin e ligjishmerisë por edhe ka aplikuar elemente të vlerësimit të 
aspekteve mjedisore. 
 
Në Entet Mjedisore vërehen mangësi në drejtim të hartimit dhe zbatimit të Programit 
Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit, ministritë përkatëse dhe me organet e qeverisjes 
vendore, nuk kanë arritur të bashkëpunojnë dhe kordinojnë veprimet për të përcaktuar të 
dhënat dhe treguesit që ato do të grumbullojnë mbi gjendjen e mjedisit si dhe për të siguruar 
të dhëna gjithëvjetore të pjesëve përbërëse të mjedisit, publikimin e tyre në vazhdimësi, në 
forma të ndryshme në mënyrë që të realizohet e drejta e publikut për informin mjedisor.  
Në kundërshtim me ligjin nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” i 
ndryshuar, Drejtoritë e Shërbimit Pyjor, nuk kanë funksionuar në bazë Qarku deri në 
shkurt 2014, nuk kanë hartuar planet e mbarështimit trajtimit dhe shfrytëzimit të fondit pyjor 
dhe kullotave. Planet e mbarështimit të zonave të mbrojtura, nuk kanë realizuar të ardhurat e 
programuara, mungon dokumentacioni në kontrata për dhënien në përdorim të fondit pyjor 
dhe kollosor si dhe nuk ndiqet sa e si duhet vjelja e qirave dhe gjobave të vendosura, etj.  

Duke konstatuar dëmet e shkaktuara në mjedis kemi rekomanduar Propozime për ndryshime 
apo përmirësime në legjislacionin në fuqi. 
 

-Duke referuar në Direktivën 2008/99/EC të Parlamentit dhe Këshillit Europian të datës 
19.11.2008, i kemi rekomanduar Ministrisë së Mjedisit të marrë iniciativën për hartim të 
ndryshimit të Kodit Penal, kreu IV”Për mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet ligjit penal”, neni 204, 
205. 
Për përmirësimin e gjendjes, kemi rekomanduar për të 5 entet e audituar gjithsej 122 masa 
organizative në varësi të problematikës së konstatuar;  
-është kërkuar marrja e masave për shpërblimin e dëmit në 6 raste, në shumën 2,376, mijë  
lekë, dhe njëkohësisht është kërkuar ndëshkimi i personave për mangësitë dhe problematikën 
e evidentuar gjatë auditimit të enteve mjedisore me masa disiplinore që nga largim nga puna 
deri në vërejtje me shkrim. 
Për dëmet e konstatuara në pyje dhe zonën e mbrojtur, mbështetur në nenet 248, 258 të ligjit 
nr. 7905 datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, 
si dhe në nenet 37, 38 dhe 40 të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin 
pyjor” i ndryshuar, është bërë Kallëzim Penal për “Shpërdorim të detyrës”, për 7 persona me 
vlerë  
 
Nga auditimet e kryera ne entet mjedisore KLSH ka konstatuar mangësi dhe probleme  të 
cilat janë shoqëruar me dëm ekonomik në shumën 2,376 mijë lekë kryesisht në paga e 
shpërblime, shpenzime operative si dhe në fushën e prokurimeve publike. 
 
3.11 Mbi auditimin e kryer për manaxhimin e burimeve natyrore 
 

Dëmi ekonomik i evidentuar dhe i kërkuar për zhdëmtim gjate auditimit te investimeve 
dhe projekteve me financime të huaja rezulton në shumën 92.8 milione lekë, kryesisht në 
punime civile të paguara dhe të parealizuar deri në fazën e realizimit të projektit, 
mosderdhja në organet tatimore e tatimit në burim e mbajtur nga pagesat e kontratorit, 
rritje e vlerës së projektit, ndryshime në çmimin e kontratës etj. 
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Misioni i auditimit në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në drejtim të 
transaksioneve financiare dhe në zbatimin e procedurave ligjore si dhe përmbushjen e 
detyrave funksionale të saj për periudhën e aktivitetit nga data 01.01.2013 deri më 
31.12.2013, ishte vijim i auditimit në Ministrinë e Ekonomisë me objekt: “Mbi zbatimin e 
ligjshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomiko-financiare, për koncesionet në periudhën 
1/11/2011 deri më 31/12/2012”, evaduar në janar 2014. Qëllimi kryesor i këtyre misioneve 
audituese ka qënë evidentimi i problematikave në sektorin e energjitikës që ka sjellë 
mungesën e ndikimit të pretenduar në ekonominë e vendit, në sektorin minerar dhe atë të 
hidrokarbureve. Ishte hera e parë që nga momenti i krijimit që KLSH ka audituar Agjensinë 
Kombëtare të Burimeve Njerëzore dhe duhet gjithashtu të përmendim faktin që misioni ynë 
për shkak të kufizimit në akses mbi dokumentacionin e marrveshjeve hidrokarbure nuk arriti 
plotësisht objektivat e tij. 

Theksojmë faktin që, nga auditimi i AKBN-s rezultoi se, kjo Agjenci në veprimtarinë e saj 
administrativo–ligjore është vetëpërjashtuar nga rregullat për organizimin dhe funksionimin e 
Administratës Shtetërore duke funksionar me një status “hibrid”, pa përcaktime të sakta 
ligjore të cilat të rregullojnë veprimtarinë e saj. 

Parregullsitë dhe mungesat e një vizioni të qartë lidhur me vënien në eficencë të këtyre 
koncesioneve por edhe papërgjegjshmëri e personave të cilët kishin detyrimin për ta bërë këtë 
skemë të funksionojë në dhënien e një frymëmarrje më të gjerë të sistemit tonë energjitik 
kanë cuar që një pjesë e madhe e këtyre koncesioneve të jenë në hapat e parë të investimit, 
duke rezultuar me një mungesë injektimi investimesh në këtë sektor.  

U konstatua mungesa e një monitorimi korrekt dhe të përgjegjshëm të këtyre koncesioneve, 
duke sjellë jo vetëm mosrealizim të këtyre veprave në kohë por kanë krijuar premisat që 
investitorët të prishin rregullat mbi të cilat kanë fituar këto kontrata koncesioni. Mungesa e 
monitorimit ka sjellë edhe mungesë të ardhurash për buxhetin e shtetit për të gjithë nivelin e 
penaliteteve që duhet të aplikoheshin për mos plotësimin e detyrimeve të rrjedhura nga 
kontratat e koncesionit si dhe krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për investitorët për ti 
trajtuar këto licensa koncesioni si portofol investimi. 

Vetëm 9 kontrata konçesionare në bazë të dokumentacionit ligjor, teknik dhe financiar ka 
qenë i mundur identifikimi dhe përllogaritja e penaliteteve, si mospërmbushje e detyrimeve 
kontraktore, që përforcon gjetjen e fillim vitit lidhur me kontratat për 13 shoqëri koncesionare 
për periudhën objekt auditimit ku rezultoi mungesë e llogaritjes dhe arkëtimit të penaliteteve 
në masën 0.005% tё vlerёs sё investimit pёr çdo ditё vonesё, për vonesë në paraqitjen e 
projekt zbatimit të kontratave koncesionare për faj të koncesionarit.  

Nga të dy auditimet, për 18 kontrata konçesionare përgjatë auditimit rezultojnë me shkelje 
serioze të mosparaqitjes së dokumentacionit ligjor, teknik dhe financiar nga shoqëria 
konçesionare pranë AKBN-së dhe MEI, të cilat deri më datë 31.12.2013 nuk kanë investim, 
pra vazhdon e njëjta situatë me atë të vitit të kaluar. 19 kontrata konçesionare rezulton se 
shoqëritë konçesionare në përgjithësi kanë filluar punën ndërtimore, ka raste kur zhvillimi për 
ndërtimin e hec-eve kanë hasur në pengesa objektive dhe subjektive nga institucionet 
shtetërore. 
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Nuk është përllogaritur e derdhur tarifa e saktë e Oponencës Teknike të projekt-zbatimit të 
kontratave koncesionare nё fushёn e energjisë, për të cilën është kërkuar arkëtimi nga 9 
shoqëri koncesionare i detyrimit në shumën 1,5 milionë lekë. 

Duke qënë se fokusi kryesor i auditimit ishin koncesionet në fushën e energjitikës mbi 
koncesionet e bakrit u audituan vetëm dy dosje. Për këto lloj koncesionesh u konstatua se nuk 
janë përllogaritur, kontabilizuar dhe kërkuar nga Autoriteti Kontraktor detyrimi i dy 
shoqërive koncesionare, gjithsej në shumën 252 milionë lekë.   

Vlera e penalitetit për kontratat konçesionare për paraqitjen me vonesë të projekt/zbatimit nga 
shoqëritë konçesionare është e barazvleshme prej 152 milionë lekë. 

Vlera e penalitetit për kontratat konçesionare për mosrealizim investimi nga shoqëritë 
konçesionare është e barazvleshme prej 1,013 milionë lekë. 

Vlera e shpërblim dëmi nga mosrealizimi i prodhimit vjetor të energjisë elektrike është e 
barazvlefshme prej 92 milionë lekë. 

Vlera e shpërblim dëmi nga përllogaritja për tarifën konçesionare për kontratat konçesionare 
për ndërtimin e Hec-ve është e baravleshme prej 37 milionë lekë. 

Në total kemi vlerën prej 1547,5 milionë lekë për vitin 2013, që nuk është vjelë nga Ministria 
e Industrisë dhe Energjitikës si e ardhur nga mosplotësimi i detyrimeve kontraktore, nga 
dhënia me koncesion e burimeve hidrike. Nga analiza që u kemi bërë 18 kontratave 
koncesionare të nënshkruara përgjithësisht në vitet 2008, 2009, afati i të cilave për ndërtimin 
dhe vënien në shfrytëzim të HEC-eve ka përfunduar dhe që akoma nuk kanë filluar punimet e 
ndertimit në objekt ka rezultuar se koncesionarët e ketyre kontratave kanë patur shkelje 
serioze dhe të vazhdueshme të marrëveshjeve, duke mos zbatuar detyrimet kontraktore, si dhe 
duke e bërë të pamundur realizimin e veprave energjitike në kohë. 
 
Problematikat e shumta të konstatuara nga grupi i auditimit në fushën e koncesioneve 
energjitike gjykojmë se duhet të trajtohen me shumë kujdes nga aktorët dhe faktorët duke 
nisur me rishikimin e strategjisë kombëtare në mënyrë që t’i jepet zgjidhje problemeve të 
shfrytëzimit të kapaciteteve ujore, përdorimit të tyre pa përkeqësuar jetën dhe aktivitetin e 
përditshëm të qytetarëve dhe në respekt të aspekteve mjedisore dhe marrveshjeve rajonale të 
shfrytëzimit të ujërave. Është e domosdoshme që strategjia të reflektojë monitorimin e këtyre 
koncensioneve, panoramën e plotë të veprave energjitike të dhëna me koncesion dhe ecurinë 
e tyre, në mënyrë që realizimi i çdo procedure konkuruese për të marrë me koncesion burimet 
ujore kombëtare për përftimin e energjisë elektike dhe përmirësimin e furnizimit të sistemit 
hidro-energjitik shqiptar të propozuar nga subjetet private në territorin e Republikës së 
Shqipërisë, të mos rezultojë një sipërmarrje e dështuar. 
 
Auditimi konstatoi se mungon rregjistri i koncesioneve, i cili nuk është hartuar nga Autoriteti 
Kontraktor, kjo në kundërshtim me ligjin nr.9663, datë 18.12.2006 “Për koncesionet”. 
 
Nga auditimi është konstatuar se kushtet e parashikuara në Kontratat Koncesiononare, për 
kërkesa apo probleme të së njëjtës natyrë janë të ndryshme, duke i vënë koncesionarët në 
pozita të pabarabarta edhe pse procedurat e përzgjedhjes mbështeten në të njëjtën bazë 
ligjore. Nga auditimi i dokumentacionit mbi përgatitjen e procedurave të konkurimit e 
përzgjedhjes së operatorit ekonomik fitues të koncesionit, është konstatuar se Autoriteti 
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Kontraktor, në Dokumentat Standarde të Procedurës Konkuruese, nga hyrja në fuqi e ligjit 
për koncesionet deri në muajin maj 2010 nuk ka vendosur tarifën që përfaqëson “vlerën në 
para”, ndërsa pas kësaj periudhe ka vendosur tarifën që përfaqëson një minimum 0.5% të 
vlerës së investimit, pra vendosja e kësaj tarife, nuk është bërë sipas kërkesave të përcaktuara 
në ligjin nr.9663, datë 18.12.2006  “Për Koncesionet”, i ndryshuar. 
 
Konstatohet se në hartimin e disa kontratave nuk janë pasqyruar mendimet e Avokatit të 
Shtetit, duke mos parashikuar afate të paraqitjes së projektzbatimit për miratim nga Autoriteti 
Kontraktor, mungesë të Fee Koncesionare, të penaliteteve për mosrespektimin e afateve, apo 
nivel i ndryshëm penaliteti për shkelje të njëjta të kushteve të kontratës, apo në raste të 
vecanta kemi penalitete të Autoritetit Kontraktor për aspekte proceduriale. Këto mangësi të 
kontratave krijojnë mundësinë që koncesionarët të mos vihen para përgjegjësisë e të 
penalizohen në rastet e mosrespektimit të kushteve të projektimit, realizimit dhe përfundimit 
të koncesionit në parametrat e projektuar duke i favorizuar ato krahasuar me interesat e shtetit 
që mbeten të pa mbrojtura dhe siç ka rezultuar të rezikuara nga parëgjegjshmëria e këtyre 
operatorëve ekonomik. 
Nga auditimi i dokumentacionit për monitorimin e zbatimit të kontratave koncesionare në ish 
Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës dhe në Agjencinë Kombëtare të Burimeve 
Natyrore janë vërejtur problematika dhe konflikte të shoqërive koncesionare kryesisht për 
kuotat e veprave energjitike. Është konstatuar se, Grupi i Oponencës Teknike Shtetërore dhe 
Grupi i Identifikimi të Projekteve Propozimeve (GIPP) në METE, në disa raste, përpara 
realizimit të proçedurave konkuruese, nuk kanë vlerësuar me korrektësi të gjitha detajet mbi 
analizën e rentabilitetit, fizibilitetit dhe të përshtatshmërisë teknike të projekteve të paraqitur, 
duke sjellë edhe konfliktet midis operatorëve ekonomikë. 
 
Nga auditimi i kryer në monitorimin e kontratave koncesionare janë konstatuar raste të 
transferimit të aksioneve deri në masën 100% (edhe menjëherë pas lidhjes së kontratës 
koncesionare) duke ruajtur vetëm emrin e shoqërisë koncesionare të krijuar mbas lidhjes së 
kontratës koncesionare me fituesin dhe duke i lënë formalisht të drejtat e detyrimet kësaj të 
fundit, në cënim të plotësimit të marrdhënieve kontraktuale dypalëshe. Raste të tilla 
kompromentojnë marrëveshjet koncesionare dhe marrëdhëniet me shtetin lidhur me 
përgjegjësitë e koncesionarit gjatë gjithë kohës së koncesionit. 
 
Nga auditimi i Kontratave Koncesionare për ndërtimin e HEC-eve, është konstatuar se me 
miratimin e Projektzbatimit të ndryshuar, është ulur prodhimi vjetor i energjisë elektrike, kjo 
është në kundështim me ligjin nr.9663, datë 18.12.2006 “Për koncensionet”, i ndryshuar dhe 
me procedurat e konkurrimit e të shpalljes se fituesit. 
 
Nga auditimi i dokumentacionit të dosjes, mbas lidhjes së kontratës koncesionare, është 
konstatuar në shumë raste, miratimi i ndryshimeve të projekt zbatimeve arësyetuar 
meqëllimin e mirë për optimizimin e veprave hidro-energjetike, përmirësimin e treguesve 
energjetik dhe hidroteknik. Në të gjitha rastet e trajtuara në materialin e auditimit, megjithë 
rekomandimet e vazhdueshme të grupit të Oponencës Teknike Shtetërore, që këto ndryshime 
të pasqyrohen në Kontratën e Koncesionit, Autoriteti Kontraktor nuk ka vepruar. 
 
Nga auditimi i dokumentacionit për zbatimin e afateve nga Agjencia Kombëtare e Burimeve 
Natyrore për kryerjen oponencës teknike të projektzbatimit të paraqitur nga shoqëritë 
koncesionare mbas lidhjes së kontratave, rezulton se ka vonesa jo vetëm nga koncesionarët 
(për të cilat llogariten penalitete për Koncesionarin), por dhe nga Autoriteti Kontraktor e vetë 
Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore. Vonesat vijnë jo vetëm për shkaqe objektive por 



RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 

51 
 

edhe nga qëndimet jokorrekte të Koncesionarëve për t’ju përgjigjur në kohë sa më të shpejtë 
kërkesave të Oponencës Teknike në rastet e mangësive apo parregullsive dokumentare, apo 
mospagesës në kohë të tarifes për kryerjen e oponencës, etj. Një gjendje e tillë ka qenë shkak 
për fillimin me vonesë të punimeve në objektet koncesionare dhe në ndërtimin e Hec-eve 
sipas afateve të parashikuara në kontrata. 
 
Në funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore është konstatuar mungesë 
rakordimi të veprimeve me Autoritetin Kontraktor për monitorimin dhe ndjekjen e zbatimit të 
kontratave. Veçanërisht mbi dokumentacionin ekonomiko-financiar që duhet të paraqesin 
koncesionarët për zbatimin e kontratës në faza të ndryshme të ndërtimit (bilance, fatura, etj), 
të cilat mungojnë pothuajse për çdo kontratë koncesionare.  
 
Një shkak për gjendjen e krijuar në fushën e dokumentacionit për monitorimin është 
nënshkrimi i kontratave ndërmjet ish Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe 
koncesionarëve, pa përfshirë Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore, si institucioni 
monitorues. Rrjedhimisht të drejtat e detyrimet janë drejtpërdrejtë me Autoritetin Kontraktor 
dhe jo me Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore, e cila bën monitorimin e zbatimit të 
këtyre kontratave.  

Nga auditimi i dokumentacionit në dosjet e Koncesioneve për ndërtimin e shfrytëzimin e 
HEC-eve, është konstatuar se, koncesionarёt nuk paraqesin informacion mbi realizimin e 
investimeve në vlerë, mungojnë situacionet për punimet e realizuara, faturat tatimore e 
doganore, nuk paraqiten bilancet e shoqërive koncesionare për aktivitetin vjetor etj.  

Mungojnë procesverbalet e fillimit të punimeve, procesverbalet e mbikëqyrësit për punimet e 
kryera, etj. Mungesa e dokumentacionit ka bërë të pamundur vlerësimin real të investimeve të 
kryera, duke sjellë edhe pamundësinë e llogaritjes së penaliteteve nga Autoriteti Kontraktor.  

Nga auditimi i dokumentacionit (që nuk është i plotë), ka rezultuar se KESH-sha, që në bazë 
të një kontrate me koncesionarin, merr në dorëzim për llogari të MEI sasinë e energjisë 
elektrike të prodhuar, me fatura mujore, ka mbajtuar tarifën koncesionare sipas energjisë 
elektrike të prodhuar dhe sipas tarifës në përqindje. KESH-sha detyrohet që vlerën e tarifës 
koncesionare, ta derdh në arkën e Ministrisë të Energjisë dhe Industrisë, por që me 
argumentin e vështirësive financiare nuk e ka derdhur. Përveç tarifës koncesionare, 
koncesionari për mosrealizimin e prodhimit vjetor të energjisë elektrike për faj të tij, 
penalizohet me 5 % të vlerës të energjisë elektrike të parealizuar, duke llogaritur të plotë edhe 
tarifen koncesionare, dhe jo sipas prodhimit faktik të realizuar. Këto llogaritje nuk janë bërë 
nga Autoriteti Kontraktor.  

Nga auditimi i dokumentacionit rezulton se për vitin 2013, nuk është kryer testimi i HEC-eve 
që janë vënë në punë, duke mos zbatuar procedurat e përcaktuara në Kontratës Koncesionare.  
 
Ndërkohë që në auditimin e procedurave të vënies në punë të HEC-eve, për vitit 2012, është 
konstatuar që testimi nuk është bërë në prani të përfaqësuesve të Autoritetit Kontraktor dhe 
Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore. E kemi gjykuar praninë e Autoritetit Kontraktor 
në testimin e veprave domosdoshmëri për të saktësuar respektimin e kushteve të kontratës të 
cilat janë të pandryshueshme si, fuqia e instaluar dhe prodhimi vjetor i energjisë, pa lënë 
mënjanë kushtet e tjera që kanë të bëjnë me vlerën e investimit të realizuar, makineritë e 
pajisjet e vëna në punë, etj..  
 
Kemi konstatuar se në raportin e vitit 2013 shumë nga treguesit e monitorimit të lejeve 
minerare nuk janë koherente duke humbur besueshmërinë e gjendjes reale të treguesve të 
aktivitetit të lejeve minerare, kjo pasi bazohen në raportet dhe akt konstatimet e viteve të 
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mëparshme apo dhe vetëdeklarimet e subjekteve. Gjykojmë se mënyra e trajtimit nga ana e 
specialisteve dhe masat e propozuara nga drejtuesit e AKBN gjatë vitit 2013 nuk kanë qenë 
në mbrojtje të interesave të shtetit.  
 
Mos aplikimi i masave administrativo-ligjore nga ky institucion ka lejuar që shoqëritë që 
kanë leje shfrytëzimi të bëjnë një shfrytëzim gati barbarë të burimeve nëntoksore dhe 
shkatërruar në shumicën e rasteve mjedisin në të cilin ata operojnë. Nga auditimi u konstatua 
se në shumë rrethe të vendit  zhvillohet aktivitet minerar nga subjekte të pa licencuara të cilat 
jo vetëm zhvillojnë veprimtari të paligjshme, por sjellin edhe një dëm mjedisor të 
konsiderueshëm jovetëm viziv.  
 
Nga strukturat përgjegjëse nuk janë marrë masa që në bashkëpunim me pushtetin lokal dhe 
Policinë e Shtetit të bëhet evidentimi dhe ndalimi i subjekteve të palicensuar që zhvillojnë 
aktivitet privat minerar të paligjshëm. 
 
 
Për vitin 2013 subjektet e pajisura me leje për shfrytëzim rezultojnë të kenë prodhuar sasi të 
konsiderueshme në mijëra tonë mineral, por numri i punëtorëve në këto subjekte varion nga 
2-4 punonjës me policë sigurimi të jetës, kjo policë sigurimi në shumicën e rasteve është për 
pronarin e subjektit privat, administratorin dhe ndonjë punonjës pjestar i familjes së pronarit. 
Kjo situatë thekson faktin që në këto subjekte punohet “në të zeze” dhe kjo pranohet në 
heshtje nga AKBN kur miraton programet me nga 2 deri 4 punonjës me sigurim jete ose ka 
dhe raste kur kërkohet minimum dy punonjës të siguruar.  
 
Nga auditimi i raportimit për rrethin e Beratit, rrethin e Krujës, rrethin e Skraparit dhe rrethin 
e Bulqizës konstatohet se në keto rrethe lulëzon dhe zhvillohet aktivitet minerar nga ana e 
subjekteve të pa licencuara dhe i furrave të gëlqeres (kryesisht në rrethin e Krujës). Në rrethe 
të ndryshme të vendit të dhënat tregojnë qartë pafuqishmërinë dhe lënien jashtë çdo autoriteti 
ligjor të shtetit. Mungesa e mbikqyrjes së vazhdueshme dhe e masave administrative gjatë 
vitit, ka bërë që në fund të vitit 2013, AKBN të dali vetëm me propozimin për revokime të 
lejes minerare ose detyra të cilat kanë një gjuhë shpesh herë “të latuar” përkundrejt gjetjeve të 
cilat përbëjnë shkelje të Ligjit Minerar. Në zona të ndryshme konstatohen raste të tjetërsimit 
të lejes minerare të shfrytëzimit te persona të tjerë në mënyrë të paligjshme dhe deri në 
ushtrimin e aktivitetit prodhues minerar në zona të pa liçensuara dhe situata më e rënduar 
është konstatimi se punojnë në zona të quajtura të ndaluara për shfrytëzim, si shfrytëzimi i 
gurëve gëlqerorë pllakorë në zonën Novaj të rrethit të Skraparit, përtej kufirit të lejuar etj. 
 
Nga të dhënat e vëna në dispozicion nga sektori i Garancive dhe Rehabilitimit Mjedisor 
rezulton se nga 741 subjekte të rregjistruara me leje minerare rreth 393 subjekte nuk kanë 
depozituar asnjë vlerë monetare, si garanci për rehabilitimin e zonës, në shkelje të ligjit të 
minerar, AKBN ka lejuar mos zbatimin e këtij detyrimi ligjor. Gjykojmë se mungesa e kësaj 
garancie rrezikon dhe shuan mundësinë e rrikthimit të këtyre zonave në gjendjen mjedisore të 
mëparshme, duke i shkatërruar përfundimisht ato. Nga auditimi u konstatua se mungojnë 
garanci në vlerën 346 milionë lekë. Për rreth 121 subjekteve për të cilat është propozuar 
revokimi i lejes minerare rezulton se mungon shuma 88,6 milionë lekë për rehabilitimin e 
zonave ku është kryer veprimtaria minerare. Gjithashtu për 76 subjekte për shkak të 
reduktimit të vlerës së investimeve i detyrohen shtetit për vlerën 8,2 milionë lekë. Për vitin 
2013 nuk është llogaritur penalizimi për subjektet të cilat nuk kanë paraqitur raportet 
tremujore, duke sjellë një mungesë në të ardhura në shumën totale, 91 milionë lekë vetëm për 
tre tremujorë.  
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Në gjykimin tonë, gjendja paraqitet tejet e rëndë dhe jashtë çdo autoriteti shtetëror mbi 
pasuritë kombëtare të cilat vazhdojnë të përdoren në mënyrë të jashtëligjshme, shkatërrohet 
mjedisi në mënyrën më barbare dhe shfrytëzohen njerëz si në mesjete. Autoritet shtetërore 
përgjegjëse për të marë masa dhe ndëshkuar cilindo që cënon pasurinë kombëtare mjaftohen 
me raporte të vazhdueshme të cilat në shumicën e rasteve mbeten në sirtarët apo arkivat e 
institucioneve si dëshmi e shkatërrimit përballë apatisë së instancave shtetërore kryesisht për 
mungesë vullneti dhe bashkëpunimi.  
 

3.12 Mbi auditimin e saktësisë se detyrimeve të prapambetura të deklaruara si borxh 
deri në datën 31.12.2013 ne ARSH dhe QSUT.  
 
Në respekt të kërkesës së Fondit Monetar Ndërkombëtar, është ndërmarrë një auditim tematik 
lidhur me saktësinë e detyrimeve të prapambetura të deklaruara si borxh deri në datën 
31.12.2013. Auditimi u realizua mbi listën e detyrimeve për investimet në infrastrukturën 
rrugore deklaruar nga ARrSH dhe në detyrimet e mallrave dhe shërbimeve të QSUT. 
 
3.12.1 Nga auditimi i kësaj liste në Autoritetin Rrugor Shqiptar rezultoi se raportimi zyrtar i 
detyrimeve të prapambetura, të njohura, por të papaguara nga ARrSH datë 31.12.2013, me 
vlerë 14,419,838 mijë lekë, nuk është i saktë dhe duhet të saktësohet duke zbritur vlerën 
880,231 mijë lekë. Vlera e detyrimeve të prapambetura datë 31.12.2013 duhet të rezultonte 
13,539,607 mijë lekë, ose 880 milionë lekë më pak, se sa raportimi zyrtar.  
                  në 000/lekë 
 
Nr.  

 
EMËRTIMI 

Vlera e papaguar dhe 
paraqitur si borxh deri 
31.12.2013 

Vlera e papaguar dhe 
paraqitur si borxh pas 
konstatimeve KLSH 

Devijimi 
(në ulje) 

1 Zhvillimi i projekteve të 
brendshme projekteve 

11,415,349 11,054,949 360,400 

2 Studime projektime  (brendshme 
huaja) 

451,666 408,101 43,565 

3 Shpronësime 1,105,971 752,360 353,611 
4 Vendime gjyqësore 426,217 426,217 - 
5 Kosto lokale dhe TVSH 1,020,635 897,980 122,655 
6 Shuma  14,419,838 13,539,607 880,231 

 
1/a. Zhvillimi i projekteve të brendshme, është paraqitur me 360 milionë lekë më tepër, 
për shkak të rritjes së padrejtë të vlerës së detyrimit të prapambetur në projektet ose 
veprimeve të pasakta financiare të konstatuara nga auditimi i KLSH. Kemi rekomanduar 
uljen e vlerës së borxhit të kontraktorëve që kanë punuar për segmentin “Ndërtim Rruga 
e Unaza e Re Tiranë”, me 102 milionë lekë. Të ulet detyrimi ndaj subjekteve private të cilët 
kanë përfituar në mënyrë të padrejtë paradhënie për punime dhe projekte të cilat nuk kanë 
nisur akoma në vlerën totale 258 milionë lekë. Kështu saktësohet detyrimi ndaj sipërmarrësve 
të cilët janë rikontraktuar për “Ndërtimin ei rrugës së Unazës së Jashtme Tiranë, pjesa 
verilindore (seg. Kthesa e  Saukut - Bregu i  lumit) loti 1, me 26,100 mijë lekë , “Ndërtim i 
rrugës së Unazës së Jashtme Tiranë, pjesa verilindore” (seg. Kthesa e  Saukut - Bregu i 
lumit) loti 2, “Ndërtim i rrugës së Unazës së Jashtme Tiranë, pjesa verilindore (seg Kthesa e  
Saukut - Bregu i lumit)” loti 3, “Rruga Lushnjë – Berat” Loti 2. 
1/b. Shpronësimet, janë paraqitur me 353,6 milionë lekë më tepër, si rezultat i gabimeve në 
klasifikimin e bërë nga personat përgjegjës, për këtë kemi kërkuar të hiqet nga lista e 
detyrimeve e objektit “BY PASS” Fier me vlerë 343,6 milionë lekë, i cili duhet të likuidohej 
me fonde të buxhetit të vitit 2014 dhe objektit “Sarandë Krane Konispol” me vlerë 10 
milionë lekë, i cili nuk gjendet për vitin 2013.  
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1/c. Studim projektim, është paraqitur më tepër 43,6 milionë lekë, si rezultat i mos 
rakordimit në vazhdimësi të likuidimeve midis Sektorit të Projekteve dhe Sektorit të 
Financës.  
1/d. TVSH dhe kosto lokale paraqitur më tepër 122,7 milionë lekë si rezultat i interpretimit 
të gabuar për garanci punimesh.  
I kemi kërkuar ARrSH, të njoftojë Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës, si dhe 
Ministrinë e Financave, për ndryshimin në zbritje të vlerës reale të detyrimet e prapambetura 
datë 31.12.2013, me 880 miljon lekë, me qëllim reflektimin e tij për detyrimet në vijim. 
 
Gjithashtu kemi rekomanduar që ARrSH, për projektet që financohen nga të huajt, të mbajë 
detyrimisht të gjithë dokumentacionin e projekteve jo vetëm në gjuhë të huaj, por edhe në 
gjuhën shqip, në përputhje me detyrimet e përcaktuara në legjislacionin shqiptar. ARrSH të 
ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm ligjorë, me qëllim vendosjen e kufirit tavan në rritjen e 
shpenzimeve për projektet e realizuara me financime të huaja, në përshtatje me praktikën e 
shtetit shqiptar.  

 
Kemi konstatuar se në përdorimin e kredisë në segmentin “Tiranë Elbasan”, janë blerë 24 
autovetura për transportin e stafit me vlerën prej 583,763 Euro, dhe ndonëse kanë përfunduar 
punimet e ndërtimit dhe është bërë kolaudimi i objekteve sipas kushteve të kontratave të 
lidhura, janë marrë në dorëzim vetëm 5 autovetura. Për 19 autovetura të padorëzuara 
vlerësuar me përafërsi 462 mijë euro (vlera e të cilave duhet të uli detyrimin ndaj shoqërive 
që kanë përfituar) nuk ka dokumentacion, për të verifikuar saktësinë e dokumentimit të 
blerjes së automjeteve në situacionin progresiv dhe vlerën e likuiduar. Gjithashtu u 
konstatuan raste kur në procesverbalin e marrjes në dorëzim të pajisjeve pas përfundimit të 
punimeve nga shoqëria sipërmarrëse krahas pajisjeve të rregullta, janë marrë në dorëzim edhe 
disa pajisje të tjera, të cilat në inventarin e marrjes në dorëzim komisioni ka vendosur 
shënimin “Jo funksionale”. Kemi rekomanduar  
-Për të gjitha makinat dhe pajisjet e padorëzuara të zbresi këtë detyrim nga certifikata finale 
e punimeve për këto segmente. Në rastet e ndërtimit të segmenteve të tjera rrugore me 
financim të huaj, të kufizohet blerja e tyre për lëvizjen e stafit inxhinier teknik, duke 
shfrytëzuar autoveturat tashmë gjëndje nga projektet e deritanishme, me qëllim përdorimin e 
financimit të huaj në përputhje me objektivin kryesor të dhënies së tij. 
 
Nga auditimi i kryer për llogaritjen e detyrimeve të papaguara deri në datën 31.12.2013 të 
klasifikuara “borxh për t’u paguar në periudhat e ardhshme” rezultoi se, vlera të mbetura si 
“Release of retenton Money” (ndalesë për garanci të punimeve nga situacionet periodike), në 
mënyrë të padrejtë konsiderohen si detyrime (borxh për t’u paguar vitin e ardhshëm nga 
buxheti i shtetit), ndërkohë që kjo vlerë ripaguhet nga lirimi i fondit të ngurtesuar nën 
emërtimin “retenton money”, veprim i cili deformon llojin e detyrimit. Kështu për segmentin 
rrugor “Tiranë Elbasan”, pagesa e garancisë “Retention Money” llogaritur në vlerën 447 
milionë lekë në masën 5% e vlerës së kontratës është bërë në datën 01.05.2013, 1 muaj para 
aktit të kolaudimit dhe një vit para mbarimit të garancisë së difekteve të mundshme të 
parashikuara në kontratë. Në këtë rast, për defektet e mundshme që mund të ndodhin shoqëria 
sipërmarrëse, mënjanohet në mënyrë të padrejtë nga përgjegjësia dhe çdo difekt do rrëndojë 
në fondet buxhetore. Kjo praktikë duhet të rishikohet nga institucioni pasi mund të krijoj 
kosto në të ardhmen dhe nga ana tjetër kemi devijim nga destinacioni origjinal i fondeve. 
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3.12.2 Mbi auditimin e borxhit në QSUT 
 
Nga auditimi në QSUT ka rezultuar se sipas bilancit të datës 31.12.2013 vlera totale e 
detyrimeve të krijuar gjatë viteve për barnat farmaceutike është 2 miliardë lekë, ndërsa për 
ato jo farmaceutike, investime, shpenzime për ujë, shpenzime për vendime gjyqi, blerje gazi 
dhe karburanti etj. janë 1,5 miliardë lekë. Pra detyrimi i prapambetur për tu likuiduar është në 
vlerën totale prej 3,56 miliardë lekë.  
Detyrimi për barnat është krijuar nga 42 kompani të ndryshme, në referencë të 1,240 
faturave, të ndara sipas viteve, 1,398 milionë lekë për vitin 2013; 529 milionë lekë për vitin 
2012; 153 milionë lekë për vitin 2011. Grupi i auditimit bëri verifikimet e krijimit të 
detyrimeve vetëm për 7 kompani, me detyrimet më të larta.  
Auditimi konsatoi parregullsi në rastin e detyrimeve për kompaninë Rejsi-Farma. Parregullsi 
dhe interpretime të ndryshme, që nga përpilimi i aktmarrëveshjes, mungesë e relacioneve të 
konsumit të medikamentit “Cerezyne” si për MSH ashtu edhe për QSUT-në, mungesë 
dokumentacioni të rregullt për kurimin e 10 vetave me “Cerezyne”, niveli i medikamentit 
dhuratë, por edhe atyre të cilët përfitojnë këtë kurim me fonde të buxhetit të shtetit, kjo ka 
lënë shteg për veprime fiktive. Konstatuam që në total me praktika të gabuara, dhe të 
padokumentuara plotësisht, janë njohur si detyrim buxhetor dhe likuiduar 111 milionë lekë. 
Duke patur parasysh problematikën, shtrirjen e saj në kohë dhe mungesën e dokumentacionit 
me të cilin u ndeshëm në këtë rast si dhe pamundësisë për të kontaktuar me donatorin për të 
saktësuar vlerat e raportuara kemi rekomanduar që të investigohet nga auditi i brendshëm i 
MSH, praktika e plotë (duke filluar nga viti 2012 deri qershor 2014), për barnat e përfituara 
me donacion, lidhur me evidentimin e saktë të pacientëve të trajtuar dhe sasisë së konsumuar 
nga ata sipas protokolleve mjeksore. Nisur nga ky konstatim kemi kërkuar të njëjtën 
procedurë auditimi për të gjitha barnat që QSUT, ka përfituar me donacione të ndryshme. 
Kërkohet të hartohet një rregullore e plotë e evidentimit, kontabilizimit dhe përdorimit të tyre 
në këtë institucion.   
 
Në praktikat e likuidimeve të barnave u konstatua marrja e mallrave me metodën e “borxhit”, 
madje kryerjet e këtij veprimi ishin në metodën e punës (praktikë që vepron akoma), veprime 
që kishin miratimin e titullarit të institucionit duke caktuar edhe një komision të veçantë për 
marrjen e mallrave (barnave) si borxh. U konstatuan mjaft raste, mallrash të bëra hyrje, 
dokumentuar si me fletë hyrje ashtu edhe me procesverbale, ku datat e tyre janë më përpara 
se datat e lidhjeve të kontratave, duke krijuar mundësi për veprime fiktive dhe formale. Nga 
ana tjetër praktika të tilla dëmtojnë procesin e planifikimit dhe buxhetimit të fondeve për 
mallra dhe shërbime si dhe deformojnë detyrimet ndaj furnitorëve apo krijojnë mundësi për 
skema mashtrimi. Kryerja e këtyre veprimeve bëhet vetëm nga puna pa përgjegjësi e 
administratës së QSUT-së. Për këtë kemi rekomanduar të pritet menjëherë praktika e marrjes 
së mallrave “borxh”, para se të lidhet kontrata ose marrja e mallrave pjesore nga furnizuesi 
me argumentimin se nuk e disponon të gjithë sasinë e barnave të caktuar në kontratë.  
 
Nga verifikimi i dokumentacionit për detyrimet e deklaruar si të prapambetura (përfshirë në 
borxh), konstatuam se të gjitha praktikat dokumentare nuk u gjet asnjë kontratë e 
bashkëlidhur. Pavarësisht se kontrata mund të ketë shumë fatura tatimore dhe likuidimet janë 
bërë sipas kronologjisë së mbërritjes së tyre, detyrimisht urdhër shpenzimi në çdo rast duhej 
të kishte bashkëlidhur kontrata përkatëse. Kontratat ruhen në arkivin e spitalit, që krijon jo 
vetëm shumë vështirësi verifikimi dhe ballafaqimi me dokumentacionet e hyrjeve, por krijon 
kushte për elementët keqbërës për të kryer veprime fiktive apo paraqitjen për likuidim të 
faturave të ndryshme tatimore për të njëjtin mall, e sidomos për mallrat që kalojnë direkt në 
shpenzime. Kemi kërkuar që strukturat e auditit të brëndshëm të Ministrisë së Shëndetsisë, të 
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bëjë verifikimin e lindjes së cdo detyrimi të deklaruar në borxh, duke i ballafaquar me vlerat 
totale të kontratave, me domosdoshmërinë e kërkesave për këtë lloj shërbimi në kohën e 
realizimit të blerjeve, dokumentacionin që duhet të shoqërojë hyrjen në mangazinë, saktësinë 
e rregjistrimit në kontabilitet në këtyre mallrave apo shërbimeve. Për çdo praktikë të 
deklaruar si borxh duhet të ketë një raport të hollësishëm nga strukturat e auditit të 
brëndshëm që do të saktësonte vlerën për shlyerje.  
Për të parandaluar krijimin e detyrimeve të reja i rekomandojmë institucionit që të ndiqet 
praktika e pagesave të mallrave bazuar me datën e hyrjes së tyre në magazinë, gjithashtu 
asnjë likuidim nuk duhet të bëhet pa praktikën e plotë dokumentare dhe kontratën përkatëse. 
 
Konstatuam praktika të likuidimeve pjesore, të cilat shtojnë volumin e punës dhe 
vështirësojnë rakordimin midis sasisë së furnizuar dhe vlerës së likujduar duke sjellë si pasojë 
pamundësi kontrolli dhe krijimin e hapësirave për elementët abuzues të fondeve publike. Nuk 
gjetëm një kontabilitet analitik që do të mund të justifikonte veprime të tilla. Kemi 
rekomanduar QSUT-ja të kryejë likuidimet e plota të vlerave mallrave të shënuara në faturat 
tatimore menjëherë pa e ndarë në shumë pjesë të veçanta. Ritheksojmë që likuidimet të 
kryhen duke respektuar afatin kohor kronologjik e sistematik të dokumentuar nëpërmjet 
fletëhyrjeve përkatëse. Pra, të ndalohet kapërcimi i likuidime jo vetëm brenda kompanisë, por 
edhe të dallimeve mes kompanive. 
 
3.13 Mbi zbatimin e ligjshmërisë në administrimin e të ardhurave dhe shpenzimeve në 
shoqërive aksionere. 
 
3.13.1 Mbi auditimin e ushtruar në Albpetrol Sh.a  

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në zbatim të programit të tij të auditimit nr. 528/1 te Prot., datë 
28.05.2014, përfundoi auditimin e rradhës në shoqërinë Albpetrol sha, Patos, me objekt 
“Zbatimi i ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së veprimtarisë ekonomiko-financiare”, për 
periudhën 01.08.2013 - 30.06.2014 të veprimtarisë së kësaj shoqërie. 
 
Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe rekomandimet e KLSH-së, i janë përcjellë Ministrit të 
Energjisë dhe Industrisë si dhe Kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës me shkresën nr. 528/29, datë 
26.09.2014 dhe me shkresën 528/30 më datë 27.09.2014 kompanisë Albpetrol sha, ndërsa me 
shkresën nr. 528/28, datë 24.09.2014, KLSH i ka dërguar organit të Prokurorisë së Krimeve 
të Rënda kallëzimin penal ndaj Administratorit dhe disa prej drejtuesve të tjerë të Albpetrol. 
 
Nga auditimi rezultuan shkelje ligjore, ndër të cilat më kryesoret janë: 
 

1. Funksionimi si agjent kompanish koncesionare 
Albpetrol sha është drejtuar dhe ka funksionuar si një kompani shtetërore tërësisht në dobi të 
interesave të kompanive koncesionare private dhe interesave të drejtuesve më të lartë të saj, 
nëpërmjet shmangies nga vendimmarrja të Këshillit të Ministrave, Këshillit Mbikëqyrës, 
Drejtorisë së Auditit të Brendshëm dhe drejtorive të tjera të Albpetrol, si dhe krijimit e 
konsolidimit të strukturave paralele drejtuese në brendësi të shoqërisë. 
 
Më konkretisht, Administratori i shoqërisë Albpetrol ka nënshkruar dy Akt-Marrëveshje 
hidrokarbure me të njëjtën kompani koncensionare, tërësisht në kundërshtim me procedurat e 
parashikuara dhe në tejkalim të plotë të kompetencave të tij si administrator. Dy Akt-
Marrëveshjet e hidrokarbureve të datave 28.02.2014 dhe 04.04.2014, janë nënshkruar si 
shtesa të marrëveshjeve të mëparshme të hidrokarbureve, të miratuara me VKM në vitin 2007 
dhe kishin si qëllim likuidimin e detyrimeve të ndërsjellta që kompania koncesionare dhe 



RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 

57 
 

Albpetrol sh.a.kishin ndaj njëra tjetrës. 
 
Nënshkrimi dhe zbatimi i këtyre akt-marrëveshjeve nga Administratori i Albpetrol, është 
kryer në kundërshtim flagrant me përcaktimet e bëra në nenin 1, pika 1/6 të Marrëveshjes 
bazë të Hidrokarbureve të vitit 2007, ku përcaktohej “Marrëveshje, do të thotë kjo 
marrëveshje-hidrokarbure së bashku me anekset, si çmund të amendohet herë pas here me 
rënien dakort të palëve dhe aprovim të Këshillit të Ministrave, për vlerësimin, zhvillimin dhe 
prodhimin e hidrokarbureve në zonën e kontratës”. 
Këto dy akt-marrëveshje, Administratori i shoqërisë jo vetëm nuk ia paraqiti për miratim 
Këshillit të Ministrave, por as dhe Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë Albpetrol, madje siç 
rezultoi nga auditimi në lidhje me to nuk kishin dijeni edhe një pjesë e strukturave dhe 
drejtuesve të kësaj shoqërie. Referuar përmbajtjes së këtyre akt-marrëveshjeve, në to 
favorizohet haptazi kompania koncensionare së cilës Albpetrol i jep mundësinë që detyrimet 
e saj për dorëzimin e naftës bruto (të akumuluara ndër vite) t’i shlyente duke paguar një vlerë 
të caktuar monetare, ndërsa sasinë e naftës që kjo kompani i kishte dhënë tepër Albpetrolit 
(në një nga puset që ajo kishte marrë me koncesion) ta merrte prej Albpetrolit direkt e në 
vendburimin e naftës dhe jo në mënyrë të disiplinuar dhe kontrolluar nëpërmjet Qendrës së 
Administrimit dhe Shitjes së Naftës dhe Gazit, Patos. 
 
Në bazë të marrëveshjes bazë të hidrokarbureve (neni 3, pika 3.5.1), kompania koncensionare 
ka pasur për detyrim që t’i dorëzonte Albpetrolit një sasi të caktuar nafte në natyrë, por në 
asnjë nen të kësaj marrëveshjeje nuk përcaktohej e drejta e Albpetrolit për t’ia konvertuar 
këtë detyrim kompanisë koncensionare në vlerë monetare dhe aq më tepër ta caktonte vetë 
mënyrën e përllogaritjes së vlerës totale të këtij detyrimi. 
Për rrjedhojë, me nënshkrimin e këtyre dy akt-marrëveshjeve, Administratori i Albpetrol sh.a, 
ka marrë përsipër atributet e Këshillit të Ministrave, duke i ndryshuar termat e marrëveshjes 
bazë të hidrokarbureve, në dobi dhe favorizim të hapur të kompanisë koncensionare. 
Dy akt-marrëveshjet e hidrokarbureve të lidhura me kompaninë koncensionare, janë mbajtur 
të fshehta dhe nuk i kanë kaluar për miratim Këshillit Mbikëqyrës të Albpetrol sha. Në rast se 
këto akt-marrëveshje nuk duhet të shqyrtoheshin dhe të miratoheshin paraprakisht nga ky 
organ kryesor vendimmarrës, atëherë përse mund të shërbejë ky Këshill në drejtimin e kësaj 
kompanie? 
 
2. Caktimi i çmimit të naftës në mënyrë arbitrare 

Procedura e ndjekur nga Administratori i Albpetrol, për konvertimin në vlerë monetare të 
sasisë së naftës bruto që kompania koncensionare i detyrohej asaj, ndonëse në pamje të parë 
duket si akt-marrëveshje për shlyerje të detyrimeve, është në vetvete një akt i mirëfilltë 
shitjeje, ku kompanisë koncensionare i jepet e drejta që në njëfarë mënyre të blejë të gjithë 
sasinë që ajo i detyrohet Albpetrol sha, pa konkurruar në procedurat normale të ankandit 
dhe me një çmim për të cilin vetë palët bien dakord ndërmjet tyre. Në rast se kjo sasi 
nafte do të shitej nëpërmjet procedurave normale të ankandit, vlera monetare që do të 
përfitonte Albpetroli nga kjo shitje do të ishte shumë më e lartë sesa vlera e përllogaritur 
nga Administratori në akt-marrëveshjen e nënshkruar prej tij, madje ky çmim nuk i afrohet as 
çmimit me të cilin kompania koncensionare i ka shitur naftë Albpetrolit në disa raste! 

Më konkretisht, në akt-marrëveshjen e datës 28.02.2014, Albpetrol sha, vendos t’i njohë 
kompanisë koncensionare ekzistencën e detyrimeve të prapambetura në sasinë 51,181.25 ton 
naftë, prej të cilave në marrëveshje do të përfshihej për konvertim vetëm sasia prej 40,964.78 
ton naftë. Bazuar në llogaritjet e bëra nga Albpetrol, duke iu referuar çmimit mesatar të 
shitjes së naftës (73,96 USD/Barelë) nga kompania koncensionare tek të tretët, detyrimi i 



RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 

58 
 

kompanisë koncensionare prej 40,964.78 ton naftë do të konvertohej në 15,384,169 USD. 
Ndonëse Administratori i Albpetrol nuk ka patur asnjë kompetencë ligjore në drejtim të 
përcaktimit të kësaj vlere monetare, madje as të marrë si referencë mesataren e çmimit të 
shitjeve të kompanisë koncensionare, favorizimi i kompanisë koncesionare evidentohet 
haptazi edhe në mënyrën e kryerjes së përllogaritjeve të kësaj vlere nga Albpetrol.  

Duke zbritur nga vlera prej 73,96 USD/Barelë, çmimin e Rentës Minerare (10% të vlerës) si 
dhe kostot e transportit prej 9 USD/Barelë, çmimi mesatar neto i shitjes është 57,564 
USD/Barelë. Por, siç rezultoi nga auditimi, me shkresën nr. 1969/1 prot, datë 27.02.2014, 
Drejtoria e Shitjes dhe e Financës, shprehet “Nisur nga të dhënat e disponueshme nga 
kontratat e transportit të naftës bruto, kosto e transportit për USD/BBL për “Albpetrol” sha 
është 3,7 USD/BBL”. Ndryshimi i vlerës së transportit nga 3,7 në 9 USD/Barel, është 
vendosur me propozim arbitrar të Drejtorit të Drejtorisë së Marrëveshjeve dhe 
Hidrokarbureve në Albpetrol sha, në shkresën e tij nr. 1849/1 prot, datë 03.03.2014, drejtuar 
Administratorit të Albpetrol, 3 ditë pasi është lidhur marrëveshja. 

Si rrjedhojë, vetëm si pasojë e kësaj rritje artificiale dhe të paargumentuar të kostove të 
transportit, kompania koncensionare ka përfituar 1,416,443 USD në dëm të interesave 
financiare të Albpetrol. 
 

Hetimi i thellë nga një grup ekspertësh të fushës, që do ti bëhet mënyrës së përcaktimit 
të çmimit të konvertimit nga Albpetrol (data e shitjeve dhe e blerjeve, kuotimi në bursë, 
konvertimi nga ton në barel, etj) do të vërtetojë edhe vlera të tjera të dëmit real në 
miliona Euro, të shkaktuar në Buxhetin e Shtetit. 
  

3. Shlyerja e detyrimit direkt në burimin e naftës  
Përsa i përket marrëveshjes tjetër të datës 04.04.2014, të nënshkruar me po të njëjtën 
kompani koncensionare, Administratori i Albpetrol, vendos që ta favorizojë kompaninë 
koncensionare duke e lejuar atë që ta tërhiqte sasinë prej 11,213.6 ton naftë të pretenduar si të 
dhënë tepër, jo nëpërmjet Qendrës së Administrimit dhe Shitjes së Naftës dhe Gazit 
Patos (QASHNG) por direkt në vendburimin e naftës. Shmangia e QASHNG nga 
procedurat e lëvrimit, ka sjellë si pasojë mosdeklarimin e sasisë së naftës në magazinat 
fiskale, pra për të nuk është prerë dokumenti shoqërues administrativ (DSHA), si dhe nuk 
është deklaruar në sistemin që mbahet në QASHNG, veprime të cilat bien në kundërshtim me 
Ligjin nr. 61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë” si dhe VKM nr. 612, datë 
05.09.2012 “Për dispozitat zbatuese të ligjit për akcizat”. 
Sikur të mos mjaftonin këto favorizime, në amendimet e propozuara për këtë akt-
marrëveshje, Albpetroli merrte përsipër që t’i mundësonte kompanisë koncensionare 
likuidimin në natyrë, jo vetëm direkt nga vendburimi ku ishin krijuar këto detyrime dhe i cili 
kishte një naftë të një cilësie jo shumë të lartë, por edhe në tre vendburime të tjera ku nafta 
ishte e një cilësie më të lartë. 
Si rrjedhojë kompanisë koncensionare do t’i krijohej mundësia që borxhin që Albpetrol sh.a. 
ia kishte asaj në naftë të një cilësie të ulët, ta merte nga Albpetrol në naftë të një cilësie më të 
lartë. Edhe kjo diferencë mund të përcaktohet nga grupi i ekspertëve të fushës, për të 
saktësuar dëmin ekonomik që i është shkaktuar Albpetrolit. 
 
4. Zbritja e holluesit nga detyrimi për naftën 
Përvec sa më sipër, nga auditimi i detyrimeve që kompani të tjera koncensionare kishin ndaj 
Albpetrol, rezultoi që në rastin e njërës prej këtyre kompanive, ishte zbritur nga nafta e 
prodhuar sasia e holluesit të përdorur. Si pasojë e këtij veprimi kompania nuk i kishte 
dorëzuar shoqërisë Albpetrol për vitin 2013 sasinë prej 23,004.35 ton naftë me vlerë 
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1,007,820,573.50 lekë ose rreth 7.2 milionë euro, ndërsa deri më 30.06.2014 sasinë prej 
7,188.70 ton naftë bruto me vlerë 314,936,947.00 lekë ose rreth 2.3 milione euro. Kjo zbritje 
e holluesit nga Albpetrol është bërë në kundërshtim me pikën 3.5.1,3 të marrëveshjes së datës 
19.06.2004 me kompaninë koncesionare, dhe është kryer duke ndikuar në faktorin R, ecuria e 
të cilit ka lidhje direkt me përfitimet e Shtetit Shqiptar (kur R ≥ 1, fitimi ndahet 50% për 
kompanine koncesionare dhe 50% për Shtetin Shqiptar). 
 
5. Shkeljet në Qendrën e Administrimit dhe Shitjes së Naftës dhe Gazit 
Nga auditimi i aktivitetit të Qendrës së Administrimit dhe Shitjes së Naftës dhe Gazit 
(QASHNG) në Patos, u konstatua se kjo qendër përdorte për regjistrimet kontabël programin 
Microsoft Excel, program i cili lejon mundësinë e kryerjes së ndryshimeve të qëllimshme në 
veprimet kontabël të periudhave të mëparshme, dhe në bilancin e naftës bruto për vitin 2013 
dhe 2014 u konstatua një diferencë në sasinë 5,403.58 ton naftë bruto me vlerë 100,690,309.4 
lekë. 
 
Gjithashtu, QASHNG, për blerjet e naftës nga shoqëritë koncensionare, përdor kursin e datës 
së veprimit të parë dhe jo kursin e ditës, ndërsa për shitjet e naftës përdor kursin e datës së 
shitjes, veprim ky në kundërshtim me Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin 
dhe Pasqyrat Financiare”, neni 9, pika 9, Ligjin nr. 7928, datë 27.04.1995 “Për tatimin mbi 
vlerën e shtuar”, i ndryshuar; Ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; si dhe Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin 
mbi të ardhurat”, i ndryshuar. 
 
Përsa i përket naftës që QASHNG blen nga qendrat e brendshme, QASHNG aplikon çmimin 
fiks 18,634 lekë/ton, ndërsa për naftën që merr nga kompanitë koncensionare ajo e blen atë 
në bazë të çmimit të bursës. Për përcaktimin e vlerës së inventarit të mbetur dhe kostos së 
inventarit të shitur, QASHNG Patos, shumëzon sasinë e mbetur në fund të periudhës me 
çmimin e furnizimit të brendshëm 18,634 lek/ton, dhe nuk aplikon metodën FIFO (hyrje e 
parë dalje e parë) ose mesataren e ponderuar, në kundërshtim me Ligjin nr. 9228, datë 
29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, Neni 9 “Respektimi i standardeve 
kontabël”, SKK 4 “Inventarët”, pika 15. 
 
Gjithashtu, nga auditimi rezultoi që me faturën nr. 7, datë 13.05.2014, për sasinë 1,093.4 ton 
avull, një kompani private i ka faturuar shoqërisë “Albpetrol” sh.a. vlerën 9,341,569.75 lekë, 
për përdorimin e avullit për ngrohjen e naftës në objektin 16/1 pranë Kombinatit të 
Përpunimit të Thellë të Naftës Ballsh. Për këtë shërbim nga shoqëria “Albpetrol” sh.a. ose 
nga QASHNG Patos, nuk është zhvilluar asnjë procedurë prokurimi dhe nuk është lidhur 
asnjë kontratë. 
 
 

6. Strukturat paralele që dublojnë Albpetrol Sh.a. 
 Përsa i përket ngritjes dhe funksionimit të strukturave paralele në Albpetrol sha, nga auditimi 
rezultoi që organika e personelit të Drejtorisë së Marrëveshje dhe Hidrokarbure nuk ishte në 
përpjesëtim me numrin total të punonjësve në administratën e Albpetrol sha. si dhe me 
nevojën reale të kësaj drejtorie për këtë numër punonjësish. Nga 150 punonjës që është 
personeli i administratës së Albpetrol, 63 prej tyre i përkasin Drejtorisë së Marrëveshjeve dhe 
Hidrokarbureve. Madje, disa punonjës të kësaj drejtorie, në veçanti ata të Sektorit të 
Supervizimit, janë pa profesionet përkatëse (inxhinier ndërtimi, inxhinier tekstili, inxhinier 
mekanik) ose janë të padiplomuar. Në strukturën e kësaj drejtorie ishin parashikuar qëllimisht 
sektorë, të cilët dublojnë veprimtarinë e strukturave të tjera të Albpetrol sha, si sektori 
ekonomik, sektori juridik, sektori teknik, etj. dhe madje këta sektorë të drejtorisë vazhdojnë 
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ta kryejnë veprimtarinë e tyre, pa u mbështetur në detyra konkrete të përcaktuara në 
rregulloren e brendshme të Albpetrol. Roli i vërtetë i këtyre strukturave në veprimtarinë e 
Albpetrol sha, evidentohet qartë në rastin e Akt-Marrëveshjes së datës 28.02.2014, ku nga 
ana e administratorit të Albpetrol nuk është marrë parasysh propozimi i Drejtorisë së Shitjes 
dhe asaj të Financës për llogaritjen e kostos së transportit në 3,7 USD/BBL por u rëndua 
kostoja me 9 USD/BBL, ose edhe në rastin e Akt-Marrëveshjes së datës 04.04.2014, për të 
cilën mungon aprovimi i Drejtorisë Juridike, Drejtorisë së Shitjeve, Drejtorisë së Financës, 
Drejtorisë së Programimit dhe njëkohësisht në zbatimin e kësaj akt-marrëveshje është 
shmangur edhe QASHNG. 
 
Dëshira për të fuqizuar Drejtorinë e Marrëveshjeve dhe Hidrokarbureve dhe për të 
përqendruar brenda saj të gjithë veprimtarinë e drejtorive dhe sektorëve të tjerë të Albpetrol, 
ka shkuar deri aty sa me rregullore të brendshme të shoqërisë t’i njihet e drejta kësaj 
drejtorie që të auditojë kompanitë koncensionare, kompetencë kjo, e cila në bazë të Ligjit 
nr. 9729, datë 23.04.2007 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, i ndryshuar, i 
takon vetëm Drejtorisë së Auditit të Brendshëm, pra praktikisht kjo drejtori është 
përjashtuar nga kjo detyrë ligjore. 
 
Pjesë e këtyre qëllimeve në administrimin e shoqërisë është edhe fakti që midis Drejtorisë së 
Marrëveshjeve dhe Hidrokarbureve, Drejtorisë së Prodhimit, të Financës dhe të Programimit, 
nuk ka patur rakordim përsa i përket llogaritjes së prodhimit paraekzistues (PPE) dhe pjesës 
(PPA) të “Albpetrol” sh.a., që kompanitë konçensionare i detyrohen Albpetrol. Madje, nga 
auditimi u konstatua që disa prej këtyre drejtorive nuk ju ishte vënë në dispozicion 
informacioni dhe dokumentacioni i nevojshëm mbi marrëveshjet dhe liçencë marrëveshjet, ai 
për llogaritjen e PPE dhe PPA, si dhe raportet mujore dhe 3-mujore. 
Shkeljet e mësipërme, të konstatuara nga auditimi i KLSH-së, janë favorizuar së tepërmi 
nga mënyra se si Albpetroli është strukturuar dhe ka funksionuar gjatë kësaj periudhe, 
nën drejtimin e Administratorit të kësaj shoqërie, i cili ka mënjanuar drejtori të caktuara të 
kësaj shoqërie nga kryerja e funksioneve të tyre. 
 
 
7. Problemet e mbartura ndër vite me Sindikatën e Naftës 
Gjatë kësaj periudhe, në adresë të KLSH si dhe të institucioneve të tjera të larta të vendit kanë 
ardhur shumë ankesa nga Sindikata e Nxjerrjes së Naftës Patos, përsa i përket largimeve të 
padrejta nga puna, problemet në lidhje me përfitimin e pensioneve, etj. 
Nga auditimi rezultoi se struktura organizative e Albpetrol sh.a. ka pësuar ndryshime. Numri 
i punonjësve është rritur me 219 punonjës (nga 1868 në 2087) dhe numri i administratës së 
Albpetrol është rritur me 21 punonjës (nga 129 në 150), veprime këto të cilat kanë sjellë deri 
më sot një efekt financiar në buxhetin e shoqërisë prej 84,928,878 lekë. Kjo shtesë e bërë në 
numrin e punonjësve dhe administratës është e pajustifikuar në raport me rritjen e të 
ardhurave financiare të shoqërisë dhe është në kundërshtim me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 5 datë 13.11.2013 “Për miratimin e strukturës së shoqërisë Albpetrol sha, dhe 
numrit të punonjësve të shoqërisë”, për 1868 punonjës, VKM nr. 106 datë 01.02.2012 “Për 
trajtimin e punonjësve që dalin të papunë nga procesi i ristrukturimit të shoqërisë Albpetrol 
sha, Patos”, si dhe Udhëzimin e Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës nr. 12 
datë 03.09.2013 “Për zbatimin e VKM nr. 106 datë 01.02.2012 “Për trajtimin e punonjësve 
që dalin të papunë nga procesi i ristrukturimit të shoqërisë Albpetrol sha, Patos””. 
 
Trajtimi i personelit në gjithë këto vite, nga 1997 e deri sot, është kthyer në një problem të 
mprehtë social. Shumë prej çështjeve të mësipërme kanë qenë objekt edhe i ankesave në 
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Institucionet më të larta të vendit, të bëra nga Sindikata e Nxjerrjes së Naftës Patos, të cilat 
nga auditimi i KLSH kanë rezultuar si të drejta. Konkretisht, përsa i përket kontratës 
kolektive të punës të vitit 2009, të lidhur ndërmjet “Albpetrol” sh.a. dhe Grupit të 
Organizatave Sindikale, nga “Albpetrol” sh.a., nuk është respektuar procedura e parashikuar 
në Ligjin nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, 
lidhur me rastet e pushimit kolektiv, pasi nuk ka asnjë korrespondencë që të vërtetojë që 
procedura është kryer me pjesëmarrjen e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, gjë e 
cila ka sjellë si pasojë penalizmin e shoqërisë “Albpetrol” sh.a. në vlerën 73,535,189 lekë si 
pasojë e vendimeve të mëvonshme gjyqësore. Në lidhje me këtë çështje dhe problemet e 
shumta që e shoqërojnë atë, KLSH do t’i propozojë Kuvendit ngritjen e një komisioni të 
posaçëm parlamentar për analizimin e veprimtarisë dhe situatës së krijuar ndër vite në 
shoqërinë Albpetrol sha për këtë problem, në dobi të punonjësve ndër vite të Albpetrol 
dhe të vetë kompanisë. 
 

 
Per shkeljet e konstatuara në lidhjen dhe zbatimin e marrëveshjeve të hidrokarbureve si, edhe 
ato me fiktivitetin e konstatuar nga KLSH në bilancet vjetore të naftës së QASHNG, Patos 
KLSH ka depozituar në organin e Prokurorisë, kallëzimin penal me nr. 528/28, datë 
24.09.2014 për Administratorin e “Albpetrol” sha dhe Dretorin e Drejtorisë së 
Marrëveshjeve dhe Hidrokarbureve dhe disa drejtues të tjerë të kësaj shoqërie, per 
konsumimin e elementeve për veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës”, “Shkeljes së 
barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, si dhe “Korrupsionit 
aktiv/pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike”. 
 
KLSH ka rekomanduar zgjidhjen e kontratës së punës për 6 drejtues të “Albpetrol” sh.a dhe 
dhënien e vërejtjes me paralajmërim për zgjidhjen e kontratës për 18 punonjës të kësaj 
shoqërie. 
Theksojmë se ky kallëzim penal vjen në vazhdën e kallëzimit penal nr. 246/17, datë 
03.09.2014, që KLSH depozitoi pranë organit të Prokurorisë ndaj administratorit të 
“Albpetrol” sh.a., me akuzën e “Kundërshtimit të punonjësit që kryen një detyrë shtetërore 
ose shërbim publik”, parashikuar nga neni 235 i Kodit Penal, pasi gjatë periudhës së kryerjes 
së këtij auditimi nga KLSH, Administratori i “Albpetrol” sha nuk pranoi të vinte në 
dispozicion të audituesve të KLSH-së dokumentacionin e kërkuar në lidhje me marrëveshjet e 
hidrokarbureve, të cilat sipas tij ishin konfidenciale. 
 
Në total, nga auditimi i KLSH ka rezultuar që shuma e të ardhurave të munguara të Albpetrol 
sha si pasojë e detyrimeve që kompanitë koncensionare kanë ndaj kësaj shoqërie shkon në 
miliona Euro. Këtu përfshihet edhe detyrimi që një kompani koncensionare ka ndaj Albpetrol 
si pasojë e moslikuidimit të blerjes së karburantit, në shumën rreth 9,1 milion USD dhe 
penalite mbi 640 mijë USD, për të cilat deri më datën 07.08.2014 (datë në të cilën ka 
përfunduar auditimi), Albpetrol dhe Avokatura e Shtetit nuk kanë bërë kërkesë padi për 
vjeljen e këtij detyrimi. 
 
 
Detyrimi që kompanitë koncensionare i kanë shoqërisë “Albpetrol” Sh.a. deri më datë 
31.12.2013, për PPE & PPA, është 67,682,57 ton naftë bruto, e konvertuar në lekë është në 
vlerën 2,965,173,391.7 lekë dhe gaz 8,687,800 Nm3 e konvertuar në lekë është në vlerën 
304,072,922 lekë. 
Në total vlera 3,269,246,313.70 lekë. 
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Dëmi i shkaktuar si pasojë e veprimeve apo mosveprimeve të deritanishme të 
Administratorit të shoqërisë “Albpetrol” sh.a.(manipulimi me çmimet, me cilësinë e 
naftës, etj.) është shumë herë më i madh sesa ai i konstatuar nga KLSH. Theksojmw se 
rezultatet e një hetimi të plotë nga Prokuroria, vlerësimet e ekspertëve të fushës së naftës dhe 
konkluzionet e një grupi të përbashkët auditimi ndërmjet Ministrisë dhe AKBN, që KLSH ka 
rekomanduar të ngrihet për të audituar jo vetëm gjithë aktivitetin e shoqërisë por edhe 
kompanitë koncensionare (pa cënuar në asnjë rast në rrugë joligjore të drejtat e këtyre 
kompanive), do të paraqesin realitetin dhe përmasat e vërteta të këtij dëmi të madh, jo vetëm 
ekonomik. 
 

Në Albpetrol  nga auditimi janë konstatuar shkelje të ligjishmërisë me pasojë dëm ekonomik 
në vlerën 5 566.8milionë lekë. 
 
Të detajuara dëmet ekonomike të evidentuara per vitin 2013 rezultojnë si më poshtë:  
 

Nr. Përshkrimi Vlera (në mijë 
lekë) 

1 Mos-Arkëtim i të ardhurave nga kompanitë konçensionare në zbatim të 
detyrimeve kontraktore, që efektojnë buxhetin e shoqërisë Albpetrol. Nga kjo: 3,269,246 

2 Të Ardhura me pasojë dëm ekonomik nga Masa, Sanksione nga Organet Tatimore 7,433 

3 Të ardhura të munguara nga dhënia me qira 1,044 

4 Të ardhura  të munguara nga kompani koncesionare D......sh.p.k, për mos-
likuidimin e blerjes së karburantit 1,057,479 

Shuma e Të Ardhurave të Munguara 4,335,202 

Nr. Përshkrimi Vlera (në mijë 
lekë) 

1 Dëm ekonomik shpenzime karburanti 4,825 

2 Dëm ekonomik nga Diferencë Inventari Karburant QASHNG 92,017 

3 Dëm ekonomik Shpenzime Konsulence 1,401 
4 Dëm ekonomik nga kompania B...( PPE&PPA) 1,007,820 
5 Dëm ekonomik nga kompania S... 125.600 

Shuma e Dëmit Ekonomik 1,231.663 
  
Theksojmë se në dëmin ekonomik te evidentuar për Albpetrol Sh.a prej 5,566.8 milionë lekë 
nuk është përfshirë: 
-Vlera e detyrimit prej 314.93 milionë lekë që përfaqëson dëmin ekonomik të shkaktuar nga 
kompania koncesionare B....(PPE&PPA) . pasi i përket vitit 2014. 
-Vlera e detyrimit prej 5,374 milionë lekë që Shoqëria “Armo” sh.a. Fier, i ka shoqërisë 
“Albpetrol” sh.a Fier, që i përket detyrimit të viteve te kaluara.Për këtë vlerë KLSH ka 
kërkuar arkëtimin në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 
administrative të vlerës prej 5 374 .4 milionë që shoqëria “Armo”sh.a  Fier, i ka shoqërisë 
“Albpetrol” sh.a Fier.Nga Alb Petrol Sha kërkesë padia ishte bërë për vlerën 1,949,693 mijë 
lekë por pas mbajtjes nga KLSH të procesverbalit datë 07.08.2014, Albpetrol bëri kërkesë 
padi në datë 08.08.2014 në vlerën prej 3,424,756 mijë lekë. 
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3.13.2 Mbi auditimin e ushtruar në APD 
 

Nga auditimi i Autoritetit Portual Durrës (APD), midis të tjerave ka rezultuar se: 
 
- Vlera e fondeve të menaxhuara në kundërshtim me dispozitat ligjore arrin në vlerën 2.24 
miliard lekë ose 16,9 milion Euro, kryesisht nga procedurat për dhënien me koncension të një 
pjese të aktivitetit të APD-së. 
- Procedura e përgatitjes së dokumentacionit të tenderimit, zhvillimi i procedurave, 
kualifikimi dhe shpallja e fituesit, lidhja e kontratave me shoqëritë, si dhe zbatimi i tyre, nuk 
kanë qenë në përputhje me dispozitat përkatëse ligjore, për pasojë të këtyre veprimeve nuk 
janë mbrojtur interesat e shtetit për sa i përket shfrytëzimit të territorit të APD-së nga ana e 
shoqërive koncensionare si dhe përqindjes së ndarjes së të ardhurave nga tarifat operacionale 
portuale. 
- Në kontratat e lidhura me shoqëritë koncensionare nuk janë mbajtur parasysh kostoja totale 
e investimeve të kryera paraprakisht nga shteti dhe për të cilat APD-ja vazhdon të paguajë 
këstet dhe interesat e kredive të marra para dhënies me koncension, siç është dhe rasti i 
investimit të kryer në terminalin e trageteve me vlerë 22,9 milion Euro. 
- Nga auditimi rezultoi, se në disa prej marrëveshjeve koncensionare, nuk janë zbatuar 
detyrimet përkatëse për kryerjen e investimeve, si dhe në veprimtarinë e tyre kanë dalë jashtë 
aktivitetit të përcaktuar në marrëveshjen koncensionare. 
- Veç sa mësipërm, studimi i vlerës së kontratës nuk ka qenë plotësisht i saktë, në hartimin e 
dokumentave të tenderit nuk janë dhënë argumentime mbi vendosjen e çdo kriteri të veçantë 
për kualifikim, specifikimet teknike nuk janë hartuar plotësisht në përputhje me nenin 23 të 
Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, anulimi i procedurave 
të prokurimit nga autoriteti kontraktor është kryer pa analizuar dhe nxjerrë përgjegjësitë e 
kërkuara nga Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM 
nr. 1, datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, duke 
rezultuar në disa raste edhe në shkeljen e barazisë së pjesëmarrësve në tendera. 
- Gjithashtu, nga ish-drejtuesit e APD-së janë lidhur kontrata në kundërshtim me dokumentet 
standarte të tenderit (terma referencës), duke krijuar favore të ndryshme operatorëve fitues, 
nëpërmjet paradhënieve në vlera të konsiderueshme, shtyrje të afatit të fillimit të zbatimit të 
kontratave etj. 
- Për të gjitha shkeljet e konstatuara, KLSH-ja ka rekomanduar në total 42 masa organizative, 
18 masa zhdëmtimi, 26 masa administrative, 12 masa disiplinore si dhe ka depozituar pranë 
organit përkatës të prokurorisë 2 kallëzime penale për ish-drejtorin e përgjithshëm të APD-së 
së bashku me 4 ish-drejtorë të drejtorive përkatëse në këtë autoritet, si dhe 4 nëpunës të MTI-
së (ish MPPT).  
Kallëzimet penale të KLSH-së ndaj zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të APD, janë për procedurat 
koncensionare me objekt “Menaxhimi, operimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi teknik të 
terminalit të kontenereve në Portin e Durrësit” me një efekt financiar 2,2 miliard lekë, si dhe 
në kryerjen e procedurave të prokurimit “Kryerje e remontit të përgjithshëm të dy 
elektrovincave 16 ton dhe 27.5 ton” dhe “Mirëmbajtja teknike e mjeteve, mekanizmave dhe 
pajisjeve industriale në zotërim të APD-së” me vlerë 22,8 milion Lekë. 
Në lidhje me procedurat koncensionare me objekt “Menaxhimi, operimi, mirëmbajtja dhe 
përmirësimi teknik i terminalit të konteinereve në Portin e Durrësit”, KLSH-ja ka konstatuar 
shkelje në lidhje me: 
- Mosvlerësimin me korrektësi të të gjitha detajeve të projektit të paraqitur, pasi vlera e 
investimeve prej 32,500 mijë USD të propozuara për përmirësimet teknike të terminalit nga 
koncesionari, është në kundërshtim të plotë me marrëveshjen e nënshkruar ndërmjet MPPT-
së dhe shoqërisë koncensionare. 
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- Mungesën e transparencës me operatorët ekonomikë të interesuar për pjesëmarrje në 
koncesion si dhe zhvillimin e procedurave të tenderimit vetëm me njё operator ekonomik dhe 
për pasojë është shmangur konkurrenca e nevojshme në zhvillimin e procedurave të 
tenderimit për koncesionet, në kundërshtim me VKM nr. 27, datë 19.01.2007 “Për miratimin 
e rregullave të vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve” i ndryshuar. 
 
Ndërsa për kallëzimin e bërë nga KLSH-ja, në lidhje me kryerjen e procedurave të prokurimit 
“Kryerje e remontit të përgjithshëm të dy elektrovinçave 16 ton dhe 27.5 ton” dhe 
“Mirëmbajtja teknike e mjeteve, mekanizmave dhe pajisjeve industriale në zotërim të APD-
së”, trajtohen shkeljet e konstatuara në lidhje me: 
- Kryerjen e amendimeve të kontratës nr. 1771, datë 14.07.2011 duke shkelur barazinë në 
tender, 
- Organizimin përveç tenderit “Kryerje e remontit të përgjithshëm të dy elektrovinçave 16ton 
dhe 27.5 ton” edhe të dy tenderave të tjerë për pjesë këmbimi elektrike, elektronike për vinça 
portal dhe shërbimin për transportin e pjesëve të elektrovinçave, nëpërmjet të cilave synohej 
të realizoheshin detyrimet kotraktuale të operatorit ekonomik fitues të tenderit të parë; 
- Kryerjen e transferimit të 2 elektrovinçave për llogari të shoqërisë koncensionare, duke mos 
përfshirë në të vlerën prej 22,800 mijë Lekë të kryer nga APD-ja për remontin e këtyre 
elektrovinçave, 
- Lidhjen e kontratës me objekt “Mirëmbajtja teknike e mjeteve mekanizmave dhe pajisjeve 
industriale në zotërim të APD-së”, në kundërshtim me dokumentet standarde të tenderit 
(terma referencës), dokument mbi bazën e të cilës është zhvilluar procedura e prokurimit. Si 
rrjedhojë, operatori ekonomik, fitues i këtij tenderi, është favorizuar nëpërmjet dhënies 
paradhënie në vlerë të konsiderueshme si dhe shtyrje të afatit të fillimit të zbatimit të 
kontratës. 
Për të gjitha shkeljet e mësipërme të kryera nga ish drejtuesit e APD-së dhe nëpunësit e MTI-
së (ish MPPT), KLSH-ja ka depozituar pranë organit përkatës të prokurorisë kallëzimet 
përkatëse penale për konsumimin e veprave penale të “Shpërdorimit të detyrës” dhe 
“Shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar nga 
neni 248 dhe nga neni 258 i Kodit Penal. 
Nga auditimi i investimeve të kryera nga APD-ja, rezultoi që investimi për sistemin e 
integruar të peshimit elektronik, me vlerë 47 milion Lekë, i cili do të përshpejtonte procedurat 
e brendshme të operimit në APD, rritjen e sigurisë së veprimeve, miradministrimin e të 
ardhurave të APD-së, si dhe rritjen e cilësisë dhe shpejtësisë së shërbimit përkundrejt 
operatorëve, aktualisht vazhdon të mos përdoret nga ana e APD-së pa asnjë arsye të 
justifikueshme. 
Gjithashtu, KLSH i ka kërkuar APD-së, që të kërkojë në rrugë administrative dhe gjyqësore 
arkëtimin e vlerës totale prej rreth 6 milion lekë nga operatori ekonomik “L 1”, të cilat 
përbëjnë përqindjen e të ardhurave që i kalon APD-së nga aktiviteti i operatorit dhe shumën e 
sigurimit të kontratës për moslikuidimin në afat të detyrimeve. 
 

3.13.3 Mbi auditimin e ushtruar në KESH Sh.a. 

Nga auditimi i ushtruar në Korporatën Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) Sha, midis të 
tjerave ka rezultuar, se: 
- Këshilli Mbikëqyrës dhe administratori nuk ka funksionuar sipas dispozitave ligjore në fuqi 
dhe udhëzimeve të METE, si dhe nuk kan marrë masa për miratimin Rregullores së 
Brendshme, në të cilën të implementohet ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 
financiar dhe kontrollin”, si dhe Udhëzimi i Ministrisë të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 
“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”.  
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- Administratori i shoqërisë dhe departamentet përkatëse nuk kanë marrë masat e nevojshme 
për hartimin e treguesve sa më real dhe të harmonizuar të investimeve, duke mos marrë 
parasysh krahas nevojave edhe mundësitë për burimin e financimit të tyre. 
- Këshilli Mbikëqyrës, Administratori i shoqërisë dhe Ministria e Energjisë dhe Industrisë, 
nuk kanë siguruar burimet financiare të nevojshme për shlyerjen e overdrafteve të marra nga 
KESH Sha, pasi në fundin e vitit 2013 janë në vlerën 30,132,731 mijë lekë, duke pësuar rritje 
të vazhdueshme, me pasojë rëndimin e gjendjes financiare të KESH Sha për mungesë të 
likuiditeteve. 
- Nga Këshilli Mbikëqyrës, Administratori i shoqërisë dhe Ministria e Energjisë dhe 
Industrisë nuk kanë marrë masat e nevojshme administrative deri edhe gjyqësore për të 
arkëtuar shumën e detyrimit të CEZ Shpërndarje Sha prej 53,735,648.3 mijë lekë, rezultuar 
në fund të vitit 2013, të cilat po dëmtojnë seriozisht ecurinë e KESH Sha, duke e rënduar 
nivelin e borxhit për të garantuar furnizimin me energji elektrike të popullatës. 
- Nga Këshilli Mbikëqyrës, Administratori i shoqërisë dhe Ministria e Energjisë dhe 
Industrisë nuk janë marrë masat e nevojshme administrative për detyrimin e CEZ Shpërndarje 
të saktësimit dhe fillimit intensiv të vjeljes së detyrimit prej 40,691,823 mijë lekë të klientëve 
të pa arkëtuar nga shitja e energjisë para vitit 2006 nga OSSH (aktualisht CEZ Shpërndarje) 
të transferuar në KESH Sha, sipas Urdhrit të Ministrit nr. 500, datë 01.07.2008, si dhe të 
llogaritet shuma e provizioneve për detyrimet pa shpresë arkëtimi. 
- Nga Këshilli Mbikëqyrës, Administratori i shoqërisë dhe Ministria e Energjisë dhe 
Industrisë të nuk është bërë një analizë të hollësishme të detyrimeve dhe të drejtave 
financiare, pasi KESH Sha nuk ka paguar detyrimet ndaj furnitorëve e kreditorëve, gjendja e 
të cilëve në fund të vitit 2012 (llogari të pagueshme dhe të tjera) është 15,032,883 mijë lekë 
(furnitorët për energjinë elektrike arrijnë në vlerën prej 4,815,366 mijë lekë në 2012 dhe 
3,369,141 mijë lekë në fund vitin 2013, duke rrezikuar rritjen e kostos së likuidimit, si 
rezultat i penalizimeve për vonesa. 
- Nga Këshilli Mbikëqyrës, Administratori i shoqërisë dhe Ministria e Energjisë dhe 
Industrisë nuk janë marrë masat e nevojshme për sigurimin e burimeve të financimit për 
likuidimin e detyrimeve për organet tatimore, ose shtyrjen e tyre për pagesë të vonuar pa 
penalizime, pasi detyrimet për tatim fitimin dhe TVSH për vitin 2013 janë në shumën 
6,344,691 mijë lekë. 
- Nga Departamenti i Auditit të Brendshëm nuk ka përfunduar hartimi i manualit specifik dhe 
Kartës së Auditit të Brendshëm, në përputhje me Manualin e Auditit të Brendshëm, brenda 
gjashtë muajve nga hyrja në fuqi e MAB, si dhe nuk janë marrë masat e nevojshme, që 
rekomandimet e dhëna të jenë në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9720, datë 23.04.2007 
“Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, neni 21 “Përgjegjësitë e audituesve të 
brendshëm”, pika 7, pasi një numër i konsiderueshëm i tyre nuk i plotësojnë këto kërkesa. 
- Nga Administratori i shoqërisë dhe departamentet përkatëse, nuk është analizuar dhe nuk 
janë nxjerrë përgjegjësitë për penalizmin e KESH Sha si rezultat i vendimit të gjykatave për 
largime nga puna pa shkaqe të arsyeshme, pasi në periudhën 2012-2013 është penalizuar në 
30 raste në shumën 28,304 mijë lekë. 
- Nga Administratori i shoqërisë së KESH Sha dhe Departamenti përkatës, nuk janë zbatuar 
me përpikmëri të gjitha kërkesat e Rregulloreve të ERE-s për shitjen dhe blerjen e energjisë 
elektrike, për të plotësuar me dokumentacionin e nevojshëm të gjithë tregtarët vendas dhe të 
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huaj me të cilët autoriteti blerës bashkëpunon ose ka marrëdhënie kontraktore gjatë viteve të 
fundit, brenda datës 30 nëntor të çdo viti, në përputhje me pikën 3, të nenit 10 të Rregullores 
“Për miratimin e rregullave dhe procedurave të blerjes nga KESH Sha, së energjisë elektrike, 
nga tregtarët”. 
- Është konstatuar një dëm ekonomik prej 53,884 mijë lekë, nga të cilat 38,932 mijë lekë në 
fushën e pagave dhe shpërblimeve të marra në kundërshtim me kuadrin përkatës ligjor dhe 
rregullator, si dhe 14,952 mijë lekë gjatë zbatimit të kontratave në punime civile dhe 
furnizime mallrash për punime të paguara por të parealizuara dhe penalizimeve për vonesa në 
zbatimin e afateve kontraktore. 
Gjithashtu, nga auditimi i dokumenteve të vëna në dispozicion, rezultoi se ish Administratori 
i KESH Sha dhe Titullari i Autoritetit Kontraktor të hidrocentralit (Hec) Koman, kanë kryer 
veprime dhe mosveprime të kundërligjshme, të cilat bazuar në gjetjet dhe aktet e 
administruara në dosjen e auditimit, bien në kundërshtim me ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 
“Për taksat vendore”, i ndryshuar; me ligjin nr. 10405, datë 24.03.2011 “Për kompetencat për 
caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”; si dhe me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 
Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 1, Pika 2.ç,d. si dhe VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për 
rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu IV, Pika 5, iv. Dëmi i shkaktuar shoqërisë 
nga dy personat e sipërpërmendur arrin në 59.544.980 lekë ose mbi 585 mijë dollarë, për të 
cilët KLSH ka bërë kallëzim penal në Prokurori, pasi kanë konsumuar elementët e figurës së 
veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës” dhe “Shpërdorimi i kompetencave” parashikuar 
nga nenet 248 dhe 164 i Kodit Penal. 

3.13.4 Mbi auditimin e ushtruar në OST Sh.a. 

Nga auditimi i ushtruar në Operatorin e Sistemit të Transmetimit (OST) Sha midis të tjerave 
ka rezultuar se: 
- Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i OST nuk kanë funksionuar në zbatim të plotë të 
legjislacionit në fuqi, pasi nuk janë marrë masat për të hartuar programin vjetor të 
veprimtarisë së ekonomiko-financiare sipas kapitullit III “Procedurat për zhvillimin e 
mbledhjeve të këshillit mbikëqyrës”, pikat 1 e 2 të Udhëzimit nr. 318, datë 08.04.2009, të 
Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës “Për emërimin, funksionimin dhe 
shpërblimin e Këshillit Mbikëqyrës në shoqëritë anonime shtetërore”. 
- Nga Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i shoqërisë, nuk janë marrë masat e duhura për 
miratimin Rregullores së brendshme, në të cilën të implementohen rregulla në përputhje me 
ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, si dhe Udhëzimi 
i Ministrisë të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 
sektorit publik”. 
- Administratori dhe departamentet përkatëse nuk kanë analizuar dhe nuk kanë nxjerrë 
përgjegjësitë për penalizmin e shoqërisë, si rezultat i vendimeve të gjykatave për largime nga 
puna pa shkaqe të arsyeshme, pasi për periudhën korrik 2012 - 2013 është penalizuar në 7 
raste në shumën 7,959 mijë lekë. 
- Nga Këshilli Mbikëqyrës, Administratori i shoqërisë dhe Ministria e Energjisë dhe 
Industrisë, nuk janë marrë masat e nevojshme administrative deri edhe gjyqësore për të 
arkëtuar shumën e detyrimit të CEZ shpërndarje Sha prej 12,053,471 mijë lekë, rezultuar në 
fund të vitit 2013, të cilat dëmtojnë gjendjen financiare dhe ecurinë e OST Sha. 
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- Administratori i shoqërisë, Drejtori i Njësisë Operacionale Elbasan dhe departamentet 
përkatëse, nuk kanë marrë masa për mirëadministrimin, magazinimin dhe sigurinë e aseteve 
të demontuara dhe materialeve të reja në magazinën e marrë me qira, për të siguruar kushtet e 
ruajtjes dhe mbrojtjes fizike të tyre, sipas kërkesave të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 
“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. 
- Nga Departamenti i Auditit të Brendshëm, nuk ka përfunduar hartimi i manualit specifik 
dhe kartës së auditit të brendshëm, në përputhje me Manualin e Auditit të Brendshëm, në të 
cilin përcaktohet se “të gjitha njësitë e Auditit të Brendshëm janë të detyruara të hartojnë dhe 
miratojnë metodikën e veçantë të AB-së, jo më vonë se 6 muaj nga hyrja në fuqi e Manualit 
të Auditit të Brendshëm”, si dhe nuk janë marrë masat e nevojshme që rekomandimet e dhëna 
të plotësojnë kërkesat e ligjit nr. 9720, datë 23.04.2007 “Për auditimin e brendshëm në 
sektorin publik”, neni 21 “Përgjegjësitë e audituesve të brendshëm”, pika 7, pasi një numër i 
konsiderueshëm i tyre, janë larg këtyre kërkesave. 
- Administratori i shoqërisë dhe departamentet përkatëse, kanë shfaqur mangësi gjatë 
zhvillimit të procedurave të prokurimit dhe zbatimin e kontratave në lidhje me: ndryshimin e 
kushteve kontraktore pas shpalljes së ofertës fituese; përdorimin e referencave të markës në 
specifikimet teknike; çlirimin e garancisë së kontraktorit pa plotësuar detyrimin kontraktor; 
plotësimin e të gjitha kërkesave të Dokumenteve Standarte të Tenderit, kryesisht në rastin e 
bashkimit të operatorëve; përcaktimin me saktësi të fondit limit, duke marrë të dhëna edhe 
nga organet tatimore e doganore, si dhe të detajuar nga specialistë të fushave; prokurimin e 
blerjeve me vlera të vogla për mallra të së njëjtës natyrë dhe duke tejkaluar limitin e tyre 
vjetor etj. 
- Nga OST, nuk janë marrë masa për rialokimin e fondeve nga CEZ-Shpërndarje, për 
investimin e realizuar në linjën 35 kV Nënstacioni Sharrë, me vlerë 6,099 mijë lekë pa tvsh. 
- Është konstatuar një dëm ekonomik prej 10,988 mijë lekë, nga të cilat 7,787 mijë lekë në 
fushën e pagave dhe shpërblimeve të punonjësve (përfitime të padrejta nga kuota shqimore 
dhe orët jashtë orarit), si dhe 3,201 mijë lekë gjatë zbatimit të kontratave për penalitete të pa 
mbajtura ndaj kontraktorëve, mosrealizim të punimeve dhe për pagesa në kundërshtim me 
kontratën. 
 

Në mënyrë të përmbledhur, rezulton se  KLSH gjatë veprimarisë audituese të ushtruar në 
Shoqëritë aksionere ka rezultuar në evidentimin e shkeljeve dhe mangesive si rrjedhoje e 
moszbatimit të ligjishmërisë me pasojë dëm ekonomik prej 8106.5 milionë lekë dhe 
konkretsht:  

milionë lekë 

 

1. 
Albpetrol sh.a. Fier, shkelje e dispozitave ligjore dhe nënligjore nga e  
 

5,566.8

2. Autoriteti Portual, Durrës, shkelje e dispozitave ligjore dhe nënligjore 2 242.8

3. 
Si edhe në njëmbëdhjetë të shoqëri anonime të tjera në fushën e 
shpenzimeve 

296.9

4 TOTALI 8,106.5
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3.14 Mbi auditimet e performancës 
Mbi auditimet e performancës 
Përkufizimi i Konceptit 
“Auditimi i Performancës është një shqyrtim i pavarur i efiçiensës dhe efektivitetit të sipërmarrjeve 
qeveritare, programeve dhe organizmave të saj, me fokus të veçantë ekonomicitetin dhe me synim 
përmirësimin”. Ky është përkufizimi i përgjithshëm që jep INTOSAI në standartet e veta 3000-
3100, të cilat adresojnë pikërisht këtë lloj auditi në nivel institucionesh supreme të auditimit. 
Auditimi i performancës mbështetet mbi vendimet e marra ose objektivat e përcaktuara nga 
legjislacioni dhe mund të kryhet për të gjithë spektrin e sektorit publik. Ai dallon nga auditet 
standarte financiare dhe ato të ligjshmërisë, sepse është më fleksibël në përzgjedhjen e 
subjekteve, objekteve, metodave dhe dhënien e opinioneve. Nga vetë natyra e tij, ky lloj 
auditimi ndërthur metodat investigative me ato shkencore të kërkimit dhe përpunimit të 
informacionit, operon mbi baza të larmishme dijesh dhe eksperiencash, është më i hapur ndaj 
gjykimeve dhe interpretimeve dhe nuk kryhet sipas një protokolli standard paraprak. Është 
kusht vital për cilësinë e këtij lloji auditimi, që të aplikohen perspektiva të ndryshme e për 
rrjedhojë dhe audituesit duhet të vijnë nga sfera të ndryshme të aktivitetit njerëzor. 

Gjatë periudhës Tetor 2013 – Tetor 2014, KLSH ka realizuar dhe evaduar 6 auditime 
performance, ka realizuar dhe dërguar në subjekte 5 projekt-raporte në pritje të 
observacioneve, si edhe ka inicuar 4 auditime të reja. Fushat ku është përqëndruar puna e 
departamentit kanë qenë: 

1. Reformat qeveritare; 
2. Projektet & shërbimet social-ekonomike; 
3. Projektet infrastrukturore; 
4. Projektet mjedisore & energjitike; 
5. Projektet & shërbimet social-kulturore. 
 

Ecuria e auditimeve të performancës ka ardhur në rritje, si në terma të cilësisë, ashtu edhe të 
sasisë. Një paraqitje grafike e kësaj ecurie jepet si vijon: 

 

 
Auditime të evaduara në 2013 
1. Censusi 2011 
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Konteksti i auditimit: Performanca e Census 2011 u auditua me synim përmirësimin e 
zhvillimit të proceseve të ardhshme të Censusit të popullsisë dhe të banesave. Ky auditim 
shërben për të informuar palët e interesuara mbi zhvillimin e këtij procesi, përgatitja dhe 
kryerja e të cilit kërkoi angazhimin e një vëllimi të madh burimesh financiare njerëzore dhe 
materiale. Identifikimi i shkaqeve të problematikave dhe sugjerimi i rrugëzgjidhjeve për 
përmirësime janë synimi i punës sonë në çdo auditim. 
Ky subjekt u përzgjodh për auditim, duke mbajtur në konsideratë: 
 Rëndësinë e këtij procesi në vendim-marrjen e politikave ekonomike e sociale qeveritare 

dhe hartimin e planeve strategjike; 
 Vetëm Census mund të gjenerojë të dhëna të plota e të detajuara të realitetit demografik, 

ekonomik e social; 
 Impaktin social me një bazë shumë të gjerë të grupeve të interesit; 
 Trajtimin në media si një proces i rëndësishëm, duke tërhequr vëmendjen e publikut, 

sidomos për aspekte të veçanta; 
 Koston e lartë të implementimit; 
 Periodicitet i rrallë në realizim (1 herë në 10 vjet).  

 
Mesazhi i auditimit: “Pavarësisht punës së mirë në realizimin e objektivave kryesore dhe 
vështirësive të hasura nisur nga kompleksiteti i procesit të Census 2011, regjistrimi i 
popullsisë dhe i banesave nuk ka mbuluar të gjithë zonën e regjistrimit të RSH, si dhe nuk ka 
qenë i orientuar në përqasjen kosto-efektivitet.” 

Përgjigjja e subjektit: Pati observacione të shumta nga ana e subjektit, për shkak se 
informacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit në fazën audituese nuk ishte i plotë. 
Observacionet nuk u pranuan edhe pasi u analizuan informacionet shtesë që shoqëronin 
observacionet. 

2. Shërbimi ushqimor spitalor 
Konteksti i auditimit: Auditimi i shërbimit ushqimor spitalor është i rëndësishëm, pasi 
ushqimi spitalor është pjesë thelbësore e trajtimit mjekësor të pacientëve, duke kontribuar në 
nevojat e tyre ushqyese, por edhe shpirtërore.  
Spitalet duhet të sigurojnë shërbim ushqimor të përshtatshëm, për të menaxhuar ndonjë risk 
udhqimor të mundshëm, për të përmirësuar kujdesin ndaj pacientëve dhe mirëqenien e tyre.  
Shpesh në spitale, identifikohet kequshqyerje e pacientëve, e cila shkakton pasoja të 
ndryshme, si: dobësim të strukturës muskulore, lëvizshmëri të kufizuar, vonesa në shërimin e 
plagëve, rritje të efekteve anësore të ilaçeve, infeksione, dehidratim, dëmtim të metabolizmit, 
apati, depresion, etj. Këto pasoja shoqërohen me efekte negative për sistemin aktual 
shëndetësor, si: zgjatje të periudhës së shtrimit të pacientëve, rritje e numrit të ri-shtrimeve të 
pacientëve, rritje të kostove, të kohës së stafit për çdo pacient, të komplikacioneve, përdorim 
më të lartë të medikamenteve, etj. 
Problematika e konstatuar në lidhje me ofrimin e këtij shërbimi në spitalet tona, nga e njëjta 
kompani, por me kosto që ndryshojnë rast pas rasti nga njëri spital në tjetrin e bën të 
rëndësishëm këtë auditim. 
 
Mesazhi i auditimit: Ofrimi i shërbimit të ushqimit në spitalet e qytetit të Tiranës lë të për 
dëshiruar në drejtim të planifikimit, zbatimit dhe monitorimit të tij. 
 
Përgjigjja e subjektit: Në këtë auditim, observacionet u përcollën nga subjektet private të 
ofrimit të shërbimit dhe jo nga entet shtetërorë përgjegjëse. Observacionet nuk u morën në 
konsideratë. 
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3. Ndarja administrative-territoriale në Republikën e Shqipërisë 
Konteksti i auditimit: Ndarja administrative – territoriale ka një interes të lartë publik dhe 
impakt social. Mungesa e investimeve të disa NJQV të nivelit të parë ka sjellë moszhvillim 
ekomomiko – social të zonave respektive. Një reformë e suksesshme e ndarjes administrative 
territoriale është parakusht për integrimin dhe marrjen e fondeve nga BE-ja, gjithashtu 
ndihmon në realizimin dhe përmbushjen e misionit të Kartës Evropiane për Autonominë 
Vendore. Me anë të këtij auditimi kemi paraqitur ecurinë e NJQV të nivelit të parë dhe nëse 
decentralizimi ka qenë i suksesshëm për qarqet Berat, Kukës dhe Tiranë. Mënyra e 
organizimit dhe e funksionimit të qeverisjes vendore, gjithashtu dhe marrëdhëniet që ato kanë 
me pushtetin qendror janë të përcaktuara në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe ligjit 
nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, i 
ndryshuar. Në këtë panel rregullator janë dhënë treguesit e procesit të decentralizimit të 
pushtetit qendror nga ai vendor, njëkohësisht është përcaktuar autonomia dhe vetëqeverisja 
vendore. Decentralizmi është një proces, ku autoriteti dhe përgjegjësia për funksione të 
caktuara transferohet nga pushteti qendror në njësitë e qeverisjes vendore. 
 
Mesazhi i auditimit: “Ndarja aktuale administrative – territoriale ka sjellë ngadalësim në 
zhvillimin vendor dhe vartësi të NJQV ndaj të ardhurave nga buxheti i shtetit. Shqipërisë i 
nevojitet ndarje e re administrative – territoriale duke u bazuar në kritere të qarta, me synim 
rritjen e efiçencës dhe efektivitetit të NJQV në realizimin e objektivave për rritjen e 
shërbimeve në mënyrë sa më cilësore ndaj komunitetit.” Për këtë qëllim, të realizohet një 
studim i plotë nga Ministria e Çështjeve Vendore, Ministria e Brendshme, Ministria e 
Financave dhe ekspertë të fushës për ndarjen e re administrativo-territoriale që të vazhdojë 
me procedurat për hartimin dhe propozimin e projekt ligjit të nevojshëm, duke respektuar 
Kushtetutën, dispozitat e ligjit për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore dhe 
Kartën e Autonomisë Vendore. Për të arritur tek një variant konkret propozimi nevojitet 
punë me mjaft detaje dhe një procedurë që shtrihet gjerë në bazë, në bashki apo komuna 
duke përfshirë të gjithë strukturat dhe institucionet e interesuara, gjë që kërkon një angazhim 
mjaft të veçantë, kohë dhe specialistë të kualifikuar e sidomos angazhim institucional dhe të 
paanshëm politikisht.”  
 
 
Përgjigjja e subjektit: Të gjitha subjektet e audituara shprehën dakordësinë në parim për 
gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e këtij auditimi. 
 
4. Shërbimi parashkollor 
Konteksti i auditimit: Ky auditim performance ka në qendër të vëmendjes shërbimin 
parashkollor, duke analizuar problematikën aktuale dhe instrumentat që strukturat shtetërore 
kanë në dispozicion për të përmirësuar situatën.  
Sot fëmija konsiderohet një subjekt aktiv që përfshihet në bashkëveprimin e vazhdueshëm me 
bashkëmoshatarët, të rriturit dhe mjedisin social dhe kulturor ku bën pjesë. Ky përfytyrim për 
fëmijën kushtëzon tiparet karakteristike që duhet të kenë institucionet parashkollore. 
Institucionet, shërbimet dhe qendrat përgjegjëse për kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve, duhet 
të veprojnë në përputhje me standardet përkatëse në fushën e sigurisë, shëndetit, numrit dhe 
aftësive të personelit në dispozicion. 
Shërbimi parashkollor përballet me sfida të shumta dhe problematika të larmishme, duke 
filluar që nga aksesi i kufizuar në kopshte dhe çerdhe, e deri tek cilësia e diskutueshme e 
shërbimeve që ato ofrojnë. Kjo situatë mund të ketë disa pasoja negative. Në aspekt afatgjatë, 
nëse prindërit do të detyrohen të zgjedhin midis rritjes së fëmijëve dhe punësimit të tyre, kjo 
mund të ketë ndikim në zhvillimin social dhe edukimin e brezave të ardhshëm. Në aspekt më 
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afatshkurtër, kjo është një situatë e cila ka ndikim në tregun e punës dhe zhvillimin ekonomik 
të një vendi. Këto aspekte janë shumë të rëndësishme dhe prandaj u ndërmor ky auditim, 
duke u fokusuar në aspektet strukturore të shërbimit parashkollor, të cilët janë të matshëm 
dhe përcaktohen nga një kuadër rregullator i caktuar.  
 
Mesazhi kryesor i auditimit është: “Edhe pse është bërë shumë në drejtim të hartimit të 
standardeve sasiore dhe cilësore, përkujdesja ndaj fëmijëve të kopshteve dhe çerdheve nuk 
është e mjaftueshme.” 
 
Përgjigjja e subjekteve: Të gjitha subjektet e audituara shprehën dakordësinë për gjetjet, 
konkluzionet dhe rekomandimet e këtij auditimi. 
 
5. Menaxhimi i pajisjeve mjekësore në QSUT 
Konteksti i auditimit: Spitalet publike mbajnë një rrjet të gjerë të pajisjeve mjekësore, duke 
filluar nga artikuj të vegjël që kushtojnë relativisht lirë, e deri tek më të mëdhenjtë që janë 
kompleksë dhe kushtojnë shtrenjtë, disa miliona apo miliarda lekë.  
Në fund të vitit 2012, vlera kontabël e pajisjeve mjekësore të mbajtura vetëm në QSUT, ishte 
rreth 5,7 miliardë lekë. Kjo vlerë përfaqësonte 57% të aktiveve afatgjata të të gjithë QSUT.  
Burimi kryesor i financimit për pjesën dërrmuese të kësaj vlere ka qenë buxheti i shtetit dhe 
institucionet financiare ndërkombëtare. Po kështu, një burim tjetër mjaft i konsiderueshëm 
janë edhe ndihmat apo donacionet nga spitalet simotra të vendeve të tjera, shoqatat 
humanitare, institucionet fetare, etj. 
 
Mesazhi kryesor i auditimit është: “QSUT nuk mban dokumentacion të plotë dhe të saktë 
për pajisjet nën zotërim, si edhe nuk bën një planifikim të kujdesshëm për blerjen dhe vënien 
në funksionim të pajisjeve të reja, që kapin vlera monetare shumë të mëdha.” 
 
Përgjigjja e subjektit: Subjekti i pranoi të gjitha gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e 
këtij auditimi. 
 
6. Performanca e Ujësjellës-Kanalizime ShA, Pogradec 
Konteksti i auditimit: Ky auditim ka të bëjë me një shqyrtim e efiçiensës dhe efektivitetit të 
kësaj sipërmarrje, programeve të saj, duke iu përmbajtur ekonomicitetit me synim 
identifikimin e përmirësimeve, rritjen e performancës dhe transparencës së Ujësjellës – 
Kanalizime SH.A. në procesin e vendosjes së tarifave të përballueshme, në garantimin e 
shlyerjes së kredisë si dhe në përmirësimin e shërbimit. 
Në të janë trajtuar disa nga problemet kryesore të performancës së Ujësjellës – Kanalizime 
SH.A. Pogradec, në shërbim të konsumatorëve për furnizimin me ujë të pijshëm dhe trajtimin 
e largimin e ujërave të përdorur. Ndërmjet konkluzioneve të këtij auditimi konsumatorët, 
autoritetet vendore si pronarët, të interesuarit, etj., do të kuptojnë pikat e forta e të dobëta të 
kësaj shoqërie, do të gjejnë informacion për të vlerësuar menaxhimin e perspektivën e saj për 
rritjen e të ardhurave dhe shkallës së shërbimit. 
 
Mesazhi kryesor i auditimit: “Ujësjellës – Kanalizime SH.A. Pogradec siguron një shërbim 
të mirë e cilësor, në furnizimin me ujë të pijshëm dhe largimin e trajtimin e ujërave të 
përdorura, por kosto e këtyre shërbimeve si bazë për llogaritjen e tarifave është në rritje për 
konsumatorët e tij.” 
 
Përgjigjja e subjektit: Subjekti i pranoi të gjitha gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e 
këtij auditimi. 
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Auditime të 2014, Projekt-Raporte 
 

1. Performanca e RTSH-së – Projekti i digjitalizimit të TVSH-së 
Konteksti i auditimit: Një nga sfidat e fundit me të cilën po përballet TVSH është kalimi 
nga transmetimi analog në atë numerik. Ky është një kusht i përcaktuar edhe nga Bashkimi 
Evropian. Afati përfundimtar i kalimit të plotë në transmetimet numerike televizive është data 
17 Qershor 2015. Mënyra e kalimit të plotë në transmetimet numerike, institucionet 
përkatëse, financimet, mbulimi i territorit, si dhe çështje të tjera, të cilat lidhen me këtë 
proces, përcaktohen në strategjinë për kalimin nga transmetimet analoge në ato numerike të 
miratuar nga Këshilli i Ministrave. Procedimi i është ngarkuar Ministrisë për Inovacionin dhe 
Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit dhe institucioneve të tjera publike të 
përfshira në strategji. 
 
Mesazhi kryesor i auditimit: “Parimisht RTSH është në gjendje të garantojë mbarëvajtjen e 
kalimit në transmetimet digjitale por, konkretisht suksesi i kësaj ndërmarrjeje varet nga 
kryerja e një reforme thelbësore në pothuajse të gjitha aspektet organizacionale.” 
 
2. Siguria Rrugore 
Kontekst i auditimit: Qarkullimi dhe siguria rrugore janë çështje kryesore sociale për këtë 
dekadë, pasi aksidentet në trafikun rrugor janë një nga tetë shkaqet e humbjes së jetës në 
nivel global dhe shkaku kryesor i vdekjes për të rinjtë e grupmoshës 15-29 vjeç. Në Shqipëri, 
kostot që shkaktojnë aksidentet rrugore përllogariten në miliona euro.  
Problemi i sigurisë rrugore na takon të gjithëve. Të gjithë ne jemi përdorues të rrugës si në 
rolin e drejtuesit të automjetit, këmbësorit, biçiklistit apo të pasagjerit. Nga të dhënat 
paraprake të institucioneve të përfshira në auditim, rezulton se pjesa më e madhe e 
aksidenteve janë pasojë e sjelljes së drejtuesve të automjeteve ose atyre që shkelin rregullat e 
trafikut.  
Pikërisht në këtë kontekst, ku ndërthuren probleme të rrugëve, por edhe të edukatës së 
përgjithshme qytetare, të një tradite të munguar, nëse do t'i referohemi statistikave të viteve 
2011-2013, numri i të vrarëve është mesatarisht 317 vetë për çdo vit. Rritja e numrit të 
aksidenteve nga viti në vit përbën një shqetësim shumë të madh qytetar dhe institucional. 
Nëse nuk merren masat e duhura dhe lejohet vazhdimi i prirjeve të së shkuarës, numri i 
vdekjeve nga aksidentet do të ketë tendencë rritjeje. 
Kontrolli i Lartë i Shtetit, përballë një dukurie kaq shqetësuese për shoqërinë tonë, duke 
mbajtur në konsideratë Standartet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit, 
ISSAI 5800, në bashkëpunim me kolegët tanë të Zyrës së Audituesit të Përgjithshëm në 
Kosovë dhe me asistencën e bashkëpunëtorëve të Zyrës Kombëtare të Auditimit në Suedi, për 
herë të parë, ndërmorri iniciativën e kryerjes së auditimit paralel për sigurinë rrugore në 
Shqipëri dhe në Kosovë. Bazuar në këto standarte, auditimi do kryhet pak a shumë në të 
njëjtën kohë nga të dy institucionet, me ekipe të veçanta auditimi 
 
Mesazhi kryesor i auditimit: “Edhe pse është bërë shumë në drejtim të politikave dhe 
legjislacionit, ato duhet të adresohen kryesisht në hartimin e standardeve në dhënien lejeve të 
drejtimit, ku ka vend për përmirësime të mëtejshme, për faktin se “ Siguria rrugore“ përsëri 
mbetet një shqetësim serioz.” 
 
3. Infrastruktura e Shërbimit Bibliotekar Kombëtar 
Konteksti i auditimit: Duke vlerësuar hapësirat funksionale në shërbimin bibliotekar dhe 
kryesisht të Bibliotekës Kombëtare si institucion i dijes dhe kujtesës mbarëkombëtare, në 
kultivimin e dashurisë për librin, kurimit të imazhit të librit, mbledhjes, ruajtjes, përpunimit, 
ngritjes së nivelit shkencor e akademik të traditës bibliotekare, është padyshim me vend 
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shtimi i këtyre hapësirave në drejtim të përmirësimit cilësor të shërbimit bibliotekar 
kombëtar. 
Aktualisht, shërbimi bibliotekar dhe Biblioteka Kombëtare e ushtron aktivitetin e saj në 
kushte të vështira, jo të denja për një institucion të tillë, simbol të kulturës kombëtare. 
Konkretisht mungojnë hapësirat fizike funksionale, gjë e cila ka përkeqësuar gradualisht 
ruajtjen dhe zhvillimin e fondit të librit, cilësinë e shërbimit ndaj lexuesit, kushtet e punës për 
punonjësit, krijimin e një perspektive afatgjatë dhe të qëndrueshme zhvillimi, bashkëpunimet 
me institucione homologe apo akademike brenda e jashtë vendit, etj. 
 
Mesazhi kryesor i auditimit: “Biblioteka Kombëtare dhe shërbimi bibliotekar, në 
bashkëpunim me qeverinë shqiptare dhe pushtetin vendor, të krijojnë një qasje të re në 
vlerësim të librit dhe shërbimit qytetar, me synim ruajtjen e kulturës kombëtare dhe rritjen e 
vetë‐edukimit të tij”. 
 
4. Performanca e KESH SHA, Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike 
Konteksti i auditimit: Sistemi elektro-energjetik shqiptar, si rezultat i akumulimit të 
problemeve në vijimësi pas viteve ’90, gjendet përballë sfidash shumë-dimensionale: me 
natyrë strategjike, teknologjike e operacionale, tregtare e financiare, duke vënë në rrezik jo 
vetëm zhvillimin e funksionimin normal të vetë këtij sistemi, por dhe integrimin e tij në 
sistemet rajonale të energjisë dhe investimet e reja për prodhimin e energjisë elektrike, si dhe 
duke u bërë pengesë serioze për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm të vendit tonë. Në 
këtë kuadër përfshihen edhe pasojat mbi KESH ShA, si operatori kryesor i këtij sistemi për 
furnizimin me energji elektrike, si dhe treguesit cilësorë në standardet tekniko-ekonomike të 
energjisë elektrike të furnizuar dhe mungesa e furnizimit të pandërprerë me energji elektrike 
për konsumatorët. Kjo për arsye se KESH ShA krahas prodhimit përgjigjet dhe për 
furnizimin publik me shumicë. 
Gjendja financiare e KESH ShA në fund të viti 2013 rezulton me mungesë të likuiditeteve si 
rezultat i blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve të CEZ Shpërndarje në 
shumën 53.735.648,3 mijë lekë; klientëve të pa arkëtuar, me vlerë të transferuar nga OST, 
prej 40.691.823 mijë lekë; nga pamundësia financiare me burime të vetat për blerjen e 
energjisë elektrike nga importi për garantimin e furnizimit me energji dhe mbulimin e 
humbjeve të CEZ Shpërndarje, si dhe blerjet nga HEC-et private dhe ato koncesionare, nga 
viti 2010 e në vazhdim, overdraftet e marra nga KESH ShA kanë pësuar rritje 3,4 herë, duke 
arritur në 214.926.755 euro ose 30.132.731.000 lekë në fundin e vitit 2013, etj. 
Aktualisht KESH ShA, për shkak të mënyrës së organizimit dhe administrimit, nivelit të 
hapjes së tregjeve, mungesës së strategjive afatgjata për zhvillimin e sektorit energjitik të 
shoqëruara me planin e masave të zbatimit dhe kostot përkatëse, ndërhyrjet qeveritare në dëm 
të saj, vendosjes së raporteve të detyrueshme me operatorë privatë, megjithëse funksionon si 
shoqëri publike, është në një pozitë të disfavorshme në këtë sektor për shkaqet e mësipërme, 
gjë që reflekton në fund të fundit cilësinë dhe koston e furnizimit me energji elektrike për 
taksapaguesit. 
 
Mesazhi i auditimit: “Ngarkimi me funksionin e prodhuesit publik të energjisë, garantimi i 
blerjes së energjisë së prodhuar nga HEC-et e dhëna me koncesion, si dhe ndërtimi i 
marrëdhënieve kontraktuale me çmime të rregulluara (të diktuara ose nga ERE, ose nga 
qeveria në marrëveshjet koncesionare), sigurimi i importit (blerjes) së energjisë elektrike për 
llogari të CEZ Shpërndarje (aktualisht OSHEE), jo vetëm që e kanë denatyruar funksionin 
themelor të një shoqërie publike (sigurimin e fitimit dhe rritjen e efektivitetit), por e kanë 
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zhytur atë në detyrime financiare ndaj klientëve, duke e bërë domosdoshmëri ndryshimin e 
mënyrës se funksionimit, administrimit dhe menaxhimit, nëpërmjet ndarjes së përgjegjësive 
(prodhimi nga blerja: importi dhe/ose blerja e energjisë nga HEC-et e dhëna me koncesion), 
si dhe hapjen e tregut të energjisë elektrike, të cilat do të reflektohen në fund të fundit në 
cilësinë dhe koston e furnizimit me energji elektrike të konsumatorëve.” 
 
5. Kurrikulat universitare dhe avancimi në karrierën akademike 
Konteksti i auditimit: Ky auditim bëhet për të vlerësuar reformat e thella dhe shumë-
planëshe të ndërmarra nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Institucione të ndryshme dhe 
Universitetet Publike në fushën e arsimit të lartë, promovimit të programeve, përmirësimit të 
kurrikulave, avancimit në karrierë të stafit akademik që përgatisin brezat e ardhshëm.  
Arsimi i lartë publik në vendin tonë po përballet aktualisht me një sërë sfidash të cilat kanë 
nevojë për vëmendjen e të gjithëve. Si një popullsi me moshë të re dhe arsim-dashëse, që 
tashmë po e kthen de-facto edhe arsimin e lartë në arsim të detyrueshëm, të rinjtë shqiptarë 
duhet të gëzojnë mundësinë për t’u arsimuar njësoj si bashkëmoshatarët e tyre në Perëndim. 
Implementimi i Kartës së Bolonjës, profilizimi i studentëve në programe që i përgjigjen dhe 
zhvillojnë tregun e punës, cilësia e mësim-dhënies dhe literatura e ofruar, laboratorët e punës 
dhe aksesi në informacion, janë disa nga drejtimet që kërkojnë vëmendje të posaçme, sepse 
investimi në arsim është investim afatgjatë dhe për një vend i vogël si i yni, me burime të 
kufizuara dhe të kaluar regresive, arsimi duhet të konceptohet si një avantazh strategjik 
kombëtar. 
Po kështu, avancimi në karrierë i stafit të kërkuesve të rinj, akordimi i gradave shkencore dhe 
titujve akademikë, origjinaliteti, koherenca dhe kohezioni i punëve kërkimore-shkencore që 
kryhen sot në fakultetet tona, janë trualli për kultivimin e brezave të ardhshëm. Veçanërisht 
sot, kur mundësinë e dhënies së titujve shkencorë e ka fituar edhe sektori privat i arsimit, 
sfidat për arsimin publik janë ato të rritjes së cilësisë, për ta përkthyer çdo gradë apo titull si 
shtim real të kapacitetit shkencor e profesional dhe jo si inflacion që priret të shkaktojë më 
shumë inflacion diplomash. 
 
Mesazhi kryesor i auditimit: “Kurrikulat universitare reflektojnë shkëputjen e arsimit të 
lartë publik nga tregu i punës. Ato janë të pambështetura nga studime vendase dhe kanë 
frekuencë të lartë ndryshimi, duke mos krijuar një traditë të konsoliduar arsimimi. 
Avancimi në karrierën akademike i studiuesve të rinj është fiktiv, artificial dhe pa vlerë të 
shtuar në tregun vendas e ndërkombëtar të kërkim-studimit apo tregut të punës.” 
 

*        * 
 
* 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 

75 
 

I. TREGUESIT E PLANIT TË BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 
I. MBI ZBATIMIN E PLANIT TË BUXHETIT TË SHTETIT BAZUAR NË LIGJIN 
NR. 119/2012, DATË 17.12.2012 ”PËR BUXHETIN E SHTETIT TË VITIT 2013 ME 
NDRYSHIMET. 
 
Buxheti i shtetit për vitin 2013, është bazuar në aktet e mëposhtme ligjore: 
 
1. Ligji nr. 119/2012 “Për buxhetin e vitit 2013”.  
2. Ligji nr. 166/2013 “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 6, datë 4.10.2013 
të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 119/2012 “Për buxhetin 
e shtetit të vitit 2013” 
3. Ligji nr.1/2014 “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 7, datë 14.12.2013 të 
Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 119/2012 “Për buxhetin e 
shtetit të vitit 2013”, të ndryshuar. 
 
 Bazuar në rregullimet e mësipërme, buxheti i shtetit për vitin 2013, paraqitet: 
 

 
Buxheti përbëhet nga buxheti i shtetit, buxheti vendor dhe fondet speciale: sigurimet 
shoqërore e sigurimet shëndetësore dhe kompensimi i pronareve konkretisht: Përbërja sipas 
buxheteve (nivelet) paraqitet: 
A. BUXHETI I SHTETIT  
-  Të ardhurat……………………………………… 256,112 milionë lekë 

-  Shpenzimet……………………………………… 339,602 milionë lekë 

-  Deficiti 83,490 milionë lekë 
 

B. BUXHETI VENDOR  
- Të ardhurat…………………………………………   28,580 milionë lekë 
Nga të cilat, granti i pakushtëzuar nga buxheti qendror     16,153 milionë lekë 
- Shpenzimet……………………………………….. 28,580 milionë lekë 
  
C. BUXHETI I SIGURIMEVE SHOQËRORE  
C/1. Skema e sigurimit të detyrueshëm shoqëror   
 a) Të ardhura gjithsej……………………………… 88,876 milionë lekë 
-   Nga kontributet…………………………………….   50,669 milionë lekë 
-   Transferimet nga buxheti i shtetit………………….   38,207 milionë lekë   
 b) Shpenzimet……………………………………….   88,876 milionë lekë 
 C/2.  Skema e sigurimit suplementar  
 a) Të ardhura gjithsej………………………………     5,108 milionë lekë 
 -  Nga kontributet…………………………………….         400 milionë lekë 
 -  Transferimet nga buxheti i shtetit………………….     4,708 milionë lekë 
 b) Shpenzimet ………………………………………     5,108 milionë lekë 
  
D. BUXHETI I SIGURIMEVE SHËNDETËSORE      
a) Të ardhura gjithsej……………………………….     30,736 milionë lekë 
 -  Nga kontributet dhe të tjera………………………..     7,310 milionë lekë 

• BUXHETI  
Të ardhurat          325,918 milionë lekë

Shpenzimet      409,408 milionë lekë

Deficiti       83,490  milionë lekë
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 - Transferimet nga buxheti i shtetit…………………..     23,426 milionë lekë 
b) Shpenzimet………………………………………..      30,736 milionë lekë 
  
E.FONDI PER KOMPENSIMIN LERE TE PRONAREVE  
a) Të ardhura gjithsej……………………………….     1,900 milionë lekë 
 -  Te ardhura të tjera………………………..     1,600 milionë lekë 
 - Transferimet nga buxheti i shtetit…………………..        300 milionë lekë 

b) Shpenzimet………………………………………..        1,900 milionë lekë 
 
-Kufiri i financimit të deficitit të buxhetit të shtetit nga burime të brendshme dhe të huaja 
është 83,490 milionë lekë, nga i cili 12,465 milionë lekë financohen nga të ardhurat e 
privatizimit.  
-Në rast të mosrealizimit të ardhurave të buxhetit dhe te ardhurave nga privatizimi huamarrja 
e brendshme për financimin e deficitit prej 71,025 milionë lekë nuk ndryshon.  
-Kufiri për rritjen vjetore të totalit ekzistues të borxhit të shtetit dhe atij të garantuar të shtetit, 
në dobi të palëve të treta përfituese, për vitin 2013, është 101,018 milionë lekë, i detajuar si 
më poshtë: 
1.Për huamarrjen vjetore neto, për mbështetjen buxhetore deri në 52, 820 milionë lekë. 
2.Për huamarrjen neto për financimin e projekteve të huaja, deri në 39, 497 milionë lekë. 
3.Për rritjen vjetore të garancive të shtetit, në dobi të palëve të treta përfituese, është 8,441 
milionë lekë.  
4.Kufiri për rritjen vjetore të stokut të borxhit, si rezultat i riskedulimit të borxheve të vjetra 
të huaja të papaguara, është 260 milionë lekë 
5.Niveli i stokut të borxhit shtetëror parashikohet të arrijë deri në 867,105 milionë lekë 
ndërsa niveli i garancive deri në 61,894 milionë lekë.  

II. TREGUESIT KRYESORË FISKALË TË BUXHETIT TË KONSOLIDUAR  
Treguesit fiskalë të planifikuar krahasuar me ata faktike të buxhetit të konsoliduar, dhe 
kundrejt PBB, ku tek treguesit e planifikuar janë përfshirë të gjitha ndryshimet ligjore të 
cituara mësipër  për vitin 2013 paraqiten :  
                                   Në milionë lekë 

Nr E M E R T I M I 
Buxheti 
fillestar 
2013 

 
Akti 
Normativ  
nr. 6 dt 
4.10.2013 

Akti 
Normativ 
nr. 7 dt 
14.12.2013 

Plani me 
ndryshime  Fakti  Diferenca  Ne %  Fakti / 

PBB 

1 2 3  4 5 6 7=6-7 8=6/5 9 

A 
TOTALI TE 
ARDHURAVE 360,661 321,918 325,918 325,918 327,178 -1,260 100.4 24.09 

I. Te ardhura nga ndihmat 11,995 7,880 7,880 7,880 5,738 -2,142 72.8 0.42 
II. Te ardhura tatimore 328,088 289,110 293,910 293,910 299,888 5,978 102.0 22.08 

II.1 
Nga Tatimet dhe 
Doganat 255,169 220,105 224,104 224,104 229,031 4,927 102.2 16.87 

II.2 
Te ardhura nga Pushteti 
Vendor 12,003 9.827 9,827 9,827 10,825 998 110.2 0.80 

II.3 
Te ardhura nga Fondet 
Speciale 60,916 59,979 59,979 59,979 60,033 54 100.1 4.42 

III. Te ardhura Jotatimore 20,578 24,128 24,128 24,128 21,553 -2,575 89.3 1.59 

B 
TOTALI  I 
SHPENZIMEVE 409,594 405,408 409,408   

409,408 394,118 -15,290 96.3 29.02 

I. Shpenzime Korrente 336,479 328,325 329,325   331,004  328,641 -2,363 99.3 4.20 
1 Personeli 71,904 71,648 71,648     71,538  70,716 -822 98.9 5.21 

2  Interesat 50,983 44,800 43,900     43,900    43,336 -564 98.7 3.19 

3  
Shpenzime Operative të  
Mirembajtejs 32,879 32,167 32,167  34,035 32,424 -1,611 95.3    2.39 
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4  Subvencionet 1,600 1,600 1,600       1,569      1,574 5 100.3 0.12 

6  
Shpenz per Fondet 
Speciale 128,457 128,120 128,120   

128,120 
  

127,643 -477 99.6 9.40 

7  
Shpenz per Buxhetin 
Vendor 29,256 28,580 28,580   

28,580 
  

29,787 1,207 104.2 2.19 

8  Shpenzime te tjera  21,400 21,410 23,310 23,262 23,161 -101 99.6    1.71 

 9 
Kompesimi per ish te 
perndjekurit politike 3,000 3,000 3,000 3,000 2,991 -9 99.7  

 0.22 

II. 
Fondi Rezerve, 
Kontigjenca 2,210 2,800 2,800 213 0 -213 0.0   

0.0 

III Shpenzime Kapitale 70,905 74,283 77,283 78,191 65,477 -12,714 83.7    4.82 

 C 
 DEFIÇITI I 
PËRGJITHSHËM -48,933 -83,489 -83,490 -83,490 -66,940 16,550 80.2 -4.93 

 1 
FINANCIMI 
DEFIÇITIT 48,933 83,489 83,490 83,490 66,940 -16,550 80.2 4.93 

 a.  Financim i brendshem 28,519 65,285 65,285 65,285 56,129 -9,156 86.0 4.13 
 b Financim i huaj 20,414 18,204 18,204 18,204 10,811 -7,393 59.4 0.80 
Burimi: Ministria e Financave 
 
Japim sqarimin se treguesit sa mësipër paraqitur në tabelë janë treguesit fiskalë mbi bazën e 
të cilës janë hartuar treguesit për buxhetin faktik të paraqitur nga Ministria e Financave në 
Këshill të Ministrave.  
 
Këto tregues janë të njëjtë me treguesit fiskalë të paraqitur në Publikimin e Ministrisë së 
Financave “Treguesit Fiskalë” Janar - Dhjetor 2013 në faqen ëeb të Ministrisë së Financave 
dhe ku në fund të tabelës me tregues të total vitit 2013 nga Ministria e Financave është vënë 
shënimi:“Në këto tabela rimbursimi i prapambetur për TVSH për kompaninë Kurum 
internacional i kryer në maj të 2013 për shumën 3473 milionë lekë, është paraqitur poshtë 
vijës së deficitit të buxhetit, në burimet e financimit të deficitit fiskal . Kjo paraqitje ndryshon 
nga tabelat fiskale të publikuara nga Drejtoria e Operacioneve të Thesarit në Rubrikën 
“Raportime /Thesari / Treguesit Fiskalë sipas Buxhetit të Konsoliduar”, ku ky transaksion 
paraqitet në të ardhurat e buxhetit, si minus të ardhura nga TVSH.”  

 
Treguesit e konsoliduar fiskale te buxhetit te shtetit per vitin 2013, rezultuan:  
Në mënyrë grafike, treguesit fiskalë të planifikuar të buxhetit të konsoliduar të vitit 2013, 
kundrejt niveleve të realizuara, paraqiten si më poshtë : 
 

Të ardhurat e përgjithshme të buxhetit të shtetit rezultuan në 24.1 % të PBB‐së kundrejt kundrejt 
24. %  të  PBB‐se  të  planifikuara  duke  reflektuar  një  tejkalim  të  lehtë  prej  0.1 %  të  PBB‐së.  Të 
ardhurat janë realizuar, rreth 327.18 miliardë lekë nga 325.92  miliardë lekë të planifikuara, me një 
tejkalim prej 1.26 miliardë lekë në të ardhurat e përgjithshme buxhetore.  
 
Shpenzimet e përgjithshme të buxhetit u realizuan në nivelin 29.02 % të PBB‐së nga 30.14 % të 
PBB‐së të planifikuar, duke reflektuar mosshpenzim te  fondeve në masën 15.3 miliardë  lekë ose 
1.12% të PBB‐së.  
 
Deficiti  i përgjithshëm e buxhetit  të  shtetit. Kundrejt PBB‐së ky  tregues per vitin 2013 arriti ne 
4.93 % të PBB‐së nga 3.5 % qe rezultoi ne vitin 2012.  
 
Borxhi Publik, rezultoi në vlerën 885,083 milionë lekë ose 65.18% të PBB‐së 
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Nga shqyrtimi i ecurisë të tre
shtetit të raportuara nga Minis
Për vitin 2013 referuar tregue
këtij viti, PBB-ja me të cilën 
Ministrisë së Financave është
(sipas VKM nr. 73,datë 23.01
e ndryshuar dhe faktin e buxh
 
III. MBI REALIZIMIN E 
2013. 
 
Konstatohet, se të ardhurat e p
të parashikuar, ose të shprehu
PBB-së.  Rreth 1.2 miliardë l
2013. Të ardhurat e buxhetit të

Nr. E M Ë R T I M I 

  TOTALI TE ARDHURAVE
I. Të ardhura nga ndihmat 
II. Të ardhura tatimore 
II.1 Nga Tatimet dhe Doganat 
1  Tatimi mbi Vlerën e Shtuar 
2  Tatimi mbi Fitimin 
3  Akcizat 
4  Tatimi mbi të Ardhurat Perso
5  Taksa Nacionale dhe të tjera 
6  Taksa Doganore 

‐100,000

‐50,000
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250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

te ardh

325,918

ETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 

guesve kryesorë makroekonomike dhe ata fi
stria e Financave rezulton : 
esve të buxhetit të planifikuar dhe faktikë n
është punuar në analizën e këtyre treguesve

ë 1,407,000 milionë lekë në terma nominalë 
.2013) dhe 1,358,000 milionë lekë në terma 
etit vjetor (sipas VKM nr. 34, datë 29.01.201

TE ARDHURAVE TE BUXHETIT SHT

përgjithshme buxhetore janë realizuar në rreth
ura në raport më PBB-në kanë rezultuar në 
lekë, rezulton Tejkalimi i të ardhurave të pla
ë shtetit të analizuar sipas zërave paraqiten:  

Plani me 
ndryshime  Fakti  Diferenca  N

p

E 325,918 327,178 1,260 1
7,880 5,738 -2,142 7
293,910 299,888 5,978 1
224,104 229,031 4,927 1
109,091 111,940 2,849 1
15,016 15,119 104 1
37,349 38,151 802 1

onale 28,412 29,570 1,159 1
28,655 28,454 -201 9
5,582 5,797 215 1

hura shpenzime deficit

8

409,408

‐83490

327,178 394,118

‐

78 

 

iskalë të buxhetit të 

në raportin fiskal të 
e sipas raportimit të 

për planin fillestar 
nominal për planin 
4).  

TETIT TE VITIT 

h 100.4 % të nivelit 
nivelin 24.09 % të 
anifikuara për vitin 

 milionë lekë 

Në 
përqindje 

Fakti 
%/PBB 

100.4 24.1 
72.8 0.42 
102.0 22.1 
102.2 16.9 
102.6 8..2 
100.7 1.11 
102.1 2.81 
104.1 2.18 
99.3 2.10 
103.8 0.43 

‐66940
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II.2 Të ardhura nga Pushteti Vendor 9,827 10,825 998 110.2 0.80 
1  Taksa lokale 5,616 6,396 780 113.9 0.47 
2  Tatimi mbi Pasurine (ndertesat) 2,407 2,454 47 101.9 0.18 
3  Tatimi mbi Biznesin e vogel 1,803 1,975 172 109.5 0.15 
II.3 Të ardhura nga Fondet Speciale 59,979 60,032 53 100.1 4.42 
1  Sigurimi Shoqeror 51,069 51,064 -5 100.0 3.76 
2  Sigurimi Shendetsor 7,310 7,410 100 101.4 0.55 

3  
Të ardhura  Komp ne Vlere të 
Pronareve  1,600 1,559 -41 97.4 0.11 

III. Të ardhura Jotatimore 24,128 21,553 -2,575 89.3 1.59 
1  Tran.Fitimi nga Banka e Shqiperise 5,200 4,628 -572 89.0 0.34 
2  Të ardhura nga Inst.Buxhetore 11,728 9,987 -1,741 85.2 0.74 
3  Dividenti 1,500 943 -557 62.9 0.07 
4  Tarifat e sherbimeve 2,900 3,133 233 108.0 0.23 
5  Të tjera 2,800 2,862 62 102.2 0.21 

Burimi i të dhënave MF  

 
Ecuria e të ardhurave të buxhetit të shtetit sipas kategorive të të ardhurave paraqitet:  

 
 
III.1 Të ardhurat nga ndihmat 
 
Për vitin 2013 të ardhurat nga ndihmat u realizuan ne rreth 73% duke reflektuar nje mos 
realizim prej rreth 2.1 miliardë lekë. Kundrejt totalit të të ardhurave të realizuara këtë vit, ato 
zënë rreth 1.76 % ndërsa , kundrejt PBB-së, rezultojnë në një nivel prej 0.42 %. Në mënyrë 
grafike, trendi i realizimit të të ardhurave nga ndihmat për periudhën 2007-2013 paraqitet: 
 

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
milionë lekë

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A. Ndihmat 1280 4228 4430 4605 3811 5559 5738

A.Tatime dhe dogana 176808 205292 208870 223019 235509 232591 229031

A.Pushteti vendor 9366 11307 12149 11898 11792 10859 10825

A.Buxheti i pavarur 41989 47822 49812 53647 56632 57411 60032

A.Jotatimore 22112 22588 23720 31552 22731 23963 21553

Ecuria e realizimit të të ardhurave të buxhetit në vite
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III.2 Të ardhurat tatimore  
 
Të ardhurat tatimore referuar treguesve të planifikuar dhe të rezultuar në fund të vitit janë 
realizuar në rreth 102 % të nivelit të parashikuar ose rreth 5.9 miliardë lekë, më shumë, 
kundrejt planit përfundimtar me ndryshime ndërsa kundrejt planit fillestar rezulton 
mosrealizimi ne rreth 28.2 miliarde lekë.  
Ky tregues kundrejt PBB-se gjatë ketij viti shënoi nivelin prej 22.1  %. 
Referuar analizës se treguesve të realizimit të  të ardhurave tatimore rezulton se impakt 
pozitiv në këtë drejtim, kanë dhënë  realizimi dhe tejkalimi i planit të korrektuar “Nga tatimet 
dhe doganat” ku me tejkalim paraqiten “ Tatim mbi fitimin”, “Akcizat”, “Tatim mbi të 
ardhurat personale”, “Taksa doganore”. Ndikim pozitiv kanë pasur dhe realizimi i të 
ardhurave nga Pushteti Vendor si dhe realizimi i të ardhurave nga Fondet Speciale referuar 
planit të korrektuar të cilat paraqiten me realizim mbi 100 %, por duhet theksuar se në të 
gjitha rastet plani i korrektuar është më i ulët se nivelet e planifikimit fillestar.  
Në grupin e të ardhurave nga tatimet dhe doganat peshën më të madhe e kanë të ardhurat 
nga TVSH të cilat përfaqësojnë 48.8 % të totalit të këtij grupi dhe qe ne raport me PBB-në 
rezultojnë me një nivel prej 8.2 %.Ato paraqiten me një realizim 102.6 % dhe me një tejkalim 
prej 2.8 miliardë lekë.  
Në mënyrë progresive realizimi i të ardhurave nga tatim doganat grafikisht paraqitet :  
 

 
 
 
3.2.a Mbi administrimin e të ardhurave buxhetore nga organet tatimore 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ardh.Ndihmat 1280 4228 4430 4605 3811 5559 5738
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5559 5738
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Plani i të ardhurave tatimore është realizuar në rreth 105.7 % të kuotave të planifikuara me 
nje tejkalim prej rreth 4.6 miliardë lekë. Të ardhurat nga tatimet u realizuar në shumën 91,322 
milionë lekë kundrejt 86,570 milionë lekë të planifikuara. Për vitin 2013 konstatohet se 
buxhetit fillestar është korrektuar dy herë gjatë vitit dhe me Aktin Normativ nr.6 datë 
04.10.2013 plani i te ardhurave u ul me 14.8 miliardë lekë ndersa rishikimi në fund të vitit i të 
ardhurave nga tatimet rezulton me një rritje të planit prej 2.1 miliardë lekë. Realizimi faktik i 
të ardhurave kundrejt planit fillestar rezulton në rreth 8 miliardë më pak.  
Në muajin Shkurt 2014 me shkresë të Ministrit të Financave nr. 2144 prot, datë 18.02.2014 i 
është dërguar Drejtorisë së Përgjithshme Tatimeve detajimi (ndryshimi) i planit të të 
ardhurave të pritshme për vitin 2013 bazuar me aktin normativ nr. 7, date 14.12.2013.  
 Ky ndryshim ka rritur planin e të ardhurave të pritshme në krahasim me planin e ndryshuar 
me Aktin Normativ të Tetorit 2013, me shkresë të Ministrit të Financave nr.15453 prot, datë 
10.10.2013.  Plani është rritur nga 84.4 miliardë lekë në 86.6 miliardë lekë.  
Më poshtë paraqesim grafikisht ndryshimet e planit të të ardhurave përgjatë vitit 2013 dhe 
realizimin faktik në fund të vitit.  
 

 
Burimi: DPT 
 

1. Mbi realizimin e të ardhurave tatimore sipas strukturës 
Kontribut më të madh në realizimin e planit në të ardhurat e mbledhura nga administrata 
tatimore vjen nga treguesit e tatimeve me 105 % ndërsa me mosrealizim paraqiten treguesit e 
sigurimeve me 99.5%. Në këtë realizim nga treguesit e tatimeve ndikim më të madh kanë 
patur treguesit e taksave nacionale. 
Nëse i referohemi evolucionit në vite të peshës së secilit prej treguesve kryesore të mbledhur 
vihet re se ka një rritje konstante të peshës që zë tatimi mbi të ardhurat personale, ndërkohë 
që tatimi mbi fitimin ka pësuar rënie. 
Efektin më të madh në këtë rritje të të ardhurave e kanë zënë të ardhurat e përftuara nga  rritja 
e kontribuesve të punësuar në sektorin shtetëror dhe më pak nga kontribuesit të punësuar në 
sektorin privat. 
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Nëse analizojmë strukturën e 
lartë të tatimit mbi të ardhu
regresive, mbi konsumin, vazh
Grafiku: Pesha e tatimeve në tota

        Burimi I informacionit DPT, pë

Në vitin 2013, në krahasim 
Ardhurat Personale dhe e TVS
Grafiku: Pesha e tatimeve në tota
 

          Burimi I informacionit DPT, pë
 

2. Tatimi mbi Vlerën e Shtu
Tatimi mbi Vlerën e Shtuar 
shtetit. Kjo rritje është e njëko
e tij në të ardhurat totale në k
2013, nga administrata tatimo
lekë plan dhe 23.9 miliard lek
vogël se ajo e realizuar në vit
lekë në vitin 2013). Një ndër f
vitin 2013 (nga 7 miliard lek
faktorët e tjerë për këtë ecuri

ETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 

të ardhurave tatimore për vitin 2013 kemi p
urat personale, ndërkohë që TVSH, si për
hdon të mbetet me peshën më të lartë në të ar
alin e të ardhurave për vitin 2013 

ërpunuar nga KLSH 

me vitin 2012, vihet re një rritje e peshës 
SH-së, ndërkohë që ka një rënie të peshës së T
alin e të ardhurave për vitin 2012 

ërpunuar nga KLSH 

ar 
mbetet burimi më i rëndësishëm i të ardhur

ohshme si në madhësi të tatimit të mbledhur a
krahasim me treguesit e tjerë. Nga krahasimi
ore konstatohet realizim për TVSH-në prej 10
kë fakt), ndërkohë që TVSH e realizuar për vit
tin 2012 (24.8 miliard lekë fakt në vitin 201
faktorët për këtë rënie është rritja e rimbursim
kë në 2012 në 7.4 miliard në 2013), ndërk
i negative. KLSH e ka të pamundur të nxjer

82 

përsëri një peshë të 
rfaqsues i tatimeve 
rdhura. 

 

së Tatimit mbi të 
Taksave Nacionale. 

rave në buxhetin e 
ashtu dhe në peshën 
i plan-fakt për vitin 
05.1% (22.8 miliard 
tin 2013 është më e 

12 dhe 23.9 miliard 
mit nga viti 2012 në 
kohë që nuk dihen 
rrë konkluzione për 
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faktorët kryesor që kontribuojnë në gjenerimin e të ardhurave të këtij tatimi kryesor, kjo për 
shkak të pengesave të nxjerra nga adiministrata tatimore. 
 

3. Taksat Nacionale e të tjera 
Plani për të ardhurat nga taksat nacionale, vetëm nga administrata tatimore pa administratën 
doganore, është realizuar me 111%, ndërkohë që  në krahasim me vitin 2012 ka një rritje të 
lehtë. Vihet re një rritje e peshës së këtij zëri në totalin e të ardhurave nga viti 2012 në vitin 
2013. Kontribuesi kryesor në këto të ardhura tatimore është Taksa e Qarkullimit dhe 
Karburantit. Vihet re një rritje e peshës së këtij tatimi nga viti 2012 në vitin 2013 (nga 13% 
në 15%), e ardhura tatimore zonë jashtë infulencës së performacës së punës së administratës 
tatimore. 
 

4. Tatimi mbi të ardhurat nga biznesi 
Si përfaqsuesi më me peshë i këtij klasifikimi, Tatimi mbi Fitimin paraqitet me realizim të 
planit prej 100.7% (15 miliard lekë plan dhe 15.1 miliard lekë fakt). Nga krahasimi me vitin 
2012 ka rënie me faktin (16.8 miliard fakt 2012 me 15.1 miliard fakt 2013), ndërkohë që ka 
një rritje të peshës së të ardhurave në totalin e tyre për këtë zë. Nuk dihen shkaqet e kësaj 
rënie përtej rënies së normës së shpallur. 
 

5. Tatimi mbi të Ardhurat Personale 
Për Tatimin mbi të Ardhurat Personale kemi realizim prej 104% (28.4 miliard lekë plan dhe 
29.5 miliard lekë fakt). Ka një rritje të faktit nga viti 2012 në vitin 2013 me 5.6%. Në nivel 
kontribuesi në sektorin privat vihet re një rritje e numrit të kontribuesve (nga 267,982 në vitin 
2012 në 281,069 në vitin 2013) dhe rënie e pagesës për çdo kontribues.  
 

Analiza në nivel Drejtorie Rajonale 
Për vitin 2013 plani i detajuar i të ardhurave sipas Drejtorive Rajonale të Tatimeve paraqitet: 
 

                                                                                                                     milionë lekë  

Nr EMËRTIMI Total Neto Tvsh Tatim Fitimi Tatim të Ardhura  
Personale 

Taksa Nacionale 
etj. 

1 D.R. Tatimore Berat 890  187  165  497      65  

2 D.R. Tatimore Dibra 736  133  89  433  108  

3 D.R. Tatimore Durresi 9,480  858  723  1,588  6,445  

4 D.R. Tatimore Elbasani 1,895  491  230  933  273  

5 D.R. Tatimore Fieri 1,949  398  457  915  213  

6 D.R. Tatimore Gjirokastra 759  156  106  404  114  

7 D.R. Tatimore Korca 1,729  429  241  836  252  

8 D.R. Tatimore Kukësi 410  62  51  291  27  

9 D.R. Tatimore Lezha 833  195  144  456  58  

10 D.R. Tatimore Saranda 574  203  97  234  37  

11 D.R. Tatimore Shkodra 1,360  281  241  847  35  

12 D.R. Tatimore Tirana 17,131  4,211  2,394  8,985  1,896  

13 Njësia Tatimpaguesve të Medhenj 46,661  14,809  9,764  11,337  9,988  

14 D.R. Tatimore Vlora   2,161  363  313  654  857  

TOTALI 86,570   22,775  15,015  28,412  20,368  

Burimi : DPT 
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Realizimi i planit paraqitet:       milionë lekë  
Nr  EMËRTIMI  Total Neto Tvsh Tatim 

Fitimi 
Tatim të 
Ardhura 
Personale 

Taksa  
Nacionale e 
të tjera  

1    D.R. Tatimore Berat 914    196    182    470    66   
2    D.R. Tatimore Dibra 722    96    100    426    99   
3    D.R. Tatimore Durresi 9,108    760    718    1,452    6,178   
4    D.R. Tatimore Elbasani 1,923    604    189    883    248   

5    D.R. Tatimore Fieri 1,890    452    423    826    189   
6    D.R. Tatimore Gjirokastra 977    156    82    380    359   
7    D.R. Tatimore Korca 1,649    442    213    749    244   
8    D.R. Tatimore Kukësi 427    74    38    287    29   
9    D.R. Tatimore Lezha 831    206    135    423      67   
10    D.R. Tatimore Saranda 499    153    90    195    60   
11    D.R. Tatimore Shkodra 1,410    295    221    775    119   
12    D.R. Tatimore Tirana 20,202    5,189    2,408    9,128    3,477   
13    Njësia Tat. të Medhenj 47,800    14,992    10,068    12,940    9,800   
14    D.R. Tatimore Vlora 2,967    321    251    611    1,784   

 15   TOTALI  91,322      23,937      15,119      29,545      22,721     
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2,161   Plani i detajuar i të ardhurave
2013 
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Më poshtë paraqitet realizimi i planit në % sipas Drejtorive rajonale të tatimeve : 
 

Nr  EMËRTIMI Total Neto Tvsh T Fitimi A Personale T Nacionale 
Etj 

1 D.R. Tatimore Berat 102,7% 104,8% 110,4% 94,7% 102,0%
2 D.R. Tatimore Dibra 98,0% 72,1% 113,0% 98,4% 92,0%
3 D.R. Tatimore Durresi 96,1% 88,6% 99,3% 91,4% 95,9%
4 D.R. Tatimore Elbasani 101,5% 122,9% 81,9% 94,6% 91,1%
5 D.R. Tatimore Fieri 97,0% 113,8% 92,6% 90,2% 89,0%
6 D.R. Tatimore Gjirokastra 128,6% 100,0% 77,2% 94,1% 314,0%
7 D.R. Tatimore Korca 95,3% 103,0% 88,5% 89,5% 96,9%
8 D.R. Tatimore Kukës 104,1% 118,0% 75,3% 98,4% 108,3%
9 D.R. Tatimore Lezha 99,8% 105,9% 93,8% 92,7% 116,7%
10 D.R. Tatimore Saranda 87,0% 75,6% 92,9% 83,6% 162,0%
11 D.R. Tatimore Shkodra 103,7% 105,1% 91,7% 91,4% 337,0%
12 D.R Tatimore Tirana 117,9% 123,2% 100,6% 101,6% 183,4%
13 Njësia Tat. të Medhenj 102,4% 101,2% 103,1% 114,1% 98,1%
14 D.R. Tatimore Vlora 137,3% 88,6% 80,1% 93,4% 208,1%
 Totali fakt / plan 105,5% 105,1% 100,7% 104,0% 111,6%
Burimi: DPT 
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Planikimi i të ardhurave të pritshme të vitit 2013 nuk reflekton faktin. Diferencat e mëdha në 
këtë paparashikueshmëri tregojnë për një punë të dobët në përgatitjen e planit vjetor të të 
ardhurave të pritshme nga administrata tatimore. Kjo paparashikueshmëri shprehet sidomos 
në planifikimin sipas D.R.T-ve të taksave nacionale dhe etj. 
 
6. Borxhi Tatimor 

Borxhi tatimor është rritur nga 69.9 miliard në fillim të vitit 2013 në 79.2 miliard në fund të 
vitit 2013. Përveç faktit se ka një rritje të nivelit të borxhit si dhe një rritje të ritmit të rritjes 
së tij. Në vitin 2012 borxhi është rritur me 5,201 milion lekë, në krahasim me rritjen e borxhit 
për vitin 2013 prej 9,298 milion lekë.    
        në milionë lekë 

EMËRTIMI Fund 2012 Fund 2013 
Niveli i borxhit 69,936 79,234 
Shtesa e vitit 5,201 9,297 

 
Kontribues në këtë rritje të nivelit të borxhit mbeten të njëjtat DRT, ato të Njësisë së 
Tatimpaguesve të Mëdhenjë dhe DRT Tiranë. DRT Elbasan ka shtuar gjithashtu borxhin me 
2,713 milion lekë.  
Vihet re një rënie e numrit të subjekteve me borxh dhe një rritje të mesatares së borxhit për 
secilin tatimpagues (nga 698 milion lekë në fund 2012 në 974 milion lekë në fund 2013. 
           

Fund Viti 2012 Fund Viti 2013 

Numër 
subjektesh 

Vlerë 
milionë/lekë 

Borxh /  
tatimpagues

Numër 
subjektesh 

Vlerë 
milionë/lekë

Borxh / 
tatimpagues 

100,168 69,936 698 81,388 79,234 974 
                 Burimi: KLSH 
 
Si pasojë edhe e këtij fenomeni efektiviteti i arkëtimit të masave të marra për rekuperimin e 
borxhit ka një rënie të theksuar.  
Vihet re një rritje e borxhit të vjetër në krahasim me borxhin e ri. Kjo rritje në peshë tregon 
për një nivel të lartë të “zonës së riskut” të borxhit, si një borxh i paarkëtueshëm.  
          mijë lekë 

MOSHA 
E 
BORXHIT 

01.01.2013 31.12.2013 Diferencë 

nr.rast shuma nr.rast Shuma nr.rast shuma 
Borxhi deri në 3 muaj 37,043 7,152,907 18,786 3.664.536 (18,257) (3,488,371) 
Borxhi nga 3 - 6 muaj 50,677 8,116,533 30,874 4,706,345 (19,803) (3,410,188) 
Borxhi  nga 6-12 muaj 92,397 15,692,815 43,109 7,015,502 (49,288) (8,677,313) 
Borxhi  nga 1-2 vjet 109,794 21,006,383 94,444 26,192,017 (15,350) 5,185,634  
Borxhi  nga 2-5 vjet 80,620 11,063,635 141,295 26,135,223 60,675  15,071,588 
Borxhi mbi 5 vjet 38,755 6,904,439 59,162 11,521,047 20,407  4,616,608  

     Burimi: KLSH 
 
Mosha e borxhit është tjetër tregues i natyrës së tij. Vihet re një rritje e borxhit të vjetër. 
Borxhi mbi dy vjet për vitin 2013 përbën 47.5% të totali të borxhit. Borxhi mbi dy vjet në 
vitin 2013 është në 37,656 milion lekë, në vitin 2012 ka qenë 17,968 milion lekë, duke u 
rritur me 19,688 milion lekë. Numri i rasteve është rritur me 81,082, nga 119,375 në 200,457. 
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Nëse krahasojmë masat shtrënguese për rekuperimin e borxhit të vendosura në vitin 2012 dhe 
në vitin 2013, vihet re se ka rënie në masat e marra.  
mijë lekë 

NR Llojet e masave shtrenguese 
Të Vendosura 2012 Të Vendosura 2013 Diferencë 

Nr.rast Shuma Nr.rast Shuma Nr.rast Shuma 

1 Njoftim për pagesë 36,271 10,361,089 45,272 19,134,258 9,001 8,773,169 

2 Urdher bllokime të llogarive 
bankare 33,314 13,522,563 32,261 12,242,540 (1,053) (1,280,023) 

3 
Njoftim i përgjithshem për 
vendosje të barrës 
hipotekore e siguruese. 

3,760 3,034,552 5,544 5,931,382 1,784 2,896,830 

4 
Njoftim të Tatimpaguesit 
për vendosjen e Masave të 
Sigurisë 

3,170 3,066,385 2,936 5,104,175 (234) 2,037,790 

5 Njoftim për vendosjen e 
Barrës Hipotekore 14,495 6,114,947 13,170 5,793,884 (1,325) (321,063) 

6 Njoftim për vendosjen e 
Barrës Siguruese 13,227 5,386,924 12,605 5,584,841 (622) 197,917 

7 Urdhër Sekuestrimi të 
Pasurisë 1,131 1,096,844 811 2,381,374 (320) 1,284,530 

8 Njoftim për vendosje 
Urdhër Bllokimi në Dogane 961 3,411,360 2,487 9,762,601 1,526 6,351,241 

Burimi: DPT, përpunuar KLSH 
 
Administrata tatimore paraqitet me më shumë masa të marra në njoftimet që i bën subjekteve 
tatimpaguese dhe në bllokimin në hipotekë përmes vendosjes së barrës siguruese. 
Niveli i këtij borxhi të vjetër ulet vetëm me marrjen paraprake të masave shtrënguese, në 
kohë dhe të sakta. Këto masa duhet t`i referohen më shumë borxhit të vjetër, duke mos i 
diferencuar tatimpaguesit. Kjo bie në kundërshtim me parimin e administrimit tatimor të 
zbatimit të njëjtë dhe efektiv të legjislacionit nga ana e administratës tatimore. 
Afate të ndryshme të vjetërsisë së borxhit kërkojnë masa të ndryshme shtrënguese. 
Respektimi i afateve në pagesat e detyrimeve të prapambetura në rastet e lidhjes së 
marveshjeve për skadencimin e detyrimit kërkon aksesimin e informacionit specifik për 
secilin subjekt, informacion që nuk është i mundur të auditohet për shkak të pengesave 
artificiale të krijuara nga administrata e tatimeve.  
Efektiviteti i masave disiplinore ka një rënie të konsiderueshme. Kjo shprehet si më poshtë: 
                                                                         mijë lekë 

VITI Vlerë e 
Vendosur 

Vlerë e 
Arkëtuar Diferencë 

Viti 2012 3,411,360 9,762,601 6,351,241 
Viti 2013 9,762,601 5,020,027 (4,742,574) 

                                              Burimi: KLSH 
Përvec faktit se ka një rritje të nivelit të borxhit ka dhe një ritje të ritmit të rritjes së tij. 
Gjithashtu vihet re se ka një rënie të numrit të subjekteve me borxh, që duke patur parasysh 
rritjen e vlerës së borxhit për subjekt, gjë që nënkupton rritje të subjekteve me borxh më të 
madh dhe pakësimin e subjekteve me borxh me vlerë më të vogël. Masat që merr 
administrata tatimore duhet të mos diferencojë tatimpaguesit dhe ti referohet vlerës së borxhit 
dhe jo se kush e përfaqëson atë. Si pasojë edhe e këtij fenomeni efektiviteti i arkëtimit të 
masave të marra për rekuperimin e borxhit ka një rënie të theksuar. Vihet re një rritje e 
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borxhit të vjetër në krahasim me borxhin e ri. Kjo rritje në peshë tregon për një nivel të lartë 
të “zonës së rriskut” të borxhit, si një borxh i paarkëtueshëm. Në bazë të raportimeve për 
qëllim auditimi për shkak të kufizimeve nga DPT nuk mund të vlerësohet përputhshmëria e 
veprimeve për t`u shprehur mbi saktësinë e informacionit të përgatitur nga strukturat e DPT-
së.  
 
7. Mbi pamundësinë për të audituar të ardhurat në DPT  
 
Një problem tepër shqetësues dhe tejet pengues për KLSH-në për ushtrimin e detyrave të tij 
kushtetuese dhe ligjore që vazhdon prej vitesh dhe kërkon zgjidhje, është konflikti i 
kompetencave të krijuara artificialisht ndërmjet KLSH dhe Drejtorisë së Përgjithshme të 
Tatimeve. KLSH shpreson nga Kuvendi në miratimin e ligjit të ri për ta sanksionuar por ligji 
aktual nuk e pengon KLSH në këtë drejtim, është arroganca e DPT ajo që e ka penguar gjithë 
këto vite KLSH të auditojë Administratën Tatimore. DPT, aktualisht është i vetmi institucion 
shtetëror që nuk i nënshtrohet plotësisht procesit të auditimit të mbledhjes së të ardhurave, siç 
përcaktohet në Deklaratën e Limës ose ndryshe Kushtetuta e Institucioneve Supreme të 
Auditimit, në Kushtetutën e Shqipërisë, Ligjin Organik të KLSH-së dhe në standardet 
ndërkombëtare të auditimit.  
DPT dhe Drejtoritë Rajonale Tatimore në varësi të saj, në interpretim të gabuar të dispozitave 
ligjore në fuqi, kanë ndërhyrë në të drejtat dhe kompetencat që i takojnë ekskluzivisht KLSH-
së, si Institucioni Suprem i Auditimit, nëpërmjet mosvënies në dispozicion të 
dokumentacionit të kërkuar prej tij në zbatim të programeve të auditimit dhe të vendosjes së 
procedurave kufizuese "ekstra ligjore", nëpërmjet të cilave kërkohet miratimi paraprak nga 
ana e DPT-së, i programeve të auditimit të KLSH dhe dokumentacionit që do t’i vihet atij në 
dispozicion. 
Përpjekjet e KLSH-së për zgjidhjen me mirëkuptim dhe në rrugë administrative të konfliktit 
të mësipërm të kompetencave kanë qenë të vazhdueshme, madje për këtë janë ndjekur të 
gjitha hapat e nevojshëm për arritjen e nënshkrimit të një memorandumi mirëkuptimi 
ndërmjet KLSH-së, DPT-së dhe Ministrisë së Financave. Ndonëse në lidhje me këtë 
iniciativë ndërinstitucionale, me mirëkuptimin dhe dakordësinë e Ministrit të Financave, në 
fillimet e vitit 2013 e këtej u arrit të përgatitej edhe një draft memorandum, DPT e ka lënë 
këtë çështje në heshtje të plotë institucionale.  
Për pasojë, ndërmjet institucionit të KLSH dhe DPT vazhdon të jetë e pranishme situata e 
konfliktit të kompetencave dhe e pengimit të KLSH-së në ushtrimin e funksioneve të tij 
audituese.  
Për këtë konflikt, i jemi drejtuar Gjykatës së Apelit Tiranë ku me vendimin nr. 83, datë 
29.10.2013, Gjykata e Apelit, Tiranë në lidhje me nenet 24 dhe 25 të Ligjit nr. 9920, datë 
19.05.2008 “Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, shprehet si 
më poshtë: 
“Neni 25 i ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”, në të pesë 
pikat e tij, rregullon vetëm veprimtarinë e nëpunësve dhe punonjësve të administratës 
tatimore, duke u përcaktuar atyre detyrimin e ruajtjes dhe përdorimit nga ana e tyre në 
mënyrën e duhur të “informacioneve që lidhen me tatimpaguesin”si dhe rastin kur ata mund 
ta shkëmbejnë këtë informacion me institucionet apo individët me të cilët ata kanë 
marrëveshje, dhe për rrjedhojë ky nen nuk ka të bëjë aspak me KLSH-në dhe të drejtën e këtij 
institucioni për të marrë informacionin e kërkuar nga subjektet e audituara. 
 
Ruajtja e konfidencialitetit nga ana e punonjësve të administratës tatimore, sipas 
përcaktimeve të bëra në nenin 25 të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore 
në RSH”, nuk nënkupton mosdhënien e këtij informacioni organeve të tjera shtetërore, në 
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rastin konkret KLSH-së, të cilat kanë të përcaktuar me ligj detyrimin dhe të drejtën për 
shqyrtimin e këtij informacioni.  
“Organet e administratës tatimore, nëpërmjet interpretimit të gabuar të këtij neni (neni 24), 
kanë vepruar në kundërshtim me përcaktimet e bëra nga ana e tij në lidhje me detyrimin që 
këto organe kanë në drejtim të dhënies së informacionit të kërkuar nga ana e Kontrollit të 
Lartë të Shtetit”. Sipas këtij neni, informacioni tatimor në lidhje me tatimpaguesit u ofrohet 
autoriteteve të përcaktuara në këtë nen (një ndër to është edhe KLSH) duke plotësuar dy 
kushte: të depozitojnë një kërkesë me shkrim pranë organit të administratës tatimore që i 
administron këto dokumente dhe të verifikohen rrethanat e përcaktuara në gërmën c, të këtij 
neni. 
Referuar nenit 24 të sipërcituar, Kontrollit të Lartë të Shtetit i jepet “informacioni tatimor 
për tatimpaguesin”. Duke u shprehur në këtë mënyrë, ky nen i jep akses Kontrollit të Lartë të 
Shtetit në këtë informacion të tatimpaguesit, pavarësisht faktit se si mund të konsiderohet ai 
nga legjislacioni apo administrata tatimore si konfidencial apo jo konfidencial, pasi në 
vetvete ai është “Informacion tatimor për tatimpaguesin”.  
 
DPT, edhe pse me vendimin nr. 83, datë 29.10.2013 të Gjykatës së Apelit, Tiranë, sa më 
sipër, është e detyruar të plotësoj kërkesat e KLSH për të vënë në dispozicion sipas 
përcaktimeve ligjore dokumentacionin e kërkuar për qëllime të auditimit, nuk ka lejuar 
KLSH të ushtroj auditim të plotë sipas standardeve, si në Drejtoritë Rajonale Berat, Elbasan 
ashtu dhe në DPT ku, duke mos pranuar të auditohej në mjetet që administrojnë detyrimet 
tatimore, kufizoi në shkallë të gjerë qëllimin e auditimit për të konkluduar mbi 
përputhshmërinë e veprimtarisë së DPT me kërkesat dhe krireret e ligjit nr. 9920, datë 
19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” objekti i të cilit, neni 1, 
është “Ky ligj rregullon procedurat për administrimin e detyrimeve tatimore në Republikën e 
Shqipërisë, si dhe parimet e organizimit e të funksionimit të administratës tatimore në 
Republikën e Shqipërisë”. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, duke mos lejuar KLSH të 
auditojë në mjetet e administrimit tatimor bën të pamundur verifikimin e saktësisë së 
treguesve të paraqitur nga statistikat e DPT për të vlerësuar shkallën e përputhshmërisë me 
burimin e krijimit të tyre. Përveç sa më sipër, në auditimin e ushtruar në DPT, qëllimi i 
auditimit u kufizua edhe më tej si rezultat i pengesave për auditimin në drejtim të 
funksionimit të sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit si dhe në fushën e 
menaxhimit të marrëdhënieve të punës duke mos lejuar vlerësimin e përputhshmërisë së 
veprimtarisë së DPT në lidhje me shpenzimet për paga dhe shpërblimet e lidhura me 
performancën në punë apo kritere të tjera nën petkun e mbrojtjes së të dhënave personale. 
KLSH në këtë auditim shumëfishoi përpjekjet institucionale për të krijuar hapësirë për 
auditim të plotë sipas standardeve duke shkëmbyer disa korespondenca zyrtare me DPT 
përveç përpjekjeve konkrete gjatë auditimit në DPT, si dhe duke vënë në dijeni njëkohësisht 
Ministrin e Financave me shkresën nr. 432/7, datë. 26.6.2014 për pengesat e qëllimshme dhe 
të pabazuara në ligj të DPT, për vënien në dispozicion të KLSH të evidencës së mjaftueshme 
nga ana sasiore dhe cilësore për qëllime të auditimit. Në këto rrethana, mbështetur në 
standardet ndërkombëtare të auditimit ISSAI 4100.149.b) të INTOSAI, për arsye të kufizimit 
në shkallë të gjerë të qëllimit të auditimit, Kontrolli i Lartë i Shtetit e ka të pamundur të japë 
nje opinion te kualifikuar mbi përputhshmërinë e veprimtarisë së Drejtorisë së Përgjithshme 
të Tatimeve për vitin 2013, me kërkesat dhe kriteret e ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 
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Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, kryesisht, si dhe legjislacionit 
tjetër në fuqi.  

KLSH, me Vendimin e Kryetarit të KLSH nr. 432/12, datë 06.08.2014, vendosi mosdhënien 
e një opinioni të kualifikuar, nga ana e KLSH, në lidhje me përputhshmërinë e veprimtarisë 
së Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve për vitin 2013, me kërkesat dhe kriteret e ligjit nr. 
9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, 
kryesisht, si dhe legjislacionit tjetër në fuqi, për shkak të pamundësisë për të arritur në 
konkluzione të sakta, të paraqitur në rezultatet e auditimit dhe përfundimin e Raportit të 
Auditimit, si pasojë e mosvënies në dispozicion nga Drejtuesit e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Tatimeve të informacionit dhe dokumentacionit të kërkuar nga ana e KLSH. Sa relatuar në 
Raportin e Auditimit dhe Vendimin e Kryetarit të KLSH nr. 432/12, date 06.08.2014, KLSH 
nuk konfirmon konkluzionet e Ministrisë Financave dhe Këshillit të Ministrave në VKM nr. 
448, datë 09.07.2014 “Për propozimin e projektligjit “Për miratimin e buxhetit faktik të 
shtetit të vitit 2013”, por, me qëllim që të mos bllokojë miratimin e buxhetit faktik 2013, 
KLSH në përmbushje të detyrimeve kushtetuese, vendosi që të paraqesë raportin për zbatimin 
e buxhetit faktik duke theksuar mosdhënien e opinionit të kualifikuar në lidhje me 
Administratën Tatimore për vitin 2013 si dhe bazuar në standardet ISSAI 1610 “Auditimi i 
jashtëm përdor punën e auditimit të brendshëm” dhe në Marrëveshjen e bashkëpunimit me 
Ministrinë e Financave, nënshkruar më 08.05.2012, në Raportin e Auditimit u përfshinë pjesë 
nga raportet e auditimit të kryer nga auditimi i brendshëm i Ministrisë  Financave në DPT.  

Vendimin nr. 432/12, datë 06.08.2014 të Kryetarit të KLSH-së për auditimin e kryer në DPT, 
e kemi përcjellë me shkresën nr. 432/13, datë 07.08.2014 tek Ministri i Financave, 
Kryeministri dhe Prokurori i Përgjithshëm dhe me shkresën nr. 432/14, datë 03.09.2014 tek 
Kryetari i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, 
Komisioni i Ekonomisë dhe Financave.  

Megjithë përpjekjet institucionale e ligjore të herë pas hershme të KLSH, për plotësimin e 
detyrimeve kushtetuese, Administrata Tatimore vazhdon të mbetet hermetike karshi auditimit 
të jashtëm publik duke shmangur transparencën dhe përgjegjshmërinë publike. 
 
III.2.b DPD dhe njësitë e saj vartëse   
 
1.Programimi dhe realizimi i të ardhurave doganore nga sistemi doganor, për vitin 
2013. 
KLSH për vitin 2013 në bazë të programeve të miratuara të auditimit ka ushtruar auditime 
ligjshmërie/rregullshmërie, në 10 degë doganore, si dhe një auditim ligjshmërie-
rregullshmërie në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave. 

Programimi i të ardhurave doganore për vitin 2013, është miratuar nga Ministria e Financave 
në zbatim të ligjit organik të buxhetit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit 
Buxhetor”, si dhe ligjit nr. 119, datë 17.12,2012 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2013” dhe 
Udhëzimit nr. 1/1 datë 19.02.2013 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2013”. 
Plani i të ardhurave gjithsej dhe i detajuar në muaj është dërguar nga Ministria e Financave në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave sipas shkresës nr.1053 datë 22.01.2013, ku në total 
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janë planifikuar të mblidhen nga administrata doganore shuma 155,889 milionë lekë. Bazuar 
në të drejtën për të bërë ndryshime në planifikim, si dhe në përputhje  me faktorët objektiv që 
ndikojnë gjatë procesit të realizimit të planit, DPD-së sipas shkresës nr.14454/2  datë  
24.10.2013, i është ulur plani për 20,232 milionë lekë, si dhe me Aktin normativ nr.7 datë 
14.12.2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr.119 datë 17.12.2012  “Për buxhetin e shtetit të 
vitit 2013”, plani i të ardhurave rezulton në shumën 137,355 milionë lekë. 
Plani i të ardhurave doganore në vitin 2013, ka tre nivele realizimi kështu; në krahasim me 
planin fillestar ai është realizuar në masën 89.4 %, me një diferencë (-) në vlerën 16,481 
milionë lekë, në krahasim me planin e korrigjuar në muajin tetor, është realizuar në masën 
102,7 %, me një diferencë (+) në vlerë 3,751 milionë lekë, në krahasim me planin e 
korrigjuar në dhjetor 2013 është realizuar në masën 101.5 % ose 2,053 milionë lekë më 
shumë, ndërsa në krahasim me faktin e vitit 2012 ai është realizuar në masën 107.5 %. 
Buxhetit të shtetit i janë dhënë 10,156 milionë lekë të ardhura doganore më shumë se një vit 
më parë. 

Nga auditimi i dhjetë degëve doganore për vitin 2013, rezultuan shkelje të legjislacionit 
doganor me pasojë dëm ekonomik në këto degë doganore me vlerë 818,951 mijë lekë të cilat 
përbëhen; nga detyrime doganore të pallogaritura  dhe  të papaguara për mos zbatim të 
procedurave të zhdoganimeve  të kryera në importimin e disa artikujve të ndryshëm, detyrime 
dhe penalitete të pavendosura për subjekte që operojnë me Regjim Përpunimi Aktiv, detyrime 
doganore të papaguara për diferencë në peshë me atë të deklaratës doganore, detyrime dhe 
penalitete të pavendosura për mospagim të TVSH, detyrime doganore të papaguara në 
zhdoganimin e automjeteve etj. 

Tabela 1- Të ardhurat e munguara në buxhetin e shtetit sipas degëve doganore.     

mijë/lekë 
Nr  Dega Doganore  Të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit 
1  Bllatë  7,377 
2  Durrës  478,216 
3  Fier  112,293 
4  Kapshticë  32,805 
5  Qaf Botë  6,840 
6  Rinas  2,197 
7  Tiranë  50,804 
8  Vlorë  47,246 
9  Berat  26,786 
10  Kakavie  54,184 
11  DPD  202 
  Totali  818,951 

                         Burimi i informacionit: KLSH 

Nga auditimi i programimit dhe realizimit të të ardhurave doganore, administrata doganore ka 
mbledhur 139,4 miliardë lekë, ose 1.5 përqind më shumë se parashikimi për 2013, si dhe 
11,075 milionë lekë më shumë se një vit më parë, ose me rritje në masën 8.6 përqind. Sipas 
zërave të të ardhurave që mbledh  administrata doganore, i vetmi zë me rënie është renta 
minerare në eksport, në masën 6.2 % më pak se plani, por me një rritje krahasuar me faktin e 
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vitit 2012 në masën 32 përqin
në bilancin valutor të vendit.  

Tabela 2 - Plani dhe realizim
fakti 2012.  
 
milionë/lekë 
Nr  Të Ardhurat 

1  Taksa doganore 

2  Tvsh 

3  Akciza 

4  Renta minerare 

5  Te tjera 

  Totali 

 

Grafik 1- Realizimi i të ardhur
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Nga të dhënat e mësipërme konstatohet se; struktura e të ardhurave doganore përbëhet nga 
tatimi mbi vlerën e shtuar (i cili përbën bazën e saj) në masën 63.1 %, ose në vlerë 88,005 
milionë lekë, taksimi i akcizës në masën 27,1 %, ose në vlerë 37,830 milionë lekë, taksa 
doganore në masën 4.1 % ose në vlerë 5,797 milionë lekë, renta minerare në masën 5.7 % ose 
në vlerë 7,776 milionë lekë.  

Tabela 3 - Plani dhe realizimi në strukturë i të ardhurave doganore, sipas degëve doganore 
për vitin 2013 dhe krahasimi me vitin 2012.        
                                                                                                       mijë/ lekë 

Nr Degët 
Doganore 

Viti 2013 
Fakti 2012 Në % ndaj 

totalit 

Fakt/Plan 
Në % 
2013 

Raporti në % 
2013/2012 Plani Fakti 

a            b 1 2 3 4 5 6 
1 Berat 588,000 564,208 767,349 0.4 95.9 73.5 
2 Bllatë 145,000 168,885 155,209 0.1 116.5 108.8 
3 Durrës 47,421,000 44,871,503 49,667,665 32.18 94.6 90.3 
4 Elbasan 3,192,000 3,174,658 2,868,335 2.3 99.5 110.6 
5 Fier 3,944,000 4,161,093 2,297,512 3 105.5 181 
6 Gjirokastër 8,932,000 9,434,733 6,354,910 6.7 105.6 148.5 
7 Korçë 314,000 335,367 278,831 0.2 106.8 120.2 
8 Kapshticë 2,990,000 2,805,398 3,507,117 2 93.8 78 
9 Kukës 713,000 654,285 734,048 0.7 91.7 89 
10 Lezhë 1,100,000 1,047,762 1,169,773 0.8 95.2 89.6 
11 Qafë Thanë 1,171,000 1,171,390 1,058,494 0.9 100 110.6 
12 Rinas 2,658,000 3,083,739 2,699,659 2.2 116 114 
13 Sarandë 291,000 280,864 327,725 0.2 96.5 85.7 
14 Shkodër 4,122,000 3,944,623 4,006,418 2.8 95.6 98.5 
15 Tiranë 41,957,000 44,447,445 40,205,262 31.8 105.9 110.5 
16 Tre Urat 27,000 24,691 42,442 0.02 91.4 58.1 
17 Vlorë 17,790,000 19,237,450 12,192,270 13.7 108 157.8 
Totali 137,355,000 139,408,093 128,333,019 100 101.5 108.6 

   Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

Nga 17 Degë Doganore gjithsej, katër prej tyre, Durrësi 32.2 %, Tirana 31.8 %, Vlora 13.7 % 
dhe Gjirokastra 6.7 % kanë realizuar së bashku 84 % të planit vjetor të ardhurave doganore, 
për vitin 2013.  

Kanë realizuar dhe tejkaluar planin e të ardhurave doganore, për vitin 2013, Degët e 
Doganave, Bllatë 116.5%, Fier 105.5 %, Gjirokastër 105.6 %, Korçë 106.8 %, Qafë Thanë 
100 %, Rinas 116 %, Tiranë 105.9 % dhe Vlorë 108 %. 

Kanë ruajtur nivelin e realizimit dhe kanë tejkaluar të ardhurat faktike të vitit 2012, Degët e 
Doganave; Bllatë 108.8 %, Elbasan 110.6 %, Fier 181 %, Gjirokastër 148.5 %, Korçë 120.2 
%, Qafë Thanë 110.6 %, Tiranë110.5 %, Rinas 114 % dhe Vlorë 157.8 %. 

Nuk kanë realizuar planin e të ardhurave doganore të vitit 2013 dhe nuk kanë ruajtur as 
nivelin e të ardhurave të realizuara në vitin 2012 Degët e Doganave; Berat (95.9-73.5), 
Durrës (94.6-90.3), Kapshticë (93.8-78), Kukës (91.7-89), Lezhë (95.2-89.6), Sarandë (96.5-
85.7), Shkodër (95.6-98.5) dhe Tre Urat (91.4-58.1). 
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2.Analiza e të ardhurave doganore sipas zërave. 

2.1 Të ardhurat nga taksa doganore; Gjatë vitit 2013 ato janë realizuar në vlerë 5,797 
milionë lekë, ose 3.8 % më shumë se sa parashikimi, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë 
të vitit kaluar ato janë ulur në vlerë 321 milionë lekë ose në masën 5.3 %. 

Ulja e të ardhurave nga taksat doganore të vitit 2013, krahasuar me faktin e vitit 2012 
rezulton se ka ardhur kryesisht si rezultat i importit të mallrave të taksueshëm në vlerën 
23,614 milionë lekë. Gjithashtu, si rezultat i uljes së përvitshme të nivelit të taksave 
doganore, të ardhurat nga kjo taksë kanë ardhur në rënie të vazhdueshme, pasi kjo taksë po 
shkon drejt fundit të zbatimit të saj, lidhur me importet nga vendet e Bashkimit Evropian.  

2.2 Të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar; Të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar, 
gjatë vitit 2013 në krahasim me vitin 2012 kanë pësuar një ulje për 4,686 milionë lekë. Gjatë 
vitit 2013, nga 86,137 milionë lekë të programuara janë realizuar 88,005 milionë lekë ose në 
masën 102.1 %.  

Për një përcaktim sa më të saktë të faktorëve që kanë ndikuar në uljen e të ardhurave nga 
tatimi mbi vlerën e shtuar, për vitin 2013 në krahasim me vitin 2012, analizuam importet e 
mallrave si më poshtë: 

Tabela 4 - Të dhënat mbi importin në vlerë të mallrave, për vitet 2012 dhe 2013 

                                                                                                                       milionë lekë 

Nr Lloji importeve 
Vitet Diferenca 

në vlerë 
Në %, 
2013/ 2012 2012 2013 

1 Imp i taksueshëm 435,114 411,500 -23,614 94.6 
2 Imp i pataksushëm 31,983 32,003 +20 100.06 
3 Imp për R.P.Aktiv 65,845 73,372 +7,527 111.4 
 4 Importe të tjera 21,577 13,346 -8,231 61.85 
Totali importeve 554,519 530,221 -24,298 95.61 

   Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

Mos realizimi i të ardhurave doganore nga tatimi mbi vlerën e shtuar ka disa arsye, por më 
kryesoret janë; 

 rënia e nivelit të importit të mallrave të taksueshëm në vlerë 23,614 milionë lekë, ose në 
masën 5.2 %. 
 rritja e volumit të importit të mallrave të pataksushëm, në vlerë 20 milionë lekë, ose në 

masën 1 %, si rezultat i zbatimit të politikave qeverisëse mbi importet.  
 rritja e importeve për RPA në vlerën 7,527 milionë lekë, ose 11.4 %. 

2.3 Të ardhurat nga akciza; Në periudhën janar-dhjetor 2013 të ardhurat nga akciza janë 
realizuar në vlerë 37,349 milionë lekë, ose 101.2 % ndaj planit, ndërsa krahasuar me vitin 
2012 ky tregues paraqitet me një rritje prej 13,277 mijë lekë ose 54 % me shumë.  

Duke analizuar për disa vite dinamikën e rritjes së të ardhurave nga akciza , ju referuam 
detyrimeve për akcizën që kanë artikujt cigare, pije alkoolike, karburante dhe birrë. Nga 
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analiza e të dhënave të mësipërme konkludojmë se të ardhurat nga akciza krahasuar me vitin 
2012, si dhe ndikimi i faktorëve në realizimin e tyre paraqitet si më poshtë: 

Tabela 5 - Të dhëna mbi importin e disa artikujve kryesorë të akcizës. 

Nr. Artikujt Vitet Raporti në % 
2013/2012 2012 2013 

1 Cigare, në ton 3,630 3,694 101.8 
2 Kafe, në ton 6,884 7,148 103.8 
3 Karburante, në ton 431,858 459,829 106.5 
4 Birrë, në 000/litra 29,674 27,961 94.2 

Burimi i nformacionit: Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 
 

-Importi i artikujve cigare dhe kafe është rritur respektivisht me 1.8 %, importi i kafesë 3.8 
%, i karburanteve 6.5 % dhe i birrës kanë rënë pothuajse  me  rreth 6.5 %  më pak.   
Për ndryshimin e  nivelit të importeve të këtyre artikujve nuk është paraqitur ndonjë analizë 
apo argument konkret, nga strukturat përkatëse por mendohet thjeshtë ndikimi i faktorit 
kërkesë ofertë. 
2.4 Të ardhurat nga renta minerare; Të ardhurat nga renta minerare në vitin 2013, paraqiten 
në vlerën 7,776 milionë lekë dhe zënë 5.7 % të ardhurave doganore. Të ardhurat nga renta 
minerare në vitin 2013, nga 8,287 milionë lekë të programuara janë realizuar në vlerë 7,776 
milionë lekë, ose në masën 93.8 %. Në vitin 2013 ato paraqiten 1,886 milionë lekë me shumë 
nga viti 2012 ose 32 % më shumë. Ky tregues pasqyron rritjen e eksporteve vendase, 
ndryshimet pozitve të ekonomisë shqiptare dhe shëndoshjen e bilancit valutor të vendit. Rritja 
e të ardhuarve nga renta minerare në eksport, është pasojë e rritjes së eksporteve nga 
burimeve natyrore.  

2.5 Realizimi i të ardhurave dytësore; Krahas punës së kryer për realizimin e të ardhurave 
primare, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka punuar dhe për krijimin dhe administrimin e 
të ardhurave dytësore. Nga auditimi rezulton se të ardhurat dytësore të realizuara në vitin 
2013 janë në vlerë 412,662 mijë lekë dhe janë derdhur në buxhetin e shtetit në masën 100 % 
të tyre.  

Në realizimin e të ardhurave doganore sa më sipër, për vitin 2013, në masën 101.5 %, kanë 
ndikuar pozitivisht ulja e planit të të ardhurave në shumën 18,534 milionë lekë, kundrejt 
planit fillestar, si dhe realizimi dhe tejkalimi i planit nga 9 degë doganore në vlerën 5,149 
milionë lekë. Gjithashtu, ndikim negativ ka patur mosrealizimi nga tetë degë doganore të cilat 
nuk kanë realizuar planin e të ardhurave doganore të vitit 2013, në shumën 3,076 milionë 
lekë.  

Mungesa e përgjegjësisë e stafeve drejtuese të tetë degëve Doganore që nuk kanë realizuar të 
ardhurat (nga 17 gjithsej), që te marra së bashku kanë krijuar një mungesë në të ardhurat e 
buxhetit të shtetit në vlerë 3,076 milionë lekë, do të bënin të mundur që arritjet e DPD në 
realizimin e të ardhurave të ishin akoma më të larta.  
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2.6 Borxhi doganor 

Mbi gjendjen e detyrimeve debitore, krijimi , gjendja në fillim dhe në fund të vitit 2013. 
Në fund të vitit 2013, gjendja e detyrimeve debitore rezulton për shumën 8,861,607 mijë lekë, 
për 2279 raste dhe për 1690 debitorë.  
 
Tabela 6- Ecuria e borxhit doganor për vitin 2013    mijë/lekë 

Viti 
Gjendja në fillim Shtuar gjatë vitit Pakësuar gjatë vitit Gjendja në fund 

Numri Vlerë Numri Vlerë Numri Vlerë Numri Vlerë 

2013 1096 4,086,160 1813 5,656,892 1219 881,445 1600 8,861,607 

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Doganave      

Nga të dhënat e mësipërme konstatohet se gjatë vitit 2013, borxhi doganor është shtuar me 
1813 subjekte në vlerë 5,657 milionë lekë, është pakësuar me 1219 subjekte në vlerë 881 
milionë lekë dhe në total paraqitet me 504 subjekte më shumë dhe në vlerë 4,776 milionë 
lekë më tepër, krahasuar me fundin e vitit 2012. Ndërkohë që, raporti i borxhit të shtuar me 
atë të pakësuar është rreth 6 herë më i lartë (5,657 milionë lekë/881 milionë lekë), çka tregon 
se edhe për periudhën analizuese 2013 nga administrata doganore veçanërisht nga strukturat e 
specializuara të saj, nuk është punuar me përgjegjshmëri në drejtim të zbatimit të 
legjislacionit për rikuperimin e borxhit doganor dhe minimizimin e krijimit të borxhit të ri. 
Vlera e debitorëve në fund të vitit 2013 krahasuar me fillimin e vitit është në masën 216 % 
dhe numri i subjekteve debitore në masën 150 %. 

Borxhi doganor i krijuar gjatë vitit 2013, me të gjithë komponentët përbërës të tij, është 
konstatuar kryesisht; nga kontrollet e ushtruara nga autoritetet doganore kompetente, 
Departamenti Operativ-Hetimor (Drejtoria Hetimit, Antikontrabandës dhe Pas Zhdoganimit), 
drejtoria Auditit të Brendshëm, si dhe Kontrolli i Lartë i Shtetit.  

Tabela 7- Struktura e borxhit sipas organeve konstatuese. 
 

Nr Organi Konstatues Raste Shuma/000 
lekë 

% 

1 DOH 190 1,797,686 37  
2 KLSH 326 43,861 1  
3 Degët Doganore 417  771,492 16  
4 Auditi dhe të Tjera 147 41,868 1  
5 Dep.Akcizës 66 2,215,530 45  

Totali 1146 4,870,437 100  
 

Këto struktura, si shkaqe kryesore që kanë ndikuar në rritjen e borxhit doganor kanë 
përcaktuar; vlerësimin e pasaktë të mallrave të importuar, klasifikimin e gabuar të Kodit 
Tarifor, zhdoganimin e mallrave me fatura të falsifikuara, mosrespektimin e afateve ligjore të 
përshkruara në autorizimet e lëshuara për zbatimin e skemës së shlyerjes së pagesës së 
TVSH-së për makineritë e importuara, mungesën e mbikëqyrjes së regjimeve ekonomike, 
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mosrespektimin e afateve ligjore për Regjimin e Lejimit të Përkohshëm, si dhe vlerësimin e 
keq të praktikave doganore të zhdoganimit të autoveturave etj.  

Tabela 8 - Struktura e borxhit doganor në fund të vitit 2013 

Nr. Emërtimi Vlera në milionë/lekë Në % ndaj totalit 
1. Detyrime Doganore të papaguara 1,623 33.3 
2. Penalitete të zbatuara 3,176 65.2 
3. Kamat vonesa të aplikuara 70 1.5 
Totali: 4,870 100.0 

 
Nga analiza e të dhënave sipas strukturës në zëra të borxhit doganor të vitit 2013, rezulton se 
borxhi i shtuar përbëhet nga 1,623,448 mijë lekë detyrime doganore të papaguara ose 33.3 % 
, nga 3,176,898 mijë lekë penalitete, gjoba të ndryshme ose 65.2 %  dhe 70,091 mijë lekë 
kamatë vonesa të llogaritura ose 1.5 %. Nga sa më sipër rezulton që penalitetet të jenë 
afërsisht sa dyfishi i detyrimeve doganore .  
 
Sipas degëve doganore, gjendja e borxhit në fillim dhe në fund të vitit 2013, si dhe vlera e 
shtuar dhe pakësuar gjatë këtij viti, paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
 
Tabela 9 - Gjendja e borxhit në fillim dhe në fund të vitit 2013, si dhe vlera e shtuar dhe 
pakësuar gjatë këtij viti                                                                                                   mijë/lekë 

 

 

 

Nr. 
Degët 
Doganore 

Gjendja më 
01/01/2013 

Shtuar gjatë vitit 
2013 

Pakësuar gjatë vitit 
2013 

Gjendja më 
31/12/2013 

Subjekt Vlerë Subjekt Vlerë Subjekt Vlerë Subjekt Vlerë 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Berat 30 210,914 56 163,653 45 77,130 41 297,438 
2. Bllatë 17 132,769 6 24,206 6 58,454 17 98,520 
3. Durrës 182 1,054,531 346 470,736 240 256,313 288 1,268,954 
4. Elbasan 39 32,179 37 334,534 31 87,962 45 278,751 
5. Fier 56 87,124 68 1,971,787 24 59,679 100 1,999,232 
6. Gjirokastër 76 198,427 170 165,449 81 26,340 165 337,535 
7. Korçë 54 254,893 4 150,954 3 32,956 55 372,891 
8. Kapshticë 52 30,356 159 61,047 117 23,646 94 67,757 
9. Kukës 10 46,907 37 18,045 14 3,749 33 61,202 
10. Lezhë 22 39,286 41 1,306,190 22 3,759 41 1,341,717 
11. Qafë Than 13 68,679 30 69,093 25 14,263 18 123,508 
12. Rinas 2 150,112 13 15,520 11 4,543 4 161,088 
13. Sarandë 15 56,175 28 24,836 16 2,334 27 78,677 
14. Shkodër 27 167,742 85 80,577 39 21,576 73 226,743 
15. Tiranë 417 1,301,828 455 671,182 351 165,393 521 1,807,617 
16. Tre Urat 18 49,120 161 14,408 90 2,829 89 60,699 
17. Vlorë 66 205,119 117 114,677 104 40,519 79 279,277 
Shuma: 1,096 4,086,160 1813 5,656,892 1,219 881,445 1,600 8,861,607 
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Grafiku 3- Gjendja e borxhit në fillim dhe në fund të vitit 2013 për çdo degë doganore 

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

Sipas Degëve Doganore peshën kryesore në vlerën e debitorëve e zënë:  
Dega Doganore Fier për shumën 1,999,232 mijë lekë ose 22.6 %; Dega Doganore Tiranë për 
shumën 1,807,617 mijë lekë ose 20.4 %; Dega Doganore Lezhë për shumën 1,341,717 mijë 
lekë ose 15.1 % dhe Dega Doganore Durrës  për shumën 1,268,954 mijë lekë ose 14.3 %.  
Sipas numrit të debitorëve peshën kryesore e zënë:  
Dega Doganore Tiranë me 521 debitorë ose 30.8 %; Dega Doganore Durrës me 288 debitorë 
ose 17 %; Dega Doganore Kakavijë me 165 debitorë ose 10 % dhe Dega Doganore Fier me 
100 debitorë ose 6 %. 
Tabela 10- Të dhënat e detajuara për shtesën e borxhit sipas strukturës gjatë vitit 2013 
paraqiten sipas pasqyrës : 
          000/lekë 

Dega Numër 
Rastesh 

Detyrime 
Doganore 

Penalitete Kamatë 
Vonesa 

Total 
Shtesa/borxhit 

Tiranë         316       290,809         160,657       10,902       462,367  
Rinas             2                   -    450                5             455  
Durrës         162         95,464         166,648       11,355       273,467  
Shkodër           52         19,645           10,261         2,238   32,144  
Pogradec 14 48,369 1,501 73 49,943 
Kakavijë 132 100,373 22,706 6,940 130,019 
Korçë 7 106,733 17,377 2,395 126,505 
Kapshticë 145 14,594 24,437 1,468 40,498 
Vlorë 31 42,089 27,560 3,699 73,348 
Fier 63 379,918 1,552,952 9,402 1,942,273 
Sarandë 22 15,457 3,542 1,363 20,362 
Elbasan 34 30,015 217,474 4,517 252,006 
Lezhë 24 417,936 876,934 4,988 1,299,858 
Berat 31 38,168 86,330 9,364 133,863 
Kukës 33 9,493 3,037 745 13,274 
Peshkopi 6 11,264 200 344 11,808 
Tre urat 72 3,122 4,833 292 8,247 
Totali 1,146 1,623,448 3,176,898 70,091 4,870,437 

Burimi DPT përpunuar në KLSH 
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Tabela 11- Të dhënat për borxhin sipas strukturës dhe degëve doganore në fund të vitit vitit 
2013 paraqiten sipas pasqyrës: 
          mijë/lekë 

DEGA Numër 
Rastesh 

Detyrime 
Doganore 

Penalitete Kamate 
Vonesa 

Total 
Borxhi 

Tiranë 681 1,034,768 491,829 281,021 1,807,617 
Rinas 4 146,494 696 13,899 161,088 
Durrës 346 414,708 678,805 175,441 1,268,954 
Shkodër 83 74,873 92,386 59,484 226,743 
Pogradec 25 88,918 15,999 18,591 123,508 
Kakavijë 221 177,263 120,325 39,947 337,535 
Korçë 68 197,107 115,131 60,653 372,891 
Kapshticë 191 23,917 36,808 7,031 67,757 
Vlorë 140 96,618 134,931 47,729 279,277 
Fier 131 416,913 1,567,721 14,598 1,999,232 
Sarandë 39 28,261 34,425 15,991 78,677 
Elbasan 66 50,542 219,154 9,055 278,751 
Lezhë 51 438,409 890,566 12,741 1,341,717 
Berat 64 138,453 100,348 58,637 297,438 
Kukes 53 33,898 17,300 10,004 61,202 
Peshkopi 18 25,437 58,671 14,412 98,520 
Tre urat 98 28,302 20,349 12,049 60,699 
Totali 2,279 3,414,881 4,595,444 851,282 8,861,607 

                 Burimi: KLSH 
Nga analiza e të dhënave të borxhit doganor në total në fund të vitit 2013, rezulton se borxhi 
doganor  përbëhet nga; 3,414,881 mijë lekë detyrime doganore të papaguara ose 39 % , 
4,595,444 mijë lekë penalitete, gjoba të ndryshme ose 52 % dhe 851,282 mijë lekë kamatë 
vonesa të llogaritura ose 9 %. Nga sa më sipër rezulton që penalitetet janë afërsisht në masën 
1.34 fishin e  detyrimeve doganore.  
 
Në analizën sipas Degëve Doganore rezulton: Në Degën Doganore Fier detyrimet doganore 
janë 416,913 mijë lekë dhe penalitetet 1,567,721 mijë lekë, pra penalitetet janë vendosur 3.7 
fishin e detyrimeve doganore, Dega e Doganës Lezhë detyrimet doganore janë 438.409 mijë 
lekë dhe penalitetet 890,566 mijë lekë, pra penalitetet janë vendosur 2 fishin e detyrimeve 
doganore, në Degën Doganore Tiranë detyrimet doganore janë 1,034,768 mijë lekë dhe 
penalitetet 491,829 mijë lekë, pra penalitetet janë vendosur më pak se 1/2 e detyrimeve 
doganore, në Degën Doganore Durrës detyrimet doganore janë 414,708 mijë lekë dhe 
penalitetet 678,805 mijë lekë, pra penalitetet janë vendosur në masën 1.6 fishin e  detyrimeve 
doganore. 
Në shtimin e borxhit doganor të vitit 2013 në masë të konsiderueshme kanë ndikuar; shkeljet 
e konstatuara në subjektet e akcizës ku në analizë rezultojnë, 92 raste, me detyrim doganor 
për shumën 560,111 mijë lekë, me penalitete të vendosura për shumën 1,771,514 mijë lekë, 
me kamatë vonesa për shumën 26,984 mijë lekë, në total për 2,358,636 mijë lekë. Nga këto 
detyrime gjatë vitit 2013 janë paguar vetëm 26,284 mijë lekë ose vetëm 1.1 % . 
Gjithashtu, me ndikim të konsiderueshëm në shtimin e borxhit doganor të vitit 2013, janë 
edhe vendimet e nxjerra nga autoritetet doganore për mos respektimin e afateve ligjore të 
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përcaktuara në autorizimet e nxjerra në zbatim të skemës së pagesës e Tvsh-së  nga subjektet 
importuese të makinerive, pajisjeve dhe energjisë elektrike ku rezultojnë  për 267 raste me 
detyrim doganor për shumën 1,648,731 mijë lekë, me penalitete të vendosura për shumën 
11.912 mijë lekë, me kamatë vonesa për shumën 291,305 mijë lekë, në total për 1,951,949 
mijë lekë. Nga këto detyrime gjatë vitit 2013, janë paguar vetëm 240,220 mijë lekë ose vetëm 
12.3 % të totalit të detyrimeve. Kjo ka ardhur nga mos zbatimi korrekt nga autoritetet 
doganore kompetente i kërkesave të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.559, datë 
16.08.2006 “Për zbatimin e skemës së pagesës së Tvsh-së”, ndryshuar me vendimin nr.1674, 
date 24.12.2006. 
 

Aplikimi i ligjit të faljes dhe efektet e tij në detyrimet doganore 
Në zbatim të Ligjit nr.10418 datë 21.04.2011 “ Për Legalizimin e Kapitalit dhe Faljen e një 
pjese të Borxhit Tatimor dhe Doganor” me ndryshime, rezulton që sipas nenit 26 të jenë falur 
shuma 12,970,410 mijë lekë për 3.752 raste e konkretisht: 
-Sipas nenit 26 pika 1 sipas të cilit falen detyrimet, gjobat dhe kamatëvonesat e debitorëve 
ndaj administratës doganore të lindura deri më 31 dhjetor 2008 dhe të evidentuara deri më 31 
dhjetor  2008, të kontabilizuara deri më 31 dhjetor 2010, janë falur 12,402,577 mijë lekë për 
2,038 raste, kjo përbën edhe shumën më të madhe të gjithë faljes ose 95.6 %  dhe 54.3 % të 
rasteve të falura. 
Sipas Degëve Doganore peshën kryesore e zënë: Dega e Doganës Durrës për shumën 
3,035,939 mijë lekë, ose 24.5 % të shumës, Dega e Doganës Tiranë për shumën 2,578,979 
mijë lekë ose 20.8 %, Dega e Doganës Vlorë për shumën 2,321,261 mijë lekë ose 18.7 %, 
Dega e Doganës Sarandë për shumën 993,578 mijë lekë, Dega e Doganës Kakavijë për 
shumën 955,670 mijë lekë, etj. 
-Sipas nenit 26 pika 2 sipas të cilit falen gjobat dhe kamatëvonesat e debitorëve që brenda 
afatit të zbatimit të këtij ligji, paguajnë 50 % të shumës së principalit të detyrimit të lindur 
gjatë vitit 2009, janë falur 138,532 mijë lekë për 203  raste, kjo përbën 1.1 %  të gjithë 
shumës së falur . 
-Sipas nenit 26 pika 3 sipas të cilit falen gjobat dhe kamatëvonesat e debitorëve që brenda 
afatit të zbatimit të këtij ligji, paguajnë gjithë shumën e principalit të detyrimit të lindur gjatë 
vitit 2010 , janë falur 165,782 mijë lekë për 273 raste , kjo përbën  1.3 % të gjithë shumës së 
falur . 
-Sipas nenit 26 pika 4 sipas të cilit shtetasve të cilët kanë futur në territorin doganor 
automjete deri në fund të vitit 2010 dhe që nuk i kanë paguar detyrimet ndaj administratës 
doganore, u falen pjesa tjetër e principalit së bashku me gjobat dhe kamatëvonesat, që do të 
paguanin, nëse paguajnë 50 % të principalit të detyrimit ndaj kësaj administrate, janë falur 
263,519 mijë lekë për 1238 raste, kjo përbën 2  % të gjithë shumës së falur. 
 
Masat e marra për vjeljen dhe rikuperimin e borxhit doganor 
Duke analizuar masat e marra për vjeljen dhe rikuperimin e borxhit doganor rezulton: 
Deri në fund të vitit 2013 për vjeljen e borxhit doganor kanë dalë gjithsej Urdhër Ekzekutime 
për 718 raste, për shumën e borxhit prej 4,965,441 mijë lekë.  
Krahasuar me gjendjen e debitorëve në fund të vitit 2013 këto shifra rezultojnë të ulta. Kështu  
nga 2,279 raste që rezultojnë debitorë kanë dalë Urdhër Ekzekutime për 718 raste ose 31.5 %  
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dhe nga 8,861,607 mijë lekë, kanë dalë Urdhër Ekzekutime për 4,965,441 mijë lekë ose 56 % 
e borxhit doganor. 
 
Sipas Degëve Doganore rezulton: 
Dega e Doganës Tiranë kanë dalë Urdhër Ekzekutime gjithsej për shumën 993,518 mijë lekë 
nga 1,301,828 mijë lekë që është shuma debitore në fillim të vitit 2013 dhe nga 1,807,617 
mijë lekë që është shuma debitore në fund të vitit 2013 , pra kanë dalë Urdhër Ekzekutime 
gjithsej për 76 % të borxhit në fillim të vitit dhe për 55 % të borxhit në fund të vitit 2013. 
Dega e Doganës Durrës kanë dalë Urdhër Ekzekutime gjithsejt për shumën 1,143,090 mijë 
lekë nga 1,268,954 mijë lekë që është shuma debitore në fund të vitit 2013, pra kanë dalë 
Urdhër Ekzekutime gjithsejt për 90 % të borxhit në fund të vitit 2013. 
Dega e Doganës Fier kanë dalë Urdhër Ekzekutime gjithsejt për shumën 30,104 mijë lekë nga 
87,124 mijë lekë që është shuma debitore në fillim  të vitit 2013 dhe nga 1,999,232 mijë lekë 
që është shuma debitore në fund të vitit 2013, pra kanë dalë Urdhër Ekzekutime gjithsejt për 
35 % të borxhit në fillim të vitit dhe vetëm për 1.5 % të borxhit në fund të vitit 2013. 
Dega e Doganës Lezhë kanë dalë Urdhër Ekzekutime gjithsejt për shumën 1,246,149 mijë 
lekë nga 1,341,717 mijë lekë  që është shuma debitore në fund të vitit 2013, pra kanë dalë 
Urdhër Ekzekutime gjithsejt për  93 %  të borxhit në fund të vitit 2013. 
Gjithashtu edhe në degë të tjera doganore rezulton që shuma për të cilat kanë dalë Urdhër 
Ekzekutime deri në fund të vitit 2013 të jetë më e vogël se gjendja debitore në fillim të vitit 
2013, konkretisht Degën e Doganës Kakavijë, Degën e Doganës Vlorë, Degën e Doganës 
Bllatë. 
Në nivele shumë të ulta paraqitet arkëtimi i debitorëve në raport edhe me Urdhër 
Ekzekutimet. Kështu nga 4,965,441 mijë lekë për të cilat janë lëshuar Urdhër Ekzekutime 
janë arkëtuar vetëm 163,716 mijë lekë, ose vetëm 3.3 % e shumës. Në disa Degë Doganore si 
Pogradec, Sarandë, Elbasan, Lezhë, Kukës, e Bllatë  megjithëse janë lëshuar Urdhër 
Ekzekutime nuk është arkëtuar asnjë lekë, por edhe Degët e tjera paraqiten në nivele shumë të 
ulta e konkretisht: Durrësi 1.6 %, Tirana 2 %, Korça 12 %, Berati 18.5 %, etj. 
 

Tabela 12- Të dhënat analitike paraqiten sipas pasqyrës së mëposhtme: 
 
Dega 

Numër 
Rastesh 

Detyrime 
Doganore 

Penalitete Kamate 
Vonesa 

Total 
Borxhi 

Shuma 
e 
Paguar 

Shuma për tu 
Paguar 

Tirane 92 529,834 246,170 217,514 993,518 20,536 972,982
Rinas 2 164,552 250 13,893 178,696 18,062 160,633
Durres 206 343,300 627,428 172,362 1,143,090 17,848 1,125,242
Shkoder 24 57,414 82,564 56,643 196,621 1,676 194,945
Pogradec 10 40,547 14,448 18,518 73,513 0 73,513
Kakavije 22 29,873 50,513 12,945 93,331 1,000 92,331
Korce 50 120,862 93,483 54,846 269,192 32,553 236,638
Kapshtice 97 20,340 21,745 6,539 48,624 1,191 47,433
Vlore 70 44,505 36,376 21,308 102,189 3,116 99,073
Fier 17 20,838 6,068 3,199 30,104 1,324 28,780
Sarande 12 8,846 27,698 13,635 50,178 0 50,178
Elbasan 9 3,885 339 1,247 5,471 0 5,471 
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Lezhe 9 411,889 831,959 2,302 1,246,149 0 1,246,149 
Berat 52 202,372 96,695 58,418 357,486 66,328 291,157 
Kukes 14 23,492 11,746 8,477 43,716 0 43,716 
Peshkopi 7 13,753 54,464 12,765 80,982 0 80,982 
Tre urat 25 25,128 15,746 11,707 52,581 80 52,501 
Totali 718 2,061,432 2,217,692 686,318 4,965,441 163,716 4,801,726

Burimi: KLSH 
 
Nga të dhënat e paraqitura nga Sektori i Rikuperimit me Forcë të Borxhit Doganor për Degët 
Doganore rezulton se  në përgjithësi janë zbatuar kërkesat e legjislacionit doganor në fuqi, të 
cilat kanë të bëjnë me zbatimin e procedurave që konfirmojnë lindjen e borxhit doganor, 
kontabilizimin e tij dhe njoftimin e subjekteve për detyrimet e papaguara. 
Për arkëtimin e borxhit doganor nga Degët Doganore dhe strukturat përgjegjëse në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave është mjaftuar me: 
Është kërkuar nga të gjitha Bankat e nivelit të dytë bllokimi i llogarive bankare dhe 
sekuestrimi në shumën e Borxhit Doganor. Në përgjithësi përgjigjet kanë qenë: “Subjekti 
nuk ka llogari dhe gjendje pranë kësaj banke”. 
Ju është dërguar Zyrave Vendore të Regjistrimit të Pasurive së Paluajtshme për Vënien në 
Ekzekutim të Detyrueshëm të Urdhrave të Ekzekutimit të nxjerra nga Autoritetet Gjyqësore 
për subjektet debitor. Është mjaftuar më përgjigjet: “Subjekti nuk ka pasuri të regjistruara”. 
Në zbatim të aktmarrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave 
me nr.2248, datë 17.06.2002 dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve nr.1340/3, datë 
17.06.2002, ju janë dërguar  Drejtorive Rajonale Tatimore kopjet e Urdhrave të Ekzekutimit 
të nxjerra nga Autoritetet Gjyqësore duke kërkuar pezullimin e aktiviteteve ekonomike të 
subjekteve debitorë. Është mjaftuar më përgjigjet: “Subjektet e kanë mbyllur aktivitetin, nuk 
janë aktivë, nuk gjenden në adresën e kërkuar”.  
Në disa raste janë dërguar pranë Zyrave Përmbarimore Gjyqësore kërkesa për ekzekutimin 
forcërisht të borxhit doganor dhe përgjigjet kanë qenë: “Përmbarimi ka dërguar  shkresë për 
ekzekutim vullnetar”. 
 
Fakti që gjendja e borxhit doganor është në nivele shumë të larta si në vlerë dhe në numër 
subjektesh dhe me tendencë në rritje të madhe, arkëtimi dhe vjelja e debitorëve është në 
nivele shumë të ulta është rrjedhojë e një pune të pamjaftueshme veçanërisht në: 
-Mos zbatimin e plotë i kërkesave të legjislacionit për rikuperimin e borxhit doganor, nga ana 
e autoriteteve doganore kompetente. 
-Bashkëpunim i pamjaftueshëm midis Degëve Doganore me strukturat e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Doganave 
-Mos zbatimin e Urdhrave Ekzekutive të nxjerra nga Autoritetet Gjyqësore të vendit në 
mbështetje të titujve ekzekutiv të nxjerra nga autoritetet doganore kompetente.  
-Mos zbatimin nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve e Drejtoritë Rajonale të Tatimeve, të 
kërkesave të paraqitura nga DPD e Degët Doganore për zbatimin e aktmarrëveshjes së 
nënshkruar ndërmjet institucioneve nr. 1340/3, datë 17.06.2002 dhe nr. 2248/1,datë 
17.06.2002. 
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-Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve doganore kompetente dhe Sistemit Bankar 
të nivelit të dytë. 
-Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve doganore kompetente dhe Zyrave Vendore 
të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. 
-Mos angazhimi korrekt i Zyrave të Përmbarimit Gjyqësor të shtetit, etj.  
Veprimet e mësipërme tregojnë punën e pamjaftueshme që kanë bërë strukturat e 
specializuara të Administratës Doganore dhe stafet drejtuese të autoriteteve doganore 
kompetente, lidhur me zbatimin e legjislacionit doganor, për administrimin dhe rikuperimin e 
borxhit doganor dhe përbëjnë shkelje të; 
- Ligjit Nr.8449, datë 27.01.1999 “ Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë ” 
- Ligjit nr.10296 date 08.07.2012 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” 
- Udhëzimit nr.4, datë 04.08.2006 “Për Zbatimin Praktik të Procedurës së Evidentimit, 
Kontabilizimit dhe Vjeljes së Borxhit Doganor” 
- Rregullores së Brendshme të DPD-së nr.10168 Prot. , datë 07.06.2011. 
 
III.3 Të ardhurat jotatimore 
 
Të ardhurat jo tatimore përfaqësojnë rreth 6.6 % të totalit të të ardhurave të përgjithshme 
buxhetore dhe janë realizuar në rreth 21.5 miliardë lekë duke rezultuar me një mosrealizim në 
shumat prej 2.57 miliardë lekë. 
Nga analiza kësaj kategorie të të ardhurave të ardhurat nga institucionet buxhetore rezultojnë 
në rreth 10 miliardë lekë ndërsa të Ardhurat nga Transferimi i fitimit të Bankës së Shqipërisë 
rezultojnë në rreth 4.6 miliardë lekë.  
 

III.3.a. Rregullshmëria e kalimit të fitimit neto të Bankës së Shqipërisë në buxhetin e 
shtetit 
  
Nga KLSH është audituar i gjithë procesi i kalimit të fitimit gjatë vitit 2013 bazuar kjo në 
Marrëveshjen e lidhur midis Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave, nr.865, datë 
26.03.2003, neni 4, në të cilin përcaktohet: “Transferimi i fitimit të Bankës Shqipërisë bëhet 
me kërkesë të Ministrisë së Financave dhe jo më shpejt se data 7 e çdo muaji në formë 
paradhënie. Transferimi do të fillojë në muajin shkurt dhe do të përfundojë në muajin 
janar të vitit pasardhës. Masa e fitimit të derdhur, nuk do të tejkalojë vlerën 90 % të fitimit të 
realizuar”.  
 

Kalimi i fitimit paradhënie gjatë vitit 2013 e deri tek kalimi i fitimit të mbetur të vitit 2013 si 
pjesë e pa shpërndarë e tij është realizuar referuar procedurave të përcaktuara sipas të cilave 
Ministri e Financave dërgon kërkesën me shkresë zyrtare për çdo muaj dhe Banka bazuar në 
të dhëna të parashikuara të rezultatit mujor të saj kryen transferimet. Përsa i përket kalimit të 
fitimit të pa shpërndarë të vitit 2012 u konstatua se transferimi është kryer bazuar në: 
1. Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.19, datë 27.02.2013 “Për miratimin e pasqyrës së 
pozicionit financiar të Bankës së Shqipërisë për vitin 2012 dhe shpërndarjen e fitimit” ka 
vendosur miratimin e fitimin bruto prej 6,574 milionë lekë (pika 2 e vendimit), të përbërë 
nga fitimi i realizuar nga aktiviteti i bankës 6,533 milionë lekë si dhe nga rimarrja në të 
ardhura nga rivlerësimi i godinës së Bankës në shumën 39,5 milionë lekë dhe rregjistrimit në 
të ardhura nga sistemime të garancive dhe kredive të kaluara në vlerë 1,467 milionë lekë. 
2. Miratimin e nivelit të zbritjeve nga fitimi të provigjoneve të llogaritura për borxhe të 
dyshimta dhe të pashpresa në vlerën 132 milionë lekë dhe zbritje nga fitimi per sistemime të 
llogarive të kaluara në vlerën 8 milionë lekë (pika 3 e vendimit). 
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3. Miratimit të përdorimit të fitimit neto të Bankës së Shqipërisë për vitin 2012, fitimin e 
mbetur për t’u kaluar në të ardhura të Buxhetit të Shtetit nga fitimi neto i bankës së 
Shqipërisë në vlerën 2,413 milionë lekë (pika 4/b e vendimit). Kalimi i këtij fitimi të mbetur 
është bërë në datën 11 prill 2013. 
Sa më lart, për vitin 2013, derdhjet e fitimit të Bankës së Shqipërisë në llogarinë “Depozitën e 
Qeverisë”, rezultuan se ishin kryer në përputhje me dispozitat e mësipërme, pra çdo muaj, 
duke filluar në muajin shkurt e deri në janar të vitit pasues, jo më shpejt se data 7, në 
përputhje me nenin 4 të të marrëveshjes të lidhur midis këtij institucioni dhe Ministrisë së 
Financave, nr.865, datë 26.03.2003. 

Në asnjë rast nuk  u konstatua tejkalim të 90 % të fitimit të realizuar, por përsëri konstatohet 
një qëndrim shumë të kujdesshem në drejtim të parashikimit të kësaj paradhënie nga ana e 
Bankës. Paradhëniet e derdhura kanë qënë gjithmonë në nivelin e 51% të sasisë së fitimit që 
duhej të derdhej për llogari të qeverisë. 

Për sa i takon kalimit të fitimit të pashpërndarë të vitit 2013. 

1. Me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 26.02.2014 “Për miratimin e pasqyrës së 
pozicionit financiar të Bankës së Shqipërisë dhe të shpërndarjes së fitimit të bankës së 
Shqipërisë për vitin 2013”, në pikën 1, miratohet pozicioni financiar i Bankës së Shqipërisë, 
në pikën 2 miratohet fitimi neto në masën 3,004 milionë lekë, rezultuar nga të ardhurat neto 
nga aktiviteti i bankës 3,017 milionë lekë pasi zbriten provigjone të llogaritura për borxhe të 
dyshimta dhe pa shpresë arkëtimi 13 milionë lekë. 

2. Vendimi miraton përdorimin e fitimit neto të Bankës së Shqipërisë që përfshin 

a) rimarrjet nga rivlerësimi i godinës së Bankës 39,4 milionë lekë 

b) krijimi i fondit të provigjoneve për mbulimin e diferencave në rezultatin neto të 
administrimit të rezervës valutore për shkak të ndryshimit të politikës kontabël me qëllim 
përputhshmërinë me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit 12 milionë lekë. (Këto pika 
nuk kanë qënë objekt i këtij misioni auditimi) 

3. Vendimi ka miratuar paraprakisht kalimin e të ardhurave në buxhetin e shtetit të shumës 
prej 1,351 milion lekë, si pjesë e pa shpërndarë e fitimit neto të Bankës së Shqipërisë për 
vitin 2013.  Kalimi është bërë për llogari të “Depozitës së qeverisë” shumën prej 1,351 
milion lekë në respektim të afati i kalimit të fitimit, në përputhje me nenin 10, të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”. 

Në mënyrë të përmbledhur po paraqesim derdhjet e fitimit të Bankës së Shqipërisë në 
“Depozitën e Qeverisë” për vitin 2013 të reflektuara edhe në të ardhurat e Buxhetit të vitit 
2013. 
 
Përshkrimi i veprimeve në lidhje 
me shpërndarjen e fitimit nga 
BSH 

Datat e kryerjes 
së veprimit nga 
BSH 

Shuma e 
derdhur në 
vitin 2013 për 
llogari të vitit 
2012 

Shuma e  kaluar 
si paradhënie  
gjatë vitit 2013 

Përmbledhje 
e derdhjeve 
të vitit 2013 

Derdhur paradh për Dhjetor 2012  21.01.2013 700 milionë  700 milionë 
Derdhur fitimi i pashpër i vitit 
2012 

11.04.2013 2,413 milionë   2,413 milionë 

Derdhur paradhënie  Pas 7 të çdo 
muaji 

 1,515 milionë 1,515 milionë 

Totali  3,113 milionë 1,515 milionë  4,628 milionë 
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përzgjedhjes nga ana e tij të kandidatit për Guvernator të Bankës së Shqipërisë, i cili votohet 
dhe miratohet në Kuvend. 
 
Nga auditimi i zhvilluar konstatohet se pavarësia e funksionimit të auditimit të brendshëm të 
Bankës së Shqipërisë, nuk mund të inkurajohet nga ana e administratorëve nëse ata 
përcaktojnë strukturën dhe buxhetin e këtij funksioni. Kjo ndërhyrje pavarësie reflektohet, 
ndër të tjera, edhe në planifikimin e misioneve të auditimit por dhe në zbatueshmërinë e 
rekomandimeve të lëna nga këto misione audituese. Zbatueshmëria e këtyre rekomandimeve 
të kësaj strukture për vitin 2013, është në nivelin 16%. Për këtë kemi rekomanduar:  
Me synim rritjen e besueshmërisë dhe përgjegjshmërisë në qeverisjen e Bankës, të bëhen 
përmirësime ligjore për të garantuar efekshmërinë e kësaj strukture në dhënien e sigurive të 
arsyeshme mbi funksionet dhe sistemet e kontrollit brenda saj, duke transformuar funksionin 
e Inspektorit të Përgjithshëm në një Komitet Auditimi të përbërë nga tre anëtarë, të zgjedhur 
nga Kuvendi.  

Bazuar në konstatimin e bërë në auditimin e vitit 2013, lidhur me përzgjedhjen e audituesit të 
jashtëm të pasqyrave financiare, për të shmangur konfliktin e interesit të verifikuar në 
përzgjedhjen e tij dhe faktit që ky rekomandim nuk ka gjetur zbatim, kemi sjellë përsëri në 
vëmendje:  
Të bëhet ndryshimi i mënyrës së përzgjedhjes së audituesit të pasqyrave financiare duke ia 
kaluar këtë kompetencë Kuvendit të Shqipërisë, referuar edhe praktikave më të mira 
botërore.  
Nisur nga aksesi i kufizuar që kemi patur në misionet tona audituese, në këtë institucion 
rekomandojmë që edhe në zbatim të standardit ndërkombëtar të INTOSAI-t, ISSAI 10, në ligj 
të përcaktohet e drejta e Kontrollit të Lartë të Shtetit për të patur akses të plotë mbi të gjithë 
dokumentacionin ekonomiko-financiar, në funksion të vlerësimit sa më objektiv dhe të 
pavarur të përgjegjshmërisë në administrimin e fondeve në dispozicion. 
Kemi kërkuar që ligji të shprehë domosdoshmërinë e bashkëveprimit institucional të këtyre 
subjekteve të kontrollit (Auditimi i Brendshëm, i Jashtëm dhe Kontrolli i Lartë i Shtetit) në 
funksion të ofrimit të një sigurie maksimale në kushtet e shfaqjes së risqeve të ndryshme të 
lidhura sidomos me veprimtarinë investuese dhe operacionale të Bankës si dhe për të rritur 
besueshmërinë në vërtetimin e gjendjen financiare të Bankës Qendrore, interpretimin e saktë 
të pasqyrave financiare për të nxjerrë në dritë dallimet në mes objektivave lidhur me 
stabilitetin monetar dhe financiar dhe rezultatit të Bankës. 
 
Referuar faktit që Këshilli i Mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë është një bord specifik me 
detyra të rëndësishme dhe komplekse të lidhura me drejtimin dhe monitorimin e një tregu të 
rëndësishëm si ai monetar, me reflektime të qarta dhe të mprehta në gjithë sektorët e tjerë të 
ekonomisë, faktit që bazuar në rregullat e brendshme të Bankës, konfliktit të interesit për 
anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës nuk mund ti jepet një kuptim më i gjerë së nenet 30 dhe 31 të 
ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e 
funksioneve publike”, si dhe rasteve kur anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës mediatizohen me 
qëndrime personale mbi politikat monetare, përdorin figurën e tyre për komercializëm të 
pastër tregtar apo kanë pjesëmarrje të tepruar në borde dhe këshilla mbikëqyrës ku 
administrohen fonde publike dhe private rekomandojmë që të ketë kritere specifike dhe 
kushtëzime për anëtarët e këtij këshilli duke sugjeruar: 
- Të vendoset kufizimi i plotë i pjesëmarrjes së tyre në këshilla dhe borde të tjerë përveç atyre 
të fushës akademike dhe shkencore. 
- Të kërkohet mospërdorimi i figurës në aktivitete apo promovime që cenojnë integritetin e 
figurës së anëtarit të një bordi kaq të rëndësishëm. 
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- Kufizimi i daljeve publike dhe mbajtjes së qëndrimeve individuale mbi aspekte të politikës 
monetare në një kohë që paraqitet një qëndrim i Këshillit Mbikëqyrës në deklaratën për shtyp 
të Guvernatorit, pasi kjo mund të nxisë refleksione dhe reagime jokorrekte të operatorëve në 
treg. 
- Ndërkohë, duke vlerësuar maksimalisht kontributin e tyre në jetën publike dhe ekonomike të 
vendit, dhe vetë sfidat që ka përpara ky Institucion i rëndësisë së veçantë, për tu përballuar 
me realitete të mbartura nga e kaluara, i kërkojmë anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të japin 
dorëheqje nga bordet dhe pjesëmarrjet e tjera publike dhe politike dhe aq më tepër 
përdorimit të figurës së tyre, në dobi të bizneseve private, përfshirë dhe ato të reklamimit të 
sistemit universitar privat në vend. 
 
Nga auditimi kemi konstatuar, Banka e Shqipërisë nëpërmjet politikës monetare lehtësuese të 
ndjekur edhe për vitin 2013, duke reduktuar normën bazë të intesesit me 1 pikë përqindje në 
krahasim me vitin 2012, nëpërmjet katër vendimeve të Këshillit Mbikëqyrës për uljen e saj 
me nga 0.25 pikë përqindje, respektivisht në muajt janar, korrik, nëntor dhe dhjetor të këtij 
viti, ka synuar uljen e kostos së kreditimit të sektorit privat për të stimuluar rritjen 
ekonomike. Kemi konstatuar se kjo politikë është shoqëruar me rënien e ndjeshme të 
normave të interesit për depozitat e kursimit dhe uljen e kostos së bankave. Nga ana tjetër, 
konstatimet mbi gjëndjen aktuale të tregut, trendin e kanalizimit të fondeve dhe ndikimi në 
kreditim, kanë treguar se tregu financiar shqiptar ka patur një ndjeshmëri të ulët ndaj 
normave të interesit. Duke dashur të jemi të kujdesshëm dhe të mos ndërhyjmë dhe cënojmë 
sado pak pavarësinë e saj në zbatimin e politikës monetare kemi sygjeruar që Banka të 
vlerësojë me kujdes instrumentet që do të përdorë në të ardhmen për plotësimin me efektivitet 
të objektivave kryesorë të saj. 
 
Nga auditimi i rregullshmërisë së zhvillimit të ankandeve të bonove të thesarit dhe 
obligacioneve të organizuara nga Banka e Shqipërisë, në zbatim të marrëveshjeve të lidhura 
midis Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shqipërisë kemi konstatuar se Banka e 
Shqipërisë është pjesëmarrëse në ankandet që zhvillohen për bono thesari, me të drejtën e 
rezervimit të shumës së kërkuar prej saj, pavarësisht nëse kërkesat jokonkuruese nga ana e 
individëve mund të jenë të larta. Nga auditimi u konstatua që pjesëmarrja e individëve në 
ankandet e bonove të thesarit ka pësuar ulje gjatë vitit 2013, nga 59,374 milion lekë ose 23% 
të totalit të vlerës së emetuar në fillim të vitit, në 55,551 milion ose 22% të totalit në fund të 
vitit 2013. Po kështu, niveli i pjesëmarrjes së individëve nëpërmjet kërkesave jokonkurruese 
në ankandet e obligacioneve është mjaft i ulët, vetëm 1 % të shumës totale të emetuar gjatë 
vitit 2013. Për këtë kemi rekomanduar që Banka e Shqipërisë, në rolin e saj këshillimor për 
qeverinë, të ndikojë në marrjen në konsideratë të mekanizmave më të efektshëm, më qëllim që 
jo vetëm të mos ulet por të nxitet pjesëmarrja më e gjerë e individëve në tregun e 
instrumentave të emetuar nga qeveria si dhe të ndikojë për rritjen e shkallës së informimit të 
publikut mbi këtë treg. Kjo do të mundësonte që Banka, në respekt të plotë të kuadrit 
rregullator. të realizojë rolin e saj si agjent i qeverisë kryesisht nëpëmjet instrumentave afat 
shkurtër.   
 

Gjatë vitit 2013, nuk ka patur kredidhënie të drejtëpërdrejtë nga Banka. Kemi konstatuar se 
portofoli i bonove të thesarit të financuara nga Banka e Shqipërisë është 63,920 milion lekë. 
Konstatohet pjesëmarrje e Bankës së Shqipërisë në ankandet e bonove të thesarit 3, 6 dhe 12 
mujore por edhe në obligacione kryesisht me fondin e pensioneve të punonjësve. Banka ka 
injektuar në vazhdimësi likuiditet në sistemin bankar, nëpërmjet marrëveshjeve të anasjellta 
të riblerjes me afat të shkurtër (një javore ose një mujore). Financimi nëpërmjet 
marrëveshjeve të anasjellta të riblerjes për sistemin bankar në fund të vitit 2013 ishte 21.5 
miliardë lekë, nga 21.8 miliardë lekë në fund të vitit 2012. Për këtë kemi rekomanduar të 
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saktësohet dhe plotësohet baza rregullative lidhur me dispozitat e nenit 30 të Ligjit nr. 8269 
datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”,  i ndryshuar,  si dhe të ndiqet një politikë e 
kujdeshme dhe veprime efektive që do të mundësonin kontrollin e niveleve të kreditimit për 
qeverinë si dhe rritjen e efektivitetit në transmetimin në treg të politikës monetare.  

Nga kontrolli i ushtruar rezulton se fazat e hartimit të projektbuxhetit janë ndjekur me 
përpikmëri por për shkak të konstatimit se niveli i realizimit të investimeve ka vetëm trend 
rënës dhe për vitin 2013 ato u realizuan vetëm 32% (plan/fakt) gjykojmë se procesi ka 
element formaliteti. Planifikimi bazohet kryesisht mbi të dhëna historike dhe nuk merr në 
konsideratë elementë të tilla si: ekzistenca e problemeve teknike me të cilat është hasur 
rikonstruksioni i ndërtesës së ish “Hotel Dajtit”, vonesa në realizimin e punimeve të 
programuara për Godinën Qendrore të Bankës, shtesa në projektet fillestare të cilat kërkojnë 
edhe procedura shtesë por edhe shkaktojnë vonesa në punimet e planifikuara (Rasti i Muzeut 
të Bankës), varësia e realizmit të investimit nga një investim tjetër (efekti zinxhir). Sa më 
sipër i kemi rekomanduar Bankës që  të bëhen përpjekje për një planifikim sa më real të 
investimeve duke vlerësuar edhe kostot oportune për çdo shtyrje apo mos realizim 
investimesh për shkak vonesash në realizimin e kontratave. 

U konstatua se për dy prej anëtarëve të tij në mbarim të mandatit në muajin dhjetor të vitit 
2013, janë bërë pagesa në vlerën 3,992,694 lekë si shpërblim në masën 150 % të shpërblimit 
mujor për çdo vit qëndrimi në detyrë. Në këtë rast kemi kërkuar shfuqizimin e Vendimi nr. 32, 
datë 27.04.2011 të Këshillit Mbikëqyrës. 

Nga auditimi i pasqyrave financiare kemi konstatuar se pasqyrat financiare janë përgatitur në 
përputhje me politikat kontabël të përshtatura në Manualin e Kontabilitetit të Bankës, 
miratuar nga Këshilli i Ministrave me Vendimin Nr. 50, datë 26 janar 2001 por dhe politika të 
tjera të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës duke tentuar një pajtueshmëri të 
përgjithshme me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) të aprovuara nga 
Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit. Pavarësisht këtij përafrimi të synuar, 
theksojmë se baza e pasqyrave janë ato të Manualit të Kontabilitetit të vetë Bankës.  
 
Është konstatuar se në zërin “Ndërtesë” mungon një klasifikim i kujdesshëm dhe i kodifikuar 
për të pasqyruar me saktësi koston historike të ndërtesës qendrore dhe atyre në dispozicion të 
degëve në rrethe. Kjo mungesë ka sjellë vështirësi në ndarjen e kostos historike (apo dhe 
vlerën e rivlerësuar të tyre) nga kostot e rikonstruksionit të bëra për këto objekte përgjatë 
viteve. Konstatuam pasaktësi në llogaritjen e amortizimit vjetor të aktiveve të qëndrueshme të 
trupëzuara në vlerën 65 milionë lekë, ndërsa si amortizim i akumuluar kishte pasaktësi në 
vlerën 72 milionë lekë. Për zërin aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara konstatuam 
pasaktësi në nivelin 18 milionë lekë. Kemi kërkuar ndërhyrje si në bazën mbi të cilën do të 
përgatiten pasqyrat financiare të Bankës duke sygjeruar kalimin në zbatim të plotë të 
standardeve të raportimit financiar (SNRF), por edhe ndërhyrje të cilat lidhen me rritjen e 
transparencës dhe llogaridhënies për politikat kontabël të përdorura në përgatitjen e 
pasqyrave financiare nga Banka. Kemi sygjeruar të bëhen saktësimet kontabël për 
konstatimet tona. Po këtë rekomandim kemi sygjeruar edhe për rastin e provigjonimit të 
vlerës 129 milionë lekë si jo plotësisht të arësyetuar dhe në përputhje me bazën rregullative 
të Bankës. 
 
Nga auditimi i Detyrimit për Fondin e Pensioneve kemi konstatuar se rezervat e tepërta në 
vite janë përdorur për të ristrukturuar kontributet e BSH në periudha të mëvonshme dhe jo në 
periudhën kur ato janë konstatuar. Sipas bilancit të Bankës së Shqipërisë në fund të vitit 2013 
evidentohen 6,7 milionë lekë rezervë, e shprehur si “Paradhënie nga kontributet e bankës” 
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për të cilën gjykojmë se duhet të trajtohet si rimarrje në pasqyrën e rezultatit financiar të vitit 
2013. Kemi kërkuar të bëhen saktësimet në kontabilitet. 
 
Nga auditimi i prokurimeve për ndërtime, mallra dhe shërbime të ndryshme rezultoi se janë 
zhvilluar gjithsej 110 procedura prokurimi, me fond limit 1,895 milionë lekë dhe janë lidhur 
110 kontrata me vlerë 1,792 milionë lekë me një diferencë nga fondi limit prej 102 milionë  
lekë. Prokurimet të realizuara me procedure tender i hapur janë 20 ose vetëm 18 % e numrit 
të tenderave, tendera me procedurë prokurimi të drejtpërdrejtë janë 48 prokurime ose 43,6% e 
numrit total të tenderave. Janë realizuar 42 procedura tender të kufizuar dhe kërkesë për 
kuotim ose 38,2% e numrit të tenderave por edhe në këtë rast ftesat për pjesëmarrje në këto 
procedura u janë drejtuar një numri të kufizuar nga 3 deri 5 operatorë ekonomikë duke 
nënkuptuar konkurrence të kufizuar. Konstatohet se, fondet e realizuara me prokurim të 
drejtpërdrejtë (si vlerë) përbëjnë 52,4 % të vlerës së prokuruar për këtë vit. Bazuar në këtë 
konstatim i kemi kërkuar Bankës të shikojë mundësinë e zhvillimit të procedurave të 
prokurimit elektronik, për të siguruar një numër më të madh ofertuesish dhe për të rritur 
konkurrencën me qëllim uljen e kostove të të gjitha shërbimeve që kryhen për realizimin e 
objektivave të Bankës së Shqipërisë. 
 
Në auditimin e procedurës tenderuese me objekt i prokurimit “Shërbime shtesë projektimi, 
për ripunimin e projektit teknik të rikonstruksionit të ndërtesës së ish-hotel Dajti” konstatuam 
se nga ana e Bankës së Shqipërisë nuk është bërë një vlerësim i plotë nga ana strukturore, e 
objektit të ish- Hotel Dajti që në momentin e blerjes së këtij objekti dhe kjo ka sjellë këtë 
prokurim shtesë për ribërjen nga e para pikërisht të projektit për rikonstruksionin e godinës së 
ish-hotel Dajti, me një kosto shtesë në këtë rast në vlerën 26 milionë lekë. Nga auditimi për 
ecurinë e realizimit të kontratave të lidhura për objektin “Hartimi i projekti dhe preventivit të 
zbatimit për rikonstruksionin e ndërtesës së ish Hotel Dajtit” dhe “Shërbime shtesë 
projektimi, për ripunimin e projektit teknik të rikonstruksionit të ndërtesës së ish-Hotel Dajti” 
u konstatua amortizim i akumuluar në shumën 72 milionë lekë si dhe përsëritje e studimeve 
gjeologjike në gjykimin tonë e pajustifikuar plotësisht në vlerën 2,2 milionë lekë. Në 
zbatimin e kontratës për prishjen e këtij objekti nuk janë marrë masa për evidentimin e sasisë 
së metaleve të çmontuara, në formë skrapi në vlerën prej 2 milionë lekë, vlerë që do të kishte 
ulur koston e këtij procesi. Bazuar në këto konstatime kemi kërkuar analizë të situatës nga 
niveli drejtues dhe marrjen e masave për të rikuperuar kohen e tejkaluar në këtë projekt, 
kohë që përkthehet në kosto qiraje për rezultatin e Bankës. Kemi kërkuar përcaktimin e 
përgjegjësive në cdo rast. 
 
Nga auditimi i procedurës tenderuese me objekt “Hartimi i projektit të zhvillimit të ambientit 
dhe trotuarit përreth ndërtesës së Bankës së Shqipërisë” është konstatuar rritje e pajustifikuar 
e kostos së projektimit me 2,9 milionë lekë. Ndërsa për objektin “Rikonstruksioni i Godinës 
Qendrore dhe ndërtimi i Kompleksit të Ri të Bankës së Shqipërisë”, u konstatuan shtyrje të 
pajustifikuara në afatit të përfundimit të punimeve, me efekte financiare për vetë Bankën. 
Auditimi konstatoi se shtesa e afatit të punimeve për objektin “Ndërtimi i godinës së re të 
Departamentit të Emisionit të Bankës së Shqipërisë (BSH)” teknikisht ishte e pajustifikuar, si 
pasojë duhet të llogariteshin penalitete për vonesë në shumën 23,5 milionë lekë, shumë që do 
të kishte ulur koston e realizimit të këtij objekti. Gjithashtu nga auditimi i punimeve për këtë 
objekt u konstatuan diferenca për punime të pakryera në vlerën prej 4,7 milionë lekë. Edhe 
për këto konstatime kemi kërkuar analizë të thelluar teknike për të gjitha tejkalimet e afateve, 
nxjerrja e përgjegjësive konkrete midis sipërmarrësve dhe bankës, situatë që do të qartësonte 
se si mund të rikuperoheshin kostot shtesë të konstatuara.  
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Kemi se për kontratat e qerasë të lidhura nga Banka për dy ambjente të të njëjtës godinë, të të 
njëjtit vend, dhe që kanë të njëjtën cilësi punimi, tarifat për njësi të sipërfaqes janë të 
ndryshme, duke sjellë si pasojë rritjen e pajustifikuar të shpenzimeve qysh në kontratën 
fillestare të lidhur në vitin 2009.  Për të mundësuar uljen e kostos së këtij shërbimi të paktën 
në vlerën prej 4,2 milionë lekë në vit kemi rekomanduar që për periudhën në vazhdim të 
marren masa dhe të negociohet për të kërkuar unifikimin e çmimit.  
 
Nga auditimi i punës së Departamentit të Kontrollit rezultoi se ka pavarësi të kufizuar që 
konstatohet në drejtim të rekrutimit dhe shpërblimit të audituesve. Nga shqyrtimi i raportit 
vjetor të këtij departamenti, u konstatua se në 13 funksione të audituara nga audituesit e 
brendshëm vetëm në dy prej tyre, vlerësimi mbi mënyrën e funksionimit është i pranueshëm 
ndërsa për 11 funksionet e tjera ata cilësojnë nevojën për përmirësim dhe janë dhënë 107 
rekomandime në drejtim të përmirësimit të sistemeve dhe rritjes së eficencës së përdorimit të 
burimeve nga të cilat rezulton se janë zbatuar vetëm 17 rekomandime ose 16% e tyre. Pjesa 
tjetër cilësohet si rekomandime në proces. Theksohet fakti se janë konstatuar rekomandime 
nga viti 2006 të pa zbatuar duke i bërë sistemet e kontrollit jo efektive. Bazuar në situatën e 
konstatuar i kemi rekomanduar Bankës masa në funksion të pavarësisë së kësaj njësie në 
planifikim dhe në mënyrën e raportimit. Të shikojë mundësinë e ndryshimit të mënyrës së 
rekrutimit dhe shpërblimit të stafit në përbërje të Drejtorisë së Kontrollit të Bankës së 
Shqipërisë, si dhe të punohet për ngritje të mëtejshme të kapaciteteve brenda tij. Të 
rëndësishme I kemi parë ndërhyrjet për vendosjen e mekanizmave që do të përshpejtonin 
zbatimin e rekomandimeve të lëna nga ky departament. 
 
III.3.b Të ardhurat nga institucionet buxhetore 
 
Nga auditimet e ushtruara në 12 ministri dhe institucione të tjera qendrore, për zbatimin e 
buxhetit të shtetit të vitit 2013, në lidhje me zbatimin e ligjëshmërisë për krijimin dhe 
përdorimin e të ardhurave që krijojnë institucionet buxhetore u konstatua se, në përgjithësi 
janë zbatuar kërkesat e VKM nr. 432, datë 28.06.2006 “Për krijimin dhe administrimin e të 
ardhurave, që krijojnë institucionet buxhetore” i ndryshuar dhe Udhëzimet e përbashkëta që 
këto institicione kanë miratuar në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, por u konstatuan 
edhe mosrealizime e parregullsi të cilat kanë influencuar krijimin, ndarjen dhe përdorimin e 
tyre. 
Nga auditimet e kryera janë evidentuar mangësi në rritjen e të ardhurave jashtë 
limitit(dytësore),pasi nuk zbatohen drejt dispozitat ligjore e nënligjore që rregullojnë këtë 
veprimtari.  
 
IV. ADMINISTRIMI I SHPENZIMEVE TË BUXHETIT  TË SHTETIT  
 
Shpenzimet e përgjithshme të buxhetit u realizuan në nivelin 29.02 % të PBB-së ose rreth 
394.12 miliardë lekë nga 409.41 miliardë të planifikuara duke reflektuar mosshpenzim te 
fondeve ne masen 15.29 miliardë leke.  
Shpenzimet kapitale në total jane realizuar ne rreth 83.7 % te fondeve te planifikuara me një 
mosshpenzim në total prej rreth 12.7 miliardë lekë nga te cilat investimet e brendshme janë 
realizuar ne 97.9 %  të kuotave të planifikuara dhe investimet e huaja janë realizuar 72.1 % 
duke reflektuar mosshpenzime te financimeve të huaja në vlerën 11.1 miliardë lekë.  
 
Më poshtë paraqesim në mënyrë grafike tendencën e këtyre shpenzimeve për periudhën e 
disa viteve: 
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Niveli i realizimit të shpenzimeve sipas zerave paraqitet si vijon: 

Milionë lekë 

0
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Shpenzime korente
Shpenzime kapitale

Nr. 
 

E  M  E  R  T  I  M  I 
Plani me 
ndryshime 
2013 

Fakti 2013 Diferenca 
(fakt-plan) 

Në 
perqindje 

Fakti 
2013/PBB 

 
TOTALI I 
SHPENZIMEVE 409,408 394,118 -15,290 96.3 29.02 

I. Shpenzime Korrente 331,004 328,641 -2,363 99.3 24.20 
1 Personeli 71,538 70,716 -822 98.9 5.21 

1.1  Paga        60,524                 61,087 563 100.9 4.50 

1.2 
Kontrib per Sigurime 
Shoqerore         9,800                   9,629 -171 98.3 0.71 

1.3 Fondi i vecante i pagave            964   -964 0.0 0.00 

1.4 Politikat e reja pagash         250.9   -251 0.0 0.00 
2 Interesat     43,900                43,336 -564 98.7 3.19 

2.1 
 Të Brendshme   

36,100 
  

35,890 -210 99.4 2.64 

2.2 
 Te Huaja   

7,800 
  

7,445 -355 95.4 0.55 

3 
Shpenzi 
Operat.Mirembajtje 

  
34,035 

  
32,424 -1,611 95.3 2.39 

3.1 Nga te cilat Aresimi i Lartë         2,200   -2,200 0.0 0.00 

3.2 
Te tjera jashte limiti    

1,400   -1,400 0.0 0.00 

4 Subvencionet        1,569                  1,574 5 100.3 0.12 

6 
Shpenzim per Fondet 
Speciale     128,120               127,643 -477 99.6 9.40 

6.1 
 Sigurime Shoqerore   

95,395 
  

95,597 202 100.2 7.04 

6.2  Politika te reja pensionesh 89    -89 0.0 0.00 

6.3 Sig shendetesore       30,736                 30,147 -589 98.1 2.22 

6.4 
 Shpenz.per Komp.Vlere 
pronar. 

  
1,900 

  
1,899 -1 99.9 0.14 

7 
Shpenz. per Buxhetin 
vendor       28,580                 29,787 1,207 104.2 2.19 

8 Shpenzime te tjera  23,262 23,161 -101 99.6 1.71 
8.1  Pagesa e Papunesise 860 800 -60 93.0 0.06 

8.2  Ndihma Ekonomike 19,402 19,370 -32 99.8 1.43 

8.3 
Kompens per te perndj. 
politike 3,000 2,991 -9 99.7 0.22 



RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 

113 
 

( Burimi i të dhënave MF ) 
 
Në funksion të auditimit të ligjishmërisë së administrimit të shpenzimeve KLSH ka audituar 
veprimtarinë ekonomike financiare në 28 ministri dhe institucione të administratës publike 
përfshirë njësitë vartëse në 16 njësi të sistemit doganor dhe    DPT, (asnjë drejtori rajonale 
tatimore); 8 projekte me financim të huaj, 50 njësi të qeverisjes vendore dhe 11 shoqëri 
aksionere dhe ente publike.    
 
KLSH gjatë auditimit të veprimtarisë së subjekteve në Raportet e auditimit në zbatim të 
Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit “Mbi raportimin” ka evidentuar gjetjet dhe 
rezultatet e auditimit duke pasqyruar në mënyrë të balancuar dhe konstruktive arritjet pozitive 
të konstatuara për sa i përket administrimit të shpenzimeve nga subjektet e audituara. Krahas 
sa më sipër KLSH ka konstatuar dhe evidentuar mjaft parregullsi dhe shkelje ligjore të cilat 
reflektojnë një dëm ekonomik për buxhetin e shtetit në total për 665.9 milionë lekë. Shkeljet 
e dispozitave ligjore me pasojë dëmin ekonomik në fushën e shpenzimeve të analizuara 
sipas subjekteve dhe në vlerë paraqiten si më poshtë vijon:  
 
a) Ministritë, institucionet e administratës së lartë publike dhe entet e ndryshme buxhetore në shumën 488 
543 mijë lekë, si më poshtë: 
 
1 Instituti i Sigurimeve Shoqërore 308 642 mijë lekë 
2 Autoriteti Rrugor Shqipëtar, Tiranë   41 015 mijë lekë 
3 Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë   31 174 mijë lekë 
4 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 30 379 mijë lekë 
5 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 14 573 mijë lekë 
6 Ministria e Bujqësisë, Ushqimit&Mbrojtjes Konsumatorit (sot MBZHR&AU), 

Tiranë 
13 269 mijë lekë 

7 Ministria e Shëndetësisë 9 327 mijë lekë 
8 Drejtoria Rajonale e ISSH, Tiranë 7 308 mijë lekë 
9 Drejtoria e Përgjithshme Ujësjellës Kanalizime 6 755 mijë lekë 
10 Instituti i Shëndetit Publik 6 316 mijë lekë 
11 Universiteti Bujqësor, Tiranë                                                  4 423 mijë lekë 
12 Ministria e Kulturës 4 342 mijë lekë 
13 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivit të Shtetit, Tiranë                         2 417 mijë lekë 
14 Universiteti Politeknik, Tiranë                                                1 295 mijë lekë 
15 Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, Tiranë    700 mijë lekë 
16 Ministria e Financave 511 mijë lekë 
17 Si dhe 3(tre ) ente të tjera publike 6 097 mijë lekë 
Shuma: 488 543 mijë lekë 
 
b) Në projektet me financim të huaj në vlerat 85 273 mijë lekë, si më poshtë: 
 
1 Projekti “Mbi menaxhimin e mbetjeve të ngurta të Tiranës”, DPUK  52 368 mijë lekë 
2 Projekti “Baypass” Durrës, MPPT 18 959 mijë lekë 
3 Projekti “Modernizimi i sistemit shëndetësor”, MSH 4 346 mijë lekë 

II. 
Fondi Rezerve, 
Kontigjenca 213 0 -213 0.0 0.00 

1 Fondi Rezerve i K M 42   -42 0.0 0.00 

2  Fondi Kontigjences   171   -171 0.0 0.00 
III. Shpenzime Kapitale 78,191 65,477 -12,714 83.7 4.82 

1 Financimi Brendshem 37,507 36,701 -806 97.9 2.70 

2 
Nga te ardhurat e arsimit te 
larte 800  -800 0.0 0.00 

3 Financimi Huaj 39,884 28,776 -11,108 72.1 2.12 
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4 Projekti “Rrugët sekondare lokale”, FSHZH 3 605 mijë lekë 
5 Projekti  “Përballja dhe zbutja e riskut të fatkeqësive” 3 255 mijë lekë 
6 Projekti “Furnizimi me ujë i zonave rurale”, FSHZH 2 143 mijë lekë 
7 Projekti “Zhvillimi i rrugëve Bashkiake Tiranë”, Bashkia Tiranë   597 mijë lekë 
 Shuma: 85 273 mijë lekë 
 
c) Në njësitë e pushtetit vendor në shumën 92 088 mijë lekë, si më poshtë: 
 
1 Bashkia Vlorë 44 565 mijë lekë 
2 Komuna Shënkoll, Lezhë 13 069 mijë lekë 
3 Komuna Golem, Durrës 9 729 mijë lekë 
4 Bashkia Berat 6 899 mijë lekë 
5 Komuna Remas, Lushnjë 2 781 mijë lekë 
6 Komuna Lekbibaj, Tropojë 2 341 mijë lekë 
7 Bashkia Rogozhinë 2 239 mijë lekë 
8 Bashkia Kamëz 2 166 mijë lekë 
9 ALUIZNI Durrës 2 071 mijë lekë 
10 Komuna Qendër, Librazhd 1 463 mijë lekë 
11 Këshilli i Qarkut, Dibër 778 mijë lekë 
12 Bashkia Ura-Vajgurore 645 mijë lekë 
13 ALUIZNI Tirana 1 570 mijë lekë 
14 Komuna Lurë, Dibër 507 mijë lekë 
15 Bashkia Peqin 475 mijë lekë 
16 Komuna Farkë 293 mijë lekë 
17 Komuna Bicaj 240 mijë lekë 
18 Komuna Tomin, Dibër 233 mijë lekë 
19 Komuna Qendër, Fier 230 mijë lekë 
20 Ujësjellësi sh.a., Ura-Vajgurore 194 mijë lekë 
21 Bashkia Shkodër 113 mijë lekë 
22 Bashkia Laç 101 mijë lekë 
23 Komuna Thumanë, Krujë 91 mijë lekë 
24 Bashkia Elbasan 76 mijë lekë 
25 Komuna Rashbull, Durrës 72 mijë lekë 
26 Komuna Labinot, Mal, Elbas 58 mijë lekë 
27 Agjencia e Zhvillimit Bujqësor Rajonal 54 mijë lekë 
28 Komuna Miras, Devoll 35 mijë lekë 
 Shuma: 92 088 mijë lekë 
 
IV.1 Shpenzimet korrente 
 
Për vitin 2013 Shpenzimet korente u realizuar në nivelin 99.3 % të kuotave të planifikuara 
duke reflektuar mosshpenzim të fondeve në rreth  2.4 miliardë lekë .  
Nga analiza në dinamikë e shpenzimeve korente rezulton një rritje e shpenzimeve korente 
kundrejt vitit 2012 në vlerë nominale prej rreth 11.9 miliardë lekë dhe kundrejt vitit 2011 prej 
rreth 23 miliardë lekë. Më poshtë paraqesim dinamikën e shpenzimeve korrente në vite  
 
 



RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 

115 
 

 
 
Nga auditimet e ushtruara KLSH ka evidentuar një sërë shkeljesh e mangësish në zbatimin e 
ligjishmërisë në administrimin e shpenzimeve të cilat të analizuara sipas subjekteve dhe llojit 
të shkeljes paraqiten:  
 
IV.1.a Në fushën e pagave dhe shpërblimeve. 
Në institucionet e audituara KLSH-ja ka audituar respektimin e dispozitave ligjore dhe 
nënligjore në fushën e pagave dhe shpërblimeve dhe ka rezultuar se në përgjithësi 
institucionet kanë zbatuar kriteret e përcaktuara në vendimet e Qeverisë për dhënien e pagave 
dhe shpërblimeve. Megjithatë në institucione të veçanta u konstatuan edhe parregullsi e 
shkelje të dispozitave ligjore duke shkaktuar dëm ekonomik për buxhetin e shtetit në shumën 
5,951 mijë lekë, për të cilat KLSH, ka kërkuar kthimin 100 % të shumave të përfituara në 
buxhetin e shtetit, e përkatësisht:  
 

1  Universitetin Bujqësor të Tiranës 776 mijë lekë
2 Institutin e Shëndetit Publik 4,328 mijë lekë
3 Drejtorinë Rajonale të Shëndetit Publik 226 mijë lekë
4 Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore 350 mijë lekë
5 Drejtoria e Shërbimit Pyjor, Tiranë 271 mijë lekë

 
IV.1.b Në Fushën e Shpenzimeve Operative. 
Në institucionet e kontrolluara KLSH-ja ka kontrolluar respektimin e dispozitave ligjore dhe 
nënligjore në fushën e shpenzimeve operative dhe ka rezultuar se në përgjithësi institucionet 
kanë zbatuar kriteret e përcaktuara në vendimet e Qeverisë për kryerjen e shpenzimeve 
operative, megjithatë duhet theksuar se në disa institucione nuk janë respektuar këto dispozita 
duke bërë që subjekte, punonjës apo kategori të caktuara punonjësish të përfitojnë 
padrejtësisht më tepër vlerën 48,151 mijë lekë, për të cilat KLSH, ka kërkuar kthimin 100 % 
të shumave të përfituara në buxhetin e shtetit.  
 
1 Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjelles-Kanalizime Tiranë 12 mijë lekë
2 Ish Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 

Konsumatorit 
615 mijë lekë

3 Universitetin Bujqësor Tiranë 113 mijë lekë
4 Universitetin Politeknik 1,295 mijë lekë
5 Institutin e Shëndetit Publik 1,988 mijë lekë

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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6 Institutin e Sigurimeve Shoqërore 495 mijë lekë
7 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë 3,474 mijë lekë
8 Agjencinë kombëtare të Burimeve Natyrore 30,029 mijë lekë
9 Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”Tiranë 218 mijë lekë
10 Ministrinë e Shëndetësisë 9,083 mijë lekë
11 Ministria e Financave 511 mijë lekë
12 Drejtoria e Shërbimit Pyjor, Tiranë 72 mijë lekë
13 Agjencia Kombëtare e Mjedisit 246 mijë lekë
 
IV.2 Shpenzimet për fondin rezervë të KM dhe fondin e kontigjencës.  

IV.2.1 Shpenzimet për fondin rezervë të KM 

Për auditimin përdorimit të këtij fondi KLSH iu referua rregullimeve të mëposhtme ligjore: 

a. Në zbatim të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në 
Republikën e Shqipërisë” në kreun e I, nenin 3, pika 15, përcaktohet se: “Fondi Rezervë i 
Këshillit të Ministrave, është fondi që krijohet për të financuar shpenzime jo të përhershme 
dhe të paparashikuara në fazën e përgatitjes së buxhetit”. Në kreun e II, nenin 5, përcaktohet 
se: “Fondi Rezervë i Këshillit të Ministrave, përdoret vetëm për rastet e financimit të 
shpenzimeve, të cilat nuk njihen dhe janë të pa mundura të parashikohen gjatë procesit të 
përgatitjes së buxhetit. Miratimi i përdorimit të tij bëhet me Vendim të Këshillit të Ministrave 

b. Në zbatim të ligjit nr. 119/2012, datë 17.12.2012 “Për buxhetin e vitit 2013”,  në nenin 10 
të tij, citohet: “Fondi Rezervë i Këshillit të Ministrave është 1,410,000 mijë lekë dhe në nenin 
13 të tij përcaktohet  përdorimi i tij për rastet e paparashikuara të shpenzimeve buxhetore”.  
c. Në zbatim të  aktit normativ nr. 6, datë 04.10.2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 
119/2012, datë 17.12.2012 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2013”, në nenin 9 të tij, përcaktohet: 
Fondi Rezervë i Këshillit të Ministrave është në masën 2,000.000 mijë lekë” (janë shtuar me 
këtë akt normativ edhe 590,000 mijë lekë, dhe mbas kësaj periudhe janë marrë 6 VKM, në 
vlerë 588,185 mijë lekë).  
d. Në zbatim të udhëzimit nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të 
buxhetit”, në kapitullin I “Të përgjithshme”, në pikën 11 citohet: “Në rast se kërkesa për 
fonde shtesë pranohet nga Ministri i Financave, por nuk mund të plotësohet, duke respektuar 
të drejtat dhe limitet e përcaktuara në nenin 44 të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 
Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Ministri i Financave mund t’i 
propozojë Këshillit të Ministrave plotësimin e saj nëpërmjet përdorimit të Fondit Rezervë të 
Buxhetit të Shtetit”.  
 
Në pikën 89 të këtij udhëzimi citohet: “Kërkesa për përdorimin e këtij fondi, kalon në këto 
faza: Ministritë e linjës paraqesin tek Ministri i Financave një projekt, me të cilën 
argumentojnë: nevojat për shtesë fondesh, pamundësinë për t’u përballuar nëpërmjet 
rialokimit të fondeve brenda sistemit, nisur nga analiza e realizimit të buxhetit për periudhën 
raportuese, emergjencën e problemit dhe pamundësinë e parashikimit në procesin buxhetor, 
etj. Ministri i Financave, pas shqyrtimit të kërkesës dhe analizës së tyre, jep vërejtjet dhe 
sugjerimet, të cilat duhet të sqarohen dhe të plotësohen detyrimisht kur të përgatitet projekt-
vendimi përfundimtar. Me mendimin e ministrive të interesuara, dhe atë të Ministrit të 
Financave projekt-vendimi paraqitet në Këshillin e Ministrave. 
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Për vitin 2013, duke u mbështetur në legjislacionin e mësipërm u audituan 58 vendime të 
Këshillit të Ministrave, në vlerë 1,989,685 mijë lekë, nga 2,000,000 mijë lekë fond i 
planifikuar për këtë qëllim, ose është përdorur 99.5% e këtij fondi.  

Janë ekzekutuar dhe janë transferuar në institucionet përfituese 56 vendime të Këshillit të 
Ministrave, në vlerë 1,958,353 mijë lekë, ose 98.4% e vlerës së vendimeve të marra.  
                                                                                                                                                         në mijë lekë 
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Në mënyrë të përmbledhur paraqesim shkeljet dhe mangësitë e konastatuara në përdorimin e 
fondit rezervë të Këshillit të Ministrave.  
• Në 9 Vendime të Këshillit të Ministrave, në vlerë 346,667 mijë lekë, ose 18% e vlerës së 
këtij fondi, nuk kanë të bashkëlidhur një relacion shpjegues shpenzimesh nga institucionet 
përfituese për përdorimin e këtij fondi;  
• Në 8 Vendime të Këshillit të Ministrave, në vlerë 341,667 mijë lekë ose 17.5% e vlerës së 
këtij fondi, nuk kanë  të bashkëlidhur preventiv shpenzimesh nga institucionet përfituese për 
përdorimin e këtij fondi;  
• Në 10 Vendime të Këshillit të Ministrave, në shumën 349,954 mijë lekë ose 18 % vlerës 
së këtij fondi në dosjet e vendimeve, nuk kanë të bashkëlidhur miratimin e Ministrisë së 
Financave për përdorimin e këtyj fondi; 
• Në 5 Vendime të Këshillit të Ministrave, në shumën 201,402 mijë lekë ose 10.3% e vlerës 
së këtij fondi, në dosjet e vendimeve, fondi rezervë është përdorur si “shtesë buxheti” për 
Ministritë e Linjës, Kryeministrinë apo Institucione të tjera, fonde këto të cilat, duhet të 
parashikoheshin në përputhje me procedurat dhe kriteret ligjore të planifikimit të buxhetit, 
dhe të miratoheshin me ligjin vjetor të buxhetit; 
• Në 4 Vendime të Këshillit të Ministrave, në vlerë 33,491 mijë lekë, ose 2% të vlerës së 
këtij fondi, Ministria e Financave është shprehur kundër përdorimit të këtij fondi. 
 
IV.2.b Mbi ligjshmërinë e përdorimit të fondit të kontigjencës.  

Në zbatim të ligjit nr.119/2012, datë 17.12.2012 “Për buxhetin e vitit 2013”, në nenin 10 & 
13 të tij, në të cilin përcaktohet: “Fondi i kontingjencës” prej 800,000 mijë lekë, përdoret me 
Vendime të Këshillit të Ministrave;“Fondi për rritjen e pagave” prej 1,000,000 mijë lekë, 
shpërndahet nga Ministri i Financave sipas Vendimeve të Këshillit të Ministrave; “Fondi për 
rritjen e pensioneve” prej 1,500,000 mijë lekë, shpërndahet nga Ministri i Financave sipas 
Vendimeve të Këshillit të Ministrave dhe “Fondi i veçantë i pagave” prej 1,200,000 mijë 
lekë, shpërndahet nga Ministri i Financave. 
Gjithsej fondet për kontigjencat janë përdorur në vlerë 2,833,205 mijë lekë, ose 66% e 
shumës së planifikuar të tyre. 
Në mënyrë të përmbledhur, shuma e alokuar është realizuar me artikuj dhe grupe, si më 
poshtë: 
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Artikulli 600 “Page & shtesa” (grupi 81) 555,361 mijë lekë
Artikulli 601 “Sigurime shoqërore” (grupi 81) 93,739 mijë lekë
Artikulli 602 “Marrveshja microsoft & alpinizmit” (grupi 70) 24,100 mijë lekë
Artikulli 604 “Transferta të brendshme (grupi 81)  1,411,000 mijë lekë
Për ISSH  1,395,000 mijë lekë
Për ISKSH  16,000 mijë lekë
Artikulli 606 “Përdorimi i zhvillimin rural (grupi 70). 200,000 mijë lekë
Artikulli 606 “Përdorimi i fondit të veçantë” (grupi 81). 136,435 mijë lekë
Artikulli 231 “Shpenzime për investime (grupi 70)  404,870 mijë lekë
Shuma 2,825,505 mijë lekë

 

Gjatë auditimit të rregullshmërisë së përdorimit të Fondit kontigjencës, u konstatuan se, në 
ligjin vjetor të buxhetit, nuk është përcaktuar destinacioni i përdorimit të tij, sikurse është 
përcaktuar në pikën 16, të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit 
Buxhetor në Republikën e Shqipërisë. Në kreun e II, nenin 5, përcaktohet se: “Fondi 
Kontigjencës përdoret sipas përcaktimit në ligjin e buxhetit vjetor, për të përballuar efektet e 
mosrealizimit të ardhurave, nevojën e kryerjes së financimeve të reja dhe shtimin e 
financimeve mbi fondet e miratuara të programeve ekzistuese. Një mënyrë e tillë e 
përcaktimit ligjor, i ka hapur rrugë përdorimit të tij në të njëjtën mënyrë si përdorimi i fondit 
rezervë të buxhetit të shtetit.  
Bazuar në kriteret e ligjit organik të buxhetit të shtetit, duhet të ishte Kuvendi, ai i cili duhej 
të përcaktonte se në çfarë mase fondi i kontigjencës, do të përdorej për mbulim deficiti, për 
financime të reja dhe sa për shtim financimesh mbi programet ekzistuese. Mungesa e 
përcaktimit të destinacionit të përdorimit sipas kategorive të sipërpërmendura, ka sjellë për 
pasojë që ky fond të përdoret me të vetmin kriter, me Vendim të Këshillit të Ministrave. 

IV.3 Shpenzimet kapitale për vitin 2013.  

Për vitin 2013 shpenzimet kapitale të buxhetit u realizuan në rreth 83.7 % të kuotave të 
parashikuara, me një mosshpenzim të fondeve buxhetore prej 12.7 miliarde lekë e cila ka 
ardhur kryesisht për efekt të mosrealizimeve të investimeve me financim të huaj në masën 
11.1 miliardë lekë ose 72.1 % i shpenzimeve të planit të korrektuar. Për vitin 2013 realizimi i 
investimeve të brendshme rezulton 97.9 % ose me mosrealizim 0.8 miliardë lekë. 

Kundrejt PBB-se shpenzimet kapitale faktike rezultuan 4.82 % të PBB-së . 

Më poshtë paraqesim nivelin e planifikuar dhe atë faktik të shpenzimeve kapitale.  

Milionë lekë 

Nr E  M  E  R  T  I  M  I 
Plani me 

ndryshime 
2013 

Fakti 2013 
Diferenca 

(fakt-plan me 
ndryshime 

Në perqindje 
Fakti 2013 

/PBB 

I. Shpenzime Kapitale 78,191 65,477 -12,714 83.7 4.82 

1 Financimi Brendshem 37,507 36,701 -806 97.9 2.70 

2. Financimi Huaj 39,884 28,776 -11,108 72.1 2.12 
( Burimi i të dhënave MF ) 
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Në mënyrë grafike ecuria e shpenzimeve kapitale sipas burimit të financimit për disa vite 
paraqitet në mënyrë grafike sa më poshtë vijon :  

IV.3.a Shpenzimet e investimeve me financim të brendshëm 

Për vitin 2013 investimet me burim të brendshëm financimi kane rezultuar në vlerën 36,071 
milionë lekë duke reflektuar nje mosshpenzim te fondeve ne rreth 800 milionë lekë. Kundrejt 
PBB-së finacimet e brendshme për investime kapitale përfaqësonin rrth 2.7 % të PBB-së.  

Mbi zbatimin e ligjshmërisë në prokurimin e fondeve publike me burim të brendshëm  
financimi. 

Në funksion të zbatimit të buxhetit të vitit 2013 KLSH ka audituar në nivel qëndror në fushën 
e prokurimit  29 Ministri dhe institucione qendrore dhe njësi vartësie.  

Në këto subjekte janë zhvilluar 416 procedura prokurimi, me një vlerë limit kontrate të 
parashikuar prej 23,924.8 milionë lekë. Nga tenderët e zhvilluar, janë kontrolluar 243 
procedura prokurimi me një vlerë limit kontrate të parashikuar prej 16,763,5 milionë lekë ose 
57,5 % e numrit dhe 70 % e vlerës. Për tenderët e kontrolluar kanë tërhequr dokumentet e 
tenderit nga 687 operatorë ekonomik, janë shpallur fitues 270 operatorë ekonomik dhe janë 
lidhur 270 kontrata në vlerë  16,356.6 milionë lekë. Si rezultat i konkurrencës së realizuar 
është ulur vlera e kontratave të lidhura në shumën 406.8 milionë lekë ose rreth 2.4 %.  

Nga tenderët e kontrolluar, rreth 32 % të tyre e zënë tenderët e hapur, rreth 43 % tenderët me 
negocim pa shpallje paraprake të kontratës, rreth 10 % tenderët me procedurë kerkesë për 
propozim dhe 16 % procedura të tjera prokurimi.  

Nga 243 tenderët e kontrolluar, në 132 prej tyre janë konstatuar 812 shkelje të procedurave të 
prokurimit, duke shkaktuar një dëm ekonomik efektiv për buxhetin e shtetit në shumën 100 
milionë lekë. Nga 812 shkeljet e konstatuara 312 ose 38 % e tyre janë kryer në fazën e 
përgatitjes së tenderëve, 395 ose  49 % e tyre janë konstatuar në fazën e zhvillimit të tenderit, 
87 ose 11 % janë konstatuar në fazën e lidhjes dhe zbatimit të kontratave dhe 18 ose 2 % në 
arkivimimin e dokumentave. 

Të analizuara këto mangësi dhe shkelje, sipas fazave të zhvillimit të procedurës së prokurimit 
ku ato janë konstatuar, paraqiten: 
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a-Në fazën e përgatitjes së dokumenteve të tenderit, u konstatuan 308 raste të shkeljeve të 
procedurave të prokurimit dhe konkretisht: 

- në 43 raste janë shkelur procedurat e prokurimit në metodën e përllogaritjes së vlerës në 
kontratat publike nga entet prokuruese ; 
- në 133 rast janë shkelur procedura e prokurimit në respektimin e kufirit monetar dhe në 
mënyrën e informimit dhe të komunikimit me ofertuesit; 
- në 136 raste janë shkelur procedurat e prokurimit në përgatitjen e dokumenteve të tenderit 
dhe në paraqitjen dhe pranimin e ofertave. 
Nga kontrolli ka rezultuar se ka mangësi në përllogaritjen e vlerës në kontratave publike, në 
hartimin dhe përgatitjen e dokumenteve të tenderit nga autoritetet kontraktore, si dhe në 
pranimin e ofertave nga operatorët ekonomik veprime këto që bien në kundërshtim me 
kërkesat e ligjit  nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar  dhe me 
VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, 
pasi nga kontrollet e ushtruara ka rezultuar se në dosjet përkatëse nuk disponohen dokumente 
që justifikojnë përllogaritjen e vlerës së kontratës, ose përllogaritjet e bëra janë të fryra dhe 
nuk pasqyrojnë realitetin e tregut. Në shumë raste dokumentet e tenderit përgatiten me 
mangësi, në përcaktimin e specifikimeve teknike duke u bërë shkak që tenderët të shtyhen 
apo të anulohen dhe sidomos në përcaktimin e procedurës së prokurimit. Shkelje vërehen 
edhe në paraqitjen e ofertave nga ofertuesit dhe pranimin e tyre nga autoritetet kontraktore. 

Shkeljet që cilësuam më lart janë konstatuar përkatësisht; në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Ujësjellës-Kamalizimeve në 1 rast, në Ministrinë e Kulturës në 2 raste, në ish Ministrinë e 
Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit në 55 raste, në Autoritetin Kombëtar të 
Ushqimit në 5 raste, në Shkollën e Magjistraturës  në 5 raste, në Universitetin Bujqësor 
Tiranë në 1 rast, në Spitalin e Universitar “Shefqet Ndroqi”Tiranë në 143 raste, në Institutin e 
Shëndetit Publik në 7 raste, në Fondin e Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit Shëndetësor 
Tiranë në 10 raste, në OInstitutin e Segurimeve Shoqërore Tiranë në 8 rast, në Autoritetin 
Rrugor Shqipëtar në 18 raste, në Bankën e Shqipërisë në 11 raste në Mimistrinë e Financave 
në 27 raste, në Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare në 34 raste, në Fondin e Zhvillimit 
Shqipëtar në 2 raste dhe në Ministrinë e Shëndetësisë në 4 raste.. 

b. Në fazën e zhvillimit të  procedurave të prokurimit, u konstatuan 393 raste të shkeljeve të 
procedurave të prokurimit dhe konkretisht: 

- në 171 raste janë shkelur procedurat e prokurimit në hapjen,vlerësimin dhe kualifikimin të 
ofertuesve, 
- në 83 raste janë shkelur procedurat  e prokurimit në s’kualifikimin e padrejtë të ofertave. 
- në 141 raste janë shkelur procedurat  e prokurimit në fazën sigurimit të ofertave, përgatitjes 
së raporteve për titullarët e autoriteteve kontraktore dhe në njoftimin e fituesit. 
Nga auditimi ka rezultuar se ka mangësi në procesin e hapjes së ofertave, në regjistrimin e 
dokumentacionit të paraqitur nga ofertuesit në procesverbale, në shqyrtimin e 
dokumentacionit nga komisionet e vlerësimit, në vlerësimin e ofertave, në kualifikimin e 
padrejtë të ofertave ose në s’kualifikimin e tyre padrejtësisht, si dhe në mos respektimin e 
afateve ligjore për njoftimin e fituesit. 
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Shkeljet që cilësuam më lart janë konstatuar përkatësisht, në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Ujësjellës-Kamalizimeve në 8 raste, në Ministrinë e Kulturës në 2 raste, në ish Ministrinë e 
Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit në 35 raste, në Autoritetin Kombëtar të 
Ushqimit në 39 raste, në Komunën Mallakastër në 4 raste, në Shkollën e Magjistraturës në 5 
raste, në Universitetin Bujqësor Tiranë në 4 raste, në Spitalin e Universitar “Shefqet 
Ndroqi”Tiranë në 54 raste, në Institutin e Shëndetit Publik në 3 raste, në Institutin e 
Segurimeve Shoqërore Tiranë në 4 rast, në Autoritetin Rrugor Shqipëtar në 6 raste, në 
Shkollën e Magjistraturës në 5 raste, në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”Tiranë 
në 216 raste në Mimistrinë e Financave në 6 raste, në Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare në 
6 raste dhe në Ministrinë e Shëndetësisë në 2 raste. 
 

c. Në fazën e lidhjes, zbatimit të kontratave dhe arkivimit të dokumenteve të tenderit, u 
konstatuan 105 raste të shkeljeve të procedurave të prokurimit dhe konkretisht: 

- në 87 raste janë shkelur procedurat e prokurimit në hartimit dhe lidhjes së kontratave. 
- në 18 raste në inventarizimin dhe arkivimin e dokumentacionit të prokurimeve 
Shkeljet që cilësuam më lart janë konstatuar përkatësisht, në Gjykatën Kushtetuese  në 2 
raste, në Autoritetin e Konkurrencës  në 1 rast, në Drejtorinë e Përgjithshme të Ujësjellës-
Kamalizimeve në 4 raste, në ish Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 
Konsumatorit në 12 raste, në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivit të Shtetit  në 1 rast, në 
Autoritetin Kombëtar të Ushqimit  në 3 raste, në Komunën Mallakastër në 1 rast, në Shkollën 
e Magjistraturës në 3 raste, në Universitetin Bujqësor Tiranë në 1 rast, në Spitalin e 
Universitar “Shefqet Ndroqi”Tiranë  në 13 raste, në Institutin e Shëndetit Publik në 2 raste, , 
në Fondin e Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit Shëndetësor Tiranë në 3 raste, në 
Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”Tiranë në 54 raste, në Bankën e Shqipërisë në 
1 rast dhe në Fondin e Zhvillimit Shqipëtar Tiranë në 4 raste. 

Në institucionet e audituara, KLSH-ja ka audituar respektimin e dispozitave ligjore dhe 
nënligjore në fushën e prokurimit të fondeve publike dhe ka rezultuar se në përgjithësi 
institucionet kanë zbatuar kriteret e përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë 
këtë fushë, megjithatë duhet theksuar se në disa institucione nuk janë respektuar këto 
dispozita e veçanërisht në zbatimin e kontratave të lidhura duke bërë që kontraktorët të 
përfitojnë padrejtësisht më tepër vlerën 101.8 milionë lekë lekë, për të cilat KLSH, ka 
kërkuar kthimin 100 % në buxhetin e shtetit. Të analizuara sipas subjekteve ku është 
shkaktuar dëmi ekonomik paraqiten si më poshtë: 

1. Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”Tiranë                                   30,956 mijë lekë. 

2 Autoritetin Rrugor Shqipëtar                                                                          24,479 mijë lekë 

3. Fondi Shqipëtar i Zhvillimit                                                                          14,573 mijë lekë  

4. Ish Ministria e Bujqësisë Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit            12,654 mijë lekë. 

5. Drejtoria e Ujësjellës-Kanalizimeve                                                               6,743 mijë lekë. 

6. Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shpqërore Tiranë                                       2,218 mijë lekë. 

7. Komuna Mallakastër                                                                                       3,737 mijë leke. 

8. Universiteti Bujqësor Tiranë                                                                          3,534 mijë lekë. 
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9. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivit të Shtetit Tiranë                                          739 mijë lekë. 

10. Ministria e Shëndetësisë                                                                                 244 mij ë lekë. 

11. Instituti i Sigurimeve Shoqërore                                                                      134 mijë lekë. 

12  Drejtoria e Sherbimit Pyjor, Tiranë              84 mijë lekë. 

13. Agjencia Kombëtare e Mjedisit                               1687 mijë lekë. 

SHUMA                                                                                                         101,782 mijë lekë. 

Për të gjitha dëmet ekonomike të shkaktuara KLSH-ja, ka përcaktuar përgjegjësitë, ka 
rekomanduar masat përkatëse administrative e disiplinore dhe ka kërkuar zhdëmtimin në 
masën 100 % të dëmit ekonomik të shkaktuar. 

IV.3.b Shpenzimet me burim të huaj financimi 

Për vitin 2013, shpenzimet kapitale me burim të huaj financimi, nga 39,884 milionë lekë të 
planifikuara, janë realizuar në shumën 28,776 milionë lekë ose në masën 72.1 %, duke 
reflektuar mosshpenzim të fondeve prej 11.1 miliardë lekë. 
Kundrejt PBB-së të vitit 2013, ato përfaqësojnë 2.12% me një rënjë të lehtë ndaj vitit të 
kaluar të tij nga 2.16% të PBB-së që zinin në vitin 2011, me një rritje prej 0.38%. 
Në terma nominale në krahasim me fondet e shpenzuara një vit më parë, ato paraqiten me një 
ulje prej rreth 5.4 miliardë lekë  

-  Mbi auditimin e investimeve dhe projekteve me financime të huaja 
 
KLSH në drejtim të investimeve dhe projekteve me financim të huaj, ka ushtruar auditim në 8 
Projekte me financime të huaja, duke evidentuar krahas përpjekjeve të përmirësimit të punës 
së njësive të zbatimit të projekteve dhe shkeljet mangësitë dhe parregullsitë me pasojë dëm 
ekonomik në buxhetin e shtetit. 

 

Në mënyrë të përmbledhur, problematikat e evidentuara paraqiten si më poshtë: 

 Institucionet Shtetërore dhe Entet Menaxhuese nuk kanë arritur të kordinojnë dhe 
harmonizojnë veprimtarinë e tyre për të marrë masat e duhura për realizimin e projekteve, për 
të përmbushur në kohë të gjitha detyrimet, me qëllim që të sigurojnë realizimin e 
disbursimeve sipas parashikimeve të përcaktuara në Marrëveshjet Financiare, ku shtyrja e 
afateve ka sjellë shtesa në kontratat e konsulencës dhe mbikëqyrjes, duke shkaktuar efekte 
negative financiare në rritjen e kostos së projektit. 

Dëmi ekonomik i evidentuar dhe i kërkuar për zhdëmtim gjatë auditimit të investimeve dhe 
projekteve me financime të huaja rezulton në shumën 92.8 milione lekë, kryesisht në punime 
civile të paguara dhe të parealizuar deri në fazën e realizimit të projektit, mosderdhja në organet 
tatimore e tatimit në burim e mbajtur nga pagesat e kontratorit, rritje e vlerës së projektit, 
ndryshime në çmimin e kontratës etj. 
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 Institucionet shtetërore nuk kanë marrë masat e duhura për të përmbushur me korrektësi të 
gjitha detyrimet, për lidhjen e marrëveshjeve të veçanta për të përmbushur detyrimin mbi 
sigurimin e tokës apo të drejtat për sa i përket tokës për realizimin e projekteve. 
 Njësitë e Zbatimit të Projektit nuk kanë siguruar monitorim të vazhdueshëm të 

veprimtarisë së mbikqyrjes gjatë zbatimit të kontratave për punime civile, që ka sjellë për 
pasojë dëme ekonomike për pagesa të punimeve të pakryera, cilësi të dobët, ndryshime të 
specifikimeve të kontratës si dhe vonesa të pajustifikuara në realizimin e projekteve. 
 Entet Zbatuese të Projekteve kanë shfaqur mangësi në planifikimin dhe sigurimin e 

fondeve për likuidimin e detyrimit të TVSH-së për detyrimet kontratore në zbatimin e 
punimeve civile, kosto lokale, taksës doganore si dhe nuk kanë mbajtur e arkëtuar në organet 
tatimore detyrimin që u lind subjekteve të huaja që ushtrojnë aktivitet në Shqipëri, në 
përputhje me legjislacionin fiskal për tatimin në burim. 
 Njësitë e zbatimit të projekteve kanë shfaqur parregullsi në lidhje me zbatimin e afateve 

për raportimet periodike pranë donatorëve sipas përcaktimit në marrëveshje, në llojin e 
dokumenteve të përdorura si dhe nuk shfaqen kërkues për penalizimin e kontraktorëve të cilët 
nuk përmbushin në afat detyrimet kontraktuale dhe eleminimin e defekteve të shfaqura gjatë 
periudhës së garancisë së kontratave për punimet civile në infrastrukturën rrugore. 
 Njësitë e zbatimit të projekteve nuk e trajtojnë dokumentacionin e projekteve në përputhje 

me legjislacionin shqiptar për arkivat, dosjet teknike kanë mangësi në korrespondencat që 
mbahen ndërmjet kontraktorëve, konsulentit dhe zbatuesit të projektit. Ato nuk përmbajnë të 
gjitha të dhënat e nevojshme, në mënyrë që të identifikohen afatet kushtet e kontratës të 
zbatueshme, konstatohen mangësi në dokumentacionin e dosjeve të prokurimit dhe atyre 
teknike dhe mosndjekja e procedurës deri në inventarizimin e tyre etj. 
Për përmirësimin e gjendjes dhe mospërsëritjen në të ardhmen të mangësive dhe shkeljeve të 
konstatuara, kemi rekomanduar për të 8 projektet e audituar gjithsej 102 masa organizative në 
varësi të problematikës së konstatuar dhe fushës në të cilën është zbatuar projekti;  
-është kërkuar ndëshkimin i personave dhe subjekteve përgjegjës për mangësitë dhe 
problematikën e evidentuar gjatë auditimit të projekteve me financim të huaj me masa 
disiplinore që nga largim nga puna, vërejtje me shkrim, si dhe me masa administrative për 
drejtues projektesh dhe deri nëpunës të thjeshtë. 
 
Mbi saktësinë e evidentimit të shpenzimeve kapitale me financim të huaj  

Në raportin e financimeve të huaja totali i shpenzimeve për kredi paraqitet 28.969 milionë 
lekë, të cilit duke i shtuar shpenzimet e projekteve me thesar të plotë prej 252 milionë lekë si 
dhe si duke zbritur shpenzimet e 13 projekteve që zbatohen nga institucionet lokale prej 445 
milionë lekësh, rezulton në të njejtën vlerë me shpenzimet kapitale të financimit të huaj prej 
28.776 milionë lekë të paraqitur në treguesit fiskalë të konsoliduar. 
Bazuar në raportimet e dërguara, Ministria e Financave i regjistron dhe evidenton të dhënat 
për financimet e huaja në formatin Excel dhe duke qenë se ky proces kryhet manualisht, ai lë 
hapsirë për një risk operacional të konsiderueshëm. 
Janë vënë re vonesa të shumta në raportim përgjatë muajve të vitit dhe çka është më e 
rëndësishme, edhe në raportimin përfundimtar për vitin 2013.  
Mosraportimi brenda afateve të përcaktuara në ligj sjell mos pasqyrimin në kohë të treguesve 
fiskalë të qeverisë dhe deformim të shifrave zyrtare të publikuara. Gjithashtu konstatohet se 
disa projekte që kanë patur disbursime/shpenzime direkte, nuk e kanë shoqëruar raportimin e 
tyre me konfermën bankare, shuma e të cilës duhet të përputhet me raportimin e njësisë.  
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Mbi auditimin e enteve mjedisore 
 
Auditimi i enteve mjedisore ka qene në fokus të veprimtarisë së KLSH-së duke mos e 
kufizuar auditimin në zbatimin e ligjishmerisë por edhe ka aplikuar elemente të vlerësimit të 
aspekteve mjedisore. 
 
Në Entet Mjedisore vërehen mangësi në drejtim të hartimit dhe zbatimit të Programit 
Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit, ministritë përkatëse dhe me organet e qeverisjes 
vendore, nuk kanë arritur të bashkëpunojnë dhe kordinojnë veprimet për të përcaktuar të 
dhënat dhe treguesit që ato do të grumbullojnë mbi gjendjen e mjedisit si dhe për të siguruar 
të dhëna gjithëvjetore të pjesëve përbërëse të mjedisit, publikimin e tyre në vazhdimësi, në 
forma të ndryshme në mënyrë që të realizohet e drejta e publikut për informin mjedisor.  
Në kundërshtim me ligjin nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” i 
ndryshuar, Drejtoritë e Shërbimit Pyjor, nuk kanë funksionuar në bazë Qarku deri në 
shkurt 2014, nuk kanë hartuar planet e mbarështimit trajtimit dhe shfrytëzimit të fondit pyjor 
dhe kullotave. Planet e mbarështimit të zonave të mbrojtura, nuk kanë realizuar të ardhurat e 
programuara, mungon dokumentacioni në kontrata për dhënien në përdorim të fondit pyjor 
dhe kollosor si dhe nuk ndiqet sa e si duhet vjelja e qirave dhe gjobave të vendosura, etj.  

Duke konstatuar dëmet e shkaktuara në mjedis kemi rekomanduar Propozime për ndryshime 
apo përmirësime në legjislacionin në fuqi. 
 

-Duke referuar në Direktivën 2008/99/EC të Parlamentit dhe Këshillit Europian të datës 
19.11.2008, i kemi rekomanduar Ministrisë së Mjedisit të marrë iniciativën për hartim të 
ndryshimit të Kodit Penal, kreu IV”Për mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet ligjit penal”, neni 204, 
205. 
Për përmirësimin e gjendjes, kemi rekomanduar për të 5 entet e audituar gjithsej 122 masa 
organizative në varësi të problematikës së konstatuar;  
-është kërkuar marrja e masave për shpërblimin e dëmit në 6 raste, në shumën 2,376, mijë  
lekë, dhe njëkohësisht është kërkuar ndëshkimi i personave për mangësitë dhe problematikën 
e evidentuar gjatë auditimit të enteve mjedisore me masa disiplinore që nga largim nga puna 
deri në vërejtje me shkrim. 
Për dëmet e konstatuara në pyje dhe zonën e mbrojtur, mbështetur në nenet 248, 258 të ligjit 
nr. 7905 datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, 
si dhe në nenet 37, 38 dhe 40 të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin 
pyjor” i ndryshuar, është bërë Kallëzim Penal për “Shpërdorim të detyrës”, për 7 persona me 
vlerë  
 
Nga auditimet e kryera ne entet mjedisore KLSH ka konstatuar mangësi dhe probleme  të 
cilat janë shoqëruar me dëm ekonomik në shumën 2,376 mijë lekë kryesisht në paga e 
shpërblime, shpenzime operative si dhe në fushën e prokurimeve publike. 
 
 
Mbi auditimin e kryer për manaxhimin e burimeve natyrore 
 
Misioni i auditimit në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në drejtim të 
transaksioneve financiare dhe në zbatimin e procedurave ligjore si dhe përmbushjen e 
detyrave funksionale të saj për periudhën e aktivitetit nga data 01.01.2013 deri më 
31.12.2013, ishte vijim i auditimit në Ministrinë e Ekonomisë me objekt: “Mbi zbatimin e 
ligjshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomiko-financiare, për koncesionet në periudhën 
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1/11/2011 deri më 31/12/2012”, evaduar në janar 2014. Qëllimi kryesor i këtyre misioneve 
audituese ka qënë evidentimi i problematikave në sektorin e energjitikës që ka sjellë 
mungesën e ndikimit të pretenduar në ekonominë e vendit, në sektorin minerar dhe atë të 
hidrokarbureve. Ishte hera e parë që nga momenti i krijimit që KLSH ka audituar Agjensinë 
Kombëtare të Burimeve Njerëzore dhe duhet gjithashtu të përmendim faktin që misioni ynë 
për shkak të kufizimit në akses mbi dokumentacionin e marrveshjeve hidrokarbure nuk arriti 
plotësisht objektivat e tij. 

Theksojmë faktin që, nga auditimi i AKBN-s rezultoi se, kjo Agjenci në veprimtarinë e saj 
administrativo–ligjore është vetëpërjashtuar nga rregullat për organizimin dhe funksionimin e 
Administratës Shtetërore duke funksionar me një status “hibrid”, pa përcaktime të sakta 
ligjore të cilat të rregullojnë veprimtarinë e saj. 

Parregullsitë dhe mungesat e një vizioni të qartë lidhur me vënien në eficencë të këtyre 
koncesioneve por edhe papërgjegjshmëri e personave të cilët kishin detyrimin për ta bërë këtë 
skemë të funksionojë në dhënien e një frymëmarrje më të gjerë të sistemit tonë energjitik 
kanë cuar që një pjesë e madhe e këtyre koncesioneve të jenë në hapat e parë të investimit, 
duke rezultuar me një mungesë injektimi investimesh në këtë sektor.  

U konstatua mungesa e një monitorimi korrekt dhe të përgjegjshëm të këtyre koncesioneve, 
duke sjellë jo vetëm mosrealizim të këtyre veprave në kohë por kanë krijuar premisat që 
investitorët të prishin rregullat mbi të cilat kanë fituar këto kontrata koncesioni. Mungesa e 
monitorimit ka sjellë edhe mungesë të ardhurash për buxhetin e shtetit për të gjithë nivelin e 
penaliteteve që duhet të aplikoheshin për mos plotësimin e detyrimeve të rrjedhura nga 
kontratat e koncesionit si dhe krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për investitorët për ti 
trajtuar këto licensa koncesioni si portofol investimi. 

Vetëm 9 kontrata konçesionare në bazë të dokumentacionit ligjor, teknik dhe financiar ka 
qenë i mundur identifikimi dhe përllogaritja e penaliteteve, si mospërmbushje e detyrimeve 
kontraktore, që përforcon gjetjen e fillim vitit lidhur me kontratat për 13 shoqëri koncesionare 
për periudhën objekt auditimit ku rezultoi mungesë e llogaritjes dhe arkëtimit të penaliteteve 
në masën 0.005% tё vlerёs sё investimit pёr çdo ditё vonesё, për vonesë në paraqitjen e 
projekt zbatimit të kontratave koncesionare për faj të koncesionarit.  

Nga të dy auditimet, për 18 kontrata konçesionare përgjatë auditimit rezultojnë me shkelje 
serioze të mosparaqitjes së dokumentacionit ligjor, teknik dhe financiar nga shoqëria 
konçesionare pranë AKBN-së dhe MEI, të cilat deri më datë 31.12.2013 nuk kanë investim, 
pra vazhdon e njëjta situatë me atë të vitit të kaluar. 19 kontrata konçesionare rezulton se 
shoqëritë konçesionare në përgjithësi kanë filluar punën ndërtimore, ka raste kur zhvillimi për 
ndërtimin e hec-eve kanë hasur në pengesa objektive dhe subjektive nga institucionet 
shtetërore. 

Nuk është përllogaritur e derdhur tarifa e saktë e Oponencës Teknike të projekt-zbatimit të 
kontratave koncesionare nё fushёn e energjisë, për të cilën është kërkuar arkëtimi nga 9 
shoqëri koncesionare i detyrimit në shumën 1,5 milionë lekë. 
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Duke qënë se fokusi kryesor i auditimit ishin koncesionet në fushën e energjitikës mbi 
koncesionet e bakrit u audituan vetëm dy dosje. Për këto lloj koncesionesh u konstatua se nuk 
janë përllogaritur, kontabilizuar dhe kërkuar nga Autoriteti Kontraktor detyrimi i dy 
shoqërive koncesionare, gjithsej në shumën 252 milionë lekë.   

Vlera e penalitetit për kontratat konçesionare për paraqitjen me vonesë të projekt/zbatimit nga 
shoqëritë konçesionare është e barazvleshme prej 152 milionë lekë. 

Vlera e penalitetit për kontratat konçesionare për mosrealizim investimi nga shoqëritë 
konçesionare është e barazvleshme prej 1,013 milionë lekë. 

Vlera e shpërblim dëmi nga mosrealizimi i prodhimit vjetor të energjisë elektrike është e 
barazvlefshme prej 92 milionë lekë. 

Vlera e shpërblim dëmi nga përllogaritja për tarifën konçesionare për kontratat konçesionare 
për ndërtimin e Hec-ve është e baravleshme prej 37 milionë lekë. 

Në total kemi vlerën prej 1,547.5 milionë lekë për vitin 2013, që nuk është vjelë nga 
Ministria e Industrisë dhe Energjitikës si e ardhur nga mosplotësimi i detyrimeve kontraktore, 
nga dhënia me koncesion e burimeve hidrike. Nga analiza që u kemi bërë 18 kontratave 
koncesionare të nënshkruara përgjithësisht në vitet 2008, 2009, afati i të cilave për ndërtimin 
dhe vënien në shfrytëzim të HEC-eve ka përfunduar dhe që akoma nuk kanë filluar punimet e 
ndertimit në objekt ka rezultuar se koncesionarët e ketyre kontratave kanë patur shkelje 
serioze dhe të vazhdueshme të marrëveshjeve, duke mos zbatuar detyrimet kontraktore, si dhe 
duke e bërë të pamundur realizimin e veprave energjitike në kohë. 
 
Problematikat e shumta të konstatuara nga grupi i auditimit në fushën e koncesioneve 
energjitike gjykojmë se duhet të trajtohen me shumë kujdes nga aktorët dhe faktorët duke 
nisur me rishikimin e strategjisë kombëtare në mënyrë që t’i jepet zgjidhje problemeve të 
shfrytëzimit të kapaciteteve ujore, përdorimit të tyre pa përkeqësuar jetën dhe aktivitetin e 
përditshëm të qytetarëve dhe në respekt të aspekteve mjedisore dhe marrveshjeve rajonale të 
shfrytëzimit të ujërave. Është e domosdoshme që strategjia të reflektojë monitorimin e këtyre 
koncensioneve, panoramën e plotë të veprave energjitike të dhëna me koncesion dhe ecurinë 
e tyre, në mënyrë që realizimi i çdo procedure konkuruese për të marrë me koncesion burimet 
ujore kombëtare për përftimin e energjisë elektike dhe përmirësimin e furnizimit të sistemit 
hidro-energjitik shqiptar të propozuar nga subjetet private në territorin e Republikës së 
Shqipërisë, të mos rezultojë një sipërmarrje e dështuar. 
 
Auditimi konstatoi se mungon rregjistri i koncesioneve, i cili nuk është hartuar nga Autoriteti 
Kontraktor, kjo në kundërshtim me ligjin nr.9663, datë 18.12.2006 “Për koncesionet”. 
 
Nga auditimi është konstatuar se kushtet e parashikuara në Kontratat Koncesiononare, për 
kërkesa apo probleme të së njëjtës natyrë janë të ndryshme, duke i vënë koncesionarët në 
pozita të pabarabarta edhe pse procedurat e përzgjedhjes mbështeten në të njëjtën bazë 
ligjore. Nga auditimi i dokumentacionit mbi përgatitjen e procedurave të konkurimit e 
përzgjedhjes së operatorit ekonomik fitues të koncesionit, është konstatuar se Autoriteti 
Kontraktor, në Dokumentat Standarde të Procedurës Konkuruese, nga hyrja në fuqi e ligjit 
për koncesionet deri në muajin maj 2010 nuk ka vendosur tarifën që përfaqëson “vlerën në 
para”, ndërsa pas kësaj periudhe ka vendosur tarifën që përfaqëson një minimum 0.5% të 
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vlerës së investimit, pra vendosja e kësaj tarife, nuk është bërë sipas kërkesave të përcaktuara 
në ligjin nr.9663, datë 18.12.2006  “Për Koncesionet”, i ndryshuar. 
 
Konstatohet se në hartimin e disa kontratave nuk janë pasqyruar mendimet e Avokatit të 
Shtetit, duke mos parashikuar afate të paraqitjes së projektzbatimit për miratim nga Autoriteti 
Kontraktor, mungesë të Fee Koncesionare, të penaliteteve për mosrespektimin e afateve, apo 
nivel i ndryshëm penaliteti për shkelje të njëjta të kushteve të kontratës, apo në raste të 
vecanta kemi penalitete të Autoritetit Kontraktor për aspekte proceduriale. Këto mangësi të 
kontratave krijojnë mundësinë që koncesionarët të mos vihen para përgjegjësisë e të 
penalizohen në rastet e mosrespektimit të kushteve të projektimit, realizimit dhe përfundimit 
të koncesionit në parametrat e projektuar duke i favorizuar ato krahasuar me interesat e shtetit 
që mbeten të pa mbrojtura dhe siç ka rezultuar të rezikuara nga parëgjegjshmëria e këtyre 
operatorëve ekonomik. 
 
Nga auditimi i dokumentacionit për monitorimin e zbatimit të kontratave koncesionare në ish 
Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës dhe në Agjencinë Kombëtare të Burimeve 
Natyrore janë vërejtur problematika dhe konflikte të shoqërive koncesionare kryesisht për 
kuotat e veprave energjitike. Është konstatuar se, Grupi i Oponencës Teknike Shtetërore dhe 
Grupi i Identifikimi të Projekteve Propozimeve (GIPP) në METE, në disa raste, përpara 
realizimit të proçedurave konkuruese, nuk kanë vlerësuar me korrektësi të gjitha detajet mbi 
analizën e rentabilitetit, fizibilitetit dhe të përshtatshmërisë teknike të projekteve të paraqitur, 
duke sjellë edhe konfliktet midis operatorëve ekonomikë. 
 
Nga auditimi i kryer në monitorimin e kontratave koncesionare janë konstatuar raste të 
transferimit të aksioneve deri në masën 100% (edhe menjëherë pas lidhjes së kontratës 
koncesionare) duke ruajtur vetëm emrin e shoqërisë koncesionare të krijuar mbas lidhjes së 
kontratës koncesionare me fituesin dhe duke i lënë formalisht të drejtat e detyrimet kësaj të 
fundit, në cënim të plotësimit të marrdhënieve kontraktuale dypalëshe. Raste të tilla 
kompromentojnë marrëveshjet koncesionare dhe marrëdhëniet me shtetin lidhur me 
përgjegjësitë e koncesionarit gjatë gjithë kohës së koncesionit. 
 
Nga auditimi i Kontratave Koncesionare për ndërtimin e HEC-eve, është konstatuar se me 
miratimin e Projektzbatimit të ndryshuar, është ulur prodhimi vjetor i energjisë elektrike, kjo 
është në kundështim me ligjin nr.9663, datë 18.12.2006 “Për koncensionet”, i ndryshuar dhe 
me procedurat e konkurrimit e të shpalljes se fituesit. 
 
Nga auditimi i dokumentacionit të dosjes, mbas lidhjes së kontratës koncesionare, është 
konstatuar në shumë raste, miratimi i ndryshimeve të projekt zbatimeve arësyetuar 
meqëllimin e mirë për optimizimin e veprave hidro-energjetike, përmirësimin e treguesve 
energjetik dhe hidroteknik. Në të gjitha rastet e trajtuara në materialin e auditimit, megjithë 
rekomandimet e vazhdueshme të grupit të Oponencës Teknike Shtetërore, që këto ndryshime 
të pasqyrohen në Kontratën e Koncesionit, Autoriteti Kontraktor nuk ka vepruar. 
 
Nga auditimi i dokumentacionit për zbatimin e afateve nga Agjencia Kombëtare e Burimeve 
Natyrore për kryerjen oponencës teknike të projektzbatimit të paraqitur nga shoqëritë 
koncesionare mbas lidhjes së kontratave, rezulton se ka vonesa jo vetëm nga koncesionarët 
(për të cilat llogariten penalitete për Koncesionarin), por dhe nga Autoriteti Kontraktor e vetë 
Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore. Vonesat vijnë jo vetëm për shkaqe objektive por 
edhe nga qëndimet jokorrekte të Koncesionarëve për t’ju përgjigjur në kohë sa më të shpejtë 
kërkesave të Oponencës Teknike në rastet e mangësive apo parregullsive dokumentare, apo 
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mospagesës në kohë të tarifes për kryerjen e oponencës, etj. Një gjendje e tillë ka qenë shkak 
për fillimin me vonesë të punimeve në objektet koncesionare dhe në ndërtimin e Hec-eve 
sipas afateve të parashikuara në kontrata. 
 
Në funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore është konstatuar mungesë 
rakordimi të veprimeve me Autoritetin Kontraktor për monitorimin dhe ndjekjen e zbatimit të 
kontratave. Veçanërisht mbi dokumentacionin ekonomiko-financiar që duhet të paraqesin 
koncesionarët për zbatimin e kontratës në faza të ndryshme të ndërtimit (bilance, fatura, etj), 
të cilat mungojnë pothuajse për çdo kontratë koncesionare. Një shkak për gjendjen e krijuar 
në fushën e dokumentacionit për monitorimin është nënshkrimi i kontratave ndërmjet ish 
Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe koncesionarëve, pa përfshirë 
Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore, si institucioni monitorues. Rrjedhimisht të 
drejtat e detyrimet janë drejtpërdrejtë me Autoritetin Kontraktor dhe jo me Agjencinë 
Kombëtare të Burimeve Natyrore, e cila bën monitorimin e zbatimit të këtyre kontratave.  
 
Nga auditimi i dokumentacionit në dosjet e Koncesioneve për ndërtimin e shfrytëzimin e 
HEC-eve, është konstatuar se, koncesionarёt nuk paraqesin informacion mbi realizimin e 
investimeve në vlerë, mungojnë situacionet për punimet e realizuara, faturat tatimore e 
doganore, nuk paraqiten bilancet e shoqërive koncesionare për aktivitetin vjetor etj. 
Mungojnë procesverbalet e fillimit të punimeve, procesverbalet e mbikëqyrësit për punimet e 
kryera, etj. Mungesa e dokumentacionit ka bërë të pamundur vlerësimin real të investimeve të 
kryera, duke sjellë edhe pamundësinë e llogaritjes së penaliteteve nga Autoriteti Kontraktor. 
Nga auditimi i dokumentacionit (që nuk është i plotë), ka rezultuar se KESH-sha, që në bazë 
të një kontrate me koncesionarin, merr në dorëzim për llogari të MEI sasinë e energjisë 
elektrike të prodhuar, me fatura mujore, ka mbajtuar tarifën koncesionare sipas energjisë 
elektrike të prodhuar dhe sipas tarifës në përqindje. KESH-sha detyrohet që vlerën e tarifës 
koncesionare, ta derdh në arkën e Ministrisë të Energjisë dhe Industrisë, por që me 
argumentin e vështirësive financiare nuk e ka derdhur. Përveç tarifës koncesionare, 
koncesionari për mosrealizimin e prodhimit vjetor të energjisë elektrike për faj të tij, 
penalizohet me 5 % të vlerës të energjisë elektrike të parealizuar, duke llogaritur të plotë edhe 
tarifen koncesionare, dhe jo sipas prodhimit faktik të realizuar. Këto llogaritje nuk janë bërë 
nga Autoriteti Kontraktor.  
 
Nga auditimi i dokumentacionit rezulton se për vitin 2013, nuk është kryer testimi i HEC-eve 
që janë vënë në punë, duke mos zbatuar procedurat e përcaktuara në Kontratës Koncesionare. 
Ndërkohë që në auditimin e procedurave të vënies në punë të HEC-eve, për vitit 2012, është 
konstatuar që testimi nuk është bërë në prani të përfaqësuesve të Autoritetit Kontraktor dhe 
Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore. E kemi gjykuar praninë e Autoritetit Kontraktor 
në testimin e veprave domosdoshmëri për të saktësuar respektimin e kushteve të kontratës të 
cilat janë të pandryshueshme si, fuqia e instaluar dhe prodhimi vjetor i energjisë, pa lënë 
mënjanë kushtet e tjera që kanë të bëjnë me vlerën e investimit të realizuar, makineritë e 
pajisjet e vëna në punë, etj..  
 
Nga auditimi lidhur me shfrytëzimin e burimeve natyrore minerare, kemi konstatuar se 
Agjensia kombetare e burimeve natyrore nuk rezulton të ketë hartuar raporte monitorimi për 
vitin 2012 për mbikqyrjen e veprimtarisë së shfrytëzimit minerar, megjithse ka kryer 
shpenzime dhe përdorur fonde për hartimin e raporteve të monitorimit. Pra kemi gjykuar si të 
pajustifikuara shpenzimet e pagave të burimet njerëzore në dispozicion të Drejtorisë së 
Minierave në AKBN (39 punonjës), në vlerën 37,6 milionë lekë si dhe pagesën e 
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konsulentëve (12 konsulentë) në vlerën 1,2 milionë lekë nga  muaji dhjetor 2012 deri në 
shkurt të vitit 2013.  
 
Kemi konstatuar se në raportin e vitit 2013 shumë nga treguesit e monitorimit të lejeve 
minerare nuk janë koherente duke humbur besueshmërinë e gjendjes reale të treguesve të 
aktivitetit të lejeve minerare, kjo pasi bazohen në raportet dhe akt konstatimet e viteve të 
mëparshme apo dhe vetëdeklarimet e subjekteve. Gjykojmë se mënyra e trajtimit nga ana e 
specialisteve dhe masat e propozuara nga drejtuesit e AKBN gjatë vitit 2013 nuk kanë qenë 
në mbrojtje të interesave të shtetit. Mos aplikimi i masave administrativo-ligjore nga ky 
institucion ka lejuar që shoqëritë që kanë leje shfrytëzimi të bëjnë një shfrytëzim gati barbarë 
të burimeve nëntoksore dhe shkatërruar në shumicën e rasteve mjedisin në të cilin ata 
operojnë. Nga auditimi u konstatua se në shumë rrethe të vendit  zhvillohet aktivitet minerar 
nga subjekte të pa licencuara të cilat jo vetëm zhvillojnë veprimtari të paligjshme, por sjellin 
edhe një dëm mjedisor të konsiderueshëm jovetëm viziv. Nga strukturat përgjegjëse nuk janë 
marrë masa që në bashkëpunim me pushtetin lokal dhe Policinë e Shtetit të bëhet evidentimi 
dhe ndalimi i subjekteve të palicensuar që zhvillojnë aktivitet privat minerar të paligjshëm. 
 
Për vitin 2013 subjektet e pajisura me leje për shfrytëzim rezultojnë të kenë prodhuar sasi të 
konsiderueshme në mijëra tonë mineral, por numri i punëtorëve në këto subjekte varion nga 
2-4 punonjës me policë sigurimi të jetës, kjo policë sigurimi në shumicën e rasteve është për 
pronarin e subjektit privat, administratorin dhe ndonjë punonjës pjestar i familjes së pronarit. 
Kjo situatë thekson faktin që në këto subjekte punohet “në të zeze” dhe kjo pranohet në 
heshtje nga AKBN kur miraton programet me nga 2 deri 4 punonjës me sigurim jete ose ka 
dhe raste kur kërkohet minimum dy punonjës të siguruar.  
 
Nga auditimi i raportimit për rrethin e Beratit, rrethin e Krujës, rrethin e Skraparit dhe rrethin 
e Bulqizës konstatohet se në keto rrethe lulëzon dhe zhvillohet aktivitet minerar nga ana e 
subjekteve të pa licencuara dhe i furrave të gëlqeres (kryesisht në rrethin e Krujës). Në rrethe 
të ndryshme të vendit të dhënat tregojnë qartë pafuqishmërinë dhe lënien jashtë çdo autoriteti 
ligjor të shtetit. Mungesa e mbikqyrjes së vazhdueshme dhe e masave administrative gjatë 
vitit, ka bërë që në fund të vitit 2013, AKBN të dali vetëm me propozimin për revokime të 
lejes minerare ose detyra të cilat kanë një gjuhë shpesh herë “të latuar” përkundrejt gjetjeve të 
cilat përbëjnë shkelje të Ligjit Minerar. Në zona të ndryshme konstatohen raste të tjetërsimit 
të lejes minerare të shfrytëzimit te persona të tjerë në mënyrë të paligjshme dhe deri në 
ushtrimin e aktivitetit prodhues minerar në zona të pa liçensuara dhe situata më e rënduar 
është konstatimi se punojnë në zona të quajtura të ndaluara për shfrytëzim, si shfrytëzimi i 
gurëve gëlqerorë pllakorë në zonën Novaj të rrethit të Skraparit, përtej kufirit të lejuar etj. 
 
Nga të dhënat e vëna në dispozicion nga sektori i Garancive dhe Rehabilitimit Mjedisor 
rezulton se nga 741 subjekte të rregjistruara me leje minerare rreth 393 subjekte nuk kanë 
depozituar asnjë vlerë monetare, si garanci për rehabilitimin e zonës, në shkelje të ligjit të 
minerar, AKBN ka lejuar mos zbatimin e këtij detyrimi ligjor. Gjykojmë se mungesa e kësaj 
garancie rrezikon dhe shuan mundësinë e rrikthimit të këtyre zonave në gjendjen mjedisore të 
mëparshme, duke i shkatërruar përfundimisht ato. Nga auditimi u konstatua se mungojnë 
garanci në vlerën 346 milionë lekë. Për rreth 121 subjekteve për të cilat është propozuar 
revokimi i lejes minerare rezulton se mungon shuma 88,6 milionë lekë për rehabilitimin e 
zonave ku është kryer veprimtaria minerare. Gjithashtu për 76 subjekte për shkak të 
reduktimit të vlerës së investimeve i detyrohen shtetit për vlerën 8,2 milionë lekë. Për vitin 
2013 nuk është llogaritur penalizimi për subjektet të cilat nuk kanë paraqitur raportet 



RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 

130 
 

tremujore, duke sjellë një mungesë në të ardhura në shumën totale, 91 milionë lekë vetëm për 
tre tremujorë.  
Në gjykimin tonë, gjendja paraqitet tejet e rëndë dhe jashtë çdo autoriteti shtetëror mbi 
pasuritë kombëtare të cilat vazhdojnë të përdoren në mënyrë të jashtëligjshme, shkatërrohet 
mjedisi në mënyrën më barbare dhe shfrytëzohen njerëz si në mesjete. Autoritet shtetërore 
përgjegjëse për të marë masa dhe ndëshkuar cilindo që cënon pasurinë kombëtare mjaftohen 
me raporte të vazhdueshme të cilat në shumicën e rasteve mbeten në sirtarët apo arkivat e 
institucioneve si dëshmi e shkatërrimit përballë apatisë së instancave shtetërore kryesisht për 
mungesë vullneti dhe bashkëpunimi.  

 
3.10 Mbi auditimin e saktësisë se detyrimeve të prapambetura të deklaruara si borxh 
deri në datën 31.12.2013 ne ARSH dhe QSUT.  
 
Në respekt të kërkesës së Fondit Monetar Ndërkombëtar, është ndërmarrë një auditim tematik 
lidhur me saktësinë e detyrimeve të prapambetura të deklaruara si borxh deri në datën 
31.12.2013. Auditimi u realizua mbi listën e detyrimeve për investimet në infrastrukturën 
rrugore deklaruar nga ARrSH dhe në detyrimet e mallrave dhe shërbimeve të QSUT. 
 
A. Nga auditimi i kësaj liste në Autoritetin Rrugor Shqiptar rezultoi se raportimi zyrtar i 
detyrimeve të prapambetura, të njohura, por të papaguara nga ARrSH datë 31.12.2013, me 
vlerë 14,419,838 mijë lekë, nuk është i saktë dhe duhet të saktësohet duke zbritur vlerën 
880,231 mijë lekë. Vlera e detyrimeve të prapambetura datë 31.12.2013 duhet të rezultonte 
13,539,607 mijë lekë, ose 880 milionë lekë më pak, se sa raportimi zyrtar.  
                  në 000/lekë 
 
Nr.  

 
EMËRTIMI 

Vlera e papaguar dhe 
paraqitur si borxh deri 
31.12.2013 

Vlera e papaguar dhe 
paraqitur si borxh pas 
konstatimeve KLSH 

Devijimi 
(në ulje) 

1 Zhvillimi i projekteve të 
brendshme projekteve 11,415,349 11,054,949 360,400 

2 Studime projektime  (brendshme 
huaja) 451,666 408,101 43,565 

3 Shpronësime 1,105,971 752,360 353,611 
4 Vendime gjyqësore 426,217 426,217 - 
5 Kosto lokale dhe TVSH 1,020,635 897,980 122,655 
6 Shuma  14,419,838 13,539,607 880,231 

 
1/a. Zhvillimi i projekteve të brendshme, është paraqitur me 360 milionë lekë më tepër, 
për shkak të rritjes së padrejtë të vlerës së detyrimit të prapambetur në projektet ose 
veprimeve të pasakta financiare të konstatuara nga auditimi i KLSH. Kemi rekomanduar 
uljen e vlerës së borxhit të kontraktorëve që kanë punuar për segmentin “Ndërtim Rruga 
e Unaza e Re Tiranë”, me 102 milionë lekë. Të ulet detyrimi ndaj subjekteve private të cilët 
kanë përfituar në mënyrë të padrejtë paradhënie për punime dhe projekte të cilat nuk kanë 
nisur akoma në vlerën totale 258 milionë lekë. Kështu saktësohet detyrimi ndaj sipërmarrësve 
të cilët janë rikontraktuar për “Ndërtimin ei rrugës së Unazës së Jashtme Tiranë, pjesa 
verilindore (seg. Kthesa e  Saukut - Bregu i  lumit) loti 1, me 26,100 mijë lekë , “Ndërtim i 
rrugës së Unazës së Jashtme Tiranë, pjesa verilindore” (seg. Kthesa e  Saukut - Bregu i 
lumit) loti 2, “Ndërtim i rrugës së Unazës së Jashtme Tiranë, pjesa verilindore (seg Kthesa e  
Saukut - Bregu i lumit)” loti 3, “Rruga Lushnjë – Berat” Loti 2. 
1/b. Shpronësimet, janë paraqitur me 353,6 milionë lekë më tepër, si rezultat i gabimeve në 
klasifikimin e bërë nga personat përgjegjës, për këtë kemi kërkuar të hiqet nga lista e 
detyrimeve e objektit “BY PASS” Fier me vlerë 343,6 milionë lekë, i cili duhet të likuidohej 
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me fonde të buxhetit të vitit 2014 dhe objektit “Sarandë Krane Konispol” me vlerë 10 
milionë lekë, i cili nuk gjendet për vitin 2013.  
1/c. Studim projektim, është paraqitur më tepër 43,6 milionë lekë, si rezultat i mos 
rakordimit në vazhdimësi të likuidimeve midis Sektorit të Projekteve dhe Sektorit të 
Financës.  
1/d. TVSH dhe kosto lokale paraqitur më tepër 122,7 milionë lekë si rezultat i interpretimit 
të gabuar për garanci punimesh.  
I kemi kërkuar ARrSH, të njoftojë Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës, si dhe 
Ministrinë e Financave, për ndryshimin në zbritje të vlerës reale të detyrimet e prapambetura 
datë 31.12.2013, me 880 milion  lekë, me qëllim reflektimin e tij për detyrimet në vijim. 
 
Gjithashtu kemi rekomanduar që ARrSH, për projektet që financohen nga të huajt, të mbajë 
detyrimisht të gjithë dokumentacionin e projekteve jo vetëm në gjuhë të huaj, por edhe në 
gjuhën shqip, në përputhje me detyrimet e përcaktuara në legjislacionin shqiptar. ARrSH të 
ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm ligjorë, me qëllim vendosjen e kufirit tavan në rritjen e 
shpenzimeve për projektet e realizuara me financime të huaja, në përshtatje me praktikën e 
shtetit shqiptar.  

 
Kemi konstatuar se në përdorimin e kredisë në segmentin “Tiranë Elbasan”, janë blerë 24 
autovetura për transportin e stafit me vlerën prej 583,763 Euro, dhe ndonëse kanë përfunduar 
punimet e ndërtimit dhe është bërë kolaudimi i objekteve sipas kushteve të kontratave të 
lidhura, janë marrë në dorëzim vetëm 5 autovetura. Për 19 autovetura të padorëzuara 
vlerësuar me përafërsi 462 mijë euro (vlera e të cilave duhet të uli detyrimin ndaj shoqërive 
që kanë përfituar) nuk ka dokumentacion, për të verifikuar saktësinë e dokumentimit të 
blerjes së automjeteve në situacionin progresiv dhe vlerën e likuiduar. Gjithashtu u 
konstatuan raste kur në procesverbalin e marrjes në dorëzim të pajisjeve pas përfundimit të 
punimeve nga shoqëria sipërmarrëse krahas pajisjeve të rregullta, janë marrë në dorëzim edhe 
disa pajisje të tjera, të cilat në inventarin e marrjes në dorëzim komisioni ka vendosur 
shënimin “Jo funksionale”. Kemi rekomanduar  
-Për të gjitha makinat dhe pajisjet e padorëzuara të zbresi këtë detyrim nga certifikata finale 
e punimeve për këto segmente. Në rastet e ndërtimit të segmenteve të tjera rrugore me 
financim të huaj, të kufizohet blerja e tyre për lëvizjen e stafit inxhinier teknik, duke 
shfrytëzuar autoveturat tashmë gjëndje nga projektet e deritanishme, me qëllim përdorimin e 
financimit të huaj në përputhje me objektivin kryesor të dhënies së tij. 
 
Nga auditimi i kryer për llogaritjen e detyrimeve të papaguara deri në datën 31.12.2013 të 
klasifikuara “borxh për t’u paguar në periudhat e ardhshme” rezultoi se, vlera të mbetura si 
“Release of retenton Money” (ndalesë për garanci të punimeve nga situacionet periodike), në 
mënyrë të padrejtë konsiderohen si detyrime (borxh për t’u paguar vitin e ardhshëm nga 
buxheti i shtetit), ndërkohë që kjo vlerë ripaguhet nga lirimi i fondit të ngurtesuar nën 
emërtimin “retenton money”, veprim i cili deformon llojin e detyrimit. Kështu për segmentin 
rrugor “Tiranë Elbasan”, pagesa e garancisë “Retention Money” llogaritur në vlerën 447 
milionë lekë në masën 5% e vlerës së kontratës është bërë në datën 01.05.2013, 1 muaj para 
aktit të kolaudimit dhe një vit para mbarimit të garancisë së difekteve të mundshme të 
parashikuara në kontratë. Në këtë rast, për defektet e mundshme që mund të ndodhin shoqëria 
sipërmarrëse, mënjanohet në mënyrë të padrejtë nga përgjegjësia dhe çdo difekt do rrëndojë 
në fondet buxhetore. Kjo praktikë duhet të rishikohet nga institucioni pasi mund të krijoj 
kosto në të ardhmen dhe nga ana tjetër kemi devijim nga destinacioni origjinal i fondeve. 
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Mbi auditimin e borxhit në QSUT 
 
Nga auditimi në QSUT ka rezultuar se sipas bilancit të datës 31.12.2013 vlera totale e 
detyrimeve të krijuar gjatë viteve për barnat farmaceutike është 2 miliardë lekë, ndërsa për 
ato jo farmaceutike, investime, shpenzime për ujë, shpenzime për vendime gjyqi, blerje gazi 
dhe karburanti etj. janë 1,5 miliardë lekë. Pra detyrimi i prapambetur për tu likuiduar është në 
vlerën totale prej 3,56 miliardë lekë.  
Detyrimi për barnat është krijuar nga 42 kompani të ndryshme, në referencë të 1,240 
faturave, të ndara sipas viteve, 1,398 milionë lekë për vitin 2013; 529 milionë lekë për vitin 
2012; 153 milionë lekë për vitin 2011. Grupi i auditimit bëri verifikimet e krijimit të 
detyrimeve vetëm për 7 kompani, me detyrimet më të larta.  
Auditimi konsatoi parregullsi në rastin e detyrimeve për kompaninë Rejsi-Farma. Parregullsi 
dhe interpretime të ndryshme, që nga përpilimi i aktmarrëveshjes, mungesë e relacioneve të 
konsumit të medikamentit “Cerezyne” si për MSH ashtu edhe për QSUT-në, mungesë 
dokumentacioni të rregullt për kurimin e 10 vetave me “Cerezyne”, niveli i medikamentit 
dhuratë, por edhe atyre të cilët përfitojnë këtë kurim me fonde të buxhetit të shtetit, kjo ka 
lënë shteg për veprime fiktive. Konstatuam që në total me praktika të gabuara, dhe të 
padokumentuara plotësisht, janë njohur si detyrim buxhetor dhe likuiduar 111 milionë lekë. 
Duke patur parasysh problematikën, shtrirjen e saj në kohë dhe mungesën e dokumentacionit 
me të cilin u ndeshëm në këtë rast si dhe pamundësisë për të kontaktuar me donatorin për të 
saktësuar vlerat e raportuara kemi rekomanduar që të investigohet nga auditi i brendshëm i 
MSH, praktika e plotë (duke filluar nga viti 2012 deri qershor 2014), për barnat e përfituara 
me donacion, lidhur me evidentimin e saktë të pacientëve të trajtuar dhe sasisë së konsumuar 
nga ata sipas protokolleve mjeksore. Nisur nga ky konstatim kemi kërkuar të njëjtën 
procedurë auditimi për të gjitha barnat që QSUT, ka përfituar me donacione të ndryshme. 
Kërkohet të hartohet një rregullore e plotë e evidentimit, kontabilizimit dhe përdorimit të tyre 
në këtë institucion.   
 
Në praktikat e likuidimeve të barnave u konstatua marrja e mallrave me metodën e “borxhit”, 
madje kryerjet e këtij veprimi ishin në metodën e punës (praktikë që vepron akoma), veprime 
që kishin miratimin e titullarit të institucionit duke caktuar edhe një komision të veçantë për 
marrjen e mallrave (barnave) si borxh. U konstatuan mjaft raste, mallrash të bëra hyrje, 
dokumentuar si me fletë hyrje ashtu edhe me procesverbale, ku datat e tyre janë më përpara 
se datat e lidhjeve të kontratave, duke krijuar mundësi për veprime fiktive dhe formale. Nga 
ana tjetër praktika të tilla dëmtojnë procesin e planifikimit dhe buxhetimit të fondeve për 
mallra dhe shërbime si dhe deformojnë detyrimet ndaj furnitorëve apo krijojnë mundësi për 
skema mashtrimi. Kryerja e këtyre veprimeve bëhet vetëm nga puna pa përgjegjësi e 
administratës së QSUT-së. Për këtë kemi rekomanduar të pritet menjëherë praktika e marrjes 
së mallrave “borxh”, para se të lidhet kontrata ose marrja e mallrave pjesore nga furnizuesi 
me argumentimin se nuk e disponon të gjithë sasinë e barnave të caktuar në kontratë.  
 
Nga verifikimi i dokumentacionit për detyrimet e deklaruar si të prapambetura (përfshirë në 
borxh), konstatuam se të gjitha praktikat dokumentare nuk u gjet asnjë kontratë e 
bashkëlidhur. Pavarësisht se kontrata mund të ketë shumë fatura tatimore dhe likuidimet janë 
bërë sipas kronologjisë së mbërritjes së tyre, detyrimisht urdhër shpenzimi në çdo rast duhej 
të kishte bashkëlidhur kontrata përkatëse. Kontratat ruhen në arkivin e spitalit, që krijon jo 
vetëm shumë vështirësi verifikimi dhe ballafaqimi me dokumentacionet e hyrjeve, por krijon 
kushte për elementët keqbërës për të kryer veprime fiktive apo paraqitjen për likuidim të 
faturave të ndryshme tatimore për të njëjtin mall, e sidomos për mallrat që kalojnë direkt në 
shpenzime. Kemi kërkuar që strukturat e auditit të brëndshëm të Ministrisë së Shëndetsisë, të 
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bëjë verifikimin e lindjes së cdo detyrimi të deklaruar në borxh, duke i ballafaquar me vlerat 
totale të kontratave, me domosdoshmërinë e kërkesave për këtë lloj shërbimi në kohën e 
realizimit të blerjeve, dokumentacionin që duhet të shoqërojë hyrjen në mangazinë, saktësinë 
e rregjistrimit në kontabilitet në këtyre mallrave apo shërbimeve. Për çdo praktikë të 
deklaruar si borxh duhet të ketë një raport të hollësishëm nga strukturat e auditit të 
brëndshëm që do të saktësonte vlerën për shlyerje.  
Për të parandaluar krijimin e detyrimeve të reja i rekomandojmë institucionit që të ndiqet 
praktika e pagesave të mallrave bazuar me datën e hyrjes së tyre në magazinë, gjithashtu 
asnjë likuidim nuk duhet të bëhet pa praktikën e plotë dokumentare dhe kontratën përkatëse. 
 
Konstatuam praktika të likuidimeve pjesore, të cilat shtojnë volumin e punës dhe 
vështirësojnë rakordimin midis sasisë së furnizuar dhe vlerës së likujduar duke sjellë si pasojë 
pamundësi kontrolli dhe krijimin e hapësirave për elementët abuzues të fondeve publike. Nuk 
gjetëm një kontabilitet analitik që do të mund të justifikonte veprime të tilla. Kemi 
rekomanduar QSUT-ja të kryejë likuidimet e plota të vlerave mallrave të shënuara në faturat 
tatimore menjëherë pa e ndarë në shumë pjesë të veçanta. Ritheksojmë që likuidimet të 
kryhen duke respektuar afatin kohor kronologjik e sistematik të dokumentuar nëpërmjet 
fletëhyrjeve përkatëse. Pra, të ndalohet kapërcimi i likuidime jo vetëm brenda kompanisë, por 
edhe të dallimeve mes kompanive. 
 
3.11 Mbi zbatimin e ligjshmërisë në administrimin e të ardhurave dhe shpenzimeve në 
shoqërive aksionere. 
 
3.11.1 Mbi auditimin e ushtruar në Albpetrol Sh.a  

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në zbatim të programit të tij të auditimit nr. 528/1 te Prot., datë 
28.05.2014, përfundoi auditimin e rradhës në shoqërinë Albpetrol sha, Patos, me objekt 
“Zbatimi i ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së veprimtarisë ekonomiko-financiare”, për 
periudhën 01.08.2013 - 30.06.2014 të veprimtarisë së kësaj shoqërie. 
 
Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe rekomandimet e KLSH-së, i janë përcjellë Ministrit të 
Energjisë dhe Industrisë si dhe Kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës me shkresën nr. 528/29, datë 
26.09.2014 dhe me shkresën 528/30 më datë 27.09.2014 kompanisë Albpetrol sha, ndërsa me 
shkresën nr. 528/28, datë 24.09.2014, KLSH i ka dërguar organit të Prokurorisë së Krimeve 
të Rënda kallëzimin penal ndaj Administratorit dhe disa prej drejtuesve të tjerë të Albpetrol. 
 
Nga auditimi rezultuan shkelje ligjore, ndër të cilat më kryesoret janë: 
 

1. Funksionimi si agjent kompanish koncesionare 
Albpetrol sha është drejtuar dhe ka funksionuar si një kompani shtetërore tërësisht në dobi të 
interesave të kompanive koncesionare private dhe interesave të drejtuesve më të lartë të saj, 
nëpërmjet shmangies nga vendimmarrja të Këshillit të Ministrave, Këshillit Mbikëqyrës, 
Drejtorisë së Auditit të Brendshëm dhe drejtorive të tjera të Albpetrol, si dhe krijimit e 
konsolidimit të strukturave paralele drejtuese në brendësi të shoqërisë. 
 
Më konkretisht, Administratori i shoqërisë Albpetrol ka nënshkruar dy Akt-Marrëveshje 
hidrokarbure me të njëjtën kompani koncensionare, tërësisht në kundërshtim me procedurat e 
parashikuara dhe në tejkalim të plotë të kompetencave të tij si administrator. Dy Akt-
Marrëveshjet e hidrokarbureve të datave 28.02.2014 dhe 04.04.2014, janë nënshkruar si 
shtesa të marrëveshjeve të mëparshme të hidrokarbureve, të miratuara me VKM në vitin 2007 
dhe kishin si qëllim likuidimin e detyrimeve të ndërsjellta që kompania koncesionare dhe 
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Albpetrol sh.a.kishin ndaj njëra tjetrës. 
 
Nënshkrimi dhe zbatimi i këtyre akt-marrëveshjeve nga Administratori i Albpetrol, është 
kryer në kundërshtim flagrant me përcaktimet e bëra në nenin 1, pika 1/6 të Marrëveshjes 
bazë të Hidrokarbureve të vitit 2007, ku përcaktohej “Marrëveshje, do të thotë kjo 
marrëveshje-hidrokarbure së bashku me anekset, si çmund të amendohet herë pas here me 
rënien dakort të palëve dhe aprovim të Këshillit të Ministrave, për vlerësimin, zhvillimin dhe 
prodhimin e hidrokarbureve në zonën e kontratës”. 
Këto dy akt-marrëveshje, Administratori i shoqërisë jo vetëm nuk ia paraqiti për miratim 
Këshillit të Ministrave, por as dhe Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë Albpetrol, madje siç 
rezultoi nga auditimi në lidhje me to nuk kishin dijeni edhe një pjesë e strukturave dhe 
drejtuesve të kësaj shoqërie. Referuar përmbajtjes së këtyre akt-marrëveshjeve, në to 
favorizohet haptazi kompania koncensionare së cilës Albpetrol i jep mundësinë që detyrimet 
e saj për dorëzimin e naftës bruto (të akumuluara ndër vite) t’i shlyente duke paguar një vlerë 
të caktuar monetare, ndërsa sasinë e naftës që kjo kompani i kishte dhënë tepër Albpetrolit 
(në një nga puset që ajo kishte marrë me koncesion) ta merrte prej Albpetrolit direkt e në 
vendburimin e naftës dhe jo në mënyrë të disiplinuar dhe kontrolluar nëpërmjet Qendrës së 
Administrimit dhe Shitjes së Naftës dhe Gazit, Patos. 
 
Në bazë të marrëveshjes bazë të hidrokarbureve (neni 3, pika 3.5.1), kompania koncensionare 
ka pasur për detyrim që t’i dorëzonte Albpetrolit një sasi të caktuar nafte në natyrë, por në 
asnjë nen të kësaj marrëveshjeje nuk përcaktohej e drejta e Albpetrolit për t’ia konvertuar 
këtë detyrim kompanisë koncensionare në vlerë monetare dhe aq më tepër ta caktonte vetë 
mënyrën e përllogaritjes së vlerës totale të këtij detyrimi. 
Për rrjedhojë, me nënshkrimin e këtyre dy akt-marrëveshjeve, Administratori i Albpetrol sh.a, 
ka marrë përsipër atributet e Këshillit të Ministrave, duke i ndryshuar termat e marrëveshjes 
bazë të hidrokarbureve, në dobi dhe favorizim të hapur të kompanisë koncensionare. 
Dy akt-marrëveshjet e hidrokarbureve të lidhura me kompaninë koncensionare, janë mbajtur 
të fshehta dhe nuk i kanë kaluar për miratim Këshillit Mbikëqyrës të Albpetrol sha. Në rast se 
këto akt-marrëveshje nuk duhet të shqyrtoheshin dhe të miratoheshin paraprakisht nga ky 
organ kryesor vendimmarrës, atëherë përse mund të shërbejë ky Këshill në drejtimin e kësaj 
kompanie? 
 
2. Caktimi i çmimit të naftës në mënyrë arbitrare 
Procedura e ndjekur nga Administratori i Albpetrol, për konvertimin në vlerë monetare të 
sasisë së naftës bruto që kompania koncensionare i detyrohej asaj, ndonëse në pamje të parë 
duket si akt-marrëveshje për shlyerje të detyrimeve, është në vetvete një akt i mirëfilltë 
shitjeje, ku kompanisë koncensionare i jepet e drejta që në njëfarë mënyre të blejë të gjithë 
sasinë që ajo i detyrohet Albpetrol sha, pa konkurruar në procedurat normale të ankandit 
dhe me një çmim për të cilin vetë palët bien dakord ndërmjet tyre. Në rast se kjo sasi 
nafte do të shitej nëpërmjet procedurave normale të ankandit, vlera monetare që do të 
përfitonte Albpetroli nga kjo shitje do të ishte shumë më e lartë sesa vlera e përllogaritur 
nga Administratori në akt-marrëveshjen e nënshkruar prej tij, madje ky çmim nuk i afrohet as 
çmimit me të cilin kompania koncensionare i ka shitur naftë Albpetrolit në disa raste! 
Më konkretisht, në akt-marrëveshjen e datës 28.02.2014, Albpetrol sha, vendos t’i njohë 
kompanisë koncensionare ekzistencën e detyrimeve të prapambetura në sasinë 51,181.25 ton 
naftë, prej të cilave në marrëveshje do të përfshihej për konvertim vetëm sasia prej 40,964.78 
ton naftë. Bazuar në llogaritjet e bëra nga Albpetrol, duke iu referuar çmimit mesatar të 
shitjes së naftës (73,96 USD/Barelë) nga kompania koncensionare tek të tretët, detyrimi i 
kompanisë koncensionare prej 40,964.78 ton naftë do të konvertohej në 15,384,169 USD. 
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Ndonëse Administratori i Albpetrol nuk ka patur asnjë kompetencë ligjore në drejtim të 
përcaktimit të kësaj vlere monetare, madje as të marrë si referencë mesataren e çmimit të 
shitjeve të kompanisë koncensionare, favorizimi i kompanisë koncesionare evidentohet 
haptazi edhe në mënyrën e kryerjes së përllogaritjeve të kësaj vlere nga Albpetrol.  
Duke zbritur nga vlera prej 73,96 USD/Barelë, çmimin e Rentës Minerare (10% të vlerës) si 
dhe kostot e transportit prej 9 USD/Barelë, çmimi mesatar neto i shitjes është 57,564 
USD/Barelë. Por, siç rezultoi nga auditimi, me shkresën nr. 1969/1 prot, datë 27.02.2014, 
Drejtoria e Shitjes dhe e Financës, shprehet “Nisur nga të dhënat e disponueshme nga 
kontratat e transportit të naftës bruto, kosto e transportit për USD/BBL për “Albpetrol” sha 
është 3,7 USD/BBL”. Ndryshimi i vlerës së transportit nga 3,7 në 9 USD/Barel, është 
vendosur me propozim arbitrar të Drejtorit të Drejtorisë së Marrëveshjeve dhe 
Hidrokarbureve në Albpetrol sha, në shkresën e tij nr. 1849/1 prot, datë 03.03.2014, drejtuar 
Administratorit të Albpetrol, 3 ditë pasi është lidhur marrëveshja. 
Si rrjedhojë, vetëm si pasojë e kësaj rritje artificiale dhe të paargumentuar të kostove të 
transportit, kompania koncensionare ka përfituar 1,416,443 USD në dëm të interesave 
financiare të Albpetrol. 
Hetimi i thellë nga një grup ekspertësh të fushës, që do ti bëhet mënyrës së përcaktimit 
të çmimit të konvertimit nga Albpetrol (data e shitjeve dhe e blerjeve, kuotimi në bursë, 
konvertimi nga ton në barel, etj) do të vërtetojë edhe vlera të tjera të dëmit real në 
miliona Euro, të shkaktuar në Buxhetin e Shtetit. 
  
3. Shlyerja e detyrimit direkt në burimin e naftës  
Përsa i përket marrëveshjes tjetër të datës 04.04.2014, të nënshkruar me po të njëjtën 
kompani koncensionare, Administratori i Albpetrol, vendos që ta favorizojë kompaninë 
koncensionare duke e lejuar atë që ta tërhiqte sasinë prej 11,213.6 ton naftë të pretenduar si të 
dhënë tepër, jo nëpërmjet Qendrës së Administrimit dhe Shitjes së Naftës dhe Gazit 
Patos (QASHNG) por direkt në vendburimin e naftës. Shmangia e QASHNG nga 
procedurat e lëvrimit, ka sjellë si pasojë mosdeklarimin e sasisë së naftës në magazinat 
fiskale, pra për të nuk është prerë dokumenti shoqërues administrativ (DSHA), si dhe nuk 
është deklaruar në sistemin që mbahet në QASHNG, veprime të cilat bien në kundërshtim me 
Ligjin nr. 61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë” si dhe VKM nr. 612, datë 
05.09.2012 “Për dispozitat zbatuese të ligjit për akcizat”. 
Sikur të mos mjaftonin këto favorizime, në amendimet e propozuara për këtë akt-
marrëveshje, Albpetroli merrte përsipër që t’i mundësonte kompanisë koncensionare 
likuidimin në natyrë, jo vetëm direkt nga vendburimi ku ishin krijuar këto detyrime dhe i cili 
kishte një naftë të një cilësie jo shumë të lartë, por edhe në tre vendburime të tjera ku nafta 
ishte e një cilësie më të lartë. 
Si rrjedhojë kompanisë koncensionare do t’i krijohej mundësia që borxhin që Albpetrol sh.a. 
ia kishte asaj në naftë të një cilësie të ulët, ta merte nga Albpetrol në naftë të një cilësie më të 
lartë. Edhe kjo diferencë mund të përcaktohet nga grupi i ekspertëve të fushës, për të 
saktësuar dëmin ekonomik që i është shkaktuar Albpetrolit. 
 
4. Zbritja e holluesit nga detyrimi për naftën 
Përvec sa më sipër, nga auditimi i detyrimeve që kompani të tjera koncensionare kishin ndaj 
Albpetrol, rezultoi që në rastin e njërës prej këtyre kompanive, ishte zbritur nga nafta e 
prodhuar sasia e holluesit të përdorur. Si pasojë e këtij veprimi kompania nuk i kishte 
dorëzuar shoqërisë Albpetrol për vitin 2013 sasinë prej 23,004.35 ton naftë me vlerë 
1,007,820,573.50 lekë ose rreth 7.2 milionë euro, ndërsa deri më 30.06.2014 sasinë prej 
7,188.70 ton naftë bruto me vlerë 314,936,947.00 lekë ose rreth 2.3 milione euro. Kjo zbritje 
e holluesit nga Albpetrol është bërë në kundërshtim me pikën 3.5.1,3 të marrëveshjes së datës 
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19.06.2004 me kompaninë koncesionare, dhe është kryer duke ndikuar në faktorin R, ecuria e 
të cilit ka lidhje direkt me përfitimet e Shtetit Shqiptar (kur R ≥ 1, fitimi ndahet 50% për 
kompanine koncesionare dhe 50% për Shtetin Shqiptar). 
 
5. Shkeljet në Qendrën e Administrimit dhe Shitjes së Naftës dhe Gazit 
Nga auditimi i aktivitetit të Qendrës së Administrimit dhe Shitjes së Naftës dhe Gazit 
(QASHNG) në Patos, u konstatua se kjo qendër përdorte për regjistrimet kontabël programin 
Microsoft Excel, program i cili lejon mundësinë e kryerjes së ndryshimeve të qëllimshme në 
veprimet kontabël të periudhave të mëparshme, dhe në bilancin e naftës bruto për vitin 2013 
dhe 2014 u konstatua një diferencë në sasinë 5,403.58 ton naftë bruto me vlerë 100,690,309.4 
lekë. 
 
Gjithashtu, QASHNG, për blerjet e naftës nga shoqëritë koncensionare, përdor kursin e datës 
së veprimit të parë dhe jo kursin e ditës, ndërsa për shitjet e naftës përdor kursin e datës së 
shitjes, veprim ky në kundërshtim me Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin 
dhe Pasqyrat Financiare”, neni 9, pika 9, Ligjin nr. 7928, datë 27.04.1995 “Për tatimin mbi 
vlerën e shtuar”, i ndryshuar; Ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; si dhe Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin 
mbi të ardhurat”, i ndryshuar. 
 
Përsa i përket naftës që QASHNG blen nga qendrat e brendshme, QASHNG aplikon çmimin 
fiks 18,634 lekë/ton, ndërsa për naftën që merr nga kompanitë koncensionare ajo e blen atë 
në bazë të çmimit të bursës. Për përcaktimin e vlerës së inventarit të mbetur dhe kostos së 
inventarit të shitur, QASHNG Patos, shumëzon sasinë e mbetur në fund të periudhës me 
çmimin e furnizimit të brendshëm 18,634 lek/ton, dhe nuk aplikon metodën FIFO (hyrje e 
parë dalje e parë) ose mesataren e ponderuar, në kundërshtim me Ligjin nr. 9228, datë 
29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, Neni 9 “Respektimi i standardeve 
kontabël”, SKK 4 “Inventarët”, pika 15. 
 
Gjithashtu, nga auditimi rezultoi që me faturën nr. 7, datë 13.05.2014, për sasinë 1,093.4 ton 
avull, një kompani private i ka faturuar shoqërisë “Albpetrol” sh.a. vlerën 9,341,569.75 lekë, 
për përdorimin e avullit për ngrohjen e naftës në objektin 16/1 pranë Kombinatit të 
Përpunimit të Thellë të Naftës Ballsh. Për këtë shërbim nga shoqëria “Albpetrol” sh.a. ose 
nga QASHNG Patos, nuk është zhvilluar asnjë procedurë prokurimi dhe nuk është lidhur 
asnjë kontratë. 
 
8. Strukturat paralele që dublojnë Albpetrol Sh.a. 
 Përsa i përket ngritjes dhe funksionimit të strukturave paralele në Albpetrol sha, nga auditimi 
rezultoi që organika e personelit të Drejtorisë së Marrëveshje dhe Hidrokarbure nuk ishte në 
përpjesëtim me numrin total të punonjësve në administratën e Albpetrol sha. si dhe me 
nevojën reale të kësaj drejtorie për këtë numër punonjësish. Nga 150 punonjës që është 
personeli i administratës së Albpetrol, 63 prej tyre i përkasin Drejtorisë së Marrëveshjeve dhe 
Hidrokarbureve. Madje, disa punonjës të kësaj drejtorie, në veçanti ata të Sektorit të 
Supervizimit, janë pa profesionet përkatëse (inxhinier ndërtimi, inxhinier tekstili, inxhinier 
mekanik) ose janë të padiplomuar. Në strukturën e kësaj drejtorie ishin parashikuar qëllimisht 
sektorë, të cilët dublojnë veprimtarinë e strukturave të tjera të Albpetrol sha, si sektori 
ekonomik, sektori juridik, sektori teknik, etj. dhe madje këta sektorë të drejtorisë vazhdojnë 
ta kryejnë veprimtarinë e tyre, pa u mbështetur në detyra konkrete të përcaktuara në 
rregulloren e brendshme të Albpetrol. Roli i vërtetë i këtyre strukturave në veprimtarinë e 
Albpetrol sha, evidentohet qartë në rastin e Akt-Marrëveshjes së datës 28.02.2014, ku nga 
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ana e administratorit të Albpetrol nuk është marrë parasysh propozimi i Drejtorisë së Shitjes 
dhe asaj të Financës për llogaritjen e kostos së transportit në 3,7 USD/BBL por u rëndua 
kostoja me 9 USD/BBL, ose edhe në rastin e Akt-Marrëveshjes së datës 04.04.2014, për të 
cilën mungon aprovimi i Drejtorisë Juridike, Drejtorisë së Shitjeve, Drejtorisë së Financës, 
Drejtorisë së Programimit dhe njëkohësisht në zbatimin e kësaj akt-marrëveshje është 
shmangur edhe QASHNG. 
 
Dëshira për të fuqizuar Drejtorinë e Marrëveshjeve dhe Hidrokarbureve dhe për të 
përqendruar brenda saj të gjithë veprimtarinë e drejtorive dhe sektorëve të tjerë të Albpetrol, 
ka shkuar deri aty sa me rregullore të brendshme të shoqërisë t’i njihet e drejta kësaj 
drejtorie që të auditojë kompanitë koncensionare, kompetencë kjo, e cila në bazë të Ligjit 
nr. 9729, datë 23.04.2007 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, i ndryshuar, i 
takon vetëm Drejtorisë së Auditit të Brendshëm, pra praktikisht kjo drejtori është 
përjashtuar nga kjo detyrë ligjore. 
 
Pjesë e këtyre qëllimeve në administrimin e shoqërisë është edhe fakti që midis Drejtorisë së 
Marrëveshjeve dhe Hidrokarbureve, Drejtorisë së Prodhimit, të Financës dhe të Programimit, 
nuk ka patur rakordim përsa i përket llogaritjes së prodhimit paraekzistues (PPE) dhe pjesës 
(PPA) të “Albpetrol” sh.a., që kompanitë konçensionare i detyrohen Albpetrol. Madje, nga 
auditimi u konstatua që disa prej këtyre drejtorive nuk ju ishte vënë në dispozicion 
informacioni dhe dokumentacioni i nevojshëm mbi marrëveshjet dhe liçencë marrëveshjet, ai 
për llogaritjen e PPE dhe PPA, si dhe raportet mujore dhe 3-mujore. 
Shkeljet e mësipërme, të konstatuara nga auditimi i KLSH-së, janë favorizuar së tepërmi 
nga mënyra se si Albpetroli është strukturuar dhe ka funksionuar gjatë kësaj periudhe, 
nën drejtimin e Administratorit të kësaj shoqërie, i cili ka mënjanuar drejtori të caktuara të 
kësaj shoqërie nga kryerja e funksioneve të tyre. 
 
7. Problemet e mbartura ndër vite me Sindikatën e Naftës 
Gjatë kësaj periudhe, në adresë të KLSH si dhe të institucioneve të tjera të larta të vendit kanë 
ardhur shumë ankesa nga Sindikata e Nxjerrjes së Naftës Patos, përsa i përket largimeve të 
padrejta nga puna, problemet në lidhje me përfitimin e pensioneve, etj. 
Nga auditimi rezultoi se struktura organizative e Albpetrol sh.a. ka pësuar ndryshime. Numri 
i punonjësve është rritur me 219 punonjës (nga 1868 në 2087) dhe numri i administratës së 
Albpetrol është rritur me 21 punonjës (nga 129 në 150), veprime këto të cilat kanë sjellë deri 
më sot një efekt financiar në buxhetin e shoqërisë prej 84,928,878 lekë. Kjo shtesë e bërë në 
numrin e punonjësve dhe administratës është e pajustifikuar në raport me rritjen e të 
ardhurave financiare të shoqërisë dhe është në kundërshtim me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 5 datë 13.11.2013 “Për miratimin e strukturës së shoqërisë Albpetrol sha, dhe 
numrit të punonjësve të shoqërisë”, për 1868 punonjës, VKM nr. 106 datë 01.02.2012 “Për 
trajtimin e punonjësve që dalin të papunë nga procesi i ristrukturimit të shoqërisë Albpetrol 
sha, Patos”, si dhe Udhëzimin e Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës nr. 12 
datë 03.09.2013 “Për zbatimin e VKM nr. 106 datë 01.02.2012 “Për trajtimin e punonjësve 
që dalin të papunë nga procesi i ristrukturimit të shoqërisë Albpetrol sha, Patos””. 
 
Trajtimi i personelit në gjithë këto vite, nga 1997 e deri sot, është kthyer në një problem të 
mprehtë social. Shumë prej çështjeve të mësipërme kanë qenë objekt edhe i ankesave në 
Institucionet më të larta të vendit, të bëra nga Sindikata e Nxjerrjes së Naftës Patos, të cilat 
nga auditimi i KLSH kanë rezultuar si të drejta. Konkretisht, përsa i përket kontratës 
kolektive të punës të vitit 2009, të lidhur ndërmjet “Albpetrol” sh.a. dhe Grupit të 
Organizatave Sindikale, nga “Albpetrol” sh.a., nuk është respektuar procedura e parashikuar 
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në Ligjin nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, 
lidhur me rastet e pushimit kolektiv, pasi nuk ka asnjë korrespondencë që të vërtetojë që 
procedura është kryer me pjesëmarrjen e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, gjë e 
cila ka sjellë si pasojë penalizmin e shoqërisë “Albpetrol” sh.a. në vlerën 73,535,189 lekë si 
pasojë e vendimeve të mëvonshme gjyqësore. Në lidhje me këtë çështje dhe problemet e 
shumta që e shoqërojnë atë, KLSH do t’i propozojë Kuvendit ngritjen e një komisioni të 
posaçëm parlamentar për analizimin e veprimtarisë dhe situatës së krijuar ndër vite në 
shoqërinë Albpetrol sha për këtë problem, në dobi të punonjësve ndër vite të Albpetrol 
dhe të vetë kompanisë. 
 
Per shkeljet e konstatuara në lidhjen dhe zbatimin e marrëveshjeve të hidrokarbureve si, edhe 
ato me fiktivitetin e konstatuar nga KLSH në bilancet vjetore të naftës së QASHNG, Patos 
KLSH ka depozituar në organin e Prokurorisë, kallëzimin penal me nr. 528/28, datë 
24.09.2014 për Administratorin e “Albpetrol” sha dhe Dretorin e Drejtorisë së 
Marrëveshjeve dhe Hidrokarbureve dhe disa drejtues të tjerë të kësaj shoqërie, per 
konsumimin e elementeve për veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës”, “Shkeljes së 
barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, si dhe “Korrupsionit 
aktiv/pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike”. 
 
KLSH ka rekomanduar zgjidhjen e kontratës së punës për 6 drejtues të “Albpetrol” sh.a dhe 
dhënien e vërejtjes me paralajmërim për zgjidhjen e kontratës për 18 punonjës të kësaj 
shoqërie. 
Theksojmë se ky kallëzim penal vjen në vazhdën e kallëzimit penal nr. 246/17, datë 
03.09.2014, që KLSH depozitoi pranë organit të Prokurorisë ndaj administratorit të 
“Albpetrol” sh.a., me akuzën e “Kundërshtimit të punonjësit që kryen një detyrë shtetërore 
ose shërbim publik”, parashikuar nga neni 235 i Kodit Penal, pasi gjatë periudhës së kryerjes 
së këtij auditimi nga KLSH, Administratori i “Albpetrol” sha nuk pranoi të vinte në 
dispozicion të audituesve të KLSH-së dokumentacionin e kërkuar në lidhje me marrëveshjet e 
hidrokarbureve, të cilat sipas tij ishin konfidenciale. 
 
Në total, nga auditimi i KLSH ka rezultuar që shuma e të ardhurave të munguara të Albpetrol 
sha si pasojë e detyrimeve që kompanitë koncensionare kanë ndaj kësaj shoqërie shkon në 
miliona Euro. Këtu përfshihet edhe detyrimi që një kompani koncensionare ka ndaj Albpetrol 
si pasojë e moslikuidimit të blerjes së karburantit, në shumën rreth 9,1 milion USD dhe 
penalite mbi 640 mijë USD, për të cilat deri më datën 07.08.2014 (datë në të cilën ka 
përfunduar auditimi), Albpetrol dhe Avokatura e Shtetit nuk kanë bërë kërkesë padi për 
vjeljen e këtij detyrimi. 
 
Detyrimi që kompanitë koncensionare i kanë shoqërisë “Albpetrol” Sh.a. deri më datë 
31.12.2013, për PPE & PPA, është 67,682,57 ton naftë bruto, e konvertuar në lekë është në 
vlerën 2,965,173,391.7 lekë dhe gaz 8,687,800 Nm3 e konvertuar në lekë është në vlerën 
304,072,922 lekë. 
Në total vlera 3,269,246,313.70 lekë. 
 
Dëmi i shkaktuar si pasojë e veprimeve apo mosveprimeve të deritanishme të 
Administratorit të shoqërisë “Albpetrol” sh.a.(manipulimi me çmimet, me cilësinë e 
naftës, etj.) është shumë herë më i madh sesa ai i konstatuar nga KLSH. Theksojmw se 
rezultatet e një hetimi të plotë nga Prokuroria, vlerësimet e ekspertëve të fushës së naftës dhe 
konkluzionet e një grupi të përbashkët auditimi ndërmjet Ministrisë dhe AKBN, që KLSH ka 
rekomanduar të ngrihet për të audituar jo vetëm gjithë aktivitetin e shoqërisë por edhe 
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kompanitë koncensionare (pa cënuar në asnjë rast në rrugë joligjore të drejtat e këtyre 
kompanive), do të paraqesin realitetin dhe përmasat e vërteta të këtij dëmi të madh, jo vetëm 
ekonomik. 
 

Në Albpetrol  nga auditimi janë konstatuar shkelje të ligjishmërisë me pasojë dëm ekonomik 
në vlerën 5 566.8milionë lekë. 
 
Të detajuara dëmet ekonomike të evidentuara per vitin 2013 rezultojnë si më poshtë:  
 

Nr. Përshkrimi Vlera (në mijë 
lekë) 

1 Mos-Arkëtim i të ardhurave nga kompanitë konçensionare në zbatim të 
detyrimeve kontraktore, që efektojnë buxhetin e shoqërisë Albpetrol. Nga kjo: 3,269,246 

2 Të Ardhura me pasojë dëm ekonomik nga Masa, Sanksione nga Organet Tatimore 7,433 

3 Të ardhura të munguara nga dhënia me qira 1,044 

4 Të ardhura  të munguara nga kompani koncesionare D......sh.p.k, për mos-
likuidimin e blerjes së karburantit 1,057,479 

Shuma e Të Ardhurave të Munguara 4,335,202 

Nr. Përshkrimi Vlera (në mijë 
lekë) 

1 Dëm ekonomik shpenzime karburanti 4,825 

2 Dëm ekonomik nga Diferencë Inventari Karburant QASHNG 92,017 

3 Dëm ekonomik Shpenzime Konsulence 1,401 
4 Dëm ekonomik nga kompania B...( PPE&PPA) 1,007,820 
5 Dëm ekonomik nga kompania S... 125.600 

Shuma e Dëmit Ekonomik 1,231.663 
  
Theksojmë se në dëmin ekonomik te evidentuar për Albpetrol Sh.a prej 5,566.8 milionë lekë 
nuk është përfshirë: 
-Vlera e detyrimit prej 314.93 milionë lekë që përfaqëson dëmin ekonomik të shkaktuar nga 
kompania koncesionare B....(PPE&PPA) . pasi i përket vitit 2014. 
-Vlera e detyrimit prej 5,374 milionë lekë që Shoqëria “Armo” sh.a. Fier, i ka shoqërisë 
“Albpetrol” sh.a Fier, që i përket detyrimit të viteve te kaluara.Për këtë vlerë KLSH ka 
kërkuar arkëtimin në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 
administrative të vlerës prej 5 374 .4 milionë që shoqëria “Armo”sh.a  Fier, i ka shoqërisë 
“Albpetrol” sh.a Fier.Nga Alb Petrol Sha kërkesë padia ishte bërë për vlerën 1,949,693 mijë 
lekë por pas mbajtjes nga KLSH të procesverbalit datë 07.08.2014, Albpetrol bëri kërkesë 
padi në datë 08.08.2014 në vlerën prej 3,424,756 mijë lekë. 
 
Mbi auditimin e ushtruar në APD 

 
Nga auditimi i Autoritetit Portual Durrës (APD), midis të tjerave ka rezultuar se: 
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- Vlera e fondeve të menaxhuara në kundërshtim me dispozitat ligjore arrin në vlerën 2.24 
miliard lekë ose 16,9 milion Euro, kryesisht nga procedurat për dhënien me koncension të një 
pjese të aktivitetit të APD-së. 
- Procedura e përgatitjes së dokumentacionit të tenderimit, zhvillimi i procedurave, 
kualifikimi dhe shpallja e fituesit, lidhja e kontratave me shoqëritë, si dhe zbatimi i tyre, nuk 
kanë qenë në përputhje me dispozitat përkatëse ligjore, për pasojë të këtyre veprimeve nuk 
janë mbrojtur interesat e shtetit për sa i përket shfrytëzimit të territorit të APD-së nga ana e 
shoqërive koncensionare si dhe përqindjes së ndarjes së të ardhurave nga tarifat operacionale 
portuale. 
- Në kontratat e lidhura me shoqëritë koncensionare nuk janë mbajtur parasysh kostoja totale 
e investimeve të kryera paraprakisht nga shteti dhe për të cilat APD-ja vazhdon të paguajë 
këstet dhe interesat e kredive të marra para dhënies me koncension, siç është dhe rasti i 
investimit të kryer në terminalin e trageteve me vlerë 22,9 milion Euro. 
- Nga auditimi rezultoi, se në disa prej marrëveshjeve koncensionare, nuk janë zbatuar 
detyrimet përkatëse për kryerjen e investimeve, si dhe në veprimtarinë e tyre kanë dalë jashtë 
aktivitetit të përcaktuar në marrëveshjen koncensionare. 
- Veç sa mësipërm, studimi i vlerës së kontratës nuk ka qenë plotësisht i saktë, në hartimin e 
dokumentave të tenderit nuk janë dhënë argumentime mbi vendosjen e çdo kriteri të veçantë 
për kualifikim, specifikimet teknike nuk janë hartuar plotësisht në përputhje me nenin 23 të 
Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, anulimi i procedurave 
të prokurimit nga autoriteti kontraktor është kryer pa analizuar dhe nxjerrë përgjegjësitë e 
kërkuara nga Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM 
nr. 1, datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, duke 
rezultuar në disa raste edhe në shkeljen e barazisë së pjesëmarrësve në tendera. 
- Gjithashtu, nga ish-drejtuesit e APD-së janë lidhur kontrata në kundërshtim me dokumentet 
standarte të tenderit (terma referencës), duke krijuar favore të ndryshme operatorëve fitues, 
nëpërmjet paradhënieve në vlera të konsiderueshme, shtyrje të afatit të fillimit të zbatimit të 
kontratave etj. 
- Për të gjitha shkeljet e konstatuara, KLSH-ja ka rekomanduar në total 42 masa organizative, 
18 masa zhdëmtimi, 26 masa administrative, 12 masa disiplinore si dhe ka depozituar pranë 
organit përkatës të prokurorisë 2 kallëzime penale për ish-drejtorin e përgjithshëm të APD-së 
së bashku me 4 ish-drejtorë të drejtorive përkatëse në këtë autoritet, si dhe 4 nëpunës të MTI-
së (ish MPPT).  
Kallëzimet penale të KLSH-së ndaj zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të APD, janë për procedurat 
koncensionare me objekt “Menaxhimi, operimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi teknik të 
terminalit të kontenereve në Portin e Durrësit” me një efekt financiar 2,2 miliard lekë, si dhe 
në kryerjen e procedurave të prokurimit “Kryerje e remontit të përgjithshëm të dy 
elektrovincave 16 ton dhe 27.5 ton” dhe “Mirëmbajtja teknike e mjeteve, mekanizmave dhe 
pajisjeve industriale në zotërim të APD-së” me vlerë 22,8 milion Lekë. 
Në lidhje me procedurat koncensionare me objekt “Menaxhimi, operimi, mirëmbajtja dhe 
përmirësimi teknik i terminalit të konteinereve në Portin e Durrësit”, KLSH-ja ka konstatuar 
shkelje në lidhje me: 
- Mosvlerësimin me korrektësi të të gjitha detajeve të projektit të paraqitur, pasi vlera e 
investimeve prej 32,500 mijë USD të propozuara për përmirësimet teknike të terminalit nga 
koncesionari, është në kundërshtim të plotë me marrëveshjen e nënshkruar ndërmjet MPPT-
së dhe shoqërisë koncensionare. 
- Mungesën e transparencës me operatorët ekonomikë të interesuar për pjesëmarrje në 
koncesion si dhe zhvillimin e procedurave të tenderimit vetëm me njё operator ekonomik dhe 
për pasojë është shmangur konkurrenca e nevojshme në zhvillimin e procedurave të 
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tenderimit për koncesionet, në kundërshtim me VKM nr. 27, datë 19.01.2007 “Për miratimin 
e rregullave të vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve” i ndryshuar. 
 
Ndërsa për kallëzimin e bërë nga KLSH-ja, në lidhje me kryerjen e procedurave të prokurimit 
“Kryerje e remontit të përgjithshëm të dy elektrovinçave 16 ton dhe 27.5 ton” dhe 
“Mirëmbajtja teknike e mjeteve, mekanizmave dhe pajisjeve industriale në zotërim të APD-
së”, trajtohen shkeljet e konstatuara në lidhje me: 
- Kryerjen e amendimeve të kontratës nr. 1771, datë 14.07.2011 duke shkelur barazinë në 
tender, 
- Organizimin përveç tenderit “Kryerje e remontit të përgjithshëm të dy elektrovinçave 16ton 
dhe 27.5 ton” edhe të dy tenderave të tjerë për pjesë këmbimi elektrike, elektronike për vinça 
portal dhe shërbimin për transportin e pjesëve të elektrovinçave, nëpërmjet të cilave synohej 
të realizoheshin detyrimet kotraktuale të operatorit ekonomik fitues të tenderit të parë; 
- Kryerjen e transferimit të 2 elektrovinçave për llogari të shoqërisë koncensionare, duke mos 
përfshirë në të vlerën prej 22,800 mijë Lekë të kryer nga APD-ja për remontin e këtyre 
elektrovinçave, 
- Lidhjen e kontratës me objekt “Mirëmbajtja teknike e mjeteve mekanizmave dhe pajisjeve 
industriale në zotërim të APD-së”, në kundërshtim me dokumentet standarde të tenderit 
(terma referencës), dokument mbi bazën e të cilës është zhvilluar procedura e prokurimit. Si 
rrjedhojë, operatori ekonomik, fitues i këtij tenderi, është favorizuar nëpërmjet dhënies 
paradhënie në vlerë të konsiderueshme si dhe shtyrje të afatit të fillimit të zbatimit të 
kontratës. 
Për të gjitha shkeljet e mësipërme të kryera nga ish drejtuesit e APD-së dhe nëpunësit e MTI-
së (ish MPPT), KLSH-ja ka depozituar pranë organit përkatës të prokurorisë kallëzimet 
përkatëse penale për konsumimin e veprave penale të “Shpërdorimit të detyrës” dhe 
“Shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar nga 
neni 248 dhe nga neni 258 i Kodit Penal. 
Nga auditimi i investimeve të kryera nga APD-ja, rezultoi që investimi për sistemin e 
integruar të peshimit elektronik, me vlerë 47 milion Lekë, i cili do të përshpejtonte procedurat 
e brendshme të operimit në APD, rritjen e sigurisë së veprimeve, miradministrimin e të 
ardhurave të APD-së, si dhe rritjen e cilësisë dhe shpejtësisë së shërbimit përkundrejt 
operatorëve, aktualisht vazhdon të mos përdoret nga ana e APD-së pa asnjë arsye të 
justifikueshme. 
Gjithashtu, KLSH i ka kërkuar APD-së, që të kërkojë në rrugë administrative dhe gjyqësore 
arkëtimin e vlerës totale prej rreth 6 milion lekë nga operatori ekonomik “L 1”, të cilat 
përbëjnë përqindjen e të ardhurave që i kalon APD-së nga aktiviteti i operatorit dhe shumën e 
sigurimit të kontratës për moslikuidimin në afat të detyrimeve. 
-Mbi auditimin e ushtruar në KESH Sh.a. 

Nga auditimi i ushtruar në Korporatën Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) Sha, midis të 
tjerave ka rezultuar, se: 
- Këshilli Mbikëqyrës dhe administratori nuk ka funksionuar sipas dispozitave ligjore në fuqi 
dhe udhëzimeve të METE, si dhe nuk kan marrë masa për miratimin Rregullores së 
Brendshme, në të cilën të implementohet ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 
financiar dhe kontrollin”, si dhe Udhëzimi i Ministrisë të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 
“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”.  
- Administratori i shoqërisë dhe departamentet përkatëse nuk kanë marrë masat e nevojshme 
për hartimin e treguesve sa më real dhe të harmonizuar të investimeve, duke mos marrë 
parasysh krahas nevojave edhe mundësitë për burimin e financimit të tyre. 
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- Këshilli Mbikëqyrës, Administratori i shoqërisë dhe Ministria e Energjisë dhe Industrisë, 
nuk kanë siguruar burimet financiare të nevojshme për shlyerjen e overdrafteve të marra nga 
KESH Sha, pasi në fundin e vitit 2013 janë në vlerën 30,132,731 mijë lekë, duke pësuar rritje 
të vazhdueshme, me pasojë rëndimin e gjendjes financiare të KESH Sha për mungesë të 
likuiditeteve. 
- Nga Këshilli Mbikëqyrës, Administratori i shoqërisë dhe Ministria e Energjisë dhe 
Industrisë nuk kanë marrë masat e nevojshme administrative deri edhe gjyqësore për të 
arkëtuar shumën e detyrimit të CEZ Shpërndarje Sha prej 53,735,648.3 mijë lekë, rezultuar 
në fund të vitit 2013, të cilat po dëmtojnë seriozisht ecurinë e KESH Sha, duke e rënduar 
nivelin e borxhit për të garantuar furnizimin me energji elektrike të popullatës. 
- Nga Këshilli Mbikëqyrës, Administratori i shoqërisë dhe Ministria e Energjisë dhe 
Industrisë nuk janë marrë masat e nevojshme administrative për detyrimin e CEZ Shpërndarje 
të saktësimit dhe fillimit intensiv të vjeljes së detyrimit prej 40,691,823 mijë lekë të klientëve 
të pa arkëtuar nga shitja e energjisë para vitit 2006 nga OSSH (aktualisht CEZ Shpërndarje) 
të transferuar në KESH Sha, sipas Urdhrit të Ministrit nr. 500, datë 01.07.2008, si dhe të 
llogaritet shuma e provizioneve për detyrimet pa shpresë arkëtimi. 
- Nga Këshilli Mbikëqyrës, Administratori i shoqërisë dhe Ministria e Energjisë dhe 
Industrisë të nuk është bërë një analizë të hollësishme të detyrimeve dhe të drejtave 
financiare, pasi KESH Sha nuk ka paguar detyrimet ndaj furnitorëve e kreditorëve, gjendja e 
të cilëve në fund të vitit 2012 (llogari të pagueshme dhe të tjera) është 15,032,883 mijë lekë 
(furnitorët për energjinë elektrike arrijnë në vlerën prej 4,815,366 mijë lekë në 2012 dhe 
3,369,141 mijë lekë në fund vitin 2013, duke rrezikuar rritjen e kostos së likuidimit, si 
rezultat i penalizimeve për vonesa. 
- Nga Këshilli Mbikëqyrës, Administratori i shoqërisë dhe Ministria e Energjisë dhe 
Industrisë nuk janë marrë masat e nevojshme për sigurimin e burimeve të financimit për 
likuidimin e detyrimeve për organet tatimore, ose shtyrjen e tyre për pagesë të vonuar pa 
penalizime, pasi detyrimet për tatim fitimin dhe TVSH për vitin 2013 janë në shumën 
6,344,691 mijë lekë. 
- Nga Departamenti i Auditit të Brendshëm nuk ka përfunduar hartimi i manualit specifik dhe 
Kartës së Auditit të Brendshëm, në përputhje me Manualin e Auditit të Brendshëm, brenda 
gjashtë muajve nga hyrja në fuqi e MAB, si dhe nuk janë marrë masat e nevojshme, që 
rekomandimet e dhëna të jenë në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9720, datë 23.04.2007 
“Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, neni 21 “Përgjegjësitë e audituesve të 
brendshëm”, pika 7, pasi një numër i konsiderueshëm i tyre nuk i plotësojnë këto kërkesa. 
- Nga Administratori i shoqërisë dhe departamentet përkatëse, nuk është analizuar dhe nuk 
janë nxjerrë përgjegjësitë për penalizmin e KESH Sha si rezultat i vendimit të gjykatave për 
largime nga puna pa shkaqe të arsyeshme, pasi në periudhën 2012-2013 është penalizuar në 
30 raste në shumën 28,304 mijë lekë. 
- Nga Administratori i shoqërisë së KESH Sha dhe Departamenti përkatës, nuk janë zbatuar 
me përpikmëri të gjitha kërkesat e Rregulloreve të ERE-s për shitjen dhe blerjen e energjisë 
elektrike, për të plotësuar me dokumentacionin e nevojshëm të gjithë tregtarët vendas dhe të 
huaj me të cilët autoriteti blerës bashkëpunon ose ka marrëdhënie kontraktore gjatë viteve të 
fundit, brenda datës 30 nëntor të çdo viti, në përputhje me pikën 3, të nenit 10 të Rregullores 
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“Për miratimin e rregullave dhe procedurave të blerjes nga KESH Sha, së energjisë elektrike, 
nga tregtarët”. 
- Është konstatuar një dëm ekonomik prej 53,884 mijë lekë, nga të cilat 38,932 mijë lekë në 
fushën e pagave dhe shpërblimeve të marra në kundërshtim me kuadrin përkatës ligjor dhe 
rregullator, si dhe 14,952 mijë lekë gjatë zbatimit të kontratave në punime civile dhe 
furnizime mallrash për punime të paguara por të parealizuara dhe penalizimeve për vonesa në 
zbatimin e afateve kontraktore. 
Gjithashtu, nga auditimi i dokumenteve të vëna në dispozicion, rezultoi se ish Administratori 
i KESH Sha dhe Titullari i Autoritetit Kontraktor të hidrocentralit (Hec) Koman, kanë kryer 
veprime dhe mosveprime të kundërligjshme, të cilat bazuar në gjetjet dhe aktet e 
administruara në dosjen e auditimit, bien në kundërshtim me ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 
“Për taksat vendore”, i ndryshuar; me ligjin nr. 10405, datë 24.03.2011 “Për kompetencat për 
caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”; si dhe me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 
Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 1, Pika 2.ç,d. si dhe VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për 
rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu IV, Pika 5, iv. Dëmi i shkaktuar shoqërisë 
nga dy personat e sipërpërmendur arrin në 59.544.980 lekë ose mbi 585 mijë dollarë, për të 
cilët KLSH ka bërë kallëzim penal në Prokurori, pasi kanë konsumuar elementët e figurës së 
veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës” dhe “Shpërdorimi i kompetencave” parashikuar 
nga nenet 248 dhe 164 i Kodit Penal. 

Mbi auditimin e ushtruar në OST Sh.a. 

Nga auditimi i ushtruar në Operatorin e Sistemit të Transmetimit (OST) Sha midis të tjerave 
ka rezultuar se: 
- Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i OST nuk kanë funksionuar në zbatim të plotë të 
legjislacionit në fuqi, pasi nuk janë marrë masat për të hartuar programin vjetor të 
veprimtarisë së ekonomiko-financiare sipas kapitullit III “Procedurat për zhvillimin e 
mbledhjeve të këshillit mbikëqyrës”, pikat 1 e 2 të Udhëzimit nr. 318, datë 08.04.2009, të 
Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës “Për emërimin, funksionimin dhe 
shpërblimin e Këshillit Mbikëqyrës në shoqëritë anonime shtetërore”. 
- Nga Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i shoqërisë, nuk janë marrë masat e duhura për 
miratimin Rregullores së brendshme, në të cilën të implementohen rregulla në përputhje me 
ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, si dhe Udhëzimi 
i Ministrisë të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 
sektorit publik”. 
- Administratori dhe departamentet përkatëse nuk kanë analizuar dhe nuk kanë nxjerrë 
përgjegjësitë për penalizmin e shoqërisë, si rezultat i vendimeve të gjykatave për largime nga 
puna pa shkaqe të arsyeshme, pasi për periudhën korrik 2012 - 2013 është penalizuar në 7 
raste në shumën 7,959 mijë lekë. 
- Nga Këshilli Mbikëqyrës, Administratori i shoqërisë dhe Ministria e Energjisë dhe 
Industrisë, nuk janë marrë masat e nevojshme administrative deri edhe gjyqësore për të 
arkëtuar shumën e detyrimit të CEZ shpërndarje Sha prej 12,053,471 mijë lekë, rezultuar në 
fund të vitit 2013, të cilat dëmtojnë gjendjen financiare dhe ecurinë e OST Sha. 
- Administratori i shoqërisë, Drejtori i Njësisë Operacionale Elbasan dhe departamentet 
përkatëse, nuk kanë marrë masa për mirëadministrimin, magazinimin dhe sigurinë e aseteve 
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të demontuara dhe materialeve të reja në magazinën e marrë me qira, për të siguruar kushtet e 
ruajtjes dhe mbrojtjes fizike të tyre, sipas kërkesave të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 
“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. 
- Nga Departamenti i Auditit të Brendshëm, nuk ka përfunduar hartimi i manualit specifik 
dhe kartës së auditit të brendshëm, në përputhje me Manualin e Auditit të Brendshëm, në të 
cilin përcaktohet se “të gjitha njësitë e Auditit të Brendshëm janë të detyruara të hartojnë dhe 
miratojnë metodikën e veçantë të AB-së, jo më vonë se 6 muaj nga hyrja në fuqi e Manualit 
të Auditit të Brendshëm”, si dhe nuk janë marrë masat e nevojshme që rekomandimet e dhëna 
të plotësojnë kërkesat e ligjit nr. 9720, datë 23.04.2007 “Për auditimin e brendshëm në 
sektorin publik”, neni 21 “Përgjegjësitë e audituesve të brendshëm”, pika 7, pasi një numër i 
konsiderueshëm i tyre, janë larg këtyre kërkesave. 
- Administratori i shoqërisë dhe departamentet përkatëse, kanë shfaqur mangësi gjatë 
zhvillimit të procedurave të prokurimit dhe zbatimin e kontratave në lidhje me: ndryshimin e 
kushteve kontraktore pas shpalljes së ofertës fituese; përdorimin e referencave të markës në 
specifikimet teknike; çlirimin e garancisë së kontraktorit pa plotësuar detyrimin kontraktor; 
plotësimin e të gjitha kërkesave të Dokumenteve Standarte të Tenderit, kryesisht në rastin e 
bashkimit të operatorëve; përcaktimin me saktësi të fondit limit, duke marrë të dhëna edhe 
nga organet tatimore e doganore, si dhe të detajuar nga specialistë të fushave; prokurimin e 
blerjeve me vlera të vogla për mallra të së njëjtës natyrë dhe duke tejkaluar limitin e tyre 
vjetor etj. 
- Nga OST, nuk janë marrë masa për rialokimin e fondeve nga CEZ-Shpërndarje, për 
investimin e realizuar në linjën 35 kV Nënstacioni Sharrë, me vlerë 6,099 mijë lekë pa tvsh. 
- Është konstatuar një dëm ekonomik prej 10,988 mijë lekë, nga të cilat 7,787 mijë lekë në 
fushën e pagave dhe shpërblimeve të punonjësve (përfitime të padrejta nga kuota shqimore 
dhe orët jashtë orarit), si dhe 3,201 mijë lekë gjatë zbatimit të kontratave për penalitete të pa 
mbajtura ndaj kontraktorëve, mosrealizim të punimeve dhe për pagesa në kundërshtim me 
kontratën. 
 
Në mënyrë të përmbledhur, rezulton se  KLSH gjatë veprimarisë audituese të ushtruar në 
Shoqëritë aksionere ka rezultuar në evidentimin e shkeljeve dhe mangesive si rrjedhojë e 
moszbatimit të ligjishmërisë me pasojë dëm ekonomik prej 8,106.5 milionë lekë dhe 
konkretisht:  
 

1. 
Albpetrol sh.a. Fier, shkelje e dispozitave ligjore dhe nënligjore nga e  
 

 
5,566.8 

2. Autoriteti Portual, Durrës, shkelje e dispozitave ligjore dhe nënligjore 2 242.8

3. 
Si edhe në njëmbëdhjetë të shoqëri anonime të tjera në fushën e 
shpenzimeve 

296.9

4 TOTALI 8,106.5
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V. DEFICITI I PËRGJITHSHËM BUXHETOR DHE FINANCIMI I TIJ 

Bazuar në Ligjin “Për buxhetin e shtetit të vitit 2013” me ndryshime është përcaktuar:  

-Kufiri i financimit të deficitit të buxhetit të shtetit nga burime të brendshme dhe të huaja 
është 83,490 milionë leke, nga i cili 65 285 milionë lekë nga burime të brëndshme dhe 18 204 
milionë lekë nga burime të huaja. 

 Në tabelën e mëposhtme paraqesim kuotat e planifikuara me ndryshimet si dhe ato faktike te 
deficitit dhe financimin te tij: 

Milionë lekë 

Nr E  M  E  R  T  I  M  I 
Buxheti 
fillestar  

Buxheti Akti 
Normativ  6,  
dt 4.10.2013 Diferenca 

Buxheti 
Akti 
Normativ 
nr 7 dt 
14.12.2013  Fakti 2013 

Diferenca 
fakt -plan 
perfundim 

%  
 
 

1 2 3 4 5=4-3 6 9 10=9-8 11=6/9 

I TOTALI TE ARDHURAVE 360,661 321,918 -38,742 325,918 327,178 1,260 100.4 

II TOTALI I SHPENZIMEVE 409,594 405,408 -4,186 409,408 394,118 -15,290 96.3 

III DEFIÇITI -48,933 -83,489 -34,556 -83,490 -66,940 16,551 80.2 

FINANCIMI DEFIÇITIT 48,933 83,489 34,556 83,490 66,940 -16,550 80.2 

A Brendshem 28,519 65,285 36,766 65,285 56,129 -9,157 86.0 

A1 Te ardhura nga privatizimi 500 12,465 11,965 12,465 16,703 4,238 134.0 
Pagesa e prapambetur 
e TVSH se rimbursueshme 

-3,473 
-3,473 

A2 Hua-marrje e brendshme 28,019 52,820 24,801 52,820 46,298 -6,522 87.7 

A3 te tjera 0 -3399 -3,399 

B I Huaj 20,414 18,204 -2,210 18,204 10,811 -7393 59.4 

B1 Hua afatgjate per projekte 33,546 32,004 -1,542 32,004 22,354 -9,650 69.8 

B2 Ndryshimi I gjendjes se arkes 1,231 1,231 

B3 Ripagesat -13,132 -13,800 -668 -13,800 -12,774 1,026 92.6 

 
Në nenin 18 të Aktit normativ nr. 6, datë 04.10.2013 është përcaktuar që huamarrja neto për 
mbështetjen buxhetore është përcaktuar në vlerën 52 820 milionë lekë duke ndryshuar për 24 
801 milionë lekë  në rritje të nivelit te huamarrjes të miratuar me buxhetin fillestar.  
Kundrejt PBB-së konstatohet që deficiti me Aktin Normativ është rritur nga 3.4 % të PBB-së 
në 6.2 % të PBBsë ose rreth 2.8 % te PBB-së.  
 
Deficiti faktik ne fund të dhjetorit 2013 u realizua 66 940 milionë lekë, kundrejt 83 490 
milionë lekë të planifikuara duke reflektuar një mosrealizim prej 16 550 milionë lekë. 
Kundrejt PBB-se treguesi faktik i deficitit ne fund te vitit 2013 rezultoi ne rreth 4.9 % te 
PBB-se ose rreth 1.2 %  më pak se kuota e planifikuar. 
 
Nga analiza e burimeve te financimit te deficitit konstatohet se deficiti faktik u financua prej 
84% nga burime te brendshme dhe 16% nga burime te huaja.  



RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 

146 
 

Nga analiza e kryer per nivelin e deficitit rezulton përqëndrimi i shpenzimeve buxhetore 
kryesisht ne muajt Prill-Maj te vitit 2013 duke reflektuar rritjen e huamarrjes ne kete periudhe 
dhe ne muajin Qershor niveli faktik rezulton ne 90 % te kuotave te planifikuara te kuotave te 
huamarrjes. 
Nga analiza e trendit te deficitit ne muaj rezulton se ky deficit ka arritur kuotat maksimale ne 
muajin qershor me 15 501 milione leke. Trendi i te ardhurave shpenzimeve dhe deficitit 
pergjatë vitit 2013, paraqitet si me poshte vijon:  
 

Nr 

M
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ji 

Ja
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r 

Sh
ku

rt
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s 

Pr
ill
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Q
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ri
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Sh
ta
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N
ën

to
r 

D
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1 

T
ë 

ar
dh
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at

 

27684 21980 25899 31114 26216 23940 28537 25183 24705 30579 26329 35012 

2 

Sh
pe

nz
im

et
 

27426 29655 32025 40358 41717 33878 28049 31803 28883 26503 32356 41465 

3 

D
ef

iç
iti

 

258 -7675 -6126 -9244 -15501 -9938 488 -6620 -4178 4076 -6027 -6453 

 

Grafikisht dinamika e të ardhurave shpenzimeve dhe deficitit përgjatë vitit 2013, paraqitet:  

 
Burimi: Ministria e Financave  
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Ndërsa në vlera nominale ecuria e deficitit për periudhën 2007-2013 paraqitet:  

 

Burimi: Ministria e Financave  

 
V.1 Mbi saktësinë dhe mbajtjen e llogarisë “Depozitë e Qeverisë”.  
 
-Mbi mbajtjen dhe saktësinë e llogarisë “Depozitë e Qeverisë” dhe rakordimi i saj me 
Bankën e Shqipërisë.  
 

Auditimi  u krye duke u mbështetur në: 

- Udhëzimet e Ministrisë së Financave nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të 
zbatimit të buxhetit”, nr. 1/1, datë 19.02.2013 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2013”, nr. 29, 
datë 24.12.2013 “Mbi procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të buxhetit për vitin 2013”; 

-  Akt-marrëveshjen e lidhur midis Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave, nenin 2 
të saj “Mbajtja dhe regjistrimi i veprimeve të llogarisë “Depozitë e Qeverisë”, e konkretisht 
në pikën 2.9 të saj ku përcaktohet se rakordimi behet çdo muaj dhe në fund të vitit. Ministria 
e Financës brenda datës 27, të muajit pasardhës, i kërkon Bankës së Shqipërisë, konfirmimin 
për llogarinë “Depozitë e Qeverisë” në lekë, duke e shoqëruar shkresën me tabelat 
përmbledhëse të ardhurave dhe shpenzimeve të kësaj llogarie. Në pikën 2.10 të akt 
marrëveshjes thuhet se, Banka e Shqipërisë brenda 3 ditëve pune nga data e marrjes së këtyre 
të dhënave, bën konfirmimin e tyre me shkrim, në të kundërt ato konsiderohen të mirëqena. 

Nga auditimi rezultoi: 

Të ardhurat, shpenzimet dhe  gjendja e llogarisë “Depozitë e Qeverisë” më 31.12.2013, 
sipas të dhënave të Drejtorisë së Thesarit të Ministrisë së Financave dhe asaj të Departamentit 
të Operacioneve  Monetare të Bankës së Shqipërisë, paraqitet si në tabelën e mëposhtme: 

 

 

Në mijë lekë  

nr. E M Ë R T I M I Gjendja sipas Drejtorisë 
së Thesarit MF 

Gjendja sipas 
Bankës së 
Shqipërisë 

Diferenca 
( mf-bsh) 

I  TË ARDHURAT                                 129,340,448.85 130,018,468.58 -678,019.73 
1  Fitimi i Bankës së Shqipërisë(7101) 4,628,398.70 4,628,398.70 - 
2   Transf. Financim e Huaja (1060) 352,178.10 352,178.10 - 
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nr. E M Ë R T I M I Gjendja sipas Drejtorisë 
së Thesarit MF 

Gjendja sipas 
Bankës së 
Shqipërisë 

Diferenca 
( mf-bsh) 

3  Nën/Huaja: 1,507,630.57 1,507,630.57 - 
 - Principiali (2500) 1,058,967.89 - - 

 - Interesat (7600) 448,662.67 - - 
4  Bono Thesari & oblikacione 46,195,681.61 46,195,681.61 - 

 - Bono Thesari neto -4,586,386.66 -4,586,386.66 - 
 -  Obligacione me afat 2-vjeçar 1,484,830.00 1,484,830.00 - 
 - “     “ ne euro 3,489,645.49 3,489,645.49 - 
 - Obligacione me afat 3-vjeçar 10,039,764.93 10,039,764.93 - 
 - Obligacione me afat 5-vjeçar 5,949,071.85 5,949,071.85 - 
 - Obligacione me afat 7-vjeçar 21,540,766.97 21,540,766.97 - 
 - Obligacione me afat 10-vjeçar 8,277,989.03 8,277,989.03 - 
5  Mjete në ruajtje - 343,000.00 - - 343,000.00 
  Nga trasf.i paperd. i shpronësimeve -350,000.00 - - 
  Te tjera ne ruajtje 7,000.00 - - 

6  Interesa nga projektet& dep me afat 17,942.10 17,942.10 - 
7  Kontrib  për përmbytje natyrore 550,730.05 550,730.05 - 
 - Kontribute vullnetare 730.05 730.05 - 
 - “ nga KESH 550,000.00 550,000.00 - 

9  Nga shitja rruge e vepra ujore-HEC 15,438,600.00 15,438,600.00 - 
11  Te ardhura te tjera& të përcaktuara 1,002,420.66 1,139,719.36 - 137,298.70 
 - Trasf.i gjendjes se llog. Perd.politike 266.39 266.39 - 
 - Nga sekuestrime 264,271.59 - - 
 - Të ardhura nga koncesionet 438,435.03 - - 
 - Nga veprimtarite e mbyllura 225,556.70 - - 
 - Divident i ndërm të përbashkëta 10,185.34 - - 
 - Të ardhura nga likujdimi i nd. shtet 62,946.19 - - 
 - Huadhënie minus ripagim - 22,394.38 - 
 - Të tjera 759.42 1,117,058.59 - 

12  Depozitë garanci për oracle -500,000.00 -500,000.00 - 
13  Debitorë për finan e defic buxhetor 55,680,578.65 53,941,679.23 1,738,899.42 
 - Debitorë për finan e buxhetit 55,418,317.09 53,749,539.87 - 
 - Kthim pagesash nga sistemiBN2 192,139.36 192,139.36 - 
 - “ e problematika e postes 70,122,20 - - 

14  Garanci  borxhit italian(SWAP) - 239,760.41 - -239,760.41 
  Diference raportimi cash e accrual - 1,696,860.03 -1,696,860.03 

15  Gjendja e llog. e mbartur nga 2012 5,049,048.83 5,049,048.83 - 
II  SHPENZIMET 114,925,353.05 115,603,372.76 -678,019.73 
1  Borxhi  i  Jashtëm 20,219,164.65 20,547,184.38 -328,019.73 

 - Principiali  instit. financiare (1761)     12,773,706.26 13,100,479.37 - 
 - Interesa (6611) 7,321,671.99 7,446,705.01 - 
 - Komisione (6028) 123,786.40 - - 
2  Int. të borx të brend. (6500, 6520) 35,890,270.11 35,890,270.09 - 
 - Interesa për bonot e thesarit 17,184,064.72 17,184,064.72 - 
 - Interesa per obligacionet 18,706,205.39 18,706,205.37 - 

3  Tran për ISSH dhe ISKSH (6042) 54,939,279.81 54,939,279.81 - 
 - Transferta për ISSH  48,455,279.81 48,455,279.81 - 
 - Transferta për  ISKSH  6,484,000.00 6,484,000.00 - 

4  Letër kredi per blerje helik(MM) 1,769,898.00 1,769,898.00 - 
5  Transferta për kompesi e pronave 1,899,305.78 2,106,740.48 -207,434.70 
6  Transfertë për llogari të shpronës. - 350,000.00 -350,000.00 
7  Transfer  të përdjek politikë (6040) 207,434.70 - 207,434.70 

III  Gjendja e llog. (5311) (I-II)                14,415,095.80 14,415,095.79 - 
1  “    Lekë 12,401,458.26 12,401,458.26 - 
2  “    Euro 1,664,827.51 1,717,923,42 53,095.92 
  - Interesa Spot  Forëard( për euro) 219,184.23    166,088.31 - 53,095.92 
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nr. E M Ë R T I M I Gjendja sipas Drejtorisë 
së Thesarit MF 

Gjendja sipas 
Bankës së 
Shqipërisë 

Diferenca 
( mf-bsh) 

3   “  dollarë 129,625.80 129,625.80 - 

Nga  auditivi i korrespodencës çdo muaj midis Ministrisë së Financave dhe Bankës së 
Shqipërisë dhe në fund të vitit 2013, rezultoi se: 

a. Janë kryer rakordime çdo muaj midis Sektorit të Transaksioneve të llogarisë së qeverisë,  
Sektorëve të Borxhit të Brendshëm dhe  të Jashtëm të Ministrinë e Financës. 

b. Janë kryer rakordimet çdo muaj midis Drejtorisë së Thesarit të Ministrisë së Financave dhe 
Departamentit të Operacioneve  Monetare të Bankës së Shqipërisë dhe në  përgjithësi  kanë 
ruajtur afatin ligjor, duke u shoqëruar me gjendjen e llogarisë “Depozitë e Qeverisë në lekë”, 
“Depozitë e Qeverisë në euro” dhe “Depozitë e Qeverisë në dollarë.  

c. Megjithëse gjendja e llogarisë në total është nga të dy institucionet e njëjtë, ka diferenca  
në të rezultuara në zëra të ndryshëm të të ardhurave dhe shpenzimeve dhe diferenca në 
gjendjen e saj nga konvertimi i monedhës shqiptare në euro, si më poshtë:  

c/1. Diferenca midis zërave të të ardhurave dhe shpenzimeve të regjistruara në mënyra të 
ndryshme midis dy institucioneve. 

Në mijë lekë  
 

Zërat që ndryshojnë me institucionet 
regjistruese 

Regjistruar  
në MF 

Regjistruar  
në BSH 

Diferenca 
MF-BSH 

I. Diferenca tek  të ardhurat 56,100,238.90 56,778,258.62 -678,019.73 
1 mjete në ruajtje -343,000.00 - -343,000.00 
2 Të  ardhura të tjera e të përcaktuara  1.002,420.66 1,139,719.36 -137,298.70 
3 Debitorë për financimin e def. buxhetor 55,680,578.65 53,941,679.23 1,738,899.42 
4 Garanci  borxhit italian(SWAP) -239,760.41 - -239,760.41 
5 Diferenca e cash e cruall - 1,696860.03 -1,696,860.03 

II. Diferenca tek Shpenzimet 22,325,905.13 23,003,924.86 -678,019.73 
1 Borxhi i jashtëm 20,219,164.65 20,547,184.38 -328,019.73 
2 Transferta për llogaritë speciale 1,899,305.78 2,106,740.48 -207,434.70 
3 Transfertë për llogari të shpronësimeve - 350,000.00 -350,000.00 
4 Transferta për të perdjekurit politike 207,434.70 - 207,434.70 

Pra janë regjistruar më pak në evidencën e Ministrisë së Financave, se sa në evidencën e 
Bankës së Shqipërisë për të ardhurat edhe shpenzimet që kontabilizohen në këtë llogari në 
vlerë 678,019.73 mijë lekë, për zërat:    
-“Mjete në ruajtje”, në vlerë -343,000 mijë lekë dhe evidencën e  Bankës së Shqipërisë është 
e përfshirë  në zërin “Transfertë  për llogari të shpronësimeve” në vlerë 350,000 mijë lekë 
dhe  shuma prej 7,000.00 mijë lekë është e përfshirë në evidencën e Bankës së Shqipërisë në 
zërin “Të ardhura të tjera”. 
-“Të ardhura të tjera & të përcaktuara”, në vlerë -137,298.70 mijë lekë dhe evidencën e  
Bankës së Shqipërisë janë përfshirë dhe zëra të tjerë, të cilët nuk janë të cilësuar, apo emëruar 
si tek evidenca e Ministrisë së financave si: “Interesa nga projektet”, “Të ardhura nga 
veprimtaritë e mbyllura”,“Garanci nga ndërmarrjeve shtetërore”, “Të ardhura nga 
koncesionet”, “Dividend i ndërmarrjeve të përbashkëta” dhe “Derdhur nga sekuestrimet”. 
- Diferenca më shumë në vlerë prej 1.738,899.42 mijë lekë e zërit “Debitorë për financimin e 
deficitit buxhetor” në evidencën e Ministrisë së Financave, kompensohet me diferencën e 
zërit “Diferenca e raportimit cash e accruall” në vlerë -1,696.860.06 mijë lekë dhe për 
diferencën me zërin “Të ardhura të tjera”. 
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- Diferenca në zërin “Garanci  borxhit Italian (SWAP)”, për shumën  - 239,760.41 mijë lekë 
tek të ardhurat në evidencën e Ministrisë së Financave, është regjistruar tek shpenzimet  në 
evidencën e Bankës së Shqipërisë në zërin  “Financim i Jashtëm Kredi Maturim”.  
- Diferencat në rregjistrimet e shpenzimeve të kaluara nga Depozita e qeverisë në zërin 
“Financim i jashtëm kredi maturim “ , rregjistruar më shumë në evidencën e Bankës së 
Shqipërisë për 328,019.73 mijë lekë, sepse në evidencën e Ministrisë së Financave është 
përfshirë në  zërin “Garanci  borxhit Italian (SWAP)”, për shumën - 239,760.41 mijë lekë dhe 
diferenca prej 88,259.38 mijë lekë përfshihet tek regjistrimet e Ministrisë së Financave në 
zërat “ Të ardhura të tjera e të përcaktuara”. 
          c/2. Ndryshimi i gjendjeve mujore  dhe asaj vjetore të llogarisë “Depozitë e Qeverisë” 
për shkak të “Interesave të Spot – Forëadit”, regjistruar në ditarin e veprimeve në Euro. Pra 
gjendja në  monedhën euro është e njëjtë, por e konvertuar në lekë ndryshon  midis  
institucioneve, si në tabelën e mëposhtme: 

Në mijë lekë  
Nr. Muajt e 

2013 
Shuma sipas 

BSH 
Shuma sipas 

MF 
 

Diferenca 
 (BSH-MF) 

SWAP 
BSH MF 

1 Janar 9,102,740.17 9,088,054.14 14,686.03 - 14,686.03
2 shkurt 6,696,813.74 6,682,127.71 14,686,02 - 14,686.03
3 mars 11,988,735.11 11,964,048,.34 24,686.77 - 24,686.77
4 Prill 7,229,886.62 7,191,905.18 37,981.44 - 37,981.44
5 maj 11,685,020.14 11,639,325.05 45,695.09 - 45,695.09
6 qershor 5,397,370.30 5,322,393.97 74,976.33 - 74,976.33
7 korrik 11,086,357.73 11,007,215.08 79,142.66 - 79,142.65
8 gusht 4,327,116.15 4,369,163.84 42,047.69 166,088.30 124,040.62
9 shtator 6,082,986.22 6,098,733.95 15,747.73 166,088.30 150,340.58
10 tetor 8,681,174.92 8,673,231.82 7,943.10 166,088.30 174,031.41
11 nëntor 8,469,392.06 8,433,423.98 35,968.47 166,088.30 202,056.39
12 dhjetori 14,249,007.49 14,195,911.57 53,095.92 166,088.30 219,184.23
           -Për muajt janar- korrik 2013  diferencat e gjendjes së llogarisë “Depozitë e Qeverisë, 
rezultojnë me diferenca midis dy institucioneve nga mënyra e regjistrimit të Spot - Forwardit 
në ditarin e kësaj llogarie në Euro e të konvertuar, ku Ministria e Financave “Maturimin e 
Spot Forwardit” e  regjistron një pjesë si mbyllje të “Emetimit të  Spot – Forwardit” dhe 
diferencën si “Interes nga Spot-Forëardi” sipas llogarive kontabël. Kjo shumë në evidencën e 
Bankës së Shqipërisë nuk pasqyrohet. 
         -Për muajt gusht-dhjetor 2013 diferencat e gjendjes së llogarisë “Depozitë e Qeverisë, 
rezultojnë kështu nga mënyra e regjistrimit të “Spot Forëardit” në ditarin e kësaj llogarie në 
Euro e të konvertuar. Kjo shumë në evidencën e Bankës së Shqipërisë është pasqyruar 
pjesërisht, sepse dhe në gjendjen e evidencës së Bankës së Shqipërisë del dhe tek regjistrimi i 
saj shuma e “Interesit të Spot- Forëardit”, në vlerë 166,080.30 mijë lekë. Kjo shumë është 
regjistruar në muajin gusht gabimisht tek Banka e Shqipërisë dhe ka vazhduar të jetë gjendje  
deri në 16 prill  2014, ditën kur ka ardhur email nga Banka e Shqipërisë për këtë regjistrim, 
apo raportim gabim nga ana e saj.   
Si rezultat i këtyre diferencave midis dy institucioneve, midis zërave të ardhurave dhe 
shpenzimeve, nuk rezulton ndryshim i gjendjes së kësaj llogarie sipas monedhave që 
operohet, por vetëm ndryshim i zërave në të ardhura apo shpenzime, ndryshim i ardhur si 
rezultat i regjistrimit të ndryshëm nga të dy institucionet të  llogarisë “Depozitë e Qeverisë”, 
apo rakordimit të saj me sisteme të ndryshme regjistrimi, pra Ministria e Financës rakordon 
me regjistrim kontabël, ndërsa Banka e Shqipërisë rakordon me regjistrimin statistikor të 
Departamentit të Operacioneve Monetare dhe jo me regjistrimin e  Drejtorisë së 
Kontabilitetit. 
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V.2  Mbi zbatimin e ligjshmërisë për arkëtimet dhe pagesat e kryera nëpërmjet llogarisë 
“Depozitë e Qeverisë”. 
Nga kontrolli me zgjedhje i dokumentacionit që prekin këtë llogari, u konstatua si më poshtë:  
Kontrolli mbi transaksionet e Buxhetit të Shtetit në llogarinë “Depozitë e Qeverisë”, u krye 
në mbështetje të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit  buxhetor në 
Republikën e Shqipërisë, në udhëzimin e përhershëm nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat 
standarde të zbatimit të buxhetit” dhe udhëzimin nr. 29, datë 24.12.2013 “Për procedurat e 
mbylljes së llogarive vjetore të buxhetit për vitin 2013”. 
 - Në këtë institucion kontabilizimi i veprimeve çdo muaj, është bërë për të gjitha  llojet e të 
ardhurave dhe shpenzimeve në mënyrë analitike, në ditarë më vete për  lëvizjet e kësaj 
llogarie në lekë, euro dhe dollarë.  
- Për çdo veprim, të gjitha pagesat e realizuara kanë dokumentacion  bashkëlidhur, ndërsa për 
të ardhurat njihet natyra e tyre dhe kontabilizohen në llogarinë “Depozitë e Qeverisë”, 
bashkangjitur është vendosur konferma bankare e shoqëruar me dokumentacionin justifikues 
përkatës. 
U audituan  dhe u verifikuan me përmbledhësen e  muajit Dhjetor, zërat e të ardhurave dhe 
shpenzimeve të kësaj llogarie si Borxhit të Jashtëm,  Fitimi i Bankës së Shqipërisë, Bonot e 
Thesarit dhe Obligacionet  2,3,5,7  dhe 10 vjeçare dhe rezultuan të regjistruara në rregull.  
U audituan pagesa të tilla si: “Transferta  për Institutin e Sigurimeve Shoqërore” dhe 
“Transferta  për Institutin e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Transferta për 
shpronësimet”, “Transferta për kompensimin e pronave”, “Transferta për të përndjekurit 
politikë”, “Transfertë për Garanci për rimbursimin e TVSH ndaj “Kurum Internacional sha”, , 
nga të cilat  rezultoi se shumat e kaluara me transfertat e ndryshme ishin të barabarta me 
gjendjen e këtyre zërave në evidencën vjetore të konfirmuar nga të dy institucionet.  
U audituan  të ardhura në llogarinë “Depozitë e Qeverisë”, në valutë të tilla si: “Të ardhura 
nga koncesionet”, “Të ardhura nga Atrako”, “Të ardhura nga privatizimi” e të tjera. Këto 
transferta nuk kanë të bashkëlidhur asnjë dokumentacion, pasi vetëm pagesat kanë të 
nevojshme dokumentacionin justifikues, kurse të ardhurat që  regjistrohen në llogarinë e 
“Depozitës së Qeverisë” në monedhë të huaj, pra lëshohet një faturë arkëtimi për Bankën, ku 
operojnë nga institucionet përkatëse që ndjekin realizimin e këtyre të ardhurave, nga të cilat  
rezultoi se shumat e kaluara me transferuat e ndryshme ishin të barabarta me gjendjen e 
këtyre zërave në evidencën vjetore të konfirmuar nga të dy institucionet.  
 
V.3 Mbi rakordimin e bankave të nivelit të dytë me Bankën e Shqipërisë dhe me Degët e 
Thesarit në rrethe.  
Auditimi për rakordimin e Bankave të nivelit të dytë me Bankën e Shqipërisë dhe Degët e 
Thesarit në Rrethe, u mbështet në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 
sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, në nenin 38 të tij, ku citohet: “Ministri i 
Financave nxjerr urdhra, udhëzime dhe rregullore në bazë dhe për zbatimin e këtij ligji”. 
Gjithashtu  në auditim jemi mbështetur në udhëzimin e përhershëm nr. 2, datë 06.02.2012 
“Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” dhe udhëzimin nr. 29, datë 24.12.2013 “Për 
procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të buxhetit për vitin 2013”. 
Transaksionet financiare të buxhetit të njësive të qeverisjes së përgjithshme, regjistrohen në 
sistemin online të Ministrisë së Financës, me bazë Oracle E-Bussines Suite, nga Degët e 
Thesarit dhe procesohen automatikisht për pagesat elektronike me Bankën e Shqipërisë, 
ndërsa për të ardhurat, regjistrimi në sitemin online nuk ka përfunduar. Posta ditore 
ngarkohet elektronikisht në sistemin Ministrisë së Financës nga Banka e Shqipërisë për 
kryerjen e pagesave elektronike dhe nga bankat e nivelit të dytë për të ardhurat tatimore jo 
tatimore dhe të hyra të tjera.  
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Bankat e nivelit të dytë do të kryejnë arkëtime për llogari të vitit 2013 brenda datës 
31.12.2013, kërkesë e cila ishte plotësuar. 
Drejtoria e Përgjithshme  e Shërbimeve Financiare - Drejtoria e Operacioneve të Thesarit, me 
shkresën nr. 273, datë 13.01.2014, drejtuar 15 Bankave të nivelit të dytë “Dërgohen për 
konfirmim  gjendja e llogarive të ardhurave të buxhetit për vitin 2013”, shoqëruar me tabelën 
përmbledhëse të  ardhurave të nxjerrë nga sistemi.  Ky konfirmim do të bëhet brenda datës 
14.01.2014 dhe  firmosur shkresa nga Sekretarja e Përgjithshme e Ministrisë së Financave, 
kërkesë e cila ishte plotësuar me vonesë nga disa banka të nivelit të dytë.  
- Drejtoria e Përgjithshme  e Shërbimeve Financiare - Drejtoria e Operacioneve të Thesarit, 
me shkresën nr. 371, datë 13.01.2014, i drejtohet Bankës së Shqipërisë  mbi rakordimin e të 
dhënave (të ardhura, shpenzime) të raportuara  nga Bankat e Nivelit të Dytë  dhe të 
rakorduara me  Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Financiare  për vitin 2013”, me 
tabelën përmbledhëse të ardhurave të nxjerrë nga sistemi, dhe i kërkon  konfirmimin e 
përmbledhësen e raportimit për të ardhurat e bankave të nivelit të dytë. 
Raportimi i 15  Bankave të Nivelit të Dytë për të ardhurat  ka rezultuar si më poshtë: 
Në mënyrë të përmbledhur  raportimet për të  ardhurat e bankave të nivelit të dytë në Bankën 
e Shqipërisë dhe në Degët e Thesarit,  për vitin 2013,  në vlerë 285,692,271.60 mijë lekë, 
paraqiten si në tabelat e mëposhtme:  

Në mijë lekë  
 

Bankat e nivelit të dytë 
 

Raportuar në BSH 
 

Raportuar në degët e 
thesarit 

Diferenca e raportimeve 
DTH-BSH 

Raifezën Bank  73,331,132.48 73,331,132.48 - 
Banka komb. Tregtare 44,468,824.51 44,468,824.51 - 
Banka Bashkuar  Shqiptare 688,492.43 688,492.43 - 
Banka Credins 34,813,007.70 34,813,007.70 - 
Alfa Bank 12,209,376.59 12,209,376.59 - 
Inteza sanpaulo Bank  33,990,434.14 33,990,434.14 - 
Emporiki Bank 6,361,957.40 6,361,957.40 - 
Banka Kombët. Greke 6,265,209 6,265,209 - 
Pro Credit Bank 16,271,112.32 16,271,112.32 - 
First Investimen Bank 1,538,862.77  1,538,862.77  - 
veneto bank 3,303,295.00  3,303,295.00  - 
Banka Ndërk.Tregëtare 524,840.06 524,840.06 - 
Banka Popullore 18,170,990.19 18,170,990.19 - 
Tirana Bank 22,784,593 22,784,593 - 
Union Bank 6,877,674.43 6,877,674.43 - 
Shuma 285,692, 271.60 285,692, 271.60 - 
 
Në përfundim, nga rakordimi i Bankave të nivelit të dytë me Bankën e Shqipërisë dhe me 
Degët e Thesarit në Rrethe, diferenca e rezultuara prej 441,727 lekë e Reffeizen Bank,  është 
sistemuar  në  llogarinë “Depozitës së Qeverisë” në  muajin shkurt 2014. 
 
VI. MBI BORXHIN E BRENDSHËM E TË JASHTËM SHTETËROR DHE 
HUAMARRJEN VENDORE. 
 
Emetimi dhe menaxhimi i huamarrjes shtetërore, borxhit shtetëror dhe garancive shtetërore të 
huasë rregullohet me Ligjin nr.9665, datë 18.12.2006 “Për huamarrjen shtetërore, borxhin 
shtetëror dhe garancitë shtetërore të huasë në Republikën e Shqipërisë” si dhe me Ligjin 
nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”. 
Kufijtë e rritjes së borxhit shtetëror për vitin 2013 janë përcaktuar fillimisht në Ligjin 
nr.119/2012, datë 17.12.2012 “Për buxhetin e vitit 2013” ku cilësohet se: 
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− Kufiri i financimit të defiçitit të Buxhetit të Shtetit nga burime të brendshme dhe të huaja 
është 48.933 milionë lekë, nga i cili 500 milionë lekë financohen nga të ardhurat e 
privatizimit.  
− Kufiri për rritjen vjetore të totalit ekzistues të borxhit të shtetit dhe atij të garantuar të 
shtetit, në dobi të palëve të treta përfituese, për vitin 2013, është 70.519 milionë lekë, i dhënë 
me hollësi si më poshtë:  
− Për huamarrjen vjetore neto për mbështetjen buxhetore, deri në 28.019 milionë lekë.  
− Për huamarrjen neto për financimin e projekteve të huaja, deri në 35.769 milionë lekë.  
− Për rritjen vjetore të garancive të shtetit, në dobi të palëve të treta përfituese, deri në 6.471 
milionë lekë.  
− Kufiri për rritjen vjetore të stokut të borxhit, si rezultat i riskedulimit të borxheve të vjetra, 
të huaja të papaguara, deri në 260 milionë lekë.  
− Stoku i borxhit shtetëror, përfshirë kursin e këmbimit, vlerësohet të arrijë deri në 860.722 
milionë lekë.  
− Stoku i borxhit të garantuar, përfshirë kursin e këmbimit, vlerësohet të arrijë 70.023 
milionë lekë.  
Në Tetor të vitit 2013, me aktin normative të Këshillit të Ministrave nr.6, datë 04.10.2013 
“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.119/2012, “Për buxhetin e vitit 2013” financimi i 
defiçitit pothuajse është dyfishuar, në krahasim me kufijtë e përcaktuar më parë. Konkretisht: 
− Kufiri i financimit të defiçitit të buxhetit të shtetit nga burime të brendshme dhe të huaja 
është 83.489 milionë lekë, nga i cili 12.465 milionë lekë financohen nga të ardhurat e 
privatizimit.  
− Kufiri për rritjen vjetore të totalit ekzistues të borxhit të shtetit dhe atij të garantuar të 
shtetit, në dobi të palëve të treta përfituese, për vitin 2013, është 101.018 milionë lekë, i 
dhënë me hollësi, si më poshtë: 
− Për huamarrjen vjetore neto për mbështetjen buxhetore, deri në 52.820 milionë lekë. 
− Për huamarrjen neto për financimin e projekteve të huaja, deri në 39.497 milionë lekë. 
− Për rritjen vjetore të garancive të shtetit, në dobi të palëve të treta përfituese, deri në 8.441 
milionë lekë. 
− Kufiri për rritjen vjetore të stokut të borxhit, si rezultat i riskedulimit të borxheve të vjetra, 
të huaja të papaguara, deri në 260 milionë lekë. 
− Stoku i borxhit shtetëror, përfshirë kursin e këmbimit, vlerësohet të arrijë deri në 867.105 
milionë lekë.  
− Stoku i borxhit të garantuar, përfshirë kursin e këmbimit, vlerësohet të arrijë në 61.894 
milionë lekë. 
Sa më lart, vërehet se në Tetor 2013, kufijtë e përcaktuar të borxhit publik janë rritur 
ndjeshëm në krahasim me parashikimin e tyre fillestar:     
    (në milionë lekë) 

                                                              Kufijtë 
Huamarrja                                                         

Kufijtë e borxhit 
(Dhjetor 2012) 

Kufijtë e rishikuar 
(Tetor 2013) 

Ndryshimi 
(+)/(-) 

Huamarrja vjetore neto për mbështetjen buxhetore 48.933 52.82 3.887 
Huamarrja neto për financimin e projekteve të huaja 35.769 39.497 3.728 
Rritja vjetore e garancive të shtetit në dobi të palëve të 
treta përfituese 6.471 8.441 1.97 
Stoku i borxhit shtetëror 860.722 867.105 6.383 
Stoku i borxhit të garantuar 70.023 61.894 -8.129 

 
Treguesi faktik i Borxhit Publik për vitin 2013, rezultoi në vlerën 885,083 milionë lekë ose    
65.18% të PBB-së . Dhe përbëhet nga:  
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A. Borxhi publik i qeverisjes qendrore, rezultoi në vlerën 884,692 milionë lekë, nga 
827,981 milionë lekë që rezultoi në fund të vitit 2012 ose e shprehur në përqindje kundrejt 
PBB-së rezultoi përkatësisht 65.15 % nga 62.44 % që rezultoi ne fund te vitit 2012 pra me një 
rritje prej 2.71  % te PBB-se.  Ky borxh i rezultuar në vitin 2013, përbëhet nga: 
A.1. Borxhi i brendshëm, i cili rezulton në vlerën 520,786 milionë lekë ose 38,35 % të PBB-
së, nga 470,359 milionë lekë ose 35.47 % të PBB-së që rezultoi në vitin 2012 ose me nje 
rritje prej 2.88 % te PBB-se .  

A.2. Borxhi i jashtëm, i cili rezulton 363,906 milionë lekë ose 26,8 % të PBB-së nga 
357,622 milionë lekë ose 26.97% të PBB-së  duke reflektuar nje ulje te lehte ndaj vitit te 
kaluar prej 0.17 % te PBBse.  

Përshkrimi i treguesit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Borxhi i brendshem (milione lek) 400,456 415,028 407,372 438,582 470,359 520,786 

Borxhi i jashtem (milione lek) 195,400 267,519 307,999 333,935 357,622 363,906 

Borxhi Total (milione lek) 595,856 682,547 715,371 772,516 827,981 884,692 

Borxhi i Brendshem (%) Totalit 67% 61% 57% 57% 57% 59% 

Borxhi i Jashtem (%) Totalit 33% 39% 43% 43% 43% 41% 

B. Borxhi i qeverisjes vendore në vitin 2013, rezultoi 390,9 milionë lekë ose 0.028 % e 
PBB, nga 288 milionë lekë ose 0.021% e PBB që rezultoi në vitin 2012.  
 

VI.1  BORXHI I BRENDSHËM SHTETËROR DHE SHËRBIMI I TIJ. 
 
-Mbi huamarrjen vjetore neto për mbështetjen buxhetore. 
Pas krahasimit dhe kuadrimit të të dhenave të Drejtorisë së Borxhit në Ministrinë e Financave 
me ato të Drejtorisë së Operacioneve Monetare në Bankën e Shqipërisë dhe shumave të 
paraqitura si të ardhura në llogarinë e Depozitës së Qeverisë për çdo ankand në lidhje me 
vlerën nominale dhe çmimin e blerjes së bonove të thesarit dhe obligacioneve, rezulton se 
vlera totale e pranuar e bonove të thesarit  në vitin 2013 është 322.067.780.000 lekë ndërsa 
vlera totale e pranuar e obligacioneve është 121.483.345.492 lekë.  
Konstatohet se deri në muajin qershor vlera e borxhit rezulton në nivelin 90% e limitit të 
planifikuar, dhe si pasojë huamarrja e mbetur për muajt pasardhës të vitit është 10% e sasisë 
së planifikuar. Në shtator 2013 huamarraja neto ka rezultuar të jetë pothuajse në një nivel me 
kufirin e përcaktuar. Rritja e ndjeshme e kufirit të kreditimit pas muajit Tetor, ka lejuar rritjen 
e mëtejshme të huamarrjes neto dhe një distancë më të madhe nga kufiri i përcaktuar i 
kreditimit.  
Vihet re se në muajt shtator deri në dhjetor të viti, bonot e thesarit neto rezultojnë në vlerë 
negative, pra shuma e emetuar është më e ulët se shuma e maturuar e tyre. Në këto muaj të 
vitit vihet re tendenca për të kaluar në huamarrje të brendshme më afatgjatë. Në Tetor të vitit 
2013  janë emetuar për herë të parë obligacione me afat maturimi 10 vjeçar si dhe një 
obligacion 2 vjeçar në Euro. Ecuria e huamarrjes vjetore neto për çdo muaj gjatë vitit 2013, 
në krahasim me kufijtë e kreditimit është si më poshtë: 
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Burimi: Ministria e Financave
Siç vihet re, gjatë vitit 2013 
nivelin maksimal në dhjetor.  
Mbi treguesit dhe strukturën e
Nga krahasimi i treguesve fak
treguesit faktikë janë më të ul
të ardhurave nga privatizimi m
të detajuar treguesit e borxhit 
          (Në milionë lekë) 

Borxhi i brendshëm 

Huamarrje financim tregu i 
brendshëm 
Garanci në tregun e brendshëm 

Burimi: Ministria e Financave
Në vlerën 46.298 milionë të f
mbështetjen buxhetore prej 4
milionë lekësh. Në tabelën e
shtetëror në 5 vitet e fundit si 
vitin e mëparshëm: 
  (Në milionë lekë) 

Burimi: Ministria e Financave 
Duke mbajtur në konsiderat
brendshëm rezulton në niveli
borxhit të brendshëm me 5
brendshëm rezulton se në k
afatshkurtër me 4.750 milion
lekë.   
Për herë të parë gjatë viteve t
nëpërmjet instrumentave afat

                     Viti 
 
Instrumentat 
Instrumenta afatshkurtër 
(Bono thesari) 
Instrumenta afatgjatë 
(Obligacione) 
Kredi direkte 
Obligacioni i rivlerësim të 
valutës 
Garanci në tregun e brendshëm 
Totali 
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e; Banka e Shqipërisë 
huamarrja neto është rritur nga muaji në m

e borxhit  
ktikë me ata të planifikuar të borxhit të bren
lët se ata të planifikuar. Në këtë fakt ka ndiku
më shumë se sa plani, në vlerën 16.703 milion
paraqiten më poshtë: 

Plan Fakt Diferenca
(Fakt-Plan) 

52.820 46.298 (6.522) 

9.337 4.255 
 

(5.182) 

e 
financimit në tregun e brenshëm përfshihet 
46.195 milionë lekësh dhe huamarrja vend
 mëposhtme paraqitet struktura e borxhit fa
dhe rritja e komponentëve të tij gjatë vitit 20

të PBB e vitit 2013, prej 1.358.000 milio
in 38.35% e PBB. Në vitin 2013 rezulton nj
50.428 milionë lekë. Nga analiza e porto
krahasim me një vit më parë ka pasur ulje
në lekë dhe rritje të instrumentave afatgjatë m

të fundit, në vitin 2013 stoku i borxhit të bren
tgjatë ka qenë më i lartë se ai i financuar

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 2

 
237.469 

 
231.436 

 
241.385 

 
250.352 24

 
153.162 

 
170. 385 

 
188.539 

 
204.343 25

- - - - 
18.870 - - - 

5.527 5.551 8. 657 15.663 1
415.028 407.372 438.582 470.358 52
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muaj, për të arritur 

ndshëm, rezulton se 
uar edhe realizimi i 
në lekë. Në mënyrë 

Realizimi 
në % 

87.6% 

45.6% 

huamarrja neto për 
dore neto prej 103 
aktik të brendshëm 
013 në krahasim me 

onë lekë, borxhi i 
një rritje e stokut të 
folit të borxhit të 
e të instrumentave 
me 50.743 milionë 

ndshëm i financuar 
r nga instrumentat 

 
2013 

 
Diferenca 
2013-2012 

 
45.782 

 
(4.570) 

 
55.086 

 
50.743 

- - 
- - 

19.918 4.255 
20.786 50.428 
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afatshkurtër. Kjo reflekton ten
afate më të gjata maturimi. S
komponentët përbërës të tij  p

Burimi: Ministria e Financave
 
Portofoli i borxhit të brends
afatshkurtër dhe 49% nga in
instrumenta afatshkurtër dhe 
defiçitit në fund të vitit 2013
poshtë: 
 

 Financimi i defiçitit nëpërmjet
Bono thesari neto 
Obligacione  2 vjeçare 
Obligacione  2 vjeçare euro  
Obligacione 3 vjeçare 
Obligacione 5 vjeçare 
Obligacione 7 vjeçare 
Obligacione 10 vjeçare 

Total i financimit të brendshëm

Financimi i defiçitit/PBB 
Burimi: Ministria e Financave
 
Huamarrja e brendshme për fi
milionë, ose 3.4% e PBB. Kj
nivelin 109.93%. Emetimi i 
9.93%. 
 

Mbi shërbimin e borxhit të bre
Në vitin 2013 shpenzimet pë
36.100 milionë lekë dhe u r
brendshëm për vitin 2013 rezu
borxhit të brendshëm kundrejt
 

Në milionë lekë) 
Interesat e borxhit të 
brendshëm 

P
36

Shërbimi i borxhit të brendshë
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ndencën për të kaluar gradualisht në huamarrj
Struktura e borxhit të brendshëm në vitin 2
araqitet si më poshtë: 

 

e 

shëm në vitin 2013 përbëhet në masën 47%
nstrumentat afatgjatë. Ky raport një vit më 

53% instrumenta afatgjatë. Në mënyrë të de
3 sipas instrumentave të borxhit të brendshë

t bonove të thesarit neto dhe obligacioneve 
(

                             

m                     4

e, Banka e Shqipërisë 

inancimin e defiçitit në fund të vitit 2013, rez
jo vlerë është siguruar nëpërmjet emetimit t
bonove të thesarit për financimin e defiçit

endshëm 
ër shërbimin e borxhit të brendshëm u plan
realizuan në fakt 35.890 milionë lekë. Shë
ulton të jetë në nivelin 2.6 % të PBB. Shpenz
t kuotave të planifikuara rezultojnë: 

lani Fakti Diferenca Real
6.100 35.890 210 99

 
ëm për çdo muaj të vitit paraqitet si më poshtë
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je të brendshme me 
2013, e detajuar në 

 

% nga instrumente 
parë ka qenë 43% 
etajuar, financimi i 
ëm, paraqitet si më 

(4.586.386.581) lekë 

   1.484.830,00  lekë 
  3.489.645,49  lekë 
10.039.764,93  lekë 
  5.949.071,85  lekë 
21.540.766,97  lekë 
  8.277.989,03  lekë 

46.195.682.581  lekë 

3.4% 

ulton të jetë 46.196 
të obligacioneve në 
tit është ulur me -

nifikuan në shumën 
ërbimi i borxhit të 
zimet e shërbimit te 

lizimi % PBB 
9% 2.5% 

ë:  
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BBurimi: Ministria e Financa
Siç vihet re, shpenzimet për in
gusht dhe dhjetor, duke reflek
këto muaj të vitit. Duhet the
përgjatë muajve të vitit duke
brendshëm. 
Në mbështetje të nenit 46 të
Borxhin Shtetëror dhe Garan
Ministria e Financave  është m
Të dhënat e këtij regjistrit për
të saj për periudhat e mësipër
të Drejtorisë së Thesarit për p
nuk ka patur diferenca. Rakor
edhe me Bankën e Shqipërisë
Përcaktimi i nevojave për hu
dhe obligacioneve që emetohe
Planifikimi i nevojave për hua
Marrja hua më tepër se sa 
qeverisë, ndërkohë marrja hua
e planeve të zhvillimit të qeve
nga borxhi që pritet të maturo
parë është i njohur për struktu
huamarrje qëndron tek defiçiti
Instrumentet e borxhit që janë
për huamarrje të brendshme k
dhe emetimi i obligacioneve 2
e kufirit maksimal të lejuar
brendshëm, të përcaktuar në l
parashikuar nevojat për huam
huamarrjes për bono thesari dh
Në marrëveshjen e nënshkrua
përcaktohet se ministria për ç
përkatës, njofton me shkrim B
primar, për programin kohor 
Qeveria Shqiptare. Nga audi
pjesëmarrësit janë njoftuar në
tetor-dhjetor. Për çdo tremujo
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ave 
nteresat e borxhit të brendshëm janë më të lar
ktuar në këtë mënyrë edhe nivelin më të lart
eksuar se niveli i yieldit të instrumentave 
e ndikuar kështu edhe në uljen e shpenzim

ë ligjit nr, 9665, datë 18.12.2006" Për Huam
ncitë Shtetërore të Huasë në Republikën e
mbajtur  regjistri i  borxhit të brendshëm  dh
rputhen me të dhënat e huamarrjes së  brends
me. Nga verifikimi i të dhënave të Drejtorisë

pagesat e borxhit të brendshëm për çdo muaj
rdimet në lidhje me të dhënat e borxhit të br
, Drejtorinë e Operacioneve Monetare. 

uamarrje, llogaritja e nevojave për sasinë e 
en  gjatë vitit 2013.  
amarrje është një hallkë e rëndësishme e proc
niveli i planifikuar ushtron presion mbi p

a më pak se planifikimi mund të jetë pengesë 
erisë. Planifikimi i huamarrjes së brendshme
ohet dhe planifikimi i defiçitit buxhetor. Duk

urat planifikuese të Ministrisë, kyçi i planifiki
i buxhetor. 
ë përdorur nga Ministria e Financave për mb
kanë qenë emetimi i bonove të thesarit  3, 6
2, 3, 5, 7 si dhe obligacione 10 vjeçare. Mbës
r të defiçitit buxhetor dhe financimit të t
ligjin vjetor të buxhetit për vitin 2013, Minis
marrje të brendshme, të cilat janë reflektua
he  për obligacione.  
ar ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ban
çdo tremujor, jo më vonë se 15 ditë para fi
Bankën e Shqipërisë dhe nëpërmjet saj pjesë

të emetimit të llojeve të ndryshme të bono
itimi rezultoi se ky afat në përgjithësi ësh
ë kohë, me përjashtim të kalendarit të emeti
or, ka pasur mesatarisht 3 ndryshime dhe rish
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rta gjatë muajit maj, 
të të huamarrjes në 
të borxhit ka rënë 

meve për borxhin e 

marrjen Shtetërore, 
e Shqipërisë", nga 
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kohor të emetimit të llojeve të ndryshme, shumave të emetimit të bonove të thesarit, 
obligacioneve dhe afateve të maturimit. 
Vihet re se në tre tremujorët e parë të vitit, ndryshimet në kalendarët e parashikuar kanë qenë 
në drejtim të uljes së shumave të planifikuara për tu emetuar. Ndërsa në tremujorin e fundit, 
tetor-dhjetor, ndryshimet e kalendarit kanë konsistuar në rritje të ndjeshme të shumave 
fillestare të planifikuara për tu emetuar, pothuajse për çdo ankand. Në këtë tremujor vihet re 
tendenca për të rritur vlerën e emetuar të titujve afatgjatë të borxhit, në krahasim me ato 
afatshkurtër. Në minutat e takimit për çdo rast të ndryshimit të kalendarit, pra vendimmarrjes 
për huamarrjen e brendshme, janë paraqitur agrgumentat për këto ndryshime, të cilat i 
referohen kryesisht mungesës së likuiditetit dhe arritjes së objektivave të strategjisë së borxhit 
2013-2015 sipas së cilës do të synohet rritja e maturitetit të portofolit. Gjatë vitit janë 
kompensuar shumat e shpallura për për ankandet e zhvilluara në një ditë, duke ulur shumën e 
një ankandi dhe rritur shumën e një tjetri 
 
VI.1.b Mbi rregullshmërinë e zhvillimit të ankandeve të bonove të thesarit të 
organizuara nga Banka e Shqipërisë. 
Ankandet e zhvilluara gjatë vitit 2013 për bono thesari me afat 3, 6 dhe 12 mujor paraqiten: 
Tabela 1. Ankandet e zhvilluara           

në milionë lekë 
Bono thesari 
sipas afatit 

Nr. Ankandeve 
të zhvillara 

Vlera totale e 
shpallur  

Vlera totale e 
kërkuar 

Vlera totale e 
pranuar 

Kufijte e yieldit të 
pranuar 

3/mujore 14 33,122.01 42,293.98 32,099.38 5.13 % - 3.52 % 
6/mujore 13 82,891.58 95,267.79 81,930.94 6.25 % - 3.53 % 
12/mujore 25 207,861.11 279,926.73 205,685.55 6.71 % - 3.73 % 
Gjithsej 52 323,874.69 417,488.50 319,715.87  
 
Vlera totale e kërkuar, përgjithësisht ka qenë më e lartë se vlera e shpallur, gjë që ka lehtësuar 
zhvillimin e ankandeve. Kërkesat për bono thesari me afat 3/mujor kanë qenë për mbi 9 
miliardë lekë më shumë (28%), për bonot me afat 6/mujor 12.4 miliardë lekë më shumë 
(15%), ndërsa për bonot me afat 3/mujor për 72 miliardë lekë më shumë (35 %).  
Përgjithësisht kërkesat sipas muajve kanë qenë më të larta se shumat e shpallura, sidomos për 
bono thesari me afat 12/mujor, nga 10 % deri në dyfishin e shumës së shpallur. Megjithatë, 
ka patur edhe raste kur kërkesat kanë qenë të barabarta me shumën e shpallur (në katër 
ankande me afat 3/mujor, një me afat 6/mujor dhe një me afat 12/mujor), pa përjashtuar edhe 
rastet kur kërkesat kanë qenë më të vogla dhe kanë rrezikuar objektivat (një rast për bonot me 
afat 3/mujor, një për bonot me afat 6/mujor dhe dy për bonot me afat 12/mujor).   
Kerkesat konkurruese dhe jokonkurruese  
Në ankandet e zhvilluara gjatë vitit 2013 kërkesat jokonkurruese (kryesisht nga individët) nuk 
e kanë plotësuar në asnjë rast shumën e rezervuar për këtë kategori (50 % e shumës së 
mbetur, pas blerjes nga Banka e Shqipërisë). Pjesa e paplotësuar në të gjithë rastet është 
kompensuar me kërkesat konkurruese, të cilat kanë qenë vazhdimisht më të larta.  
Respektimi i programit kohor për zhvillimin e ankandeve  
Banka e Shqipërisë dhe tregu përgjithësisht janë informuar në kohë për programin kohor të 
emetimit të letrave me vlerë, sipas karakteristikave përkatëse (jo më vonë se 15 ditë përpara 
fillimit të tremujorit), me përjashtim të njoftimit për kalendarin e tremujorit të katërt të vitit. 
Ministria e Financave e ka argumentuar këtë mos respektim afati si të kushtëzuar nga data në 
të cilën Ministri i Financave ka filluar detyrën e tij. 
Gjithashtu, vihet re se, për çdo tremujor kanë ndodhur mesatarisht tre ndryshime dhe 
rishikime të programit të shpallur (në shuma dhe në llojin e bonove dhe obligacioneve), në tre 
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Struktura e bonove të thesarit 
Gjendja e bonove të thesarit
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Grafiku 3. Struktura e bonove

 

Struktura e bonove të thesarit 
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Tabela 2. Portofoli i bonove të

Nr 
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1 Banka e Shqipërisë 
2 Bankat e nivelit të dytë 
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4 Agjenc. e Sig. të Depozitave 
5 Institucione financiare 

  Totali : 
 
Siç shihet gjatë vitit 2013 ka 
dytë, individëve dhe instituc
Agjencinë e Sigurimit të Depo
 
 
 
 
Grafiku 4. Struktura e portofo
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Me kërkesa konkurruese për bono thesari marrin pjesë rreth 25 subjekte (16 banka, 8 
institucione financiare dhe Agjencia e Sigurimit të Depozitave), të cilët zotërojnë rreth 52 % 
të portofolit gjithsej, si më poshtë:  
 
Tabela 3.  Portofoli i bonove të thesarit për bankat dhe institucionet financiare për vitin 2013 
 

Emërtimi  
 

Gjendja në milionë lekë Struktura në % Ndryshimi  
Në fillim Në fund Në fillim Në fund Shuma  Ne % 

Bankat e tjera 47,561 47,699 35.08 35.95 138  0.29 
Banka Kombetare Tregtare 30,753 24,757 22.68 18.66 (5,996) (19.50) 
Raiffeisen Bank Sh.A. 24,287 20,665 17.92 15.58 (3,622) (14.91) 
Agjenc. S sig. të Depozitave 15,181 18,906 11.20 14.25 3,726  24.54 
Tirana Bank 11,428 15,047 8.43 11.34 3,619  31.67 
Institucione financiare 6,357 5,602 4.69 4.22 (755) (11.88) 
Gjithsej 135,566 132,677 100.00 100.00 (2,890) (2.13) 
Ne % kundrejt totalit 52.24 52.27         

 
Edhe pse janë 25 subjekte, dallohet lehtë që katër prej tyre (Banka Kombëtare Tregtare, 
Raiffeisen Bank sha, Agjencia e Sigurimit të Depozitave dhe Tirana Bank zotërojnë rreth 60 
% të portofolit gjithsej për këto subjekte, edhe pse pjesa për dy nga subjektet më të mëdha ka 
pësuar një rënie të konsiderueshme gjatë vitit.  
 
Grafiku 5. Struktura e bonove të thesarit për subjektet konkurruese në fund të vitit 2013 

 
 
Zhvillimi i ankandeve në valutë 
Gjatë muajve korrik dhe gusht të vitit 2013 janë zhvilluar edhe dy ankande për emetimin e 
bonove të thesarit në euro, të paraprira nga njoftimi i Ministrisë së Financave me shkresën nr. 
9039, datë 14.06.2013. Ministria e Financave shprehet që bonot t’u ofrohen në fillim 
kërkesave jokonkurruese (individëve) dhe pjesa e mbetur të plotësohet nga kërkesat 
konkurruese. Banka e Shqipërisë nuk ka marrë pjesë në këto ankande.  
Ankandi i parë, me afat maturimi 12 mujor, është zhvilluar në datën 23.07.2013. Ankandi 
është realizuar në masën 85 %. (Nga 11 milionë euro, janë emetuar/pranuar 9.35 milionë). Në 
ankand kanë fituar 115 individë (kanë marrë pjesë nëpërmjet bankave të nivelit të dytë), për 
4.796 milionë euro (51.3 %).  
Ankandi i dytë, me afat maturimi 12 mujor, është zhvilluar në datën 20.08.2013, i realizuar 
në masën 100 %, pasi kërkesa ka qenë mjaftë e lartë. Në këtë ankand kanë fituar 185 individë 
për 7.619 milionë euro, me kërkesa jokonkurruese nëpërmjet bankave të nivelit të dytë.  
Regjistri i bonove të thesarit  
Regjistri për bonove të thesarit është administruar nga Banka e Shqipërisë në mënyrë 
korrekte, në sistemin informatik për këtë qëllim, në përputhje me Ligjin për Borxhin dhe 
marrëveshjen me Ministrinë e Financave. Në këtë regjistër janë të evidencuar të gjithë 
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mbajtësit e bonove të thesarit. Regjistri për bonot e thesarit në valutë (euro) nuk është i 
ingranuar në sistemin kryesor informatik dhe mbahet në Excel, edhe pse që prej vitit 2010 
zhvillohen të paktën dy ankande në vit. 
 
VI.1.c Mbi rregullshmërinë e zhvillimit të ankandeve për obligacionet organizuar nga 
Banka e Shqipërisë.  
Programi kohor për emetimin e obligacioneve  
Ministria e Financave ka njoftuar Bankën e Shqipërisë dhe nëpërmjet saj pjesëmarrësit në 
tregun primar, për kalendarin tremujor të emetimit të obligacineve (lloji, data, shuma, etj.). 
Gjatë vitit  janë bërë disa ndryshime në programin e publikuar, për 9/mujorin kryesisht për 
uljen e shumave fillestare. Për tremujorn e fundit vihet re se është anuluar zhvillimi i një 
ankandi për bono thesari me afat 12 mujor për 20 milionë euro, duke shtuar një ankand për 
obligacione me afat 2/vjeçar për 40 milionë euro. Në tremujorin e fundit për vitin 2014 vihet 
re tendenca për të emetuar tituj me afat të mesëm dhe të gjatë.  
Gjatë këtij viti janë emetuar për herë të parë edhe obligacione me afat 10 vjeçar, që nuk kanë 
qenë parashikuar në programin kohor fillestar, por janë njoftuar nga Ministria e Financave në 
sistemin Reuters, me kalendarin e ndryshuar, tre ditë përpara zhvillimit të ankandit.  
Njoftimet për zhvillimin e ankandeve janë bërë në kohë, jo më vonë se dy ditë përpara, me 
anë të mjeteve elektronike, me përjashtim të një rasti për ankandin e datës 11.06.2013 për 
emetimin e bonove me afat 7 vjeçar me kupon fiks dhe të ndryshueshëm (variabël), për të 
cilin njoftimi është bërë vetëm një ditë përpara.  
Ankandet e zhvilluara për obligacionet gjatë vitit 2013  
Gjatë vitit 2013 janë zhvilluar 36 ankande për obligacione me afate të ndryshme, nga dy deri 
në 10 vjet, me norma interesi fikse dhe të ndryshueshme (variabël). Për emetimin e 
obligacioneve me kupon fiks, Ministria në njoftimet e saj ka vendosur për kuponin indikativ, 
ndërsa interesi kupon i aplikuar ka qenë në çdo rast i barabartë me yield - in maksimal të 
pranuar në ankand, me ndryshime jo të rëndësishme nga kuponi indikativ, në të dy kahet, më 
i lartë ose më i ulët.  
Shuma e pranuar për të gjithë obligacionet është rreth 118 miliardë lekë, nga 129.7 miliardë 
lekë të shpallura (91 %, ose 11.7 miliardë lekë më pak). Në 4 ankande, shuma e kërkuar ka 
rezultuar më e vogël se shuma e shpallur, për rreth 4.6 miliardë lekë, ndërsa në 13 ankande 
edhe pse kërkesat kanë qenë më të mëdha, Komisioni i Ankandit ka vendosur të mos pranojë 
kërkesat për rreth 7 miliardë leke, kryesisht për shkak të normave më të larta të interesit nga 
aplikuesit. Vetëm në një ankand rezulton që shuma e pranuar është më e madhe se shuma e 
shpallur (ankandi nr.1, datë 26 nëntor 2013 për obligacione me afat 10 vjeçar dhe kupon 
fiks). Obligacionet janë emetuar “par value”.  
Për periudhën objekt auditimi është vënë re se, yieldi maksimal i pranuar në ankandet e 
obligacioneve me kupon fiks ka qenë i lartë në fillim të vitit (ku vlera maksimale ka arritur 
9.52% në obligacionet 7 vjecare) dhe ka ardhur vazhdimisht në rënie, deri sa ka arritur vlerën 
më të ulët në tremujorin e fundit (4.92% në obligacionet 2 vjecare).  
 
Tabela 4. Obligacione të emetuara gjatë vitit 2013 
 

Obligacione  
sipas maturimit 

Ankande  
të zhvilluara 

Vlera totale  
e shpallur 

Vlera totale  
e kërkuar 

Vlera totale  
e pranuar 

Kufijtë e yieldit 
të pranuar 

FIX 2 vjeçar 12 45,200 70,358 41,226 7.69 % - 4.67 % 
FIX 3 vjeçar 4 20,000 29,507 19,243 8.55 % - 5.45 % 
FIX 5 vjeçar 5 17,830 26,932 16,285 8.89 % - 6.54 % 
VAR 5 vjeçar 5 13,171 16,373 11,430 8.48 % - 5.64 % 
FIX 7 vjeçar 4 17,350 23,773 16,633 8.52 % - 7.38 % 
VAR 7 vjeçar 4 7,650 9,202 4,902 9.26 % - 6.14 % 
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FIX 10 vjeçar 1 6,300 7,804 6,224 9.25% 
VAR 10 vjeçar 1 2,200 2,950 2,050 6.82% 
Gjithsej 36 129,700 186,899 117,993   

 
Pjesëmarrja e individëve me kërkesa jokonkurruese per obligacione është mjaftë i ulët, vetëm 
1 % të shumës totale.  
Nga vlerësimi i rezultateve të ankandit konstatohet se, edhe gjatë vitit 2013 ka vazhduar 
praktika për kompensimin shumave të shpallura midis ankandeve që zhvillohen në një ditë, 
në varësi nga kërkesat, duke ulur shumat e shpallura për ankandet që nuk mbulohen me 
kërkesa dhe duke rritur shumat për ankandet me kërkesa më të larta. Marrëveshja midis 
Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shqipërisë parashikon vetëm zvogëlimin apo anulimin 
e shumës së shpallur, ndërsa nuk parashikon rastet për rritjen e saj.  
Auditimi konstaton se, jo gjithnjë janë mbajtur parasysh kërkesat për njoftimin në kohë të 
Bankës së Shqipërisë për fituesit e ankandit edhe me shkresë zyrtare, duke u mjaftuar me 
njoftimin nëpërmjet sistemit Reuters. Në tre raste komunikimi për rezultatet e ankandeve nga 
Ministria e Financave është bërë me e-mail, pasi ka patur probleme në funksionimin e 
sistemit Reuters. 
Ankandet e zhvilluara për obligacionet në euro  
Për herë të parë në datën 24.12.2013 është zhvilluar një ankand për obligacione në euro, me 
afat maturimi 2 vjeçar, me shumë të shpallur 40,000,000 euro dhe kupon indikativ 4.4%. 
Ankandi u plotësua për 24,990,300 euro (62.5 % ose 15 milionë euro më pak). Në ankand 
morën pjesë 14 kërkesa konkurruese me shumë të kërkuar dhe të pranuar për 20,700,000 
euro, si dhe dhe 7 kërkesa jokonkurruese me shumë të kërkuar dhe të pranuar për 4,290,300 
euro. Norma e interesit e pranuar është 4.65%. Vihet re që kërkesa e individëve për 
pjesëmarrjen në obligacione në euro ka qenë shumë më e lartë, në krahasim me obligacionet 
në lekë. Individët janë zotërues të 17% të totalit të shumës së pranuar të obligacionit në euro.  
Rihapja e ankandeve 
Nga 36 ankande të zhvilluara për emetimin e obligacioneve, në 11 prej tyre nuk janë 
plotësuar objektivat dhe janë rihapur në një kohë të dytë, 10 deri në 30 ditë pas datës së 
zhvillimit të tyre. Marrëveshja midis Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shqipërisë e 
parashikon rihapjen e ankandeve, kur nuk arrihen objektivat, por nuk shprehet për afatin 
kohor. Rihapja e ankandeve është njoftuar vetëm nëpërmjet sistemit Reuters dhe nuk 
parashikohet në kalendarin që dërgohet nga Ministria e Financave për programin kohor të 
emetimit.  
Pjesëmarrja e Bankës së Shqipërisë në ankandet për obligacione  
Banka e Shqipërisë nuk është pjesëmarrëse në ankandet e obligacioneve, përveçse për 
investimin e fondit të pensionit për punonjësit e saj. Vlera totale e investuar nga Banka e 
Shqipërisë arrin në fund të vitit 2013 arrin në 1,217,300,000 lekë. Megjithatë, në Portofolin e 
Bankës së Shqipërisë rezulton edhe një vlerë totale prej 5,400,000,000 lekë, si kolateral nga 
disa subjekte.  
 
Pjesëmarrja e Bankës së Shqipërisë në ankandet e bonove të thesarit 
Banka e Shqipërisë është pjesëmarrëse në ankandet që zhvillohen për bono thesari, me të 
drejtën e rezervimit të shumës së kërkuar prej saj. Pjesa e mbetur ndahet për fituesit, në bazë 
të rregullave të miratuara.  
 

Tabela 5. Pjesëmarrja e Bankës së Shqipërisë për vitin 2013 është:  
 

Lloji i bonove 
Nr i ankandeve Gjithsej  Pjesa e BSH  Të tjerë 

Gjithsej BSH Shpallur Pranuar Shuma  Ne % Shuma  Ne % 
Bono Thesari 3/mujore  14 12 33,122 32,099 21,340 66 10,944 34 
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Bono Thesari 6/mujore  13 12 82,891 81,930 62,552 76 19,379 24 
Bono Thesari 
12/mujore  25 20 207,861 205,685 27,800 14 177,886 86 
Gjithsej  52 44 323,874 319,904 111,692 35 208,208 65 

 
Banka e Shqipërisë ka marrë pjesë në 44 ankande nga 52 të zhvilluara gjithsej për vitin 2013, 
me 35% të shumës së pranuar. Banka e Shqipërisë ka përfituar 66% të shumës për bonot me 
afat 3/mujor dhe 76% të shumës për bonot me afat 6/mujor.  
Më e zbutur paraqitet gjendja për ankandet me afat 12 mujor, edhe pse Banka e Shqipërisë 
është pjesëmarrëse në 20 prej tyre, nga 25 të zhvilluara, dhe ka përfituar 14 % të shumës së 
shpallur dhe të pranuar. Megjithatë, në ndonjë ankand pjesëmarrja e Bankës së Shqipërisë 
mund të konsiderohet e lartë (me mbi 25 deri në 36 %) të shumës së shpallur dhe të pranuar. 
Psh në ankandin nr. 1586, datë 29 maj, shuma e shpallur dhe pranuar është 12.6 miliardë 
lekë, nga të ciat për Bankën e Shqipërisë 4. 5 miliardë (36%), edhe pse kërkesat nga subjektet 
e tjerë kanë qenë mbi 5 miliardë leke dhe plotësuar në masën 62%. 
Gjatë vitit 2013 Banka e Shqipërisë ka blerë edhe bono thesari me të drejta të plota, të paktën 
për 2 miliardë lekë. Portofoli i Bankës së Shqipërisë në fund të vitit është për 65,586 milionë 
lekë, ose 25.84 % të bonove të thesarit gjithsej, nga 64,581 milionë lekë në fillim të vitit 
(24.88%), ose rreth 1 miliard lekë më shumë.  
Rezulton se Banka e Shqipërisë është zotëruese e 25,84 % e portofolit të Bonove të Thesarit. 
Referuar portofolit të saj në fund të vitit, rezulton se Banka e Shqipërisë ka investuar në total 
65,586 milionë lekë në bono thesari (nga të cilat 1 milionë lekë janë kolateral dhe 45 
milionë lekë investimin nga fondit të pensionit të punonjësve të Bankës).  
Analizë mbi zhvillimin e tregut të bonove të thesarit dhe obligacioneve, efektet në 
nivelin e Yield-it, tendencat krahasuar me nivelin e repove dhe interesave të depozitave. 
Ecuria e Yieldit të bonove të thesarit ka pasur një tendencë rënëse përgjatë viti 2013 duke 
ndjekur tendencën rënëse të tre viteve të fundit. Yield - et maksimale të interesit të pranuara 
për bonot me afat 3, 6 dhe 12 mujor në ankandin e fundit (dhjetor 2013) kanë qenë 
përkatësisht 3.52 %, 3.69 % dhe 3.90 %.  
Yieldi maksimal për bonot me afat 12 mujor në fund të vitit është vetëm 0.38 pikë përqindje 
(11 %) me i lartë në krahasim me atë për bonot me afat 3 mujor, nga 1.58 pikë përqindje, ose 
30 % që ishte ndryshimi në fillim të vitit (Praktikisht të barabarta). Yeild - et për bonot e 
thesarit gjatë vitit 2013 kanë qenë në minimumin historik të tyre.  
Gjatë periudhës  janar-qershor të vitit 2013, për të treja afatet, rënia e normave të interesit ka 
qenë e lehtë dhe pothuajse e pandryshueshme deri në muajin prill të këtij viti, e pasuar nga 
një rënie më e ndjeshme sidomos pas muajit qershor deri në mesin e muajit dhjetor. Në 
ankandin e fundit për muajin dhjetor, për bonot me afat 3 dhe 6 muaj vërehet një rritje të 
dukshme krahasuar me ankandin pararendës siç tregohet në grafikët e mëposhtëm: 
Është për t’u nënvizuar se, ritimi i rënies së Yieldit brenda një viti, për vitin 2013, është ndër 
më të lartit dhe krahasohet me ritmet e vërtetuara përpara vitit 2000, kur normat e interesit 
arrinin nivele mjaft të larta (mbi 15 Konstatohet që normat maksimale të interesit të pranuara 
për ankandet në fund të vitit (dhjetor) 2013 janë dukshëm më të ulta në krahasim me normat e 
pranuara në fillim të vitit  (apo në fund të vitit 2012), për të tre llojet e bonove 3/mujore, 
6/mujore dhe 12/mujore, përkatësisht me 1.61 pikë, 2.56 pikë dhe 2.81 pikë, ose nga 30 deri 
ne 40 për qind, në një kohë që për vitet 2012 dhe 2011 vërehet një qendrueshmeri 
(ndryshimet janë të papërfillshme), pas rënies së tyre në vitin 2010. 
Konstatohet se, ndryshimi midis normave të interesit me afat 12 mujor krahasuar me normat 
e interesit me afat me të ulët, 3 dhe 6 mujor, ka ardhur duke u ngushtuar në vite. Normat e 
interesit për bonot e thesarit me afat 12 mujor në fund të vitit 2013 nuk ishin më të larta se 10 
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deri 11 %, në krahasim me ato me afat 3/mujor (praktikisht të barabarta), nga mbi 40 % që 
ishte ndryshimi midids tyre në fillim të vitit 2010 dhe 30 % në fillim të vitit 2013. 
Politika monetare dhe instrumentet perdorura nga Banka e Shqiperisë mund të konsiderohet 
ndër faktorët kryesore që kanë përcaktuar ecurine e tyre, veçanërisht gjatë vitit 2013. Kështu 
mund të permendim:  
Ulja e normës bazë të interesit. Gjatë vitit 2013 norma bazë e intesesit është ulur me 1 pikë 
përqindje në krahasim me vitin 2012 (nga 4 % ne 3 %), respektivisht në muajt janar, korrik, 
nëntor dhe dhjetor të këtij viti. 
Pjesëmarrja e rritur e Bankës së Shqipërisë në ankandet e bonove të thesarit me afat 3, 6 
dhe 12 muaj, por edhe në obligacioneme kryesisht me fondin e pensionit të punonjësve, 
sidomos gjatë vitit 2012 dhe 2013. Bonot e thesarit dhe obligacionet e Bankës së Shqipërisë 
arrinin në rreth 72.6 miliardë lekë, nga rreth 65.6 miliardë në fund të vitit 2012, ose rreth 7 
miliardë lekë më shumë (11%). Peshën më të madhe e kanë bonot e thesarit me 65.6 miliardë 
lekë, nga 64 miliardë në fund të vitit 2012, ose rreth 1.6 miliardë lekë më shumë (3 %), nga të 
cilat bonot me afat 12 muaj arrijnë në 22.8 miliardë lekë, nga 22.3 miliardë në fund të vitit 
2012, ose 5.5 miliardë lekë më shumë (24 %). Është për t’u theksuar edhe pjesëmarrja e 
Bankës së Shqipërisë në ankandet për obligacionet e Qeverisë Shqiptare, duke filluar nga viti 
2011, me 20 milionë lekë, për të arritur në fund të vitit 2012 në 6.4 miliardë lekë dhe në fund 
të vitit 2013 në 7.6 miliardë lekë.  
Ndër efektet kryesore të kësaj situate përmendim: 
Uljen e kostos së financimit të borxhit të qeverisë, si për interesat për bonot e thesarit, 
ashtu edhe për ato të obligacioneve. Ulja e normës mesatare vjetore të interesit me 1%, ka 
një efekt në buxhetin e shtetit jo më të ulët se 2.5 miliardë lekë, vetëm për bonot e thesarit, pa 
përmendur efektin nga ulja e normës së interesit për obligacionet. 
Rënien e interesit të bankave për të investuar në bono thesari. Gjatë vitit 2013 vihet re edhe 
një rënie e interesimit të disa bankave për të investuar në bono thesari. Gjendja e bonove të 
thesarit në sistemin bankar në fund të vitit 2013 ishte 108 miliardë lekë, nga 114 miliardë 
lekë në fund të vitit 2012, ose 6 miliardë lekë më pakë (5 %). Për më tepër gjendja e bonove 
për tre ndër bankat më të medha është ulur me mbi 15 miliardë lekë, ose 22 % e portofolit të 
tyre.  Rënie vërehet edhe në pjesëmarrjen e institucioneve të tjera financiare, kryesisht 
institutet e sigurimit, me 700 milionë lekë, rreth 13 %  e portofolit të tyre.  
Rënien e pjesëmarrjes së individëve në bono thesari. Pjesëmarrja e individëve në bono 
thesari në fund të vitit 2013 vlerësohet për 55.5 miliardë lekë, nga 59.4 miliardë në fund të 
vitit 2012, me një rënie prej 3.8 miliardë lekë (rreth 6 %), nga 6.8 miliardë lekë rritje gjatë 
vitit 2012 (rreth 13 %).  Efektet e interesit për klientët mund të vlerësohen mbi 1.5 miliardë 
lekë në vit (550 milionë për çdo 1 % ulje në normat e interesit), që nuk mund të mos ketë 
ndikim në kërkesën për konsum. Pjesa me e madhe e terheqjeve nga individet mund të kenë 
ndikuar në rritjen e depozitave në bankat që ofrojnë norma interesi me të mira, në 
pjesëmarrjen në obligacione por, pa përjashtuar edhe tregun informal, pavarësisht se normat 
interesit mund të jenë të moderuara (rreth normave të interesit për kreditë bankare, pse jo 
edhe më të larta).  
Ulja e investimit në bono thesari nga subjektet e përmendura më sipër është kompensuar 
pjesërisht me rritjen e  pjesëmarrjes nga disa banka të tjera, nga Agjencia e Sigurimit të 
depozitave, si dhe nga Banka e Shqipërisë. 
 
VI.I.e Mbi borxhin e garantuar dhe garancite në tregun e brendshëm. 
 
Garancitë shtetërore të huasë janë marrëveshje të lidhura me shkrim, të cilat përmbajnë 
rregullat për të drejtat dhe detyrimet e palëve, kushtet dhe mënyrat sipas të cilave shteti është 
përgjegjës për detyrimet financiare të një huamarrësi, kur ai nuk arrin t’i paguajë ato në 
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kohën dhe masën e duhur. Garancitë rregullohen me me Ligjin nr.9665, datë 18.12.2006 “Për 
huamarrjen shtetërore, borxhin shtetëror dhe garancitë shtetërore të huasë në Republikën e 
Shqipërisë” në të cilin përcaktohet mënyra e dhënies së garancisë, dokumentacioni, 
mbikqyrja dhe përfundimi i saj. 

Garancitë shtetërore të huasë nuk përbëjnë detyrim të drejtëpërdrejtë për shtetin por 
përfaqësojnë një detyrim të mundshëm të tij. Stoku i garancive për borxhin e brendshëm në 
vitin 2013 rezulton të jetë në vlerën 19.918 milion lekë. Gjatë vitit 2013 është lëshuar vetëm 
një garanci për KESH-n, bankave të nivelit të dytë, në vlerën 4,200 milionë lekë, e cila nuk 
është aktivizuar pasi Ministria e Financave nuk ka paguar për këtë kredi gjatë vitit 2013.  

Kjo garanci është miratuar me VKM nr.1, datë 10.01.2013 “Për miratimin e garancisë 
qeveritare të lëshuar në favor të Intesa SanPaolo sh.a Albania, në kuadër të kontratës 
përkatëse ndërmjet kësaj banke dhe KESH sh.a.” Garancia qeveritare në favor të kësaj banke 
është nënshkruar me shkresën nr.220/2, datë 18.01.2013 ku theksohet se Ministria e 
Financave (garantuesi) merr përsipër në mënyrë të parevokueshme dhe të pakushtëzuar të 
sigurojë detyrimin e shoqërisë “KESH sh.a” që rrjedh nga kontrata e kredisë me bankën 
Intesa SanPaolo, deri në përmbushjen e plotë të detyrimeve.  

Në rast se në një moment të caktuar, kredimarrësi nuk do të mundë të shlyejë detyrimet e 
përcaktuara sipas kushteve të kredisë, garantuesi pra Ministria e Financave, do të marrë 
përsipër të paguajë bazuar në kërkesën e parë me shkrim të kredidhënësit të gjitha detyrimet e 
pashlyera të KESH sh.a, interesat e maturuara, penalitetet dhe gjithë shpenzimet që rrjedhin 
nga kontrata e kredisë. Për këtë qëllim, me shkresën nr.220/3, datë 29.01.2013 është 
nënshkruar një marrëveshje mirëkuptimi ndërmjet Ministrisë së Financave dhe KESH sh.a, 
ku përcaktohet se në rast të aktivizimit të kësaj garancie, KESH sh.a është i detyruar t’i kthejë 
Ministrisë së Financave shumën e paguar prej saj në kuadër të garancisë shtetërore.  

Aktualisht në tregun e brendshëm ekzistojnë 6 garanci shtetërore aktive, të cilat i janë 
akorduar KESH sh.a, në favor të bankave të nivelit të dytë. Në mënyrë të detajuar, borxhi i 
brendshëm i garantuar nga Ministria e Financave, paraqitet si më poshtë: 

 
Lloji i 
kredisë 

Huamarrësi Data e 
nënshkrimit 

Data e 
përfundi

m 

Huadhënësi Shuma 
në 

milion 
Euro 

Shuma 
në milion 

Lekë 

Kredi KESH sh.a 27.08.2008 
31.07.201

4 Raiffeisen Bank 40  5,608 

Letër garanci  KESH sh.a 20.12.2011 
23.12.201

4 BKT - 1,500 

Letër garanci KESH sh.a 28.12.2011 
06.01.201

5 BKT - 1,600 

Kredi  KESH sh.a 16.10.2012 
31.07.201

4 Raiffeisen Bank 40  5,608 

Kredi  KESH sh.a 19.11.2012 
31.07.201

4 Raiffeisen Bank 10  1,402 

Kredi  KESH sh.a 28.01.2013 
31.12.201

4 
Intesa SanPaolo 
Bank - 4,200 

Burimi: Ministria e Financave 
 
Sic vihet re, të gjitha garancitë vendore i janë akorduar bankave të nivelit të dytë, për llogari 
të KESH sh.a. Tre prej këtyre kredive janë nënshkruar në Euro ndërsa tre të tjerat në Lekë. 
Këto garanci përfundojnë në vitin 2014-2015. 
Mbi huamarrjen vendore. 
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Borxhi vendor konsiderohet pjesë përbërëse e borxhit publik, bazuar në Ligjin nr.9936, datë 
26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”. Ky borxh 
rregullohet me Ligjin nr.9869, datë 4.2.2008 “Për huamarrjen e qeverisjes vendore”. Sipas 
këtij ligji, njësitë e qeverisjes vendore mund të marrin: 
- hua afatshkurtër  (për të financuar mungesën e përkohshme të likuiditeteve) 
- hua afatgjatë (për të financuar shpenzime kapitale ose rifinancuar hua afatgjatë ekzistuese) 
Aktualisht, borxhi vendor përbëhet vetëm nga hua afatgjata, të cilat i janë dhënë 6 njësive të 
qeverisjes vendore që në vitin 2010. Pas këtij viti, nuk është dhënë më asnjë hua vendore. Në 
vitin 2013 ka pasur vetëm një kërkesë për borxh vendor nga komuna Përparim, e cila nuk 
është shqyrtuar si pasojë e mangësive në dokumentacionin përkatës. Stoku i borxhit të 
qeverisjes vendore në vitin 2013, rezultoi 390.969.116 lekë ose 0.028 % e PBB, nga 288 
milionë lekë ose 0.021% e PBB që rezultoi në vitin 2012.  
Gjatë këtij viti disbursimet për huatë e qeverisjes vendore kanë qenë në vlerën 146.380.878 
lekë ndërsa shuma e kthyer nga Bashkitë, është në total 43.295.855 lekë. Pra, huamarrja neto 
e qeverisjes vendore rezulton 103.085.023 lekë. Në mënyrë të detajuar, stoku në vitin 2012, 
disbursimet, kthimet dhe stoku i huamarrjes vendore në vitin 2013, për secilën nga Bashkitë 
që aktualisht janë zotërues të borxhit vendor, rezulton si më poshtë: 

 (në lekë) 

Bashkia Stoku në vitin 
2012 Disbursuar gjatë vitit 2013 Kthyer gjatë vitit 

2013 
Stoku në vitin 

2013 
Korçë 82.421.669 179.147 7.143.665 75.457.152 
Pogradec 31.149.356 -986 2.796.028 28.352.342 
Vlorë 82.890.920 55.670.000 12.051.502 126.509.418 
Petrelë 10.499.997 3.000.000 2.333.340 11.166.657 
Elbasan 67.117.433 65.025.803 12.861.654 119.281.583 
Lezhë 13.804.717 22.506.913 6.109.666 30.201.964 
Shuma 287.884.092 146.380.879 43.295.855 390.969.116 

 
Burimi: Ministria e Financave 
 
Referuar analizës së të dhënave që na u vunë në dispozicion, vlerat e huasë dhënë si hua 
vendore dhe niveli i kthimit të borxhit për dy vitet e fundit, rezultojnë në vlera të cilat ne i 
gjykojmë në nivele jo të kënaqshme pasi kthyeshmeria e huasë varion nga 0,7% deri në 10%. 
 
Nga ana tjetër, niveli i disbursimeve në vitin 2013, është rritur ndjeshëm në krahasim me vitet 
e mëparshme, referuar edhe urdhërit të Ministrit të Financave për një disbursim në masën 5% 
të shpenzimeve buxhetore të një viti më parë, në krahasim me nivelin 2.5% të një viti më 
parë.  
Megjithatë, deri në vitin 2013, vlera totale e disbursuar për huatë vendore rezulton të jetë 
474 milion lekë, ose 30% e totalit të huasë prej 1.548 milion lekësh. Një ritëm i tillë i 
disbursimit të fondeve sjell vështirësi për njësitë përfituese të kredive, të cilat nuk arrijnë të 
përmbushin qëllimin për të cilin i kanë marrë këto hua. Në këtë mënyrë, nevojat për 
financime kapitale nuk arrijnë të përmbushen dhe ulet efektiviteti i dhënies së këtyre huave 
afatgjata. 
         
VI.2  BORXHI I JASHTËM SHTETËROR DHE SHËRBIMI I TIJ. 
 
Në manaxhimin makroekonomik të një vendi një element i rëndësishëm është edhe borxhi i 
jashtëm. Dihet teorikisht se borxhi i jashtëm i jep shtysë pozitive rritjes ekonomike nëse 
përdoret mirë e me efektivitet, por përdorimi i keq, mund ta cojë një vend në kufijtë e krizës 
financiare. 
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Në strategjinë e Menaxhimit të Borxhit Publik për periudhën afatmesme 2013-2015, lidhur 
me borxhin e jashtëm nuk gjejmë adresime konkrete lidhur me tregues të tij. Konstatohet se 
kjo strategji cilëson se synohet ulja e financimit të huaj dhe përmban vetëm një vlerësim 
pjesor të riskut të kursit të këmbimit duke u fokusuar vetëm tek ndryshimi i stokut të borxhit 
në euro. Duke ju referuar faktit se ky stok përbën rreth 49,1% të stokut të borxhit të jashtëm 
atëherë mund të themi se rreth 50% të stokut të jashtëm nuk kemi vlerësim bazuar në riskun e 
këmbimit. Gjithashtu vlerësimi i referohet gjëndjes së stokut në fillim dhe nuk merr në 
konsideratë shtesat e këtij stoku gjatë vitit (pra i referohet një skenari statik). 
Nuk ka sisteme të integruara për manaxhimin e borxhit të jashtëm nga ku mund të 
gjeneroheshin tregues dhe të përcaktoheshin skenarë të vlerësimit të risqeve në kontekse të 
ndryshme. Gjithashtu konstatohet se mungon strategjia afatmesme 2014-2016. 
Kompozimi i portofolit sipas llojit te monedhes. 
Konstatohet se pjesa me te madhe te stokut te borxhit te jashtem eshte ne Euro (rreth 50%), 
tendence e trasheguar nga vitet paraardhese, pra huamarrja e jashtme kryesisht i referohet 
kesaj monedhe. Stoku i borxhit ne SDR është në nivelet 26%, stoku i borxhit në USD është 
në nivelet 10% ndërsa stoku në monedha të tjera arrin në 14% të totalit.  
 

Stoku sipas monedhave Vlera e shprehur në lekë Në %  ndaj totalit 
Stoku i borxhit në EURO 182,486 50% 
Stoku i borxhit në SDR 92,981 26% 
Stoku i borxhit në USD 36,306 10% 
Stoku i borxhit në monedha të tjera 52,133 14% 
  
Nga auditimi i saktesise se raportit te paraqitur për Projekt Ligjin e Buxhetit faktik te vitit 
2013 mund të cilësojmë se stoku i borxhit te jashtem qe eshte llogaritur nga të dhënat e stokut 
të paraqitur ne Euro prej 2,595 milionë (me kursin 140.2 lekë/euro) rezulton 363,906 milionë 
lekë. Nëse do t’i referohemi stokut të borxhit të jashtem shprehur ne Leke por sipas kursit të 
fund vitit për monedhat përbërëse të portofolit të tij, shuma është e ndryshme si pasojë e 
efektit të kurseve të këmbimit. 
Duke u munduar të krahasonim të dhënat për një analizë më të kujdeshme me ato të 
publikuara nga Banka e Shqipërisë, shikojmë se të dhënat janë të ndryshme për shkak të 
metodologjive të ndryshme që përdoren nga këto Institucione për efekte të analizës së 
Borxhit të jashtëm. 
Ministria e Financave ka paraqitur sqarimin se për Bankën e Shqipërisë burimi i 
informacionit për të dhënat e borxhit publik është Ministria e Financave, në këto kushte 
mund të cilësohet rëndësia që ka vlerësimi i drejtë i riskut operacional që ka ky funksion për 
financat publike. Vlen të theksojmë se edhe pse të dhënat për të dy institucionet vijnë nga i 
njejti burim, qasja metodologjike e përdorur prej tyre në analizimin e borxhit të jashtëm 
vazhdon të jetë e ndryshme duke mos i bërë analizat një asnjë element të krahasueshme 
Kompozimi i portofolit sipas kreditorëve 
 Përsa i përket kompozimit të stokut të borxhit sipas kreditorëve, vërehet një rritje e kredive 
të nënshkruara me kreditorë shumëpalësh. Kreditë e nënshkruara me kreditorë dypalësh 
mbeten pothuaj në të njëjtin nivel edhe gjatë vitit 2013, nuk ndryshon niveli i stokut ndaj 
kreditorëve privatë. milionë lekë 
  

Stoku sipas kreditoreve Stoku në fund 
të 2012

 

Stoku në fund 
të 2013

 
Shumëpalësh                199,083.16             204,082.97 
Dypalësh                 85,795.95              85,516.53 
Kreditorë Privatë                 74,306.00              74,306.00 
Totali                359,185.11             363,905.50 
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borxhin e brendshëm, për efekt të garancive të qeverisë shqiptare të lëshuara për kompaninë 
KESH në janar 2013.  

VI.2.a Mbi shërbimin e borxhit të jashtëm  
Duke filluar nga viti 2008 kemi rritje te sherbimit te borxhit si arsye te rritjes se normave te 
interesit, rritjes ne stok te peshes specifike te borxhit te jashtem si dhe nenshkrimit te kredive 
te reja te borxhit te jashtem me interesa tregtare. 
 

Shërbimi i borxhit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Interesa 2,921 4,893 6,021 6,808 7,492 7,445 
Principal 4,248 5,760 6,512 7,613 10,669 12,755 

7,169 10,653 12,533 14,421 18,161 20,200 
Paraqitja grafike jep një përqasje tjetër duke treguar se rritja e pagesave të principalit është 
më e madhe se ajo e pagesave të interesit për borxhit të jashtëm. Sic mund të shihet pagesat e 
principalit në vitin 2013 janë sa dyfishi i pagesave të principalit të shërbyer në vitin 2010. 

 
 
Në vitin 2013 shpenzimet për shërbimin e borxhit të jashtëm u planifikuan në shumën 21,600 
milionë lekë dhe u realizuan në fakt 20,200 milionë lekë. Shërbimi i borxhit të jashtëm për 
vitin 2013 rezulton të jetë në nivelin 1,49 % të PBB.  

në milionë lekë 
 Plan Fakt Diferenca % ndaj PBB 

Principal 13,800 12,775 -1,045 0.94% 
Interes 7,800 7,445 -355 0,55% 
Totali 21,600 20,200 1,400 1.49% 

 

Kuotat e planifikuara të shpenzimeve për pagesat e principalit janë realizuar në rreth 92 % 
dhe te interesave të jashtme në rreth 95% duke reflektuar mosshpenzim të fondeve të 
planifikuara përkatësisht në rreth 1,045 milionë lekë për shpenzimet e principalit dhe 355 
milionë lekë për interesat.  

Konstatohet se rreth 1.49 % te PBB-së shpenzohen për pagesat e shërbimit te borxhit te 
jashtem kundrejt 1.35% të shpenzuar gjatë vitit 2012. 
Shërbimi i borxhit të jashtëm për çdo muaj të vitit paraqitet si më poshtë:  
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Interesa 2,921 4,893 6,021 6,808 7,492 7,445

Principal 4,248 5,760 6,512 7,613 10,669 12,755
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Burimi: Ministria e Financave
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euro për projektet e KESH dhe 69 milionë euro për OST dhe 118 milionë euro në sektorin e 
ujësjellsave.  
 
Problematika në pagesat e detyrimeve të nënhuasë janë KESH dhe ndërmarrjet e ujësjellsave. 
Problematika sa vjen dhe vazhdon të agravohet në vite. Shërbimi i borxhit për nënhuatë 
lidhur me KESH jepen në pasqyrën më poshtë. 
 

 Projektet  
Interes 

(valutë) 
Principal 

(valutë) 
Kamatë 
vonesa 

Detyrime në 
(valutë) 

Detyrime në 
(mije lekë) 

1 
Trans-shperndarje-
IDA usd 231,742.90 3,002,438.64 0.00 3,234,181.54 329,433.73 

2 
Zvogelim humbje-
IDA 

usd 
46,976.88 661,852.00 0.00 708,828.88 72,201.31 

3 Kredia norvegjeze I usd 2,711.22 511,532.22 21.80 514,265.24 52,383.06 
4 Kredia norvegjeze II usd 28,349.61 1,447,313.12 144.62 1,475,807.35 150,325.74 

5 
Comm.Aid 8, Korca-
KFW 

euro 
91,093.04 424,372.25 3,182.79 518,648.08 72,714.46 

6 
Furniz E.El Shqiperi 
Jug.KFW 1 (20.45) 

euro 
333,984.57 1,336,000.00 7,983.20 1,677,967.77 235,251.08 

7 
Furniz E.El Shqiperi 
Jug.KFW  II 

euro 
450,475.33 2,352,944.00 13,099.23 2,816,518.56 394,875.90 

8 
Rehabil. Rrjetit. 
Elektrik. Tr, Sh, Dr. 

euro 
64,604.64 807,560.00 0.00 872,164.64 122,277.48 

9 
Ndihme ne 
sek.ekonomik 

euro 
56,790.76 0.00 0.00 56,790.76 7,962.06 

10 
Ristrukt teknik dhe 
menaxhues I KESH. 

euro 
178,145.49 0.00 0.00 178,145.49 24,976.00 

11 TEC Vlore-IDA usd 644,044.69 3,333,333.32 23,901.00 4,001,279.01 407,570.28 
12 Siguria e Digave-IDA euro 51,495.51 0.00 0.00 51,495.51 7,219.67 

13 
Rehabil dhe Ristrukt 
sektorit te En. usd 773,341.76 4,601,952.28 32,368.81 5,407,662.85 550,824.54 

14 
Proj ndert Nenstac 
FIER/Spanja usd 28,301.08 0.00 0.00 28,301.08 2,882.75 

15 
Siguria e Digave-
IBRD euro 1,301.10 0.00 0.00 1,301.10 182.41 

Total në mije lekë 2,431,080.47 
Totali në euro 17,340,088.97 
Burimi. Të dhënat nga sektori që mbulon nënhuanë 
 
Vëmë re se në totalin e shërbimit të këtij borxhi janë dhe kamatë vonesat e llogaritura të cilat 
përbëjnë dëm për buxhetin e shtetit, që në rastin e nënhuave të KESH rezultojnë të kapin 
vlerën prej 9,150,578 lekë. 
Shërbimi i borxhit për nënhuatë me OST jepet në tabelën e mëposhtme. 
 

 Projektet  
Interes 

(valutë) 
Principal 

(valutë) 
Kamatë 
vonesa 

Detyrime në 
(valutë) 

Detyrime 
në (mijë 

lekë) 

1 
Kom Energj Jug-
lindore (IDA)-40870 Usd 294,709.98 2,225,797.10 0.00 2,520,507.08 256,738.85 

2 OST Itali Euro 336,833.97 0.00 0.00 336,833.97 47,224.12 
Total në mijë lekë      303,962.97 
 
Burimi. Të dhënat nga sektori që mbulon nënhuanë 
 
Konstatohet se OST është e kujdeshme lidhur me pagimin e detyrimeve të këtyre projekteve 
dhe nuk kanë rezultuar interesa apo kamatvonesa për to. 
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Shërbimet e borxhit në ujësjellsa për vitin 2013 dhe detyrimet e akumuluara paraqiten si në 
tabelën e mëposhtme. 

Nr 
Emërtim

i 
 

 Detyrime deri 
ne 31.12.2012 

Principal dhe 
lnteres 

Kamat 
vonesa Total 2013 

Detyrime 
deri ne 

31.12.2013 

Detyrime deri 
ne 31.12.2013  

lekë 

1 
Projekte të 
KFW euro 1,278,972.47 894,145.18 33,712.79 927,857.97 2,206,830.44 309,397,627.61 

   lekë 136,413,910.00 66,741,100.00   66,741,100.00 203,155,010.00 203,155,010.00 

2 
Projekte 
IDA usd 614,922.06 1,949,366.05 0.00 1,949,366.05 2,564,288.11 261,198,386.88 

                  

3 
Projekte 
BEI euro 1,216,724.62 1,003,606.34 40,489.08 1,044,095.42 2,260,820.04 316,966,969.61 

4 OPEC               
    usd 1,120,341.02 250,065.60 40,165.54 290,231.14 1,410,572.16 143,680,880.22 
    euro 4,170,818.49 1,540,411.52 14,665.40 1,555,076.92 5,725,895.41 802,770,536.48 

 Total leke       2,037,169,410.80 

 
Total 
Euro       14,530,452.29 

 
Burimi. Të dhënat nga sektori që mbulon nënhuanë 
 
Për shkak të vonesave gjatë vitit 2013 rezulton të jenë llogaritur komisione dhe penalitet që 
përbëjnë dëm për buxhetin në masën 16,550,453 lekë. 
Konstatohet se modeli i kontratave të negociuara të pasuara më pas me marrveshjet e 
nënhuave nuk kanë arritur që të sigurojnë  përgjegjshmëri të rritur për tíu përgjigjur në kohë 
detyrimeve që rrejdhin si pasojë e këtyre marrveshjeve, kjo vërtetohet nga situata që reflekton 
të njëjtat problematika sidomos në ndërmarrjet e ujësjellësit por theksohet akoma më shumë 
kur i referohemi marrveshjes së vetme të lidhur për vitin 2013 në të cilën nuk ka sanksione 
apo mjete shtrënguese për ti bërë institucionet që përfitojnë nga këto kredi që të mobilizohen 
për të përmbushur detyrimet financiare. 
 
Sektori i Ujesjelles Kanalizimeve, i cili ze nje peshe te konsiderueshme te portofolit te 
nenhuase, paraqitet me mjaft problematik ne shlyerjen e detyrimeve, te cilat kane si shkak 
paaftesine financiare e ndermarrjeve te UK, dhe/ose mungesen e dokumentacionit qe verteton 
kryerjen e punimeve (ne rastin kur zbatimi i projektit behet nga PIU). Me perjashtim te UK 
Korce (edhe kjo kredine me BEI-n nuk e shlyen, per shkak se nga ministria e linjes deri tani 
nuk ka perfituar fondin vjetor prej 300 mije euro ne vit, fond qe sipas marreveshjes se 
financimit duhej ti jepej duke filluar nga viti 2009), te gjitha shoqerite e tjera te UK ose nuk 
paguajne fare, ose shlyejne pjeserisht detyrimet qe rrjedhin nga marreveshjet e nenhuazimit te 
fondeve me Ministrine e Financave. Nga Ministria e Financave sipas procedurës së caktuar i 
bëhej njoftimi në mënyrë shkresore subjektit huamarrës, duke përcaktuar dhe shumën për 
pagesë. Nga ana e një pjese të huamarrësve janë kryer pagesat sipas afateve dhe shumave për 
principale dhe interesa. Nga auditimi  rezultoi se në fund të vitit 2013 për ndërmarrjet e 
ujësjellsave (sic shikohet edhe në tabelën më sipër) kanë mbetur pa u paguar detyrimet për 
projektet, në shumën prej 2,037,169 mijë lekë ose në rreth 14 milionë euro.   
Kompania Armo dhe Bashkia Tirane (duke filluar nga 2009) nuk paguajne rregullisht 
detyrimet qe rrjedhin nga marreveshjet e nenhuase me Ministrine e Financave. 
 
VI.2.c. Mbi zbatimin e planit të buxhetit të shtetit, bazuar në ligjin “për buxhetin e shtetit të vitit 
2013 dhe ndryshimet gjatë vitit.  
 
Buxheti i shtetit i vitit 2013 është rregulluar me tre akte ligjore: 
1-Me ligjin nr.119/2012 “ Për buxhetin e vitit 2013”. 
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2-Me  Aktin Normativ  nr 6, datë 04.10.2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 
119/2012 “ Për buxhetin e vitit 2013”.   
3-Me Aktin Normativ nr. 7, datë 14.12.2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. nr.119/2012, të 
ndryshuar’’. Për procesin e hartimit dhe miratimit të ligjeve sa më sipër japim trajtimet sa më 
poshtë vijon: 
Nga Ministria e Financave në mbështetje të nenit 24 dhe 27 të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 
“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë ”,  për përgatitjen e buxhetit 
të shtetit  dhe fondeve speciale referuar programit buxhetor afatmesëm 2013-2015 kanë  dalë 
udhëzimet e Ministrisë së Financave: Udhëzimi nr.7,datë 29.02.2012 “Për përgatitjen e 
progamit buxhetor afatmesem 2013-2015”dhe udhëzimi plotësues nr.7/2 datë 01.08.2012 
“Për përgatitjen e progamit buxhetor afatmesem 2013-2015”. Tavanet përfundimtare të 
shpenzimeve të PBA 2013- 2015 janë përgatitur në bazë të vlerësimit të kuadrit 
makroekonomik dhe fiskal miratuar  me vendimet e  Këshillit të Ministrave nr 167, datë 
29.02.2012 “ Për miratimin e tavaneve të përgatitje Programit Buxhetor Afatmesem” dhe nr. 
482, datë 01.08.20123 2012 “ Për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve të  
Programit Buxhetor Afatmesem 2013-2015. 
Drejtoria e  Programimit Buxhetor ka ndjekur hap pas hapi problematikën e konstatuar në 
draft dokumentin e PBA- ve dhe draft dokumentin e Buxhetit Vjetor të ministrive të linjës 
duke kërkuar për rrjedhojë korrigjimin dhe plotësimin e tyre sipas përcaktimeve dhe 
formularëve tip të miratuar në udhëzimet e mësipërme. Referuar  rregullave si dhe kalendarit 
të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave  për diskutimin e shifrave dhe kerkesave 
shtesë të paraqitura është përgatitur  drafti përfundimtar i buxhetit të vitit 2013 dhe treguesit 
afatmesëm të korrektuar. 
 Në përfundim të këtij procesi me shkresën nr. 1805, datë 15.11.2012 nga Ministria e 
Financave  drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të  Këshillit të Ministrave është dërguar “ 
Projektligj për miratim”  për buxhetin të shtetit të vitit 2013 së bashku me relacionin 
shoqërues.  Ky draft në bazë të dokumentacionit të paraqitur  nuk rezulton ti jetë  dërguar për 
mendim dhe sugjerim Ministrisë së Drejtësisë, në kundërshtim me procedurat e përcaktuara 
në lidhje me miratimin e akteve ligjore dhe nën ligjore  nga Këshilli i Ministrave. 
Konstatojmë se ky draft nuk i është dërguar me shkresë përcjellëse  Guvernatorit të Bankës së 
Shqipërisë, në një kohë ku në   nenin 25 të ligjit nr. 9665, datë 18.12.2006 “ Për Huamarrjen 
Shtetërore, Borxhin Shtetëror dhe Garancitë Shtetërore të huas në Republikën e Shqipërisë” 
përcaktohet detyrimi i marrjes paraprakisht të opinionit të Bankës së Shqipërisë “ këshillime 
për borxhin” si shumë të rëndësishme, në kushtet  ku borxhi publik  konsiderohet prioritet  
referuar kushteve aktuale në të cilat po kalon Shqipëria.  
Me shkresën   ne 18051/1 datë 20.11.2012 ky projekt buxhet është ridërguar në Këshill të 
Ministrave për zbardhje. Referuar citimeve në shkresë theksohet se drafti i parë i 
projektbuxhetit është korrigjuar referuar konkluzioneve të mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave të zhvilluar për diskutim të këtij drafti. Drafti i dytë i paraqitur  ka të ndryshuar 
me shtesa  treguesit kryesor të buxhetit si : shpenzimet , deficitin, të ardhurat dhe transfertën 
nga Buxheti i Shtetit për sigurimet shëndetësore, shtuar kufijtë e shpenzimeve korrente dhe 
paksuar ato kapitale, rritjen e kufijve vjetor të borxhit vjetor dhe paksimin e  kufijve të 
garancive të shtetit në dobi të palëve të treta përfituese , shtuar kufijtë e stokut të borxhit, etj. 
Nga Ministria e Financave nuk janë dhënë dokumentacionet që argumentojnë pikërisht 
gjurmët mbi ndryshimet të draftit të paraqitur nga MF.  Sa më sipër nga KLSH është lënë 
rekomandimi për përmirësimin e praktikave në të ardhmen.  

Referuar nenit 29 të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në 
Republikën e Shqipërisë ”, ky projektbuxhet duhet të miratohet nga Këshilli i Ministrave 
brenda datës 25 Tetor 2011, pra  projekt ligji i është dërguar Këshillit të Ministrave jashtë 
afateve kur ky i fundit duhet ta miratojë atë.   Aktualisht miratimi i këtij drafti nga  Këshilli i 
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Ministrave është bërë me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 802, datë 19.11.2012 “ Për 
propozimin e Projektligjit “ Për buxhetin e vitit 2013”, për rrjedhojë është tejkaluar afati 
ligjor datës i 1 Nëntor,   brenda të cilit Kryeministri në emër të Këshillit të Ministrave i 
paraqet Kuvendit, buxhetin vjetor.  

 Drafti i mësipërm është  miratuar me ligjin nr. 119/2012 “ Për buxhetin e vitit 2013”  dhe 
dekretuar me Dekretin nr. 7897, datë 27.12.2012.  

Në bazë të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 
Republikën e Shqipërisë”, treguesit e buxhetit vjetor të shtetit, referuar nenit 46 të tij, 
ndryshohen sipas propozimit të paraqitur nga Këshilli i Ministrave  Kuvendit, mbas një 
analize të realizimit të buxhetit faktik dhe domosdoshmërinë e ndryshimit të tij , të paraqitur 
nga Ministri i Financave, procedura këto që duhet të përfundojnë brenda muajit Korrik. 
Aktualisht për vitin 2013, drafti i projektligjit për buxhetin e rishikuar është dërguar nga 
Ministria e Financave në Këshill të Ministrave me shkresën nr.15100, datë 03.10.2013. Po me 
këtë datë  me shkresën 15100/1 drafti i është dërguar për dijeni dhe Guvernatorit të Bankës së 
Shqipërisë. Akti Normativ është miratuar me ligjin nr. 166/2013” Për miratimin e Aktit 
Normativ, me fuqinë e ligjit, nr.6, datë 04.10.2013, i Këshillit të Ministrave”  Për disa 
ndryshime në ligjin nr. 119/2012 “ Për buxhetin e vitit 2013” dhe dekretuar me Dekretin nr. 
8387, datë 12.11.2013. Konstatohet se per ligjishmerine e ketij akti normativ eshte nxjerre 
dhe nje Vendim i Gjykates Kushtetuese për bazueshmerine ligjore te Aktit normativ: 
Vendimi nr 23 date 16.04.2014 .  Shqyrtimi nga Gjykata Kushtetuese eshte kerkuar nga nje 
grup deputetesh, ku objekti i shqyrtimit ka qene Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetuten 
i Aktit normativ te Keshillit te Ministrave nr 6 date 4.10.2013  dhe Ligjit nr 166/2013 date 
24.10.2013 i cili ka miratuar kete akt normativ.  Gjykata Kushtetuese ka dale me vendim per 
pushim gjykimi te çeshtjes. 

Referuar relacionit bashkëlidhur draft ligjit, argumenti për ndryshimet përkatëse kanë qenë 
niveli shumë i ndryshëm i treguesve makro ekonomik në periudhën e propozimit krahasuar 
me treguesit e planifikuar të ligjit në fillim të vitit.  
Propozimi i projektligjit, referuar relacionit, është bërë në kushtet e rendimit në përmasa 
shqetesuese të financave publike, si rezultat i disa arsyeve, ku kryesoret janë :mosrealizimet e 
theksuara në nivelin e të ardhurave në krahasim me planin (ku për shkak të llogaritjes së 
treguesve fiskale ka vazhduar ashtu si dhe në periudhat paraardhese  planifikimi optimist i të 
ardhurave ), por edhe mungesa e realizimit të të ardhurave në krahasim me të njëjtën periudhë  
të një viti më parë, si rezultat i performancës ndër më negativet  të administrimit të të 
ardhurave të vitit 2013 në dy dekadat e fundit.Gjithashtu dhe shpenzimet publike kanë qenë 
shumë më të larta se e njëjta periudhë e vitit të mëparshëm (deri në gusht 2013) dhe për 
rjedhojë në rritjen e deficitit buxhetor.Ky deficit u financua si nga të hyrat nga privatizimi, 
ashtu dhe nga huamarrja totale neto, e cila u përshpejtua ndjeshëm në krahasim me një vit më 
parë. Referuar faktit të kryerjes së shpenzimeve dhe likujdimit të një pjese të tyre, por edhe të 
bllokimit të pagesave korrik gusht 2013 për mungesë të likujditeteve , ku pagesat e bllokuara 
kapin shifrat e rreth 9 miliard lekëve, akti normativ propozon zgjidhjen e pashmangëshme, që 
përveç shkurtimit në maksimumin e mundshëm të shpenzimeve,  rritjen së huamarjes neto të 
brendëshme. Gjithashtu stoku i borxhit Publik i shprehur si raport ndaj vlerësimit të rishikuar 
të PBB për këtë vit pritet të shkojë në shifrat 68.6 % kundrejt 63.8 % e PBB që ishte 
parashikuar në fillim të vitit, ku rritja prej 4.8 % eshtë si rezulat i rritjes prej 2.4 pikë nga 
ndryshimi i akumuluar i PBB nominal per vitin 2013 kundrejt parashikimit fillestar  dhe 2.4 
% si rrjedhojë e rritjes së huamarrjes neto nga buxheti i rishikuar dhe nga rritja e stokut të 
borxhit publik jashtë buxhetit ( kryesisht rritja e borxhit publik të garantuar).   
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 Ligji i buxhetit për vitin 2013 është ndryshuar  dhe me ligjin nr.1/2014 “ Për miratimin e  
Aktin Normativ të Këshillit të Ministrave nr 7, datë 14.12.2013  “Për disa ndryshime dhe 
shtesa në ligjin 119/2013 “ Për buxhetin e vitit 2013”, të ndryshuar.  

Draft ligji është dërguar në Këshill të Ministrave me shkresën nr. 18323 datë 9.12.2013 dhe 
projektakti i ripunuar derguar me shkresën nr.18323/1 datë 18.12.2013. Referuar relacionit 
shoqërues të projekt aktit normativ, argumentet e ndryshimit të buxhetit( rivlerësimit të tijë) 
janë situata e mungesës së fondeve në MMSR për pagesat për personat me aftësi të kufizuar 
dhe ndihmës ekonomike si rezultat i rritjes së numrit të përfituesve për vitin 2013, gjithashtu 
dhe pamjaftueshmërisë së fondeve të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës për 
detyrimet e krijuara për punimet në infrastrukturë nga muaji shtator e në vijim të vitit 2013. 
Këto fonde janë plotësuar nga rishpërndarja e fondeve të përcaktuar në aktin nr. 6, datë 
4.10.2013 duke rritur të ardhurat dhe shpenzimet.  

 

Në drejtim të marrjes së masave për sigurimin e qendrueshmërisë, kredibilitetit të financave 
publike dhe përcaktimin e një kuadri, rregulli fiskal. 

a) Krijimi i një Këshilli Fiskal me statusin e nje autoriteti te pavarur.  

Për vitin 2013 ashtu sikurse në vitet e kaluara buxhetore u konstatua rishikimi i treguesve 
buxhetore gjatë vitit. Specifikisht për vitin 2013 u konstatua se me aktin normativ nr. 6, datë 
4.10.2013 dhe nr. 7, datë 14.12.2013 të KM-ve treguesit e të ardhurave shpenzimeve dhe 
deficitit të përgjithshëm buxhetor u rishikuan dhe konkretisht: 

Të ardhurat buxhetore me buxhetin fillestar u planifikuan në 360.66 miliardë lekë me aktin 
normativ këto të ardhura u reduktuan në 321.9 miliardë lekë duke u pakësuar me rreth 38.7 
miliardë lekë.  

Me aktin normativ nr. 7, datë 14.12.2013 të ardhurat buxhetore u rishikuan përsëri me një 
rritje të tyre në vlerën prej rreth 4 miliardë lekë duke shënuar vlerën prej 325.92 miliardë lekë 
si plan përfundimtar i të ardhurave. 

Nga shqyrtimi i detajuar i ndryshimit të të ardhurave në plan dhe fakt rezulton se të ardhurat 
nga tatim doganat me Aktin normativ nr. 6, datë 04.10.2013 janë pakësuar për 35 .06 milionë 
lekë. 

Për muajt Tetor Nëntor Dhjetor 2013 rezulton tejkalim i të ardhurave të planifikuara për 
kategorinë e të ardhurave nga tatim doganat përkatësisht sipas muajve 101 %, 101.2% dhe 
102.2 % e shprehur ne terma nominale progresive 1.8 miliard lekë, 2.3 miliardë lekë, dhe 4.9 
miliardë lekë.    

Shpenzimet buxhetore nga 409.6 miliardë lekë të miratuara me ligjin e fillim vitit u reduktuan 
me 405.4 miliardë lekë dhe me aktin normativ të KM-ve nr 7, datë 14.12.2013 konstatohet 
nje rritje e shpenzimeve të përgjithshme buxhetore prej 4 miliardë lekë. 
Për disa vite radhazi konstatohet rishikimi i treguesve buxhetorë gjatë ekzekutimit të 
buxhetit, kjo për efekt të  një parashikimi jo realist të ardhurave buxhetore, gjë e cila është 
shoqëruar me reduktimin e shpenzimeve buxhetore gjate vitit  dhe që natyrisht shoqërohet me 
efekte negative në ruajtjen dhe mbajtjen e nje disipline fiskale efektive. 

Një mënyrë e tillë e planifikimit të buxhetit me shkurtime dhe reduktime eventuale afekton ne 
kah negativ jo vetem ne menaxhimin e shpenzimeve publike (krijimi i borxheve te 
prapambetura etj) por nga ana tjetër cënon rëndë edhe proceset e planifikimit te buxheteve në 
terma afatmesem . 

Sa më sipër me synim:   
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-Promovimin e një qëndrueshmërie dhe kredibiliteti të financave publike,  

-Vleresimin e planifikimit dhe performances fiskale, të  projeksioneve  makroekonomike dhe 
parashikimeve buxhetore; 

Kemi rekomanduar që: 

Ministria e Financave të marrë masat për ngritjen e një grupi pune për të shqyrtuar dhe 
analizuar të gjitha faktoret, kushtet dhe të ndërrmarë inisiativën ligjore për ngritjen e një 
Këshilli Fiskal i cili të gëzojë statusin e  nje institucioni publik të pavarur i cili duhet të ketë 
nje pavarësi operacionale shume strikte nga politika  . 

Ky organizëm i pavarur do të shërbejë për të promovuar politika fiskale të qëndrueshme dhe 
efektive dhe është parakusht që të karakterizohet nga nje pavarësi operacionale mjaft strikte e 
rigoroze nga politika dhe nje transparence komunikimi te drejtperdrejte me median.  

Me ligjin nr 57/2014 “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Ekonomik Kombëtar” i cili 
ka hyrë ne fuqi në 2 Korrik të vitit 2014 u krijua Këshilli Ekonomik Kombetar. 

Në nenin 1 të tij sanksionohet qëllimi i krijimit që është: “Garantimi i bashkëpunimit 
institucional dhe të partneritetit publik privat për zhvillimin e politikave ekonomike për 
garantimin e dialogut dhe këshillimit ndërmjet organeve të administratës shtetërore të sektorit 
privat si dhe rritjen në vendimmarrjen publike dhe përfaqësimin e sektorit privat në këtë 
proces. 

Po ti referohemi nenit nr. 2, të ligjit të mësipërm përcaktohet që:  Objekti i këtij ligji janë 
nismat dhe praktikat e organeve të administrates shteterore per ndryshimin e ligjeve dhe 
akteve nenligjore si dhe projektet per ndryshimine politikave te cilat kane ndikim ne fushat e 
ekonomise.  Kryetari i Keshillit Ekonomik eshte Kryeministri. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit vlerëson pozitivisht nismën e ndërmarrë nga qeveria për krijimin e 
këtij Këshilli Ekonomik Kombetar i cili pa dyshim do të shërbejë si nje instrument për 
vendosjen dhe sigurimin e nje dialogu te frytshem midis biznesit e sipermarrjes private dhe 
qeverise.   

Krijimi i këtij organizmi është një hap përpara dhe vlerësohet pozitivisht por KLSH 
nëpërmjet rekomandimit shkon me tutje duke e adresuar këtë cështje në drejtim të sigurimit 
dhe forcimit të një mbikqyrje efektive të legjislativit (Kuvendit) ndaj ekzekutivit (qeverise) 
duke krijuar një organizem publik te pavarur dhe qe gjeneron ekspertiza teknike per ceshtjet 
fiskale sic jane parashikimet fiskale dhe monitorimi i tyre. 

Në gjykimin tonë vende si i yni kane nevoje per oponenca te politikave fiskale pa ndikime te 
politikes dhe qe te jene thellesisht teknike dhe te pavarura.  Nëse ky Këshill Fiskal do të 
ngrihej dhe ekzistonte vite me pare pa dyshim qe do te shmangej fenomeni i krijimit te 
borxheve ndaj bisnesit rrjedhoje e planifikimeve te buxheteve mjaft optimiste jo realiste. 

Theksojme qe risku i planifikimit jo realist te te ardhurave eshte nje risk potencial dhe 
shqyrtimi i këtyre cështjeve nga Keshillit Fiskal si nje trupe e pavarur nga ekzekutivi do te 
minimizonte se tepermi këtë risk. 

Sinjalet per hartim te buxheteve jo realiste u dhane edhe gjatë vitit 2013. Po te analizohen 
korrektimet e buxheteve gjate vitit 2013 rezulton se ne muajin Tetor plani i të ardhurave nga 
Tatim Doganat u korrektua ne ulje për 38.4 miliardë lekë ndërkohë që realizimet e te 
ardhurave tatimore doganore ne tre muajt e fundit te vitit 2013 Tetor-Dhjetor rezultojnë me 
tejkalime. Konstatohet se per dy muaj Tetor-Nentor te ardhurat jane tejkaluar për rreth 4 
miliarde leke dhe vetem muajin në të cilin akti normativ u miratua ne 14 dhjetor konstatohet 
perseri tejkalim i te ardhurave, çka do të thotë që planifikimet e te ardhurave tatimore 
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doganore rezultojne jo realiste, pavarësisht se në analizat e Ministrisë së Financave që 
shoqerojnë aktin normativ te Keshillit te Ministrave theksohet se këto rezultate të tejkalimit të 
të ardhurave tatimore dhe doganore jane për efekt të administrimit efektiv të të ardhurave nga 
dy administratat tatimore dhe doganore. Ky mund te jete nje faktor i cili nuk mund te 
konfirmohet nga KLSH. Referuar Standarteve Ndërkombetare te Auditimit ( ISSAI) KLSH 
“e ka te pamundur te jape opinion” pasi i eshte limituar objekti i auditimit ne drejtim te 
mosdhenjes se dokumentacionit) me impakt pamundesine e kryerjes se auditimeve ne 
administraten tatimore  duke cuar ne deshtimin e kryerjes se auditimeve deshtim i cili eshte 
bere me vetedije nga Drejtuesit e rinj te tatimeve bie kundershtim me Vendimin e Gjykates se 
Apelit nr 83 date 29.10.2013.   

Si rrjedhojë, mbështetur në punën e kryer nga Grupi i Auditimit ne Drejtorine e Pergjithshme 
te Tatimeve dhe rezultatet e auditimit për arsye të kufizimit në shkallë të gjerë të qëllimit të 
auditimit në bazë të argumenteve të përshkruara në Raportin e Auditimi, Kontrolli i Lartë i 
Shtetit nuk mundi te jape nje opinion mbi përputhshmërinë e veprimtarisë së Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve për vitin 2013, me kërkesat dhe kriteret e ligjit nr. 9920, datë 
19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, kryesisht, si 
dhe legjislacionit tjetër në fuqi . 

Po kështu nëse do të analizojme efektet e aktit normativ të KM-ve nr.7, datë 14.12.2013 
konstatohet një rritje e shpenzimeve kapitale të brendshme prej 3 miliardë lekë.  Referuar 
relacionit shoqërues të projekt aktit normativ, argumentet e ndryshimit të buxhetit për 
kategorinë e shpenzimeve kapitale prej 3 miliardë lekë është “financimi i detyrimeve të 
prapambetura të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës” për detyrimet e krijuara për 
punimet në infrastrukturë nga muaji shtator e në vijim të vitit 2013. Alokimi i fondeve në 
vlerën prej tre miliardë lekë të cilat përfaqësojnë detyrime të prapambetura gjykojmë që 
duheshin trajtuar sipas kerkesave te strategjise VKM nr. 50 datë 05.02.2014 dhe burimi i 
financimit të tyre duhej të ishin fondet e financuara nga burime të huaja finacimi (Kredi e 
FMN) në fakt janë financuar nga burime të brendshme financimi cka nenkupton huamarrje 
me burime te brendshme ku % e huamarrjes eshte disa here me e larte se burimet e huaja te 
financimit. Ne kete kuptim konstatohet nje planifikim dhe menaxhim jo eficent i buxhetit.  

Nëse do të ngrihet dhe funksionoje nje Keshill Fiskal i paanshem, indipendent, thellesisht 
teknik dhe i pavarur nga qeveria pa dyshim do te kemi nje menaxhim eficent te financave 
publike. 

Ndryshimi i  ligjit të fillim vitit, ku janë pakësuar si të ardhurat e parashikuara për tu 
arkëtuar ashtu dhe financimi i shpenzimeve për rrjedhojë të planifikimeve optimiste dhe jo 
reale të të ardhurave, por dhe mosrealizimit të të ardhurave progresivisht gjatë vitit 2013 
krahasuar me vitin 2012, tregojnë se nga institucionet përgjegjëse të realizimit të të 
ardhurave, vazhdojnë  planifikimet optimiste dhe jo reale  të realizimit të  tyre, fenomen i 
konstatuar në vitet e fundit, si dhe një nivel i ulet pergjegjësie në realizimin e tyre , fenomen i 
konstatuar dukshëm për vitin 2013.  
 

Mbi ligjishmërinë e përdorimit të fondit të kompensimit në favor të Bashkive dhe Komunave. 

Në ligjin nr. 119/2012 “ Për buxhetin e vitit 2013”   të ndryshuar,  në nenin 15  është 
përcaktuar se: “ Fondi i kompesimit nga totali i transfertës së pakushtëzuar pëdoret nga 
Ministria e Financave në përputhje me kriteret e përcaktuara  në aneksin nr. 2 që i 
bashkëlidhet ketij ligji”, ku në aneksin 2 citohet se “ Kriteret për shpërndarjen e fondit të 
Kompesimit” janë:  
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a.Kompesimi për rishpërshtatjen e kapacitetit fiskal, apo tregues të tjerë jo të saktë në 
përllogaritjen e formulës. 

b.Për nevojat financiare të bashkive dhe komunave. 

c.për konviktet e transferuar në nivel vendor. 

Gjithashtu në fund të aneksit përcaktohet se : “Procedurat për alokimin e këtij fondi 
përcaktohen në udhëzimin nr. 2, datë 06.02.2012 “ Për procedurat standarte të zbatimit të 
buxhetit” si dhe në udhëzimin e zbatimit të buxhetit të vitit 2013. 

Mbështetur në këtë ligj si dhe në fondet e miratuara për fondin e kompesimit në shumën 
162,836  mijë lekë, për vitin 2013  dhe i përdorur  në shumën 100, 500 mijë lekë, ka rezultuar 
se ky fond i është dhënë  disa komunave dhe bashkive për kriterin nr. 2 “Për nevojat 
financiare të bashkive dhe komunave”, të vendosur në ligj dhe që përfaqëson në vetvete një 
kriter shumë të përgjithshëm.  

Referuar mangësive në  procedurat e shpërndarjes së këtij fondi konstatuar nga auditimi për 
vitin 2013 si dhe sasisë së fondit të alokuar krahasuar me transfertën e pakushtëzuar të 
përfituar,  me synim shmangien  praktikave arbitrare të alokimit të  fondit të kompesimit jo 
sipas kritereve të specifikuara,  të cilat mungojnë në aktet në fuqi, kemi rekomanduar që:   

 Në ligjet e buxhetit në vazhdim të përcaktohet si kriter për shpërndarjen e fondit të 
kompesimit nga totali i transfertës së pakushtëzuar, vetëm kriteri  i parë “ Kompesimi për 
rishpërshtatjen  e kapacitetit fiskal, apo tregues të tjerë jo të saktë në përllogaritjen e 
formulës” dhe për këtë kriter për sejcilin rast:  të kapacitetit fiskal, apo treguesve të tjerë, që 
kanë rezultuar të pa saktë në përllogaritjen e formulës, të përcaktohen nenkriteret e llogaritjes 
dhe dokumentacioni i domosdoshëm që duhet të paraqitet për të përfituar shtesën e fondeve. 

Të përcaktohet në ligjin vjetor, se fondi i pa përdorur nga fondi i kompesimit  të transfertës së 
pakushtëzuar për vitin aktual, ti shtohet kësaj transferte në vitin pasardhës. 

Të përcaktohen përqindjet maksimale të alokimit nga fondi i kompesimit referuar transfertës 
së pakushtëzuar të përfituar nga ligji. 

 

Mbi monitorimin e shpenzimeve 
 
Në drejtim të planifikimit dhe zbatimit të shpenzimeve buxhetore nga Ministria e Financave 
për  të gjitha Ministritë dhe Institucionet është monitoruar procesi i zbatimit të kritereve   për 
hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit të përcaktuara këto kritere dhe procedura në 
udhëzimet përkatëse  të dala nga Ministria e Financave për vitin 2013 “Për përgatitjen e 
buxhetit të shtetit dhe fondet speciale”. Nga auditimi rezultoi se nga Drejtoria e Monitorimit 
dhe Zbatimit të Buxhetit  ka mbikëqyrje  dhe vlerësime për raportet e paraqitura nga 
institucionet përkatëse, monitorim ky që do ti shërbejë për rrjedhojë procesit të planifikimit 
për vitin pasardhës. Për këtë proces janë hartuar raporte monitorimi periodike dhe vjetore nga 
ministritë dhe institucionet të cilat janë dërguar zyrtarisht në Ministri të Financave dhe 
njëkohësisht janë publikuar në faqen ëeb të çdo institucioni.  
Për raportet e paraqitura gjatë vitit nuk është zbatuar neni 65 i Ligjit nr 9936 date 26.06.2008 
sipas te cilit: Ministri i Financave i paraqet për informim Këshillit të Ministrave dhe Kuvendit 
një kopje te raporteve të monitorimit dhe të zbatimit të buxhetit, brenda një muaji  pas 
përfundimit te periudhës se raportimit. Ky raportim bëhet nëpërmjet publikimit  në faqen e 
çdo ministrie si dhe në linkun e Ministrisë së Financave për komentet dhe vërejtjet që kjo e 
fundit ka paraqitur në lidhje me raportet e monitorimit periodike që institucionet kanë 
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paraqitur .  Raportimi në zbatim të nenit 65 është bërë vetëm për vitin 2013 ku raporti i 
monitorimit ka qenë pjesë e “ Raportit për buxhetin faktik të vitit 2013”. 
 Mbi analizën e raporteve të monitorimit dhe realizimit të produkteve nga ana e 
institucioneve   
Nga Ministria e Financave në drejtim të realizimit të monitorimit dhe hartimit të  raporteve 
për to kanë dalë udhëzimet përkatëse, ku përmendim :  
1. Në udhëzimin e Ministrisë së Financave  nr.2 Datë 06. 02. 2012 “Për procedurat standarde 
të zbatimit të buxhetit”, kapitulli VI.” Raportet e monitorimit”, pika 253 theksohet 
:“Rregullat për raportimin mbi performancën gjatë zbatimit të buxhetit specifikohen në 
mënyrë të detajuar, në Udhëzimin e Ministrit të Financave. Raportet e monitorimit duhet të 
përfshijnë informacion mbi arritjet në terma sasiore dhe vlerore të produkteve të realizuara; të 
identifikojnë mosarritjet dhe të shpjegojnë shkaqet e tyre duke propozuar në të njëjtën kohë 
masa për përmirësimin e situatës”. 
 
Mbështetur në  përcaktimet sa mësipër si dhe referuar analizimit të  raporteve të monitorimit 
të paraqitur  nga institucionet dhe ministritë në Ministri të Financave japim këto konkluzione  
të përgjithshme: 
a. Në analizën e bërë të institucioneve për realizimin e programeve dhe realizimin e 
produkteve në lidhje me realizimin e objektivave të programit nuk ka një standardizim të 
paraqitjes së këtyre analizave. 
b. Nga raportet e monitorimit nuk del analiza e ndryshimeve të produkteve të programeve nga 
planifikimi fillestar si rezultat i : 1. shtesa të fondeve buxhetore  me akte ligjore apo 
nënligjore; 2. shkurtimeve të fondeve buxhetore  me akte ligjore apo nënligjore; 3. ndryshime 
të fondeve buxhetore brenda programeve, ku ndryshohen emërtimet e projekteve apo 
produkteve; 4. ndryshime të fondeve buxhetore si rezultat i transferimeve të fondeve nga 
programi në program, duke ndryshuar kështu sasinë e produkteve apo kostot e tyre.  
c. Në analizat e raporteve të monitorimit kur flitet për realizimin e produkteve jo gjithnjë 
jepet kjo analizë në terma sasiorë dhe vlerorë, për të parë realizimin e kostos për njësi , 
tregues i rëndësishëm në menaxhimin e shpenzimeve të institucionit për realizimin e 
objektivave të programeve përkatëse. Në udhëzimin e monitorimit për këtë problem  ndër të 
tjera theksohet : “Sistemi i monitorimit monitoron realizimin e produkteve. Në këtë pikë 
performanca – të mirat dhe shërbimet e realizuara – lidhet direkt me shpenzimet. Monitorimi 
lidhet si me njësitë e produkteve të realizuara dhe me shpenzimet (dhe për këtë arsye dhe me 
koston për njësi). Të dhënat në lidhje me sasinë e produktit të realizuar pa të dhëna në lidhje 
me shpenzimet (ose të dhëna në lidhje me shpenzimet pa të dhëna në lidhje me njësitë e 
produktit) nuk sigurojnë informacionin e nevojshëm për një vlerësim domethënës të 
performancës në realizimin e shërbimeve publike” ( paragrafi 2.3 “Përfundimi i Ciklit” ). 
d. Në raportet e monitorimit kryesisht në institucionet që me VKM dhe me aktin normativ nr. 
6 , datë 4.10.2013 janë ndryshuar struktura e programeve të tyre,  nuk përputhen të dhënat 
midis  aktrakordimeve për planin përfundimtar të ministrisë, raportit të monitorimit dhe 
raportit të konsoliduar të nxjerrë nga thesari, kjo për vetë faktin  dhe kryesisht se nuk është  
zbatuar  në të gjitha linjat sa mësipër pika 23 e urdhrit të Ministrit të Financave nr. 29,datë 
24.12.2013 “ Për procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të Buxhetit për vitin 2013”, ku 
rakordimi për buxhetin do të bëhej me ministritë dhe institucionet aktuale. Referuar kësaj 
situate nuk mund të japim opinionin mbi saktësinë e realizimit të fondeve të ministrive të 
raportuara në raportet e monitorimit të ministrive. Për këtë do  të marim në konsideratë vetëm  
komentet e bëra nga MF për këta tregues.  
 
 Mbi raportet e monitorimit të ministrive dhe komentet e MF për to.  
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Nga grupi i auditimit u audituan me zgjedhje disa institucione kryesore , dhe nga ky auditim 
rezultoi:  
Ministria e Drejtësisë  
Kjo ministri ka menaxhuar  9 programe dhe ka një realizim të fondeve referuar raportimit të 
bërë në raportet e saja të monitorimit  prej 95 %. Ka  ndryshim midis raportit të monitorimit 
të Ministrisë së Drejtësisë  dhe raportit të Ministrisë së Financave paraqitur në Këshill të 
Ministrave  
Jo për të gjitha realizimet e produkteve jepen arësyet e mos realizimit dhe masat që duhen të 
merren për të ardhmen. Nuk jepet lidhja midis realizimit të produkteve në sasi dhe vlerë për 
të nxjerrë konkluzionin e kostos për njësi produkti. 
Në drejtim të realizimit të fondeve buxhetore pavarësisht përqindjes prej 95 % të realizimit 
theksojmë se vetë buxheti i vitit 2013 për Ministrinë e Drejtësisë ka pasur problematikën e 
këtij buxheti, të krijuar për shkak të pamjaftueshmërisë së fondeve buxhetore, duke sjellë për 
pasojë mbartjen e detyrimeve të prapambetura në vlerë totale rreth 229.4 milionë lekë, nga të 
cilat: a. 113.7 milionë lekë konsiston në mos financimin plotësisht të kontributi të shtetit 
shqiptar për projektet me bashkëfinancim me BE-në në sistemin e burgjeve dhe p/burgimet e 
reja; b. 115.6 milionë lekë kryesisht detyrime të mbartura për energjinë, ujë, vendime 
gjyqësore si dhe detyrime kontraktuale për mallra e shërbime. 
Programi buxhetor më i prekur nga mungesa e theksuar e fondeve ka qenë sistemi i burgjeve, 
me një vlerë totale detyrimesh financiare të mbartura prej rreth 106.8 milionë lekë, nga të 
cilat investime 6.6 milionë lekë dhe shpenzime operative 100.2 milionë lekë te cilat 
konsistojnë në detyrime për energjinë elektrike.  
Në vitin 2013 sistemi i drejtësisë u përball më një borxh financiar të konsiderueshëm të 
Shtetit Shqiptar për: 1. Ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të gjykatës Europiane për të 
drejtat e njeriut në vlerë totale 647 milionë lekë; 2. Shpenzimet administrative të Gjykatës së 
Arbitrazhit rreth 38 milionë lekë. 
 
Ministria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave  
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, për vitin 2013, 
administroi dhe menaxhoi fonde publike sipas shtatë programeve të miratuara.  
Kjo ministri paraqitet me një realizim prej 100.8%. 
Referuar komenteve të bëra nga specialistja e buxhetit në Ministri të Financave për treguesit 
buxhetorë të  MBZHRAU, ka rezultuar se fondet e buxhetit janë pakësuar nga plani fillestar  
për 952.1 mijë lekë dhe ka një mosrakordim me fondet e paraqitura të ministrisë për  faktin 
në shpenzimet korrente dhe kapitale. Për mospërputhjet në shpenzimet kapitale jepet 
argumenti për mospërputhje nga financimi i huaj .Gjithashtu jepet komenti se MBZHRAU ka 
dhënë të dhëna të ndryshme faktike për realizimet e programeve në tabela të ndryshme. 
 
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, për vitin 2013, administroi dhe menaxhoi fonde 
publike sipas 7 programeve të miratuara.  
Nga ana e specialistes së buxhetit në MF është komentuar fakti i mos përputhjes së treguesve 
buxhetore. 
Për Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës, buxheti i planifikuar për vitin 2013 për 7 
programet buxhetore, gjatë vitit 2013 është realizuar në masën 79 % ndaj buxhetit vjetor. Ky 
nivel realizimi i buxhetit të MTI në total vjen si rezultat i realizimit të ulët në buxhetin e 
financimit të huaj. 
Gjithashtu nga Ministria e Financave në raportin e monitorimit  janë paraqitur disa 
problematika kryesore për këtë ministri të cilat janë: 
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Një nga problematikat kryesore që ka shoqëruar zbatimin e buxhetit të vitit 2013 është mos 
mbulimi me financimin e nevojshëm për disa objekte rrugore që kanë përfunduar, ose për 
objektet në proces ndërtimi (ku janë tejkaluar ndjeshëm vëllimet fizike të punimeve mbi 
planin vjetor në vlerën 11.9 miliardë lekë. Kjo ka vënë në vështirësi ecurinë e mëtejshme të 
kontraktorëve për përfundimin në kohë të objekteve.  
Me mbylljen e vitit 2013 për sektorin rrugor kontratat e lidhura në proces zbatimi dhe me 
punime të kryera kanë krijuar një detyrim ndaj kontraktorëve në shumën 14.4 miliardë lekë 
sipas zërave: 
-Shpronësime   1.1 miliardë lekë; 
-Vendime gjyqësore  426 milionë lekë; 
-TVSH & Kosto Lokale 1.02 miliardë lekë; 
-Projekte me fin. brendshëm 11.4 miliardë lekë; 
-Projekte me fin. të huaj 451 milionë lekë. 
Këto janë detyrime të akumuluara nga vitet e kaluara (2009-2013) për shkak të mungesës së 
buxhetit, ndërkohë që ka vazhduar lidhja e kontratave të reja pa u financuar dhe mbyllur më 
parë ato ekzistueset. Ky konstatim i vërejtur në mënyrë të vazhdueshme dhe nga auditimi i 
KLSH në auditimet për vitet e fundit.  
Në sektorin hekurudhor prej vitesh ka pasur një mungesë të theksuar investimi në 
infrastrukturën hekurudhore dhe mjetet e transportit pa llogaritur detyrimet e vjetra të kësaj 
ndërmarrjeje të akumuluara ndër vite ndaj të tretëve, si dhe për shlyerjen e kredive të vjetra. 
Investimet buxhetore për këtë ndërmarrje kanë ardhur duke u ulur nga viti në vit, në vitin 
2013 kanë qenë në vlerën 95 milionë lekë duke mos garantuar as kushtet minimale të sigurisë 
së transportit në këtë sektor. Kjo ulje vjen si rezultat i uljes së vazhdueshme të tavaneve 
buxhetore për MTI dhe prioritetit të politikave të qeverisë në këto vite. 
 
Ministria e Arsimit dhe Sportit  
Ministria e Arsimit dhe Sportit, për vitin 2013, administroi dhe menaxhoi fonde publike sipas 
7 programeve të miratuara.  
Analiza e buxhetit të kësaj ministrie nuk përmban përdorimin e fondeve jashtë buxhetore i 
cili sipas evidencave të konsoliduara  është në shumat 4,186,478 mijë lekë,  dhe nuk është 
përfshirë në realizimin e produkteve.  
Realizimi i buxhetit vjetor për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, në total, për vitin 2013, është 
rreth 98.9 % sipas raportit të MAS. 
Megjithë realizimin e kënaqshëm të treguesve buxhetorë në këtë ministri është e rëndësishme 
të paraqesim problematikën e kësaj ministrie si rezultat i mungesës së fondeve buxhetore të 
alokuara në masën dhe nevojat për fonde buxhetore për realizimin e veprimtarisë 
institucionale të programeve. Këtë problematikë të prezantuar dhe nga Ministria e Financave 
po e paraqesim si më poshtë vijon: 
-Fondet e planifikuara për arsimin në grupin e shpenzimeve korrente, në masë të 
konsiderueshme përdoren për mbulimin e shpenzimeve për transportin e mësuesve dhe 
nxënësve që punojnë e mësojnë jashtë vendbanimit të tyre. Pamjaftueshmëria e burimeve 
financiare në 2013 krijoi detyrime të akumuluara, në masën 110 milion lekë.  
-Në zbatim të Vendimit nr. 107, datë 10.2.2010 të Këshillit të Ministrave “Për botimin, 
shtypjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore, të sistemit arsimor parauniversitar”, 
përfitojnë kompensim te teksteve shkollore shtresat në nevojë. Nga të gjitha kategoritë e 
cituara në VKM ishin planifikuar të përfitonin kompensim të çmimit të teksteve shkollore 
rreth 120,000 nxënës dhe konform vendimit sa më lart, kompensimi i çmimit të teksteve 
shkollore u trashëgua si detyrim në masën 40 milion lekë për vitin 2014.   
- Në zbatim të Vendimit nr. 672 datë 78.2013 “Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e 
konvikte, bursat e shtetit dhe pagesat e nxënësve e të studentëve, në institucionet arsimore 
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publike, për vitin shkollor 2013- 2014”, u detajuan fondet buxhetore për njësitë e qeverisjes 
vendore ku përfitonin bursa kuota ushqimore rreth 4200 deri 4600 nxënës, si dhe rreth 8 000 
studentë në institucionet publike të arsimit të lartë. Nga mospërmbushja e këtij detyrimi në 
vitin 2013 mbetën pa u paguar bursat në IAL publike në masën prej 30 milion lekë.   
- Në programin buxhetor Planifikim Menaxhim,Administrim mbetën pa u paguar detyrimet 
për shërbimet nga të tretë për energji elektrike, ujë të pijshëm, telefon, si dhe shërbime për 
udhëtim e dieta të titullarëve e punonjësve të sistemit të arsimit duke e çuar detyrimet e 
krijuara për këtë grup shpenzimesh në masën prej 3.5 milion lekë.  
- U krijuan dhe detyrimet e pagesave të bashkëpunëtorëve të Maturës Shtetërore 2013, në 
masën 56 milion lekë. 
- Në të gjithë sistemin arsimor, u trashëgua nga viti 2013 një borxh i akumuluar nga vendimet 
gjyqësore në masën 203 mijë lekë, të cilët përfaqësojnë kryesisht vendime për largime të 
padrejta nga puna si dhe kontrata të pazbatuara.   
-Me buxhetin e akorduar për shpenzime kapitale, për vitin 2013 në masën 3.7 miliardë lekë, u 
arrit të paguheshin një pjesë e kontratave të nënshkruara të viteve të mëparshme, por 
detyrimet për shpenzime kapitale në sistemin arsimor, qe u trashëguan dhe për vitin 2014, në 
total kapën vlerën prej rreth 2,7 miliardë lekë ose 80% të buxhetit të shpenzimeve kapitale të 
vitit 2014. Këto detyrime përfaqësojnë kryesisht kontrata për ndërtime/rikonstruksione 
shkollash të arsimit parauniversitar dhe të lartë, të cilat pjesërisht po likuidohen me buxhetin 
2014 dhe pjesërisht do të likuidohen nga borxhi. Kjo situatë tejet problematike e detyrimeve 
të trashëguara të shpenzimeve kapitale, beri që një pjesë e e konsiderueshme e objekteve 
shkollore të cilët duhet te ishin dorëzuar të mbeten të papërfunduara, duke cenuar jo vetëm 
mbarëvajtjen e procesit mësimor por njëkohësisht duke shkaktuar edhe kosto shtesë për 
MAS, pasi paguheshin ambiente me qira apo shpenzime transporti për një periudhë më të 
gjatë se ajo e planifikuar. 
Ministria e Shëndetësisë. 
Ministria e Shëndetësisë, për vitin 2013, administroi dhe menaxhoi fonde publike sipas 4 
programeve të miratuara. Realizimi i fondeve buxhetore është në nivelin 98.2 %. 
Referuar përdorimit të fondeve buxhetore sipas programeve rezulton se 90.5 % të totalit të 
shpenzimeve faktike të vitit 2013, janë përdorur në programet e shërbimeve të kujdesit 
shëndetësor parësor dhe dytësor. 
Buxheti i planifikuar në fillim të vitit prej 29,673,390 mijë lekësh, pësoi një ulje prej 808,000 
mijë lekësh gjatë rishikimit të buxhetit 2013. 
Buxheti i investimeve  me financim të brendshëm për vitin 2013 prej 691,540 mijë lekësh 
ishte në nivelet më të ultë  të viteve të fundit. 
Si pasojë e këtij financimi të ulët, disa nga prioritetet e rëndësishme dhe jetësore që ka kjo 
ministri nëpërmjet zbatimit të politikave të programeve të saj, nuk u realizuan për shkak të 
mungesës së fondeve . Në vetë raportet e monitorimit janë pasqyruar disa më kryesoret të 
cilat çuan në mos realizimin e produkteve, si më poshtë vijon: 
1.“F.V pajisje hotelerie për Neurologjinë dhe godinën e bunkerit të shërbimit të 
Neurokirurgjisë në QSU Tiranë” me vlerë të përafërt 30 milionë lekë. 
2.“F.V pajisje mjekësore dhe pajisje hotelerie për Maternitetin dhe Kirurgjinë e re të spitalit 
Elbasan faza II” me vlerë 92 milionë lekë. 
3.“F.V pajisje hotelerie për godinën e spitalit  S.U “Shefqet Ndroqi” Tiranë faza II” me vlerë 
130 milionë lekë. 
 4.“Rikonstruksion i godinës së Maternitetit të spitalit Gjirokastër” me vlerë 95 milionë lekë. 
5.“Ndërtimi i Maternitetit të Ri dhe shtesë kati për Kirurgji+Pathologji në sp.Sarandë” me 
vlerë 217 milionë lekë. 
Instituti i Sigurimit dhe Kujdesit Shëndetësor (ISKSH) me ligjin e ri “Mbi Sigurimet 
shëndetësore” (hyrë në fuqi 2013) duhet të kishte bërë hapa më të shpejtë për zhvillimin e 
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kontraktimit klinik mes ISKSH-së dhe spitaleve  që do të sillte një frymëmarrje më të madhe 
për financimin e spitaleve.  
Gjithashtu Ministria e Shëndetësisë duhet të konsideronte disa projekte ndërkombëtare ( të 
financuara nga Banka Botërore), sidomos për shpërndarjen dhe strukturën e spitaleve në 
Shqipëri dhe planin për racionalizimin e shërbimit shëndetësor. 
Zbatimi në praktikë i tyre do të sillte një ribalancim të shërbimeve mes spitaleve rajonale dhe 
të rretheve si dhe decentralizimin e disa shërbimeve të cilat aktualisht jepen vetëm në Spitalin 
Universitar “Nënë Tereza” në Tiranë, pra zbutjen e presionit/çlirimin nga kufizimet e 
burimeve dhe minimizimin e kostove oportune për pacient, duke rritur eficiencën e 
financimeve buxhetore. 
Përveç kësaj, buxheti i spitaleve prej 14 miliardë lekësh, ndonëse diçka më i madh se 1 vit më 
parë nuk solli ndonjë përmirësim në mbarëvajtjen e spitaleve.  
Buxheti i vitit 2013  jo vetëm nuk ndihmoi në realizimin e objektivave prioritare, por  thelloi 
dhe borxhet e mbartura në fillim të 2013 prej rreth 2.2 miliardë lekë me gati 2 miliardë lekë të 
tjera. 
Me fillimi e vitit 2014, Ministria e Shëndetësisë trashëgoi një borxh prej 4.2 miliardë lekësh, 
të barabartë me 68 % të fondit për shpenzime mallrash dhe shërbimesh (art.602), të spitaleve 
për vitin 2013. 
 
VII. PËR PËRGATITJEN DHE SAKTËSINË E RAPORTIT VJETOR TË 
KONSOLIDUAR TË ZBATIMIT TË BUXHETIT  
 
Në ligjin nr 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë” neni 62 e 63 përcaktohet që: 
Neni 62. Ministri i Financave paraqet brenda muajit Maj për miratim në Këshillin e 
Ministrave raportin vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit të shoqëruar me një 
informacion për arritjen e objektivave , situatën e menaxhimit dhe kontrollit të brendshem 
financiar dhe auditimit të brendshëm. Një kopje e raportit i dërgohet i dërgohet Kontrollit të 
Lartë të Shtetit. 
Neni 63. Këshilli i Ministrave brenda muajit qershor dërgon në Kuvend raportin vjetor të 
konsoliduar të zbatimit të buxhetit i cili përmban:  
1. Llogaritë e konsoliduara vjetore të për transaksionet financiare të shtetit. 
2. Raportin për zbatimin e buxhetit vjetor në nivelin e fondeve të miratuara.  
3. Raportin për borxhin publik dhe përbërjen e tij. 
4. Raportin për perdorimin e fondit rezervë dhe kontigjencës. 
5.Informacion për arritjen e objektivave situatën e menaxhimit dhe të kontrollit të brendshëm 
financiar dhe auditimit të brendshëm. 
Nga verifikimi i kryer mbi zbatimin e nenit 62 rezultoi se me shkresën nr. 8099/1 datë 
30.05.2014 është dërguar ky raport në Këshillin e Ministrave dhe në Kontrollin e Lartë të 
Shtetit ku protokolli i hyrjes në KLSH mban datën 557/3 24.06.2014. 
Bazuar sa me siper është nxjerre VKM nr 448, datë 9.07.2014 “Për propozimin e projektligjit 
“ Për miratimin e buxhetit faktik të shtetit të vitit 2013”, relacioni përkatës teksti i 
projektligjit së bashku me materialet që e shoqërojnë atë: 
1. Raport  per situatën makroekonomike dhe buxhetore për vitin 2013 
2. Mbi realizimin e disa treguesve kryesore qe lidhen me borxhin shtetëror për periudhën 
01.01.2013-31.12.2013  
3. Mbi përdorimin e fondit rezervë dhe të kontigencës së buxhetit të vitit 2013. 
4. Informacion për kontrollin e brendshëm financiar publik në njësitë e qeverisjes së 
përgjithshme për vitin 2013. 
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Po kështu me shkresën nr 2544/1 datë 31.07.2014 të Kuvendit “Dërgohet për mendim 
projektligji “Për miratimin e buxhetit faktik të shtetit për vititn 2013 “ prot ne KLSH nr 557/4 
datë 31.07.2014 është derguar ky Projekt ligj Kontrollit të larte te Shtetit. 
Nga shqyrtimi i Raportit qe shoqëron projekt ligjin u konstatuan disa pasaktësi ne kapitullin 
“Analiza e realizimit te shpenzimeve buxhetore” si: Shpenzimet korrente jane për vitin 2013 
perfaqësonin 24.2 % të PBB-së ne fakt janë vendosur 23.6 % dhe ne vend te vitit 2012 është 
vendosur 2013. Tek shpenzimet e personeli konstatohet lapsus eshte vendosur vitit 2013 
duhet 2012. Për shpenzimet e subvencioneve është relatuar që rezultojnë të pa realizuara në 
fakt nga auditimit rezultojnë me tejkalim 100.3 % e planit. Tek analiza e shpenzimeve 
kapitale eshte vendosur viti 2012 duhet 2013 etj.  
Të ardhurat dhe shpenzimet e buxhetit faktik në vitin 2013 deficiti si dhe burimet e financimit 
të tij, refereruar projektligjit te paraqitur ne Kuvend me shkresat e mësipërme rezultojnë: 

 
 

Në milionë lekë 
I. BUXHETI I SHTETIT  
- Të ardhurat gjithsej 268,706 
- Shpenzimet gjithsej 322,067 

 II. BUXHETI I  SIGURIMEVE  SHOQËRORE  
- Të ardhurat 95,717 
- Shpenzimet 95,597 

III. BUXHETI I SIGURIMEVE SHËNDETËSORE  
- Të ardhurat 16,448 
- Shpenzimet 30,147 

IV. DEFICITI BUXHETOR -66,940 
- Financimi i deficitit buxhetor 66,940   
 Nga i cili:  

I brendshëm                                56,129 

A) Me instrumente financiare 46,298 
1.Kredi marrje nga pushtetit Qendror  46,196 
- Bono Thesari -4,586 
- Obligacione Qeveritare 2 ,3, 5,7,10 vjeçare 50,782 
2. Kredimarrje nga pushteti vendor                                                                             102 
B) Të ardhura nga privatizimi,  
Ku pagesa e prapambetur e TVSH së rimbursueshme Kurum. 

16,703 
-3.473 

C) Të tjera -3,399 
- Ndryshimi gjendjes arkës -9,618 
- Të tjera 6,219 
2. Financimi i jashtëm neto 
 

10,811 

 
LLOGARITË E KONSOLIDUARA VJETORE DHE PËRMBLEDHËSJA E TYRE. 
 
Për vitin 2013, Ministria e Financës ka nxjerrë Udhëzimin nr. 29, datë 24.12.2013 “Për 
procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të buxhetit të vitit 2013”, dërguar Degëve të 
Thesarit në rrethe, në të cilën përcaktohen datat e mbylljes dhe rakordimit të shpenzimeve 
dhe të ardhurave.  
Edhe për këtë vit, sikundër disa vite më parë Ministria e Financës nuk ka përpiluar 
përmbledhësen e llogarive të konsoliduara vjetore, por vetëm mbylljen e llogarive vjetore të 
buxhetit të vitit 2013, të gjeneruar nga Degët e Thesarit në rrethe. Që nga viti 2011, 
përgjegjësia për konsolidimin e llogarive vjetore dhe nxjerrjen e bilancit patrimonial të shtetit 
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në këtë institucion është shpërndarë në 2 drejtori të ndryshme të këtij institucioni dhe  sejcila 
prej tyre ka vështirësitë e veta, të shprehura në përgjigjet e pyetësorëve për këtë qëllim. 
1. Për Drejtorinë Operacionale të Thesarit vështirësitë qëndrojnë në: 
a. Përfshirjen e plotë të gjithë stafit të Drejtorisë së  Përgjithshme të Tatimeve në përdorimin 
dhe implementimin e programit të sistemit të Thesarit dhe prodhimin e informacionit, 
nëpërmjet raporteve të konfiguruara për pasqyrat financiare, në bazë të cilave bëhet 
konsolidimi automatik i entiteteve qendrore, vendore, ISSH dhe ISKSH  nga të dhënat 
kontabël të çdo institucioni të rakorduara nga degët e Thesarit. 
b. Në bazë të udhëzimit nr. 10, datë 27.02.2008, pika 4 “Vazhdimi i proçesit të hartimit të 
Pasqyrave Financiare”, përmbledhësja e llogarive vjetore nga kjo drejtori do të kryhet mbi 
bazën e një “udhëzimi të posaçëm” për  përgatitjen e pasqyrave financiare mbi bazën 
“modified accrual” . Në zbatim të ligjit nr. 9936, datë 28.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 
buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Njësia Qendrore e Harmonizimi Menaxhimit 
Financiar dhe Kontrollit të Brendshëm duhet të hartojë udhëzimin e metodologjisë së 
kontabilitetit, e që deri më sot ky udhëzim nuk është hartuar.  
c. Drejtoria e Proçesimit të Biznesit të Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë, ka përcjellë 
tek degët e Thesarit procedurat teknike të hedhjes së aseteve fikse dhe inventarët e debitorëve 
dhe kreditorëve. Pasqyrat financiare të konsoliduara e të gjeneruara nga Sistemi Informatikë 
Financiar i Qeverisë nuk pasqyrojnë gjendjen reale financiare të  Qeverisë, sepse rezultojnë 
diferenca midis Pasqyrave  Fizike të dorëzuara nga institucionet buxhetore në degët e thesarit 
dhe pasqyrave financiare  të gjeneruara nga Sistemi Informatikë Financiar i Qeverisë, që 
konsistojnë në: 
 - Në pasqyrat financiare të gjeneruara nga sistemi  pasqyrohen  shpenzimet faktike të 
vitit, ndërsa në pasqyrat fizike të institucioneve buxhetore pasqyrohen detyrimet e 
konstatuara dhe të papaguara si, pagat dhe sigurimet shoqërore e shëndetësore apo detyrimi 
për tatimin mbi të ardhurat, që konstatohen si shpenzime në muajin dhjetor të vitit dhe 
paguhen me buxhetin e vitit të ardhshëm; 
 - Në pasqyrat financiare të gjeneruara nga sistemi  pasqyrohen arkëtimet e 
vitit, ndërsa në pasqyrat fizike të institucioneve buxhetore pasqyrohen të drejtat e konstatuara  
dhe të pa arkëtuara nga vitet  e mëparshme siç janë debitorët; 
  - Në sistem nuk ekziston regjistrimi i  llogarisë 531"Vlera të tjera", që pasqyrohet në  
pasqyrat fizike  të institucioneve buxhetore dhe llogaria e borxhit nuk ka të pasqyruar 
gjendjen e stokut, para se të përdorej sistemi; 
 - Në sistem nuk ka manual për regjistrimin e institucioneve  me vetëfinancim dhe nuk 
pasqyrohen bilanci i njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve me donatorë  të huaj, të 
cilat nuk veprojnë me skemë  e thesarit. Gjithashtu Aparati i Ministrisë së Financave nuk ka 
përfunduar akoma rakordimin e bilancit për vitin 2012 dhe 2013 në sistem, sepse duke qenë 
institucion pilot, zbaton Modulin e Aseteve Fikse, pra nuk zbaton procedurat që jepen në 
manualin “Për regjistrimin e shtesave dhe pakësimeve të aseteve fikse të institucioneve 
buxhetore” që zbatojnë degët e thesarit. 
2. Për Njësinë Qendrore të Harmonizimi dhe Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit të 
Brendshëm vështirësitë qëndrojnë:  
 a. Në fillim të vitit 2011, kanë marrë  përgjegjësinë e metodologjisë së kontabiliteti, 
por pa u shoqëruar me strukturë mbështetëse. Megjithëse është kërkuar vazhdimisht për të 
krijuar një sektor kontabiliteti me 3 persona, kjo gjë nuk është realizuar.  Pavarësisht se 
rregullat në fuqi të kontabilitetit publik, bazohen në klasifikimin ndërkombëtar të FMN (GFS 
2001), të unifikuara me klasifikimin buxhetor që në vitin 2003 dhe që zbatohen në të gjitha 
vendet në zhvillim, NJQH/MFK, pas miratimit të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 dhe në 
zbatim të letër politikave të KBFP 2009, ka aplikuar vazhdimisht për asistencë të huaj për 
rishikimin e rregullave të kontabilitetit dhe hartimin e pasqyrave financiare në drejtim të 
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përmirësimit të mëtejshëm të tyre.  Me programin IPA 2013, është arritur të kaloheshin dy 
etapat e para të konkurrimit për projekte, por ky projekt nuk është përfshirë në fazën e 
prioriteteve të Ministrisë së Financave.  
 b. Në strategjinë e financave publike 2014-2020, ky projekt u përfshi përsëri dhe kjo 
njësi është në bisedime me SECO për metodologjinë e kontabilitetit publik(pjesë e së cilës 
është sektori i kontabilitetit, përndryshe nuk mund të fillojë ky projekt).  
 c. Metodologjia e kontabilitetit publik ka referencë ligjin “Për kontabilitetin” lidhur 
me parimet bazë të kontabilitetit dhe  gjuhën kontabël të pasqyrave financiare; ligjin nr. 9936, 
datë 26.06.2008, neni 61, 62 të cilët përcaktojnë bazën e kontabilitetit publik dhe strukturën 
që harton pasqyrat financiare të shtetit, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 6 që autorizon 
Ministrin e Financave për nxjerrjen e udhëzimeve dhe pas diskutimeve me asistencën e huaj, 
u vendos të mos hartohej ligj i veçantë për kontabilitetin publik, sepse në ligjin nr. 9936 “Për 
sistemin buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, neni 61 citohet... “Sistemi i thesarit mban 
kontabilitetin e shtetit dhe është pjesë e kontabilitetit publik, pra është përgjegjës për mbajtjen 
e llogarive të shtetit dhe përgatitjen e raporteve periodike dhe vjetore të zbatimit të buxhetit”. 
Në nenin 62 të tij përcaktohet: “Ministri i Financave nxjerr, për të gjithë nëpunësit autorizues 
të njësive të qeverisjes qendrore, vendore dhe të fondeve speciale udhëzim për mbylljen e 
vitit buxhetor dhe për publikimin e pasqyrave financiare”.  Juridikisht aktet ligjore dhe 
nënligjore mbeten në fuqi për sa kohë që një akt i të njëjtit nivel nuk i shfuqizon 
nominalisht/specifikisht.  
  d. Akti nënligjor i fundit për përgatitjen e llogarive vjetore është udhëzimi nr. 29, 
datë 24.12.2013 “Për procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të buxhetit të vitit 2013”, i cili 
fokusohet në informacionin që duhet të përmbajë pasqyra e konsoliduar e të ardhurave dhe 
shpenzimeve të qeverisjes së përgjithshme dhe ka lënë në fuqi udhëzimet e mëparshme të 
Ministrit të Financave për përgatitjen e pasqyrave vjetore të njësive të qeverisjes së 
përgjithshme. Në pikën 36 të udhëzimit “Rakordimi, mbyllja e llogarive të tjera vjetore të 
njësive dhe hartimi i pasqyrave financiare, do të vazhdojë të kryhet në bazë të Udhëzimit nr. 
14, datë 28.12.2006 dhe nr. 26 datë 27.12.2007 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave 
financiare vjetore për institucionet qendrore, vendore dhe njësitë që varen prej tyre si dhe të 
njësive të zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatorë të huaj”, ndryshuar me 
udhëzimin nr. 10, datë 27.02.2008”.  
 e. Lidhur me përputhshmërinë e informacionit që disponon sistemi (SIFQ) në raport 
me bilancet apo përmbledhësen e tyre, nuk ka asnjë kërkesë ligjore që detyron një përputhje 
të tillë, as në ligj  dhe as me udhëzim. Sistemi mbahet dhe administrohet nga Sistemi i 
Thesarit dhe në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 tregohet qartë çfarë regjistrohen në të. Në 
udhëzimin  nr. 29, i vitit 2013 specifikohet  statusi i sistemit (SIFQ), pra pika 37 “Degët e 
thesarit gjenerojnë nga sistemi brenda datës 1 Shkurt 2014, informacionin financiar 
disponibël/pasqyra financiare vjetore për njësitë e qeverisjes së përgjithshme. Ky informacion 
shërben si referencë për nëpunësit zbatues gjatë procesit të hartimit të pasqyrave financiare të 
institucioneve që përfaqësojnë. SIFQ, pavarësisht infrastrukturës së ngritur, nuk ka si të 
kuadrojë me bilancet, përderisa regjistron aktualisht vetëm transaksionet financiare të 
qeverisë dhe jo flukset ekonomike apo transaksionet e këmbimit në natyrë. Pra nuk ka 
elemente të administrimit të aktiveve afatshkurtra jo financiare. Nga ana tjetër, nuk është 
paraqitur asnjë dokument në NJQH/MFK nga ana e Sistemit të Thesarit apo nga Auditet, 
lidhur me diferenca midis SIFQ dhe informacionit të përmbledhur në mënyre manuale/excel 
ose sistem tjetër, të vërtetuara e që rrjedhin nga difekte të metodologjisë kontabël. Në se një 
dokument i tillë do të paraqitej nga thesari, do të duhej të ishte firmosur nga Drejtuesi 
Operacional i Thesarit dhe Administratori i SIFQ. Duhet të kishte info të detajuara për numra 
llogarish kontabël, diferenca vlerore midis informacionit të hartuar/përftuar nga dy sisteme të 
ndryshme kalkulimi (manuale dhe informatike), për çdo element të aktivit apo pasivit, 
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diferenca të kontrolluara më parë, që nuk vijnë nga ndonjë keqpërdorim i rregullave kontabël, 
regjistrime të gabuara apo defekte gjatë përmbledhjes. Vetëm në këtë rast, do të shqyrtohej 
mundësia e rishikimit të metodologjisë kontabël në detaje.  
Megjithatë me  rishikimin e ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, i cili është parashikuar të kryhet 
gjatë vitit 2014, do të diskutohet me aktorët kryesore të Ministrisë së Financave, konsulencën 
e huaj, donatorët dhe aktorë të tjerë jashtë Ministrisë së Financave, nëse sistemi i Thesarit 
duhet të përfshijë të gjitha informacionet për elementet pasurore në sistem(SIFQ) apo jo. 
Sa më sipër konkludohet që edhe për vitin 2013 përmbledhësja manuale e bilanceve të njësive 
qendrore dhe Lokale nuk ka për t’u realizuar, por edhe një manual i ri  për dizenjimin dhe 
përfshirjen e të gjitha llogarive në sistem nuk ka për t’u realizuar para rishikimit të ligjit nr. 
9936, datë 26.06.2008 “Për sistemin buxhetor në Republikën e Shqipërisë”.  
 
VIII. ADMINISTRIMI I BUXHETIT TË PUSHTETIT VENDOR   
 
Për vitin 2013 buxheti i pushtetit vendor referuar kuotave të planifikuara dhe atyre faktike për 
të ardhurat dhe shpenzimet bazuar në Ligjin vjetor të buxhetit për paraqitet si më poshtë 
vijon:  
 
 

Nr  E  M  E  R  T  I  M  I  Buxheti fillestar  
Buxheti  sipas 
aktit  normativ 
2013 

Plani  me 
ndryshime 
2013 

Fakti 2013  Diferenca   Në perqindje 

Fakti 
2013/ 

PBB 

I  Të ardhura   12,003  9,827  9,827  10,825  998  110.2  0.80 

II   Shpenzime   29,256  28,580  28,580    29,787   1,207  104.2  2.19 

 
Burimi: Ministria e Financave 
 
Për vitin 2013: 
Të ardhurat nga vetë pushteti vendor janë realizuar në 110.2 % të kuotave të planifikuara 
ndërsa shpenzmet janë realizuar në nivelin 104 .2 % të shprehur në % kundrejt PBBS këta 
tregues rezultojnë përkatësisht në 0.8 % të PBB-së dhe 2.2 % të PBB-së.  
Sipas llojit të të ardhurave vendore, tre zërat kryesorë, paraqiten si më poshtë: 
• Taksa lokale, përfaqësojnë rreth 0.5 % të PBB-së dhe rezultojnë me një tejkalim në rreth 
780 milionë lekë kundrejt planit,  
• Taksa mbi pasurinë (ndërtesat) paraqitet me një tejkalim të lehtë të kuotave të 
planifikuara ne rreth 47 milionë lekë 
• Të ardhurat nga tatimi mbi biznesin e vogël paraqiten me tejkalim në masën 9.5%, nga 
1,803 milionë lekë të planifikuara janë realizuar 1975  milionë lekë, me një tejkalim në vlerë 
prej 172  milionë lekë.  
 
2. Shpenzimet faktike rezultojnë në shumën 29,787 milionë lekë nga 28,580 milionë lekë të 
planifikuara ose në masën 104.2% kundrejt planifikimit, me një tejkalim të shpenzimeve në 
vlerë prej 1,207 milionë lekë.  
 
Kundrejt PPB-së rezultojnë në rreth 2.2 % pothuajse në të njetin nivel me dy vitet e 
mëparshme buxhetore  
Ecuria e realizimit të të ardhurave dhe shpenzimeve në pushtetin vendor paraqitet: 
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  Burimi: Ministria e Financave 
 
Për llogari të zbatimit të buxhetit të pushtetit vendor të vitit 2013, KLSH ka ushtruar auditim 
në 42 njësi të pushtetit vendor, përkatësisht në 10 Bashki, 1 Prefekturë, 2 Këshilla Qarqesh, 
18 Komuna, 5 Aluizna, 2 ZVRPP, 2 Spitale Rajonale,1 Agjensi Zhvillimi dhe 1 Ujësjellës.  
Ndër mangësitë, parregullsitë dhe shkeljet me pasojë dëm ekonomik paraqesim:  
 
VIII.1.  Në fushën e të ardhurave. 
 
1.Mbi planifikimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore 
 
Planifikimi i të ardhurave nga aplikimi i disa taksave dhe tarifave vendore referuar 
vendimeve të Këshillave Bashkiake për paketën fiskale të vititi 2013, konstatohet se është i 
pa argumentuar, për mënyrën e llogaritjes së treguesit fiskal, konkretisht ; xhiroja nga 
subjektet e biznesit të vogël, taksa për zënien e hapësirave publike, pra në llogaritjen e tyre 
nuk janë shoqëruar me një dokumentacion të saktë mbi sipërfaqen që subjektet disponojnë, 
taksa për sipërfaqet ndihmëse në funksion të aktivitetit, taksa e ndërtesave si në subjektet e 
biznesit të madh dhe të vogël, mungon dokumenti kryesorë (çertifikatë nga ZVRPP, gent 
plani). 
 Për parashikimin e taksës për reklamat si në subjektet e biznesit të madh dhe të vogël, nuk ka 
një inventar të saktë mbi numrin e subjekteve që kanë detyrimin ligjor për pagimin e kësaj 
takse, tarifa e ndriçimit, gjelbërimit, pastrimit e parkingut, si rrjedhim planifikimi i të 
ardhurave në përgjithësi është me rezerva.  
 
-Në Bashkinë Tiranë, është konstatuar se nga Sektori i Verifikimit në Terren në bashkëpunim 
me Sektorin e Mbledhjes dhe Përpunimit nuk ishte analizuar lista (format elektronik) me 
rreth 3500 subjekte në të gjitha zonat, nuk ishte bërë aktverifikimi në terren për administrimin 
e fakteve dhe provave bindëse, sidomos për subjektet ambulantë dhe të biznesit të vogël që 
figurojnë në sistem me emërtimin “Nuk gjendet vendndodhja”. 
Si konkluzion, planifikimi dhe parashikimi i të ardhurave nga tarifat dhe taksat, janë bërë me 
rezerva, nën mundësitë reale duke i planifikuar ato më të ulta se të vitit paraardhës ose duke 
mos përfshirë në planifikim kategori taksash dhe tarifash 
Megjithëse planifikimi i të ardhurave në shumicën e njësive vendore është me rezerva dhe më 
i ulët krahasuar me vitin e mëparshëm përsëri mjaft prej tyre rezultojnë me mosrealizime të 
konsiderueshme në vlerën 1,014,754 mijë lekë dhe konkretisht: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Shpenzimet e pushtetit vendor 21340 27079 33589 30764 28119 27333 29787

Të ardhurat e buxhetit vendor 9366 11307 12149 11898 11792 10859 10825
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- Në 9 Bashki ky mosrealizim arin në vlerën 871,717 mijë lekë, respektivisht, Bashkitë: 
Vlorë 386,000 mijë lekë, Elbasan 216,790 mijë lekë, Fier 206,544 mijë lekë, Korçë 177,621 
miijë lekë, Laç 16,513 mijë lekë, Kamzë 51,714 mijë lekë , Rrogozhinë 14,472 mijë lekë, 
Berat 34,267 mijë lekë, Ura-Vajgurore më pak 18,961 mijë lekë,etj. 
-Në 7 Komuna ky mosrealizim arin në vlerën 143,037 mijë, respektivisht, Komunat; Golem 
më pak 16,447 mijë lekë; Farkë 47.154 mijë lekë; Rrashbull 40,718 mijë lekë, Shenkoll-
Lezhë 23,325 mijë lekë, Udenisht-Pogradec 6,183 mijë lekë; Qendër Librazhd 8,125 mijë 
lekë; Komuna Pezë -Tiranë më pak 1,085 mijë lekë,etj. 
Në Bashkinë Shijak, për 56 subjekte nuk ishin vendosur detyrimet për taksat e tarifat vendore 
në një vlerë prej 1,420 mijë lekë. 
Gjithashtu nga disa njësi vendore janë aplikuar taksa dhe tarifa vendore të paargumentuara si 
rezultat edhe parashikimi i të ardhurave është i pa saktë , respektivisht në Bashkitë: Laç, 
Kamzë, Elbasan, Rrogozhinë, Berat, Ura Vajgurore, Shkodër dhe Komunat: Golem, Farkë, 
Rrashbull, Shënkoll, Udenisht, Qendër Librazhd, Pezë,etj.  
 
2.Mbi realizimin dhe arkëtimin e disa nga llojet e taksave dhe tarifave vendore 
 
1-“Taksa e tokës bujqësore” nuk është realizuar përkatësisht në vlerat si më poshtë; 
 Nga Bashkia Kamzë 22 mijë lekë, Bashkia Berat 745 mijë lekë, Bashkia Ura vajgurore 1,780 
mijë lekë, Komuna Golem 3,678 mijë lekë, Komuna Farkë 3,495 mijë lekë, Komuna 
Rrashbull 10,302 mijë lekë.  
2- Taksa “për zënien e hapësirave publike”, nuk është realizuar përkatësisht në vlerat si më 
poshtë nga: Bashkia Kamzë nuk është planifikuar dhe as arkëtuar vlerë, megjithëse 
evidentohen subjekte që shfrytëzojnë këtë hapësira, Bashkia Elbasan 10,000 mijë lekë, 
Bashkia Berat 2,323 mijë lekë, Komuna Golem 3,648 mijë lekë, Komuna Rrashbull 1,000 
mijë, Komuna Udenisht 822 mijë lekë.  
3-“Taksa e regjistrimit të Automjeteve,” nuk është realizuar përkatësisht në vlerat si më 
poshtë nga: 
Bashkia Shijak 1,233 mijë lekë, Bashkia Kamzë, 507 mijë lekë, Bashkia Elbasan 8,000 mijë 
lekë, Bashkia Ura vajgurore 250 mijë lekë, Komuna Golem 721 mijë lekë, Komuna Qendër 
Librazhd 377 mijë lekë, Komuna Farkë nuk ka një inventarizim të listave të mjeteve të 
transportit në pronësi të qytetarëve sipas llojit të tyre, targave, tonazhit dhe nuk janë hartuar 
akt rakordimet me Degën e Shfrytëzimit të Automjeteve Tiranë. 
4-“Taksa e ndërtesës” nuk është realizuar përkatësisht në vlerat si më poshtë nga: 
Bashkia Shijak 728 mijë lekë, Bashkia Kamzë është realizuar në masën 100 %, Bashkia 
Elbasan 22,000 mijë lekë, Bashkia Berat 2,814 mijë lekë, Bashkia Fier 6,318 mijë lekë, 
Bashkia Ura Vajgurore 405 mijë lekë, Komuna Golem 4,664 mijë lekë, Komuna Farkë 357 
mijë lekë, Komuna Rrashbull 3,997 mijë lekë, Komuna Shenkoll 5,574 mijë lekë, Komuna 
Pezë 413 mijë lekë, Komuna Kodër Thumane 1,347 lekë. 
5-“Taksa e biznesit të vogël” nuk është realizuar përkatësisht në vlerat si më poshtë nga: 
Bashkia Shijak 3,249 mijë lekë, Bashkia Vlorë 27,373 mijë lekë, Bashkia Korçë 35,63 mijë 
lekë, Bashkia Fier 6,485 mijë lekë, Bashkia Shkodër 2,799 mijë lekë, Bashkia Kamzë është 
realizuar në masën 105 %, Bashkia Elbasan 29,000 mijë lekë, Bashkia Berat 14,185 mijë 
lekë, Bashkia Ura vajgurore 2,228 mijë lekë, Komuna Golem 1,788 mijë lekë, Komuna Farkë 
476 mijë lekë, Komuna Rrashbull 1,190 mijë lekë.  
6-“Taksa e ndikimit në infrastrukturë” nuk është realizuar përkatësisht në vlerat si më poshtë 
nga: 
Bashkia Vlorë në vlerën 224,016 lekë, Bashkia Fier 156,292 mijë lekë, Bashkia Shijak për 
vitin 2013, nuk janë programuar të ardhura nga kjo taksë, Bashkia Korçë 115,641 mijë lekë, 
Bashkia Shkodër 11,000 mijë lekë, Bashkia Kamzë 24,198 mijë lekë, Bashkia Elbasan 
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91,000 mijë lekë, Bashkia Berat 13,000 mijë lekë, Bashkia Ura vajgurore 8,170 mijë lekë, 
Komuna Golem nuk ka programim të ardhurash nga zyra e taksave dhe tarifave vendore, 
Komuna Farkë 54,995 mijë lekë, Komuna Rrashbull 22 mijë lekë, Komuna Udenisht 382 
mijë lekë. 
Mos realizimi i taksës së ndikmit në infrastrukturë ka ardhur si si rezultat i mos miratimit të 
instrumentit vendore te planifikimit territorit me pasojë mos dhënies së lejeve të ndërtimit,  
7-“Taksa hoteli” nuk është realizuar përkatësisht në vlerat si më poshtë nga: 
Bashkia Shijak nuk është planifikuar dhe as realizuar të ardhura, Bashkia Vlorë 1,494 mijë 
lekë, Bashkia Kamzë 32 mijë lek, Bashkia Elbasan 285 mijë lekë, Bashkia Berat rezulton me 
realizim 124 %, Komuna Rashbull 1.375 mijë lekë, Komuna Udenisht 350 mijë lekë (kjo 
taksë  nga kjo komunë megjithëse është planifikuar, nuk është arkëtuar i asnjë vlerë). 
8-“Tarifa e Pastrimit” nuk është realizuar përkatësisht në vlerat si më poshtë nga: 
Baashkia Vlorë nuk ka realizuar 30,764 mijë lekë, Bashkia Shijak 1,535 mijë lekë, Bashkia 
Kamzë 17,405 mijë lekë, Bashkia Elbasan 31,000 mijë lekë, Bashkia Berat 3,351 mijë lekë, 
Bashkia Ura Vajgurore 1,926 mijë, Bashkia Shkodër 3,301 mijë lekë, Komuna Golem 540 
mijë lekë, Komuna Rrashbull 52 mijë lekë, Komuna Shënkoll 8,590 mijë lekë, Komuna 
Udenisht 1,617 mijë lekë, Komuna Kodër Thumanë 434 mijë lekë. 
9-“Tarifa e ndriçimit” nuk është realizuar përkatësisht në vlerat si më poshtë nga: 
Bashkia Kamzë 327 mijë lekë, Bashkia Elbasan 10,000 mijë lekë, Bashkia Berat 1,258 mijë 
lekë. 
10-“Tarifë gjelbërimi” nuk është realizuar përkatësisht në vlerat si më poshtë nga: 
Bashkia Kamzë 2,663 mijë lekë, Bashkia Elbasan 5,700 mijë lekë, Bashkia Berat 554 mijë 
lekë, Komuna Farkë 175 mijë lekë, 
11-“Tarifë parkimi” nuk është realizuar përkatësisht në vlerat si më poshtë nga: 
Bashkia Shijak 48 mijë lekë, Bashkia Kamzë kjo tarifë është realizuar 190 %, Bashkia 
Shkodër 2,180 mijë lekë. 
12-“Mbi shërbimin e parkimit me pagesë në rrugë.” 
 Nga auditimi në Bashkinë Fier rezulton se, në lidhje me zona të destinuara për parkim me 
pagesa të kushtëzuara nga pagesa e një shume që varet nga kohëzgjatja e qëndrimit, disa nene 
të kontratës nr.1357/2, datë 27.12.2011, të lidhur me subjektin  Internacional- Parking 2011”, 
nuk janë mbështetur në dispozitë ligjore dhe dhe më konkretisht: 
a) Kontrata ishte lidhur me afat 20 vjeçar, Neni II, pika 2.2, ndërkohë që duhej të lidhej për 
afatin 5 vjeçar me të drejtë rinovimi, në kundërshtim me udhëzimin nr. 7, datë 10.06.2008 
”Mbi rregullat kriteret, dokumentacionin dhe procedurat për përzgjedhjen e subjektit që do të 
kryejë administrimin e shërbimit të Parkimit me pagesë në Rrugë’ të ish-Ministrisë Punëve 
Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit” dhe konkretisht pikën 4, ku përcaktohet se: 
Afati i veprimtarive të administrimit të shërbimit të parkimit me pagesë në rrugë, është 5 
vjeçar me të drejtë rinovimi, në rast se subjekti i plotëson të gjitha kriteret e parashikuara në 
këtë udhëzim dhe nuk ka qenë subjekt i mos shlyerjes së detyrimeve kontraktore apo 
financiare. 
 
b)Vendosja e raporteve të fitimit është bërë pa asnjë lloj kriteri apo studimi. Kështu  sipas 
nenit III, të Kontratës “Marrëdhëniet Financiare mes palëve ” pika 3.1, është vendosur  që,  
palët bien dakord se; fitimi i përfituar do të ndahet me përqindje mes tyre në raportet 70% 
shoqëria “Parking Internacional 2011” sh.p.k. dhe 30% Bashkia Fier. 
Ndërkohë në vend të treguesit të fitimit duhej që të vendosej një përqindje mbi xhiron e 
realizuar dhe të kontrolluar nga të dy palët me bileta me numër serial, pasi vendosja e kriterit 
të fitimit denatyron rezultatin e fitimit, në rastet kur subjekti mund të rezultojë me humbje. 
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Për sa sipër KLSH,  i ka rekomanduar Bashkisë Fier që të  bëhen ndryshime në kontratën e 
shërbimit të parkimit me pagesë nr. 1357/2, datë 27.12.2011, të lidhur me subjektin  
Internacional-Parking 2011”, si më poshtë;  
a. Të ndryshohet neni II, pika 2.2, e kontratës mësipërme, nga  20 vjet, të lidhet për afatin 5 
vjeçar, në përputhje me pikën 4 të udhëzimit të  ish-Ministrisë Punëve Publike, Transportit 
dhe Telekomunikacionit’, nr. 7, datë 10.06.2008 “Mbi rregullat kriteret, dokumentacionin dhe 
procedurat për përzgjedhjen e subjektit që do të kryejë administrimin e shërbimit të parkimit 
me pagesë në rrugë’  
b. Nga ana e Bashkisë Fier, pasi të kryhet testimi i realizimit të ardhurave, për secilën rrugë, 
bazuar në një studim dhe analizën financiare, të ecurisë së këtij shërbimi, të ndryshohet neni 
III, pika 3, “Marrëdhëniet Financiare mes palëve”, të kontratës së mësipërme. Nga kriteri  
fitim, të vendosen treguesi mbi xhiron e realizuar mujore dhe të kontrolluar nga të dy palët e 
dokumentuar kjo me bileta me numër serie, vendosjen e aparateve matëse, kasa fiskale, etj. 
3.Mbi dokumentimin e taksave dhe tarifave vendore. 
 
-Në disa njësi vendore, Zyrat e Taksave nuk kanë mbajtur dhe azhornuar regjistrat për taksat 
dhe tarifat vendore sipas të dhënave për vendndodhjen, numrin e identifikimit, llojin e 
aktivitetit, detyrimin financiar të ndarë sipas kësteve për biznesin e vogël, si dhe detyrimet 
për taksat dhe tarifat vendore. Gjithashtu nuk janë plotësuar kartelat analitike për çdo subjekt, 
duke mos përcaktuar detyrimet përkatëse analitike, sipas kërkesave të ligjit nr. 9632, datë 
30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 
“Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe me ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004, “Për 
Kontabilitetin”. 
Mos mbajtja e Regjistrave të taksave dhe tarifave vendore konstatohet në disa njësi vendore 
si; Bashkia Fier, Bashkia Shijak, Komuna Qendër Librazhd. 
Kurse në disa njësi vendore edhe pse janë mbajtur këto regjistra, por ato nuk ishin plotësuar 
me të dhënat përkatëse dhe konkretisht: 
- mungonte regjistri i subjekteve mbi të dhënat për sipërfaqen e subjekteve mbi bazën e të 
dhënave nga ZVRPP.  
-detyrimet vjetore dhe këstet e pagesave, nuk janë të sakta, pasi nuk janë ndarë sipas llojit të 
taksës dhe pagesës dhe vlerën e këstit të tremujorit përkatës, 
- personat fizik dhe Subjektet, të cilët paguajnë taksa nuk janë pajisur me Librezë pagese 
taksash për secilin vit. 
-mungojnë aktkontrollet mbi verifikimin e xhiros së subjekteve apo të dhëna të marra nga 
instuticionet e tjera, mbi të transaksionet e ndryshme që mund të jenë kryer nga subjektet 
fizike dhe detyrimet vjetore. 
Gjithashtu në disa njësi vendore si, Bashkia Tiranë, Bashkia Rrogozhinë, Bashkia Berat, 
Komuna Golem në dosjet e subjekteve mungonte dokumenti i pronësisë së ambientit, plani i 
vendosjes së objektit, regjistrimi në QKR. Dosjet nuk ishin të inventarizuara dhe në to nuk 
ishte vendosur, dokumenti i pagesës së tatimit, akt-konstatimet apo akt-verifikimet për 
mbylljen e aktivitetit etj. 
 
Disa njësi vendorë ende nuk janë pajisur me kasa fiskale si, Komuna Pezë, Kodër Thumanë.  
-Në të gjitha njësitë vendore, bashki e komuna nuk është pasqyruar në kontabilitet, në fund të 
vitit lista e debitorëve për detyrimet tatimore, për rrjedhojë nuk ndiqet në vazhdimësi 
detyrimi dhe shlyerja e tij nga çdo taksapagues sipas kontabilitetit, por mbahen në lista nga 
zyrat e tatim taksave “extrakontabël” (nga jashtë kontabilitetit) 
4.Mbi bashkëpunimin dhe rakordimin me organet tatimore dhe agjentët tatimorë. 
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Nga auditimet e kryera në njësitë e pushtetit vendor është konstatuar mungesë rakordimi dhe 
bashkëpunimi me drejtoritë rajonale të Tatim taksave, Zyrave të Gjendjes Civile, Zyrave 
Rajonale të Regjistrimit të Pasurive, Zyrat e Kadastrave, gjë që ka ndikuar në negativisht në 
planifikimin dhe realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat. Ku përmendim: 
Bashkia Kamzë për planifikimin taksës së tokës bujqësore dhe taksa e ndërtesave të banimit 
nuk ka bashkëpunuar me Zyrën e Kadastrës të Bashkisë, Zyrat e Regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme dhe për pasojë nuk njihet gjendja për fondin e tokës, si sipërfaqja në ha, ndarja e 
tapive, sa familje nuk paguajnë etj, siç përcaktohet në nenin 24, të ligjit, nr. 9632, datë 
30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. 
 
Bashkia Berat sipas një aktmarrëveshje ka ngarkuar ndërmarrjen e Ujsellës sh.a. Berat, së 
bashku me ujin e pijshëm për çdo familje të grumbullonte edhe disa lloj taksa të popullatës si: 
të taksën e pasurisë, taksën e tokës, tarifës së pastrimit, tarifës së gjelbërimit dhe tarifës së 
ndriçimit publik. Kjo marrëveshje nuk është realizuar nga Ujësjellës sh.a.Berat , për 
detyrimet e marra përsipër në cilësinë e agjentit tatimor.  
Komuna Golem për detyrimet për Taksat dhe Tarifat Vendore nga popullata, për taksën mbi 
toke, taksë ndërtese, taksë pastrimi, gjelbërimi etj, nuk disponon të dhëna për numrin e tyre si 
kategori familjare. 
Komuna Farkë nuk ka nxjerrë listat për subjektet debitor dhe familjeve që kanë përfituar 
tokë, për pagesën e detyrimeve. 
5.Mbi kontrollin fiskal dhe masat ndëshkimore ndaj subjekteve të parregullta. 
 
Megjithëse debitorët për taksat dhe tarifat vendore të pashlyera deri më datën 31.12.2010 janë 
falur , bazuar në ligjin nr. 10418, datë 21.4.2011” Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një 
pjese të borxhit tatimor dhe doganor”. Nga puna e pamjaftueshme e administratave tatimore 
dhe e drejtuesve të njësive të pushtetit vendor, duke mos zbatuar procedurat ligjore për 
arkëtimin e tyre, përsëri gjatë këtyre viteve janë krijuar debitorë në vlerën prej 500,441 mijë 
lekë, përmendim, 9 Bashkitë respektivisht: Bashkia Vlorë subjekte debitorë në vlerën 
210,000 mijë lekë; Elbasan në vlerën 76,490 mijë lekë; Berat në vlerën 34,500 mijë lekë; 
Shkodër në vlerën 32,016 mijë lekë; Kamzë në vlerën 24,558 mijë lekë; Rrogozhinë në vlerën 
25,146 mijë lekë; Bashkia Ura Vajgurore në vlerën 2,401 mijë lekë, Shijak subjekte debitorë 
në vlerën 906 mijë lekë. 
Nëntë Komunat respektivisht ; Komuna Golem subjekte debitore në vlerën 42,704 mijë 
lekë; Rrashbull në vlerën 19,130 mijë lekë; Pezë në vlerën 6,152 mijë lekë; Librazhd Qendër 
në vlerën 7,960 mijë, Udenisht-Pogradec në vlerën 5,800 mijë; Shënkoll-Lezhë në vlerën 
4,505 mijë lekë; Rremas-Lushnjë në vlerën 3,838 mijë lekë; Kodër Thumanë në vlerën 3,597 
mijë dhe Komuna Farkë subjekte debitore në vlerën 738 mijë lekë. 
 Në shumë raste për vjeljen e detyrimeve tatimore ndaj subjekteve debitore nuk janë 
ndërmarrë veprimet e nevojshme si; urdhrat e bllokimit të llogarive në bankat, vendosja e 
barrës siguruese në Drejtorinë Rajonale të Transportit (për mjetet), apo Zyrën Vendore e 
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, nuk u është dërguar lista e subjekteve debitorë 
zyrtarisht Policisë së Bashkisë dhe në mjaft rast nuk është bërë aplikimi i kamat vonesave. 
- Pavarësisht nga puna e bërë për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore, duke qenë se 
mjaft subjekte që 2 vjet nuk kanë paguar taksat dhe tarifat vendore, ndaj tyre nuk janë 
kërkuar masat e përshkallëzuara shtrënguese si , mbylljen e veprimtarisë, masën e konfiskimit,  
apo deri në kallzim penal në prokurori, bazuar në Kodin Penal të R.SH, miratuar me ligjin nr. 
7895, datë 27.1.1995, i ndryshuar, neni 181,-Mospagimi i taksave dhe tatimeve, të 
përcaktuara këto masa edhe në  nenin 131, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat 
Tatimore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, pikat 130-132 të udhëzimit të Ministrisë së 
Financave nr. 24, datë 02.09.2008 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”. 
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 6.Në disa bashki dhe komuna nuk janë pasqyruar në kontabilitet detyrimet tatimore vendore 
në kundërshtim me ligjin, duke mos ndjekur në vazhdimësi arkëtimin e debitorëve, ky 
fenomen është konstatuar në : 
 
 Bashkinë Vlorë, Bashkia Fier, Kamëz,etj, në kundërshtim me ligjin nr. 9228, datë 29.4.2004 
“Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” dhe VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për 
përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabël”, Kap I, -Mbajtja e kontabilitetit, pika 2, 
germa (c),-Dokumentet e kontabilitetit, pika 2.3 -Rregullat e përgjithshme të mbajtjes së 
librave dhe dokumenteve të tjera të kontabilitetit. Megjithëse KLSH u ka rekomanduar 
subjekteve që të regjistrojnë në kontabilitet debitorët, në pjesën më të madhe të tyre ky 
rekomandim është nënvleftësuar. 
Nga auditimet e kryera nga KLSH gjatë vitit 2013, në Njësitë e Qeverisjes Vendore, rezulton 
se në mjaft prej tyre qytetarët nuk paguajnë taksat dhe tarifat vendore, për arsyen e mungesës 
së strukturave dhe pamundësinë praktike të mbledhjes së tyre për çdo familje. Në Bashkinë e 
Tiranës banorët bashkë me faturën e ujit, paguajnë vetëm taksën e pastrimit në Ujësjellës 
Sh.a, ndërsa Bashkia Vlorë nuk ka arritur të grumbullojë taksat vendore nga banorët. Kështu 
në Bashkitë Fier dhe Vlorë ka rezultuar se nuk mblidhet as 10% e vlerës së taksave të 
llogaritura, duke sjellë si pasojë mosarkëtimin e shumave të konsiderueshme në buxhetet e 
tyre nga vlera që variojnë rreth 60-70 milion lekë në vit.  
Një pjesë e aksioneve të Ujsjellsave Sh.a, bazuar në VKM nr. 660,datë 12.09.2007 ”Për 
transferimin e aksioneve të Shoqërive të Ujsjellësave dhe Kanalizimeve Njësive të Qeverisjes 
vendore”, u ka kaluar Bashkive, ku edhe emrat në Këshillat Mbikëqyrëse dhe pagesa mujor e 
tyre caktohen nga këto Këshilla Bashkiake. (Drejtorët më kryesorë të Bashkive). Por edhe pse 
kuadri ligjor në fuqi për vjeljen e taksave të popullatës Bashkive u ka mundësuar caktimin e 
agjenteve tatimore, konkretisht, ligji nr. 9632,datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 
vendore” i ndryshuar, neni 5,-Rregulla të përbashkëta për taksat vendore, këshilli i bashkisë 
ose i komunës, sipas shkronjës ii) -përcakton mënyrën e mbledhjes së taksës, përfshirë 
zgjedhjen e agjentit fiskal dhe detyrimet e ndërsjella;”, por mjaft prej Bashkive, nuk kanë 
marë iniciativën ligjore për miratimin në mbledhjet e këshillit Bashkiak dhe caktimin e 
Ujësjellësit Sha, në cilësinë e agjentit tatimor.  
Në kushtet kur pjesa më e madhe e taksave vendore do të mblidhen nga Drejtoritë Rajonale 
Tatimore në rrethe, (pushteti qendror), dhe fenomeni i mos pagesës së taksave të pastrimit 
dhe të ndërtesave nga popullata, konstatohet pothuajse në të gjitha bashkitë, për të rritur 
mundësinë e investimeve në përmirësimin e rrjetit teje të amortizuar të ujësjellsave, nivelin e 
arkëtimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat e popullatës si; taksa e ndërtesave, tarifën e 
pastrimit, gjelbërimit, ndriçimit, etj. 
Sa më sipër i kemi rekomanduar:Këshillave Bashkiake caktimin e Ujësjellësit Sha, në 
cilësinë e agjentit tatimor  dhe  së bashku me arkëtimin e faturave të ujit të pijshëm, 
nëpërmjet lidhjes të një aktmarrëveshje, të kryeje edhe mbledhjen e taksave nga popullata, si, 
taksa e ndërtesave, tarifën e pastrimit, gjelbërimit, ndriçimit etj. 
 
7.Gjatë auditimeve të ushtruara janë konstatuar dhe shkelje të tjera të konsideruara me dëm 
ekonomik si pasojë e mosarkëtimit të burimeve të të ardhurave të parashikuara me dispozita 
ligjore në vlerën 592,495 mijë lekë të konstatuara, si më poshtë: 
 
a)Në fushën e mos pagimit të taksave dhe tarifave vendore, në vlerën 37,549 mijë lekë, 
respektivisht: 
Bashkitë; Shijak në vlerën 2,217 mijë lekë, Laç në vlerën 753 mijë lekë, Berat në vlerën 541 
mijë lek, Rrogozhinë në vlerën 320 mijë lekë, Vlorë në vlerën 221 mijë lekë, paguar tepër 
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tvsh,  
Komunat; Pezë në vlerën 79 mijë lekë, Shënkoll-Lezhë në vlerën 440 mijë lekë, 
Udënisht,Pogradec në vlerën 50 mijë lekë, Golem Kavajë, në vlerën 5,584 mijë lekë, 
Rashbull, Durrës në vlerën 26,604 mijë lekë, Qendër Librazhd në vlerën 377 mijë lekë, Miras 
Devoll në vlerën 137 mijë lekë, Komuna Bicaj,Kukës në vlerën 202 mijë lekë, sa nuk është 
paguar tatim mbi shpërblimet, etj. 
b) Në fushën administrimit të aseteve për dhënien me qira në vlerën 7,270 mijë lekë dhe 
përkatësisht në: 
-Bashkinë Vlorë, në vlerën 5,231 mijë lekë, mos pagesë e qerasë për objekte të dhëna me 
qera.  
- Bashkinë Shijak, në vlerën 1,431 mijë lekë si rezultat i mos arkëtimit të qirasë së sipërfaqes 
tokës bujqësore  
-Bashkia Elbasan në vlerën 396 mijë lekë, mos pagesë qera objekti, 
-Komuna Rashbull, Durrës në vlerën 100 mijë lekë, mos pagesë e qerasë për objekt, 
-Sha.Ura Vajgurore në vlerën 100 mijë lekë mos pagesë e qerasë për objekt, etj. 
c) Në fushën e urbanistikës vlera e shkeljeve arrin në 6,333mijë lekë dhe përkatësisht në: 
-Drejtorinë Rajonale të Aluiznit Sarandë në vlerën 3,182 mijë lekë, për mos pagesën e taksës 
së ndikimit në infrastrukturë dhe Aluizni Tirana 1, në vlerën 3,151 mijë lekë për mos pagesën 
e taksës së ndikimit në infrastrukturë. 
 
d) Të tjera, në vlerën 30,210 mijë lekë, 
-Bashkinë Elbasan, në vlerën 21,398 mijë lekë, sa nuk ishin llogaritur kamat vonesat për 
objektet ndërtimore, Komuna Rashbull,Durrës në vlerën 3,378 mijë lekë, sa nuk ishin 
llogaritur kamat vonesat për 1 objekt ndërtimor, Agjencia e Zhvillimit Bujqësor Rajonal në 
vlerën 5,434 mijë lekë, 
e) Në fushën e legalizimeve të ndërtimeve pa leje vlera e shkeljeve arrin në 511,133 mijë 
lekë,  
Mungesë të ardhurash në buxhetin e shtetit për fondin e kompensimit të ish-pronarëve, si 
diferenca të konstatuar ndërmjet sipërfaqes së vetëdeklaruar dhe që zotëron poseduesi i 
ndërtimit informal në fakt dhe sipërfaqes së parcelës ndërtimore të legalizuar me lejë 
legalizimi respektivisht: Aluizni Sarandë në vlerën 165,289 mijë lekë, Aluizni Tirana 1, në 
vlerën 159,759 mijë lekë, Aluiznat Elbasan 1, në vlerën 80,838 mijë lekë, Aluizni Durrës në 
vlerën 73,823 mijë lekë, Aluizni Vlora 2 në vlerën 8,040 mijë lekë, Zyra Vendore e 
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Lushnjë në vlerën 23,384 mijë lekë. 
Gjatë vitit 2013, janë audituar 7 Drejtori Rajonale të ALUIZNI-t, respektivisht: Tirana 1, 
Vlora 2, Durrës, Sarandë, Shkodër, Elbasan dhe Lezhë, ku konstatimet po i grupojmë më 
poshtë:   
a)Mbi ecurinë e procesit të legalizimeve. 
Procesi i legalizimit të ndërtimeve informale është një proçes që ka ecur me ritme shumë të 
ngadalta, ku për periudhën e audituar ( vitet 2011 - 2013), nga 129072 vetëdeklarime të bëra 
nga poseduesit e ndërtimet informale (në 7 Drejtori Rajonale të ALUIZNI-t e audituara), nga 
të cilat; janë pajisur me leje legalizimi gjithsej 8706 leje ose 6.7 % e vetëdeklarimeve, 
(ndërsa për periudhën shtator-dhjetor 2013 nuk është bërë asnjë legalizim) , ritme këto të cilat 
bën që procesi i legalizimit të mos mbyllet sipas afateve të përcaktuara përkatësisht në;  
-Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Lezhë, nga 10677 vetëdeklarime janë dhënë 961 leje 
legalizimi, ose 9 %. 
-Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Shkodër, nga 19308 vetëdeklarime janë dhënë 1051 lejë 
legalizimi ose 5.4 %. 
-Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Sarandë, nga 5489 vetëdeklarime janë dhënë 783 leje 
legalizimi ose 14.2 %. 
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-Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Elbasan, nga 10680 vetëdeklarime janë dhënë 1841 leje 
legalizimi ose 17 %. 
-Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Durrës, nga 41532 vetëdeklarime janë dhënë 1886 leje 
legalizimi ose 4.5 %.  
-Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Vlora 2, nga 4264 vetëdeklarime janë dhënë 133 leje 
legalizimi ose 3.1 %.  
-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana 1, nga 37122 vetëdeklarime janë dhënë 2051 leje 
legalizimi ose 5.5 % 
Gjatë procesit të auditimit në fushën e legalizimeve të ndërtimeve informale, janë evidentuar 
parregullsi dhe shkelje të dispozitave të ligjit nr. 9482, datë 3/4/2006 “Për legalizimin, 
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, Vendimit të KM nr. 1620, datë 
26.11.2008 “Për miratimin e çmimeve të trojeve, që ndodhen në të gjitha bashkitë dhe në disa 
komuna”, si dhe Vendimi i KM nr. 1180, datë 05.08.2008, ndryshuar, me Vendimin e KM nr. 
368, datë 30.05.2012 “Për një ndryshim në vendimin nr. 1180, datë 5.8.2008 të këshillit të 
ministrave "Për përcaktimin e vlerës së tarifës së shërbimit për legalizim dhe mbledhjen e 
administrimin e të ardhurave të procesit të legalizimit", të ndryshuar, pika 1 e 2, ku janë 
miratuar legalizime dhe arkëtuar më pak të ardhura me një vlerë prej 1,158,137 mijë 
lekë, përkatësisht në:  
1. Drejtoria Rajonale e ALUZNI-t Elbasan, në vlerën prej 412,222 lekë, nga e cila;  
vlera prej 412,031 mijë lekë, mungesë të ardhurash në buxhetin e shtetit për fondin e 
kompensimit të ish-pronarëve, si diferenca të konstatuar ndërmjet sipërfaqes së vetëdeklaruar 
dhe që zotëron poseduesi i ndërtimit informal në fakt dhe sipërfaqes së parcelës ndërtimore të 
legalizuar me leje legalizimi; vlera prej 85 mijë lekë, diferencë në llogaritjen e taksës së 
ndikimit në infrastrukturë dhe moszbatim penalitetit; vlera prej 106 mijë lekë, mos llogaritje 
dhe arkëtim i tarifës së shërbimit. 
2. Drejtoria Rajonale e ALUZNI-t Lezhë, në vlerën prej 174,438 lekë, nga e cila;  
vlera prej 172,126 mijë lekë, mungesë të ardhurash në buxhetin e shtetit për fondin e 
kompensimit të ish-pronarëve, si diferenca të konstatuar ndërmjet sipërfaqes së vetëdeklaruar 
dhe që zotëron poseduesi i ndërtimit informal në fakt dhe sipërfaqes së parcelës ndërtimore të 
legalizuar me leje legalizimi; vlera prej 2,244 mijë lekë, mosllogaritjes e saktë e çmimit të 
trojeve për sipërfaqet e parcelave ndërtimore të zaptuara nga poseduesi; vlera prej 68 mijë 
lekë, diferencë në llogaritjen e taksës së ndikimit në infrastrukturë.  
3. Drejtoria Rajonale e ALUZNI-t Sarandë, në vlerën prej 171,520 lekë, nga e cila;  
vlera prej 158,325 mijë lekë, mungesë të ardhurash në buxhetin e shtetit për fondin e 
kompensimit të ish-pronarëve, si diferenca të konstatuar ndërmjet sipërfaqes së vetëdeklaruar 
dhe që zotëron poseduesi i ndërtimit informal në fakt dhe sipërfaqes së parcelës ndërtimore të 
legalizuar me leje legalizimi; vlera prej 6,963 mijë lekë, mbi mënyrën e llogaritjes së 
sipërfaqeve të poseduara të parcelës ndërtimore; vlera prej 6,232 mijë lekë, diferencë në 
llogaritjen e taksës së ndikimit në infrastrukturë. 
4.Drejtoria Rajonale e ALUZNI-t Tirana 1, në vlerën prej 162,909 lekë, nga e cila;  
vlera prej 159,491 mijë lekë, mosllogaritje e saktë e çmimit të trojeve për sipërfaqet e 
parcelave ndërtimore të zaptuara nga poseduesi; vlera prej 267 mijë lekë, diferencë në 
llogaritjen e taksës së ndikimit në infrastrukturë; vlera prej 3,150 mijë lekë, mospagesë të 
vlerës së parcelës ndërtimore 
5.Drejtoria Rajonale e ALUZNI-t Shkodër, në vlerën prej 118,606 lekë, nga e cila;  
vlera prej 117,832 mijë lekë, mungesë të ardhurash në buxhetin e shtetit për fondin e 
kompensimit të ish-pronarëve, si diferenca të konstatuar ndërmjet sipërfaqes së vetëdeklaruar 
dhe që zotëron poseduesi i ndërtimit informal në fakt dhe sipërfaqes së parcelës ndërtimore të 
legalizuar me leje legalizimi; vlera prej 42 mijë lekë, diferencë në llogaritjen e taksës së 
ndikimit në infrastrukturë; vlera prej 16 mijë lekë, mosllogaritje dhe arkëtim i tarifës së 
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shërbimit dhe moszbatimit të penaliteteve për vonesat nga vetëdeklarimi; vlera prej 716 mijë 
lekë, mos respektim të kufirit dhe raportit, bono privatizimi dhe pagesës me lekë. 
6.Drejtoria Rajonale e ALUZNI-t Durrës, në vlerën prej 108,707 lekë, nga e cila;  
vlera prej 15,609 mijë lekë, mungesë të ardhurash në buxhetin e shtetit për fondin e 
kompensimit të ish-pronarëve, si diferenca të konstatuar ndërmjet sipërfaqes së vetëdeklaruar 
dhe që zotëron poseduesi i ndërtimit informal në fakt dhe sipërfaqes së parcelës ndërtimore të 
legalizuar me leje legalizimi; vlera prej 92,908 mijë lekë, mosllogaritje e saktë e çmimit të 
trojeve për sipërfaqet e parcelave ndërtimore të zaptuara nga poseduesi; vlera prej 9 mijë 
lekë, diferencë në llogaritjen e taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe moszbatim penalitetit; 
vlera prej 181 mijë lekë, mos llogaritje dhe arkëtim i tarifës së shërbimit dhe moszbatimit të 
penaliteteve për vonesat nga vetëdeklarimi. 
7.Drejtoria Rajonale e ALUZNI-t Vlora 2, në vlerën prej 9,735 lekë, nga e cila;  
vlera prej 9,696 mijë lekë, mungesë të ardhurash në buxhetin e shtetit për fondin e 
kompensimit të ish-pronarëve, si diferenca të konstatuar ndërmjet sipërfaqes së vetëdeklaruar 
dhe që zotëron poseduesi i ndërtimit informal në fakt dhe sipërfaqes së parcelës ndërtimore të 
legalizuar me leje legalizimi; vlera prej 39 mijë lekë, diferencë në llogaritjen e taksës së 
ndikimit në infrastrukturë.  
Gjithashtu janë evidentuar dhe 512 raste, ku legalizimi i ndërtimeve informale është bërë në 
zona të cilat bien ndesh me dispozitat e ligjit nr. 9482, datë 3/4/2006 “Për legalizimin, 
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, dhe VKM nr. 438, datë 
28.6.2006 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të zbatueshëm, 
për të kualifikuar objektet në ndërtim, që legalizohen ose jo”, i ndryshuar, si dhe aktet e tjera 
ligjore e nënligjore, përkatësisht; 
-në 68 raste, legalizim i ndërtimeve informale është bërë në zonat Arkeologjike dhe në 
Monumentet e Kulturës (ALUIZNI Sarandë në 46 raste; Durrës në 22 raste), 
-në 172 raste, legalizim i ndërtimeve informale është bërë në zona të gjelbëruara me 
përparësi zhvillimi dhe pranë vijës bregdetare (ALUIZNI Sarandë në 159 raste; Vlora 2 në 5 
raste dhe Tirana 1 në 8 raste), 
-në 198 raste, legalizim i ndërtimeve informale është bërë në zonat me Studim Urbanistik 
(ALUIZNI Sarandë në 12 raste; Elbasan në 9 raste; Durrës në 157 raste; Vlora 2 në 1 rast 
dhe Tirana 1 në 51 raste), 
-në 53 raste, legalizim i ndërtimeve informale është bërë në vijën e ndërtimit të strukturës së 
rrugës dhe pranë kanaleve kullues (ALUIZNI Tirana 1 në 32 raste, Durrës në 19 raste dhe 
Vlora 2 në 2 (dy) raste),  
-në 9 raste, legalizim i ndërtimeve informale është bërë në troje të kaluara në pronësi të 
instuticioneve shtetërore (ALUIZNI Lezhë në 6 raste; Elbasan në 3 raste), 
-në 5 raste, legalizimi i objektit informal është kryer pa u mbyllur etapat e procesit të ankimit 
në gjykatë, kjo në Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI Tirana 1, 
-në 4 raste, legalizim i ndërtimeve informale është bërë në brezin mbrojtës të hekurudhave 
(ALUIZNI Durrës në 4 raste), 
-në 1(një) rast, legalizim i ndërtimeve informale është bërë pa objekt të indetifikuar në 
parcelën ndërtimore (ALUIZNI Vlora 2, në 1(një) rast), 
-në 1(një) rast, objekti është legalizuar brenda zonës së Qytetit Studenti, kjo në Drejtorinë 
Rajonale të ALUIZNI Tirana 1, 
-në 1(një) rast, objekti është legalizuar pranë depos së Ujit Qesarat, Komuna Dajt, kjo në 
Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI Tirana 1. 
Rezultatet përfundimtare të auditimeve të kryera dhe masat e rekomanduara për përmirësimin 
e gjendjes për çdo subjekt të audituar, u janë dërguar të gjithë subjekteve të audituara dhe në 
disa raste të veçanta edhe institucioneve të tyre drejtuese. Gjykuar në rëndësinë apo peshën 
që kanë zënë gjetjet, raportet dhe masat e rekomanduara u janë dërguar edhe institucioneve 
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më të larta drejtuese të shtetit. Me rezultatet e auditimeve dhe masat e rekomanduara është 
njohur edhe publiku i gjerë, nëpërmjet përdorimit të formave të ndryshme të komunikimit e të 
informimit, por duke qenë të vëmendshëm gjithmonë në respektimin e të drejtave të 
subjekteve që ne kemi audituar. 
 
b. Në fushën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme. 
Në auditimin e Zyrave Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZVRPP), fokusi 
është përqendruar në auditimin e trajtimit ligjor të regjistrimit të përfitimit të titujve të 
pronësisë shtetërore, publike dhe private, kjo e fundit e shkëputur, dhe prejardhur nga dy 
format e para të pronësisë sipas llojeve të pasurive të paluajtshme. 
Nga auditimet në disa subjekte si ZVRRP Tiranë, Korçë dhe Kavajë kanë rezultuar raste të 
praktikat e regjistrimit të pasurive në zonat urbane dhe rurale kanë rezultuar me shkelje e 
mangësi në dokumentacion, në kundërshtim me ligjin nr. 7843 datë 13.7.1994 “Për 
regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, të shfuqizuar me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 33/12, 
datë 21.03.2012“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. 
Vëmendja e auditimit të KLSH është përqendruar në:  
a. Regjistrimin e pronave dhe pasurive të tjera të paluajtshme të transferuara e kaluara në 
pronësi të Njësive të Qeverisjes Vendore (NJQV), sipas VKM–ve përkatëse dhe sipas 
dhënies e përcaktimit të titullit të pronësisë, me qëllim që të vendoset mbrojtja e duhur ligjore 
mbi titujt e pronësisë shtetërore për këto pasuri.  
b. Verifikimin dhe krahasimin e gjendjes faktike juridike të pasurive të paraqitura para daljes 
së VKM përkatës, pra saktësia e inventarizimit dhe verifikimit të gjendjes juridike sipas 
fazave të vendimmarrjes së miratimit të listave paraprake, me gjendjen juridike të paraqitur 
në VKM. 
c. Saktësinë e regjistrimeve në Kartelat e regjistrimit të Pasurive të paluajtshme (KPP) dhe 
paraqitja e tyre me saktësi në Hartat treguese, me synim ruajtjen e cënimit, përfitimit të 
paligjshëm apo përdorimin pa status të pronave publike, shtetërore kryesisht të llojeve troje, 
ndërtesa, infrastrukturë e mobilime të tokave bujqësore e sipërfaqeve pyjore, vepra e aksesorë 
ujore, të pa vënë nën administrim apo të lëna jashtë inventarëve nga NJQV, apo nga ish 
njësitë ekonomike të ish Ndërmarrje shtetërore, kooperativa bujqësore të ndodhura në 
territore juridiksion të Komunave apo Bashkive.  
d. Saktësinë në administrimin e KPP-ve lidhur me veprimet apo transaksionet për 
identifikimin, veçimin dhe regjistrimin në pronësi “shtet”, seksioni C të pasurive me 
sipërfaqe tepër mbi AMTP, rastet e regjistrimeve të pronave me mbivendosje, por dhe të 
regjistrimit të pronave pa tituj pronësie; të cilat i sjellin detyrime pasurore dhe monetare 
Buxhetit të Shtetit, gjatë procesit të zbatimit të reformës së ligjit për kthimin dhe 
kompensimin e pronave. 
e. Administrimin e praktikave dhe kërkesave në proces (e cila deri në një shkallë shpreh 
performancës e shërbimit të ZVRPP-ve ndaj publikut) të pa përfunduara shprehur me, të 
ardhura të përfituara pa dhëne shërbimin e faturuar, që kanë sjellë si pasojë mungesën e 
transparencës së punës së ZVRPP ndaj publikut, mos administrimin në arkiv të 
dokumentacionit, mbajtjen e praktikave të aplikimeve nga specialistët për afate të gjata, në 
kundërshtim me ligjin nr. 9154, datë 6.1.1993 “Për arkivat”, dhe me kërkesat e ligjit nr. 
10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, pra lidhur me ngritjen e 
funksionimin e Sistemit të Mekanizmave të Kontrollit të Brendshëm për shmangien e 
fenomeneve korruptive në fushën e administrimit të regjistrimit të pasurive të paluajtshme.  
Disa nga konstatimet përgjithësuese mbi parregullsitë e konstatuara në ZVRPP-të janë: 
Konstatuar raste të regjistrimit fillestar të pasurive, të përfituara me Aktin e Marrjes së Tokës 
në Pronësi (AMTP), duke u regjistruar sipërfaqe më tepër se sa përcaktuar në dokumentin 
ligjor të përfitimit të pasurisë AMTP. Këto veprime të ZVRPP kanë sjellë për pasojë tjetërsim 
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dhe përfitim të padrejtë të pronës shtetërore të llojit arë dhe truall, në kundërshtim me ligjin 
nr. 7843 datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe ligjin nr. 33/12, datë 
21.03.2012 , si dhe UKM nr. 2, datë 08.4.2009 pika 2, germa “b”, pika 3, si dhe UKM nr. 1, 
datë 31.01.2007 “Për Procedurat e Regjistrimit në Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme”. 
Konstatuar raste, ku me vendime të Komisionit të Verifikimit të Titujve të Pronësisë, pranë 
Prefektit si dhe vendime gjyqësore të cilët kanë konstatuar dhe shpallur të pavlefshme AMTP 
të përfituara në kundërshtim me ligjin, ZVRPP nuk ka kryer asnjë procedurë lidhur me 
fshirjen e posedimit, duke lejuar që poseduesit e paligjshëm jo vetëm të gëzojnë në mënyrë të 
pa drejtë titullin e pronësisë mbi sendin, por dhe tjetërsimi i saj duke kryer shitjen e pronës 
“shtetërore”. 
Janë konstatuar raste të regjistrimit fillestar të pasurive në zonë bregdetare, të përfituara me 
Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi (AMTP), kur rezulton se subjekti përfitues (familja 
bujqësore), ka përfituar edhe më parë tokë bujqësore po me AMTP, pra ka përfituar 
padrejtësisht tokë bujqësore dyfishin e saj që i takonte sipas ligjit nr. 7501, datë 19.07.1991 
“Për tokën”, pra edhe pse janë pajisur me tokë bujqësore me sasinë që u takonte sipas ligjit 
dhe përbërjes familjare të datës 01.8.1991, janë ri pajisur për së dyti me sipërfaqe sipas një 
AMTP të  lëshuar në tjetër periudhë kohore dhe në tjetër fshat, pra me vendndodhje të 
ndryshme. 
Konstatuar raste të regjistrimit fillestar të pasurive në zonë bregdetare, të përfituara me Aktin 
e Marrjes së Tokës në Pronësi (AMTP), të cilat rezultojnë të jenë pa numër e datë, pa 
kufitarë, pa firma apo vulat e komisionit, si dhe përfituesit janë pa çertifikatë të gjendjes 
familjare të vitit 1991, pra jo objekt i ligjit, si dhe me ndryshim zëri kadastral, pra aktet të pa 
aplikueshme për regjistrim, pasi janë përfituar në kundërshtim me ligjin nr. 7501, datë 
19.07.1991 “Për tokën”. ZVTPP-të në këto raste nuk kanë kërkuar nga Komisioni Vendor i 
Verifikimit të Titujve të Pronësisë, që në referim të  ligjit nr. 9948 datë 07.7.2008 “Për 
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të 
shprehet mbi ligjshmërinë e akteve. 
 
Konstatuar raste të regjistrimit fillestar të pasurive në zonë bregdetare, të përfituara me Aktin 
e Marrjes së Tokës në Pronësi (AMTP), kur rezulton se subjekti përfitues (familja bujqësore), 
ka përfituar tokë në zërin kadastral “pyll” kur në referim të ligjin nr. 7501, datë 19.07.1991 
“Për tokën” objekti i veprimtarisë së tij shtihet vetëm në tokat në zërin kadastral “arë”, 
“Pemëtore” etj, dhe jo “pyll”. 
 
Konstatuar raste të regjistrimit fillestar të pasurive, të përfituara me anë të procedurës të nenit 
24/b apo 25/b të ligjit nr. 7843 datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” 
dhe ligjit nr. 33/12, datë 21.3.2012, pa u disponuar prej përfituesve titull pronësie për truallin, 
por vetëm për objektin, veprime të cilat kanë sjellë për pasojë tjetërsim dhe përfitim të 
padrejtë të pronës shtetërore të llojit truall, pasi përfituesit e tyre nuk disponojnë me titull të 
ligjshëm pronësinë për truallin por vetëm për objektin (shtëpinë), po ashtu janë konstatuar 
raste ku sipërfaqja që është regjistruar është më e madhe se sipërfaqja sipas dokumentacionit 
të cilit i referohet ZVRPP, veprime në kundërshtim me nenin 193 të Kodit Civil, ligjin nr. 
7843, datë 13.07.1994 “Për Regjistrimin e Pasurive të paluajtshme”, UKM nr. 1, datë 
31.01.2007 “Për procedurat e regjistrimit në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme”. 
 
Konstatuar raste të regjistrimit fillestar të pasurive, pa u disponuar nga përfituesi asnjë 
dokument mbi origjinën e pronësisë apo titullit me anë të së cilit ka përfituar pronësinë mbi 
truallin, por vetëm duke u bazuar në vendime gjyqësore me objekt vërtetim fakti juridik mbi 
shtëpinë e jo truallin, duke sjellë për pasojë tjetërsim dhe përfitim të padrejtë të pronës 
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shtetërore të llojit truall, pasi vendimet gjyqësore pas datës 01.11.1994 (hyrjes në fuqi të 
Kodit Civil) nuk përbëjnë titull për përfitimin e pronësisë dhe janë të pa regjistrueshme nga 
ZVRPP, pra në kundërshtim me nenin 193 të Kodit Civil “Pronësia dhe kufijtë e pasurive të 
paluajtshme përcaktohen nga aktet e fitimit të pronësisë, ...”,  ligjit nr. 7843, datë 13.07.1994 
“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe UKM nr. 1, datë 31.01.2007 “Për 
procedurat e regjistrimit në zyrat e regjistrimit të pasurive te paluajtshme”. 
Konstatuar raste të regjistrimit fillestar të pasurive të përfituara nga legalizimi, kur për 
objektet e legalizuara, pavarësisht se janë pajisur me leje legalizimi nuk duhet të trajtoheshin 
nga Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave e Ndërtimeve Informale, 
sipas ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave të 
ndërtimeve informale” të ndryshuar, pasi objektet e  trojet përkatëse fillimisht të kualifikuara 
nga ALUIZNI e më pas të legalizuara prej tij, janë brenda territorit të shkollave, kopshteve, 
pranë rrugëve nacionale, në zona arkeologjike etj.  
Konstatuar raste të regjistrimit fillestar të pasurive të përfituara  me leje legalizimi, kur 
subjekti nuk rezulton në ortofoto apo kur lartësia e kateve sipas ortofotos dhe asaj sipas lejes 
së legalizimit është më e madhe, pra nuk rezulton se subjekti/tet përfitues nuk duhet të 
trajtoheshin nga ligji nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin 
e zonave e ndërtimeve informale”. 
 
Konstatuar raste të regjistrimit fillestar të pasurive ku si dokument ka shërbyer Leje 
Shfrytëzimi të lëshuar nga KRRT, pa u disponuar nga përfituesit asnjë dokument mbi 
origjinën e pronësisë apo titullit me anë të së cilit e ka përfituar pronësinë mbi truallin por 
vetëm duke u bazuar në vendime gjyqësore me objekt vërtetim fakti juridik, sipas të cilit 
njihet vetëm pronësia mbi shtëpinë dhe jo truallin, në kundërshtim me nenin 193 të Kodit 
Civil “Pronësia dhe kufijtë e pasurive të paluajtshme përcaktohen nga aktet e fitimit të 
pronësisë, ...”, ligjit nr. 7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” 
dhe UKM nr. 1, datë 31.01.2007 “Për procedurat e regjistrimit në zyrat e regjistrimit të 
pasurive të paluajtshme”. 
 

VIII. 2 Mbi administrimin e shpenzimeve në nivel vendor. 
 

Auditimet e ushtruara nga KLSH gjatë zbatimit të buxhetit të vitit 2013, në 42 subjekte, nga 
të cilat në (10-Bashki, 18-Komuna, 1-Prefekturë, 2-Këshilla Qarku, 2- Zyra vendore të 
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, 5 Drejtori Rajonale të Aluiznit, 2- Spitale 
Rajonale, 1-Ujësjellës Sha dhe 1-Agjencia e zhvillimit Rajonal Bujqësor , janë 
përqendruar në zbatimin e ligjshmërisë, lidhur me administrimin dhe përdorimin e fondeve 
buxhetore, në përfundim të të cilave krahas punës së bërë janë konstatuar edhe mjaft 
parregullsi dhe shkelje të dispozitave ligjore në fuqi, me një dëm ekonomik në vlerë që arrin 
në shumën 684,583 mijë lekë, nga kjo vlera 592,495 mijë lekë përfaqëson mungesë në të 
ardhura (qera, taksa e ndikimit në infrastrukturë, mungesë të ardhurash në buxhetin e shtetit 
për fondin e kompensimit të ish-pronarëve, si diferenca të konstatuar ndërmjet sipërfaqes së 
vetëdeklaruar dhe që zotëron poseduesi i ndërtimit informal në fakt dhe sipërfaqes së parcelës 
ndërtimore të legalizuar me lejë legalizimi), duke mbetur si shkelje ligjore në fushën e 
shpenzimeve buxhetore në vlerën 92,088 mijë lekë, (ku rreth 30 % e shkeljeve është 
konstatuar në fushën e prokurimeve ) 
 

Duke i pasqyruar sipas natyrës se shkeljeve, gjendja ka rezultuar: 
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a) Në fushën e pagave dhe shpërblimeve, vlera e shkeljeve të disiplinës financiare me dëm 
ekonomik rezulton 11,280 mijë lekë. Sipas subjekteve ku janë konstatuar shkeljet theksojmë: 

-Bashkitë; Berat në vlerën 4,098 mijë lekë, Kamzë në vlerën 1,682 mijë lekë,sa paguar tepër 
për kohën jashtë normale të punës,  Rrogozhinë në vlerën 1,429 mijë lekë, sa paguar tepër për 
paga, Peqin në vlerën 290 mijë lekë, sa paguar tepër për paga, Laç në vlerën 101 mijë lekë, sa 
paguar tepër për paga dhe bashkia Ura Vajgurore në vlerën 86 mijë lekë, sa paguar tepër për 
paga. 

-Komunat; Golem Kavajë në vlerën 362 mijë lekë, Lekbibaj-Tropojë në vlerën 194 mijë 
lekë, sa paguar tepër për paga,Tomin Qendër Dibër në vlerën 33 mijë lekë, sa paguar tepër 
për paga, Qendër Librazhd në vlerën 44 mijë lekë, sa paguar tepër për paga Kodër Thumanë-
Krujë në vlerën 54 mijë lekë, sa paguar tepër për paga, Lurë Dibër në vlerën 32 mijë lekë, sa 
paguar tepër për kohën jashtë normale të punës. 

-Aluizni Durrës në vlerën 2,071 mijë lekë, sa paguar tepër për paga, Aluizni Tirana 1, në 
vlerën 570 mijë lekë, sa paguar tepër për paga,  Këshilli i Qarkut Dibër në vlerën 234 mijë 
lekë, sa paguar tepër për paga. 

b) Në fushën e shpenzimeve operative, vlera e shkeljeve arrin në 53,301 mijë lekë dhe 
përkatësisht në:  

 Bashkitë; Bashkia Vlorë në vlerën 44,565 mijë lekë, punime të pa kryera për shërbimin e 
pastrimit urban të qytetit,Rrogozhinë në vlerën 527 mijë lekë,kryerje shpenzime për riparim 
mjetesh pa dokumentacionin e nevojshëm, Ura-Vajgurore në vlerën 559 mijë lekë, punime të 
pa kryera për shërbimin e pastrimit urban të qytetit, Kamzë në vlerën 326 mijë lekë, nga e 
cila vlera 196 mijë lekë paguar për pritje përcjellje, 69 mijë lekë paguar tepër për 
mbikëqyrësin e punimeve dhe vlera prej 61 mijë lekë, sa paguar tepër për ndihma ekonomike, 
Berat në vlerën 2,801 mijë lekë, nga e cila 2,500 mijë lekë, për pastrimin e qytetit, 229 mijë 
lekë për pritje përcjellje, Elbasan 76 mijë lekë,paguar tepër për karburant, Bashkia Peqin në 
vlerën 185 mijë lekë, paguar tepër për pritje përcjellje, Bashkia Shkodër në vlerën 113 mijë 
lekë, paguar tepër për karburant,etj.  

Komunat; Shënkoll-Lezhë në vlerën 555 mijë lekë, nga e cila, 123 mijë lekë, paguar tepër 
për udhëtim e dieta, 396 mijë lekë, shpenzime të pajustifikuara për riparimin e kompiuterave, 
Qendër-Fier në vlerën 230 mijë lekë, sa përballuar padrejtësisht shpenzimet e telefonit celular 
nga të ardhurat e Komunës, Tomin,Qendër-Dibër në vlerën 60 mijë lekë, sa përballuar 
padrejtësisht shpenzimet e telefonit celular nga të ardhurat e Komunës, Labinot-Mal, Elbasan 
në vlerën 58 mijë lekë, sa paguar tepër për mbikëqyrësin e punimeve, Rrashbull,Durrës në 
vlerën 72 mijë lekë, diferencë çmim për blerjen e karburantit, Qendër, Librazhd në vlerën 95 
mijë lekë, sa përballuar padrejtësisht udhëtim e dieta dhe shpenzimet e telefonit celular nga të 
ardhurat e Komunës , Farkë-Tiranë në vlerën 293 mijë lekë, paguar tepër diferencë çmimi për 
materiale, Lurë-Dibër në vlerën 475 mijë lekë, paguar tepër për udhëtim e dieta, Bicaj, Kukës 
në vlerën 240 mijë lekë, nga e cila vlera prej 140 mijë lekë paguar për pritje përcjellje dhe 
vlera prej 100 mijë lekë, paguar tepër për telefonin celular, Lekbibaj Tropojë në vlerën 1,329 
mijë lekë, nga e cila; vlera 250 mijë lekë, për pagesa tepër për udhëtim e dieta, vlera 362 mijë 
lekë sa paguar tepër për pritje përcjellje,etj.  

Agjencia e Zhvillimit Bujqësor Rajonal, në vlerën 54 mijë lekë sa paguar tepër diferenca 
çmime për karburante, Ujësjellës sh.a Ura-Vajgurore në vlerën 72 mijë lekë paguar tepër për 
udhëtim e dieta, Këshilli i Qarkut Dibër në vlerën 544 mijë lekë, sa përballuar padrejtësisht 
shpenzimet e telefonit celular,etj 

c) Në fushën e prokurimeve, vlera e shkeljeve arrin në 27,507 mijë lekë, përkatësisht në:  
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Bashkitë: Kamëz në vlerën 158 mijë lekë,sa paguar padrejtësisht 2 herë zbatuesi i punimeve, 
Rrogozhinë në vlerën 283 mijë lekë, sa paguar për punime të pakryera. Komunat: Golem 
Kavajë në vlerën 9,367 mijë lekë, sa llogaritur tepër fondi limit, Shënkoll Lezhë në vlerën 
12,514 mijë lekë ,punime të pakryera për ujsjellësin, Remas-Lushnjë në vlerën 2,781 mijë 
lekë, punime të pakryera në investime, Tomin Qendër, Dibër në vlerën 140 mijë lekë, punime 
të pakryera në investime Qendër Librazhd në vlerën 1,324 mijë lekë, punime të pakryera në 
investime, Lekbibaj Tropojë në vlerën 818 mijë lekë, punime të pakryera në investime, 
Ujësjellës sh.a Ura-Vajgurore në vlerën 122 mijë lekë punime të pakryera në investime. 

Për zbatimin e buxhetit të vitit 2013 nga Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Pushtetit 
Vendor, Kontrollit të Territorit, Administrimit të Aseteve të Qëndrueshme në subjektet e 
audituara , nga 144 procedura prokurimi të zhvilluara me vlerë 815,169 mijë lekë, janë 
audituar 70 procedura prokurimi në vlerën 464,000 mijë lekë, përkatësisht 48 përqind të 
numrit dhe 57 përqind të vlerës, nga subjektet e audituara janë konstatuar me shkelje 76 
procedura prokurimi me një efekt financiar prej 27,507 mijë lekë, e cila ka ardhur si rezultat 
i shkeljeve të rregullave të prokurimit publik,në drejtimet e mëposhtme: 

-Nga mos llogaritja e vlerës së kontratës në 29 procedura prokurimi. 

-Për shkelje të nenit 12 në 6 procedura prokurimi 

-Në mos përcaktimin e dokumenteve të tenderave në 12 procedura prokurimi 

-Në mos përcaktimin e qartë të specifikimeve teknike, në 12 procedura prokurimi. 

-Në hapjen dhe shqyrtimin e ofertave në 42 procedura prokurimi, 

-Në mbikëqyrjen e dhe zbatimin e kontratave në 14 procedura prokurimi 

-Për mos arkivimin e dosjeve në 31 procedura prokurimi. 
 

IX. ADMINISTRIMI I BUXHETIT TË SIGURIMEVE SHOQËRORE DHE 
SHËNDETËSORE 
 
IX.1 ADMINISTRIMI I BUXHETIT TË SIGURIMEVE SHOQËRORE  
 

Bazuar në dispozitat e ligjit nr. 119/2012 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2013”, në Aktin Normativ nr. 
6, datë 4.10.2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 119/2012 “Për buxhetin e shtetit të vitit 
2013” dhe në shkresën e Ministrisë së Financave nr. 15453/2, datë 18.10.2013 “Ri-detajimi i planit të 
kontributeve për vitin 2013”. 

Treguesit e buxhetit të ISSH kanë ndryshuar me shtesa dhe paksime gjatë vitit me aktet 
ligjore si më poshtë :  

-Me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 433, datë 22.05.2013 “Për një rishpërndarje fondesh 
në buxhetin e vitit 2013” (shtesë për projektin e shërbimeve sociale) ku buxheti i 
shpenzimeve të ISSH për vitin 2013 është shtuar me 118.25 milionë lekë, shtesë në 
programin e ministrisë së Financave “Menaxhimi i sigurimeve shoqërore” dhe paksim në 
programin “sigurimi shoqëror” të MPCSSHB.  

-Me vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 583, datë 17.07.2013 “Për rritjen e pensioneve” 
me një efekt financiar prej 1,411 milionë lekë fonde që do të përballohen nga Fondi i 
Kontigjencës së Buxhetit të Shtetit për vitin 2013 si dhe nga fondet e program buxhetor i 
ISSH për vitin 2013, nga të cilat 1,395 milionë lekë për mbulimin e pagesave të pensioneve 
dhe 16 milionë lekë për pagesën e komisioneve të shërbimit për  Postën Shqiptare si dhe 
mbulimin e procedurave teknike të zbatimit të këtij vendimi.  
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-Me Akt Normativ nr.6, date 04.10.2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr.119/2012, “Për 
buxhetin e vitit 2013” ku programi fillestar i të ardhurave për rjedhojë dhe i shpenzimeve 
pakësohet për shumën 330 milionë lekë . 

Referuar treguesve të rakorduar me Ministritë e linjës sipas rakordimit të planit të transfertës 
buxhetore për ISSH me Drejtorinë e Përgjithshme të Buxhetit, rezultoi se në treguesit e 
përgjithshëm buxhetor për ISSH ( skemën e sigurimeve shoqërore dhe atë suplementare ) të 
paraqitur në Aktin Normativ nr.6, date 04.10.2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr.119/2012, 
“Për buxhetin e vitit 2013”, nuk është e  përfshirë transferta prej 1411 milionë lekë fonde të 
përballuara nga Fondi i Kontigjencës së Buxhetit të Shtetit për vitin 2013 për rritjen e 
pensioneve. 

Pas ndryshimeve te mesiperme buxheti perfundimtar për ISSH për vitin 2013 sipas aktit 
normativ, paraqitet: 

Pas këtyre ndryshimeve, buxheti përfundimtar për ISSH për vitin 2013, paraqitet: 

-Të ardhurat e fondit të Sigurimeve Shoqërore të 
detyrueshme dhe suplementare  

51,069 milionë lekë 

-Shpenzimet për ISSH-në  93,984 milionë lekë 

-Deficiti i te ardhurave me shpenzimet i cili  
mbulohen nga buxheti  

 

42,915 milionë lekë 

Ky buxhet përfundimtar, i ndarë sipas zërave kryesore, paraqitet në million lekë si në tabelën 
e mëposhtme: 

Nr. 
 

Emërtimi 
 

Plani 
fillestar 

 

Plani me 
ndryshime 

sipas VKM-ve 
 

Plani me 
ndryshime 
sipas aktit 
normative 

Plani 
përfundimtar 
me ndryshime 

 
I. SKEMA E DETYRUESHME     
a. TE ARDHURA 88,876 1411,1  90,287 
 - Nga kontributet 51,399 0.0 -730 50,699 
 - Transferte nga buxheti 37,477 1411,1 730 39,618 
b. SHPENZIMET 88,876 0.0  90,287 
II. SKEMA SUPLEMENTARE     
a. TE ARDHURA 5,438 0.0 -330 5,105 
 Nga kontributet 400 0.0 0.0 400 
 Transferte nga buxheti 5,038 0.0 -330 4,708 
b. SHPENZIMET 5,438 0.0  5,108 
III. GJITHSEJ     
a. TE ARDHURA 94,314 0.0 -330 95,395 
 Nga kontributet 51,799 0.0 -730 51,069 
 Transferte nga buxheti 42,515 1411,1 400 44,326 
b. SHPENZIMET 94,314 1411,1 -330 95,395 
 
Ndryshimet në buxhetin e sigurimeve shoqerore të ketij viti kanë sjellë si pasojë ndryshime 
edhe nga detajimi fillestar i fondeve por brënda limiteve te miratuara, si më poshtë:  

në milionë/lekë 

 SHPENZIMET PLAN 

   

I. SHPENZIME PER PERFITIME 79,333.5 
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1. Shpenzime per Semundje 395.4 
2. Shpenzime per Barrelindje 2,304.1 
3. Shpensimet per Pensione 76,621.7 
4. Shpenzime per Pensione Qytet 63,607.9 
5. Shpenzime per Pensione Fshat 13,013.7 
6. Shpensimet per Aksidente e Sëmundje Profesionale 12.3 
II. PER PROGRAMET E TJERA 9,208.1
1. Pensione Speciale e te Posaçme 77.6 
2. Shperblime te Invalideve te Luftes dhe Veteraneve 307.9 
3. Shtese nga Statusi i Invalidit te Punes 47.6 
4. Kompensime 8,774.9 
5. Kompensime per Pensione Qytet 7,698.9 
6. Kompensime per Pensione Fshat 1,076.0 
III. SHPENZIME ADMINISTRATIVE 2,049.2
1. Paga, Shperblime dhe Shpenzime te tjera Personeli 910.3 
2. Kontribute per Sigurime Shoqerore e Shendetesore 146.3 
3. Mallra dhe Sherbime te tjera 778.1 
4. Per Rritjen e Aktiveve te Qendrueshme te Trupezuara 214.5 
IV. SHPENZIME PER SKEMA SUPLEMENTARE 4,804.2
1. Sigurime suplementare te ushtarakeve MM  
2. Sigurime suplementare MÇPS e trajtime 4,804.2 
TOTALI: 95,395.0

 

Më poshtë pasqyrojmë rezultatet e auditimit të kryer mbi zbatimin e planit për të ardhurat, 
shpenzimet, rezultatin financiar të sistemit të sigurimeve shoqërore ne tërësi dhe deficitin e 
pensioneve në veçanti 
 
Mbi programimin e të ardhurave.  
 
Mbledhja e të ardhurave të planifikuara për vitin 2013 në shumën 51,069 milionë lekë, do të 
bëhet nga: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për shumën 48,402 milionë lekë dhe Instituti 
i Sigurimeve Shoqërore për shumën 2,667 milionë lekë.  

Të ardhurat e ngarkuara për t’u mbledhur nga DPT, përfaqësojnë fondin e sigurimeve 
shoqërore nga  kontributet e detyrueshme, ndërsa te ardhurat e ngarkuara për t’u mblidhur 
nga ISSH përfaqësojnë  kontributet e sigurimeve shoqërore për personat e vetëpunësuar ne 
bujqësi. Po kështu, ISSH-se i është ngarkuar edhe mbledhja e te ardhurave për sigurimet 
shëndetësore te fermerëve te planifikuar në shumën 92 milionë lekë. Në total, programi i të 
ardhurave të vitit 2013 për t’u realizuar nga ISSH është 2,759 milionë lekë. 

Bazuar ne bilancin financiar të ISSH-së, të ardhurat gjithsej për vitin 2013, ku përfshihen 
kontributet e sigurimit shoqëror, kontributet e sigurimeve shëndetësore të fermerëve dhe te 
ardhurat e tjera, nga 51,161 milionë lekë të planifikuara janë realizuar 51,451milionë lekë ose 
në masën 100.6%, me një tejkalim prej 290,6 milionë lekë 

Të ndara sipas përgjegjësive, rezulton si më poshtë: 

1. Për DPT, nga 48,402 milionë lekë të ardhura të programuara, janë realizuar 48,296 
milionë lekë ose në masën 99.8%, me një mosrealizim prej 106,5 milionë lekë.  

2. Për ISSH, nga 2,759 milionë lekë të ardhura të programuara, janë realizuar 3,156 milionë 
lekë ose në masën 114,4%, me një tejkalim prej 397 milionë lekë. 

Zbatimi i Programit të të ardhurave nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.  
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Që nga viti 2005 mbledhja dhe administrimi i kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe 
shëndetësore te personave publik, juridike e fizike (kontributet e detyrueshme) dhe mbledhja 
e borxheve të periudhave të mëparshme e të atyre në vazhdim, ka kaluar në DPT. 
Marrëdhëniet midis ISSH dhe DPT rregullohen me VKM-në nr. 1114, datë 30.7.2008 “Për 
disa çështje në zbatim të ligjeve nr.7703, date 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”, i 
ndryshuar, me ligjin nr.9136, date 11.9.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme 
të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në RSH”, me udhëzimet e Ministrit të Financave 
për buxhetet vjetore dhe në bazë marrëveshjeve të lidhura midis palëve. 

Programimi i të ardhurave sipas drejtorive rajonale tatimore, janë detajuar për zbatim, 
konformë pasqyrës së poshtme:                                                                         Në mijë lekë 

Nr. Rajonet Plan Fakt Në % 
1. BERAT 1,436,606 1,441,472 98 
2. DIBER 1,202,719 1,104,958 92 
3. DURRES 3,480,685 3,474,605 100 
4. ELBASAN 2,580,607 2,463,767 95 
5. FIER 2,718,967 2,503,187 92 
6. GJIROKASTER 1,134,929 1,035,971 91 
7. KORCE 2,265,219 2,116,577 93 
8. KUKES 820,811 780,464 95 
9. LEZHE 1,333,334 1,201,935 90 
10. SHKODER 2,453,731 2,305,684 94 
11. TIRANE 26,431,909 27,301,411 103 
12. VLORE 2,515,483 2,312,624 92 

 Gjithsej DRT-të: 48,402,000 48,042,655 99.3 
  DPT të tjera:  252,884    
  TOTALI 48,402,000 48,295,539 99.8 

Nga të dhënat e mësipërme, plani me ndryshime 48,402 milionë lekë është realizuar 99.8%, 
me një mosrealizim prej 142.4 milionë lekë. 

Mos realizimi i të ardhurave të programuara nga shmangia e pagesës së kontributeve 
nga punëdhënësit për të punësuarit e tyre në subjektet juridikë dhe fizike si dhe mospagesat e 
kontributeve nga të vetëpunësuarit fizik, së bashku me pjesëtarët e tyre të familjes, të cilët për 
efekt të pagesave të kontributeve, janë në përgjegjësi të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Tatimeve. Numri i ulët i numrit të kontribuesve ka krijuar evazion fiskal në të ardhurat dhe 
nga ky evazion fiskal plani vjetor fillestar i të ardhurave prej 48,918 milion lekë është 
realizuar 98.73 % duke krijuar një difiçit prej 622 milion lekë. Ky defiçit ka diktuar edhe 
daljen e Aktit Normativ të Këshillit të Ministrave, nr. 6, datë 04.10.2013 “Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 119/2012, “Për buxhetin e vitit 2013”, me të cilin plani i të ardhurave 
është ndryshuar në muajin Tetor 2013, duke u ulur në kuotën 48,402 milion lekë, e për pasojë 
defiçiti i planifikuar është reduktuar në 622 milion lekë. Defiçiti i mësipërm, ndërmjet të 
tjerash, është krijuar: 

- Nga 14,944 subjekte pagues te biznesit te madh në shkallë vendi, numri i subjekteve qe kane 
një te punësuar është 2,735 ose 18.3% ndaj totalit te subjekteve.  

- Nga 14,944 subjekte pagues te biznesit te madh, numri i te punësuarve ne këto subjekte qe 
sigurohen me pagën minimale është 37,796 persona, ose 18.54% ndaj numrit gjithsej te 
kontributpaguesve. 

- Nga 54,33 subjekte pagues te biznesit te vogël ne shkalle vendi, numri i subjekteve me një te 
punësuar është 37,853 ose 68.29% ndaj totalit te subjekteve.  
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Pra, mosrealizimi i numrit të kontribuesve, që vjen nga mosrealizimi i numrit të programuar 
të Kontribuesve, numri i ulët i kontribuesve për një subjekt si dhe numri i ulët i punonjësve 
me pagë minimale, kanë sjellë një nivel të lartë të evazionit fiskal, me pasojë krijimin e një 
defiçiti të konsiderueshëm në skemën e sigurimeve shoqërore. Informaliteti financiar që vjen 
nga diferenca midis pagës që derdhen kontributet, me pagën reale mujore që marrin të 
punësuarit, është i vështire për t’u evidentuar saktësisht nga auditimi, pasi nuk disponohen të 
dhëna analitike për numrin e kontribuesve sipas pagës faktike nga DPT. Por mjafton të 
analizojmë vetëm rritjen e pagës minimale, do te konstatohet një evazion fiskal i 
konsiderueshëm. 

Në lidhje me mbledhjen e kontributeve, problem shqetësues është edhe mosdorëzimi i 
listëpagesave nga subjektet e biznesit të madh dhe të biznesit të vogël, sidomos 
mosdorëzimi i listëpagesave tremujore të biznesit të vogël. Lidhur me listëpagesat e vitit 
2013, të cilat janë vetëm në format elektronik, ato paraqesin një problem më vete dhe tepër 
shqetësues për organet e sigurimeve shoqërore. ISSH-ja ka llogaritur që duhej ti vinin, gjatë 
vitit 2013, në format elektronik gjithsej 749,320 listëpagesa dhe nga këto i janë dërguar 
ISSH-së vetëm 64,500 listëpagesa. Kështu, që ISSH i mungojnë gjithsej 896,495 listëpagesa 
të subjekteve juridikë dhe fizikë. 

Gjatë vitit 2013 janë bërë përpjekje edhe për mbledhjen e listë pagesave të munguara për 
periudhën 2006 – 2012. Gjatë vitit është arritur të  merren në dorëzim 62,632 listpagesa ose 
22.83% e totalit të listëpagesave që mungojnë. Nga evidentimi i fundit për periudhën 2006-
2012, mungojnë gjithsej 211,657 listepagesa dhe nga analiza e numrit të listëpagesave të 
munguara konstatohet se peshën kryesore në totalin e listëpagesave të munguara e zënë 
subjektet e Biznesit të Vogël me 165,746 ose 78.3 % të totalit të listëpagesave të munguara. 
Ndërsa mungesat e listëpagesave në subjektet e Biznesit të Madh janë 38,504 listëpagesa të 
munguara ose 18.2 % dhe në subjektet publike janë 7,407 listëpagesa të mungurara ose 3,5 
%. Të gjitha problematikat e konstatuara gjatë vitit 2013 ishin bërë prezent në mënyrë 
sistematike me disa shkresa dhe dy takime të posaçme me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Tatimeve për kalimin e kësaj situate, me qëllim krijimin e një ecurie normale të 
bashkëpunimit në zbatim të legjislacionit por dhe më gjerë dhe sidomos në drejtim të 
minimizimit të mungesave të listëpagesave që do të reflektojë në funksion të përmirësimit të 
punës në shërbim të kontribut paguesve. 

Pra, sa më sipër cituar numri i lartë i subjekteve debitorë dhe detyrimet e tyre të 
prapambetura, në organet tatimore, janë një problem i madh dhe shqetësues për organet e 
sigurimeve shoqërore. Detyrimet e prapambetura dhe në shuma të konsiderueshme risin 
subvencionimin e ISSH-së nga buxheti i shtetit. Ndërkohë, që pas këtyre detyrimeve janë një 
numër i konsiderueshëm kontribuesish të pasiguruar, të cilët mbartin një problem të madh 
social, në fushën e sigurimeve shoqërore, sepse nga mospagesat e kontributeve, këta persona 
nuk mund të jenë subjekt i ligjit të sigurimeve shoqërore dhe si të tillë nuk mund të trajtohen 
me asnjë lloj përfitimi. 

Gjithashtu mungesat e shumta të listëpagesave mujore në format letër përfshi edhe mungesat 
e listëpagesave mujore, format elektronik, të vitit 2013, kanë sjellë anomali dhe kanë krijuar 
vështirësi për llogaritjen e masës së përfitimit të pensionit dhe në veçanti në llogaritjen e 
pagesës së përfitimeve afat shkurtra siç janë pagesa e raporteve të paaftësisë në punë, të 
barrëlindjes, etj.  

Për eliminimin e pasojave dhe përmirësimin e punës, mendojmë se kërkohet marrja e masave 
të menjëhershme nga ISSH-ja, DPT-ja, ISKSH-ja, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë 
dhe Ministria e Financave, për disa rregullime të akteve ligjore e nënligjore në përgjithësi, që 
rregullojnë veprimtarinë e sigurimeve shoqërore. Krijimi i nje sistemi te pershtatshëm ne 



RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 

207 
 

sistemin infomatik te DPT me kapacitetet e mjaftueshme per pritjen dhe transferimin e te 
dhënave  dhe evidencave për derdhjet nga biznesi dhe institucionet publike te detyrimeve per 
sigurimet shoqerore dhe shendetesore.  Në veçanti hartimi i një udhëzimi të ri te përshtatshëm 
dhe zbatueshëm nga palet të mbështetur dhe ligjërisht duke shfuqizuar udhëzimin aktual të 
Ministrit të Financave nr.26, datë 16.4.2009 “Për mbledhjen e detyrueshme të sigurimeve 
shoqërore dhe shëndetësore”. Dhe mbi bazën e këtyre akteve  hartimi i një marrëveshje të re, 
të përbashkët ndërmjet ISSH-së dhe DPT-së, për mënyrën e procedimit te grumbullimit, 
kontrollit, transferimit te te dhënave te nevojshme nga organet tatimore ne organet e 
sigurimeve shoqërore si dhe shkëmbimin e informacionit midis dy institucioneve”. 

Të ardhurat nga të vetëpunësuarit në bujqësi që mblidhen nga ISSH-ja janë programuar 
2,290 milion lekë dhe janë realizuar 2,519,877 mijë lekë ose 110 % me një tejkalim prej 
229,877 mijë lekë. Por vihet re një tendencë rënie e numrit fizik të kontribuesve, të siguruar 
si të vetëpunësuar në bujqësi për vitin 2013 në krahasim me vitin 2012. Faktori që ka 
influencuar në rënien e numrit të kontribuesve është tërheqja nga skema e rreth 46,000 
persona, të cilët kanë plotësuar vjetërsinë e nevojshme prej 35 vitesh sigurim dhe nuk 
paraqesin interes për sigurim, sepse nuk përfitojnë shtesë pensioni. Pra, nga sigurimi i këtij 
kontingjenti numri i personave fizik, për vitin 2013, do të kalonte shifrën 100,000 
kontribuues fizik e duke sjellë një shtesë të ardhurash si dhe zbutjen e defiçitit të skemës. 
Gjithashtu efektet e krizës ekonomike në vendet fqinjë  si Greqi dhe Itali, ku janë shumica e 
emigrantëve, kanë dhënë efekte negative dhe ulje të dërgesave monetare për familjet e tyre. 
Kjo ka ndikuar në rënien e të ardhurave të familjeve të fermerëve por edhe në rënien e numrit 
të fermerëve që nuk u siguruan dot gjatë vitit 2013. 
 

Numri fizik i personave të vetëpunësuar në bujqësi për vitin 2013 krahasuar me 2012 
paraqitet në tabelën si vijon: 

 

Nr. Rajonet 
Vitet   

Diferencat 2013 me 2012 
2012 2013 

a b 1 2 3(2-1) 
1. Berat 3,768 3,432  -336 
2. Dibër 4,609 4,650 +41 
3. Durrës 3,932 3,719  -213 
4. Elbasan 7,577 7,364  -213 
5. Fier 7,696 7,474  -222 
6. Gjirokastër 4,715 4,513  -202 
7. Korçë 9,550 9,171  -379 
8. Kukës 2,155 2,155 -   
9. Lezhë 3,652 4,102 +450 
10. Shkodër 6,033 5,569  -464 
11. Tiranë 5,055 4,887  -168 
12. Vlorë 7,878 7,238  -640 

T O T A L I 66,620 64,274  -2,346 

Aktualisht ka edhe një numër relativisht të lartë të personave aktiv që nuk përfshihen në 
skemën e sigurimeve shoqërore në fshat, ky numër për vitin 2013 është 113,377 persona duke 
krijuar një evazion të llogaritur në shumën 2,319 milionë lekë e për pasojë kanë një rezervë të 
madhe të ardhurash për mbulimin e defiçiteve të skemës. 

Përsa trajtuam më sipër për të vetëpunësuarit në bujqësi,  meqenëse një ndër treguesit kryesor 
të programimit, të të ardhurave nga të vetëpunësuarit në bujqësi, është numri i fermerëve, që 
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bazohet në bilancin e popullsisë në zonat rurale, që kryhet nga vetë ISSH-ja, por që duhet të 
bazohet edhe në të dhënat periodike, që publikohen çdo vit nga INSTAT. Përveç kësaj është e 
nevojshme që ISSH-ja të realizojë evidentimin e të dhënave për bilancin e popullsisë në zonat 
rurale, dy herë në vit. Pra bilancin e popullsisë në fund të 6-mujorit të parë të vitit korrent, për 
ti shërbyer hartimit të projekt buxhetit dhe në fund të vitit korrent, për ti shërbyer hartimit dhe 
detajimit, të të ardhurave, të buxhetit të vitit të ardhshëm. 

Skema e sigurimit vullnetar 
Kontribuuesit e llogaritur në vite njerëz kontributet  2012 – 2013. 

 

Nr Drejtoritë 
Rajonale 

Viti 
2012 

Viti 2013 Diferenca faktike 
2013 me 2012 

Plan Fakt % e 
realizimit Diferenca 

a b 1 2 3 4(3:2) 5(3-2) 6(3-1) 
1. Berat  78  403 404 100 +1  -74 
2. Dibër 15  21 25 119 +4               +10 
3. Durrës 593  680 670 99  -10               +77 
4. Elbasan 326  331 330 100  -1                 +4 
5. Fier 556  633 628 99  -5               +72 
6. Gjirokastër 346  315 316 100 +1  -30 
7. Korçë 500  408 378 93  -30  -122 
8. Kukës 3  13 1 8  -12  -2 
9. Lezhë 213  180 179 99  -1  -34 
10. Shkodër 246  201 178 89  -23  -68 
11. Tiranë  3,695  3,331 3,215 97  -116  -480 
12. Vlorë 766  760 790 104 +30               +24 
Gjithsej 7,737  7,276 7,114 98  -162  -623 

 

Treguesi i numrit mesatar të kontribuuesve paraqitet me një tendencë në rënie nga një vit në 
tjetrin. Kështu numri mesatar i kontribuesve të llogaritur, në vite njerëz kontribute, në 3 vitet 
e fundit, paraqitet si më poshtë: 
 

Nr. 
Muaj, njerëz, 
kontribute Viti 2011 Viti 2012 

Viti 
2013 

Diferencat gjithsej 
Diferenca Diferenca 

2013-2011 2013-2012 
a b 1 2 3 4(3-1) 5(3-2) 
 1. Totali 8,492  7,741 7,114  -1,378  -627 

 

Numri fizik i të siguruarve në skemën e sigurimit vullnetar, pavarësisht treguesit të mësipërm 
llogaritës është një numër që tregon se sa njerëz fizik kanë qenë në skemë dhe kanë paguar 
kontributet vullnetare, për vitin korrent apo edhe për vitet e mëparshme.  

Sipas të dhënave të sektorit të sigurimit vullnetar dhe të dhënat statistikore të ISSH-së, për 
vitin 2013, numri fizik i kontribuuesve rezulton 4,805 persona dhe po ky tregues, në krahasim 
me numrin fizik të kontribuuesve për vitin 2012, rezulton me 321 persona më shumë.  

Një pasqyrë e detajuar, sipas Drejtorive Rajonale në vitet 2012 dhe 2013, në numër  fizik 
gjithsej dhe të ndarë në vendas dhe emigrantë, kontribuuesit paraqitet si më poshtë: 
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Nr. 
Kontribues 
Fizikë 

Viti 2012 Viti 2013  

Gjithsej 
Nga këto: 

Gjithsej 
Nga këto: Diferenca 

Vendas Emigrantë Vendas Emigrantë 2013-2012 
a b 1(2+3) 2 3 4(5+6) 5 6 7(4-1) 
1. Berat  244  -              244 233 -              233   -11 
2. Dibër 10  3                7 11 6                5               +1 
3. Durrës 405  229            176 514 357            157            +109 
4. Elbasan 187  95              92 175 96              79   -12 
5. Fier 296  124            172 334 154            180  +38 
6. Gjirokastër 205  59            146 172 52            120   -33 
7. Korçë 270  110            160 273 148            125               +3 
8. Kukës 2  2               -   1 1               -   -1 
9. Lezhë 97  61              36 83 61              22   -14 
10. Shkodër 193  158              35 194 150              44               +1 
11. Tiranë  2,127  1,739            388 2,392 1,880            512           +265 
12. Vlorë 448  101            347 423 91            332   -25 
Totali 4,484  2,681         1,803 4,805 2,996         1,809           +321 
 

Ndër faktorët objektiv, të cilët kanë influencuar në numrin e ulët të kontribuesve fizikë dhe në 
rënien e numrit të kontribuesve të llogaritur në muaj njerëz kontribute, veçojmë: 

 Mos kthimi të një numri të konsiderueshëm emigrantësh, të përhershëm apo sezonalë, në 
atdhe. Këta emigrantë me ardhjen e tyre në Shqipëri janë siguruar për vitin korent por kanë 
bërë sigurime edhe për periudha të kaluara. Ndërsa gjatë vitit 2013 jo vetëm që është ulur 
numri i tyre por edhe emigrantët e ardhur kanë paguar sigurimin e tyre vetëm për vitin 
korrent. 

Mbi debitorët mbetur në llogaritë e organeve të sigurimeve shoqërore. 
Sektori i Administrimit të Borxheve, në Drejtorinë e Kontributeve të ISSH-së, së bashku me 
Drejtoritë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore për uljen e numrit të subjekteve debitorë dhe 
pakësimin e detyrimeve të prapambetura të tyre duhet të bëjnë evidentimin analitik të 
subjekteve debitorë dhe të detyrimeve të tyre të prapambetura, të mbetura në llogaritë e 
organeve të sigurimeve shoqërore. Dhe për çdo subjekt debitor pasiv të bëhet një përshkrim 
apo një historik i shkurtër i krijimit të detyrimit, shumës së detyrimit, periudha e papaguar, 
numri mesatar i punonjësve, ndërprerja e veprimtarisë, procedurat e gjyqësore, për rastet kur 
janë ndjekur ato, etj. Ky veprim ka si qëllim evidentimin e subjekteve debitorë pasivë, të 
mbyllur apo në pamundësi të plotë likuidimi të detyrimeve kontributeve të prapambetura të 
periudhës 1994-2005 dhe do t’i shërbejë klasifikimit të tyre, nën emërtimin “detyrim të keq”. 
Ky material i grumbulluar, nga Drejtoritë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, me të dhëna 
analitike dhe i përmbledhur duhet ti paraqitet Këshillit Administrativ të ISSH-së, me qëllim 
heqjen e subjekteve debitorë pasivë dhe shuarjen e detyrimeve të prapambetura të tyre, nga 
llogaritë e Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore dhe heqjen e tyre nga evidencat e 
debitorëve të ISSH-së. 

Mbi debitorët e krijuar në llogaritë e organeve tatimore. 
Sektori i Administrimit të Borxheve, Drejtoria e Kontributeve dhe ISSH, gjatë vitit 2013, në 
mënyre te vazhdueshme pranë DPT duke informuar për situatën e krijuar dhe Ministrin e 
Financave, për  mungesën e disponimit të të dhënave progresive, të numrit të subjekteve 
debitorë dhe të detyrimeve të tyre të prapambetura por edhe në drejtim të informimeve 
periodike të situatës progresive të numrit të debitorëve dhe të detyrimeve të tyre të 
prapambetura, në llogaritë e organeve tatimore. Megjithatë kjo situate nuk ka gjetur zgjidhjen 
përfundimtare.  
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Sa më sipër në gjithë këto vite vihet re një tendencë në rritje e detyrimeve të prapambetura të 
subjekteve debitorë, si rrjedhojë e mos likuidimeve të tyre dhe kohës që kalon, nga momenti i 
krijimit të këtyre detyrimeve.  

Ky fakt është një problem mjaft shqetësues jo vetëm për mungesa të konsiderueshme fondesh, 
por është edhe një problem i madh social, në fushën e përfitimeve nga ligji i sigurimeve 
shoqërore. Pas subjekteve debitorë dhe shumave të papaguara të kontributeve janë një numër 
i konsiderueshëm personash të punësuar në këto subjekte, të cilët nuk mund të përfitojnë nga 
skema e sigurimeve shoqërore. 

Këtu duhet të theksojmë dhe numrin e madh në totalin e detyrimeve debitore që nga krijimi i 
tyre deri në fundin e vitit 2013, të institucioneve buxhetore. Referuar informacionit të marrë 
për debitorët  si institucione  buxhetore, ka rezultuar se numri i tyre  për detyrimet e 
rezultuara në evidencën e debitorëve buxhetorë për Tiranën deri në fund të vitit 2013 është 
373 institucione me një detyrim debitor prej 1,118,865,585 lekë, ku detyrimi i neto ( pa 
gjobat dhe interesat ) është 820,131,701 lekë. 

Mbi bazën e të dhënave për të vetëpunësuarit në bujqësi dhe të personave të siguruar 
vullnetarisht.  

ISSH-ja duhet të përqendrojë punën në përfundimin e regjistrimit të bazës së të dhënave, për 
të vetëpunësuarit në bujqësi, kundrejt ballafaqimit përfundimtar të të dhënave të regjistrave 
me të dhënat e hedhura në ditarët financiarë, për periudhën 01.10.1993 deri 31.12.2005, 
brenda një afati sa më të shkurtër. 

Ndërkohë që ka përfunduar regjistrimi i bazës së të dhënave, për të vetëpunësuarit në bujqësi, 
të pagesave të kontributeve të vitit 2013, është e nevojshme që ky vit të bashkëlidhet bazës së 
të dhënave, për të vetëpunësuarit në bujqësi, të periudhës 2006-2012, brenda një periudhe po 
sa më të shkurtër.  

Gjithashtu ka rezultuar se nuk ka  përfunduar hedhja e bazës së të dhënave, për sigurimin 
vullnetar, për vitin 2013 dhe progresiv nga Drejtoritë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore që 
duhet te ketë programim nga ISSH për përfundimin e këtij procesi brenda një  afati kohorë sa 
më të shkurtër.  
 

SHPENZIMET  

Shpenzimet e fondit të Sigurimeve Shoqërore    
ISSH, gjate vitit 2013 ka zbatuar tre programe baze te transfertave ne buxhetet familjar si dhe 
programin e shpenzimeve te administrimit te sistemit te Sigurimeve Shoqërore. Tre 
programet baze te përfitimeve janë ndare ne  nenprograme nëpërmjet te cilave, gjate ketij  
viti,  janë transferuar ne buxhetet familjare 93,623.7  milionë leke kundrejt 88,141 milionë 
lekë ose 5,482.7 milionë leke me shume se një vit me pare. Kjo shumë ka ardhur duke u rritur 
nga viti në vit. 

Administrimi i këtyre shpenzimeve kryhet në bazë të ligjit nr.7703, date 1.5.1993 “Për 
sigurimet shoqërore ne Republikën e Shqipërisë”, dhe të akteve te tjera ligjore e nënligjore që 
rregullojnë fushën e pensioneve suplementare shtetërore, përfitimeve suplementare të 
ushtarakeve, te profesorëve, etj.  

Programi i shpenzimeve i ndryshuar dhe realizimi, sipas skemave e degëve të sigurimit për 
vitin 2013, paraqitet si më poshtë: 
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 SHPENZIMET Plan Fakt Diferenca Në % 
I. SHPENZIME PER PERFITIME 79,333.5 79,632.4 +298,9 100.4 

1. Shpenzime per Semundje 395.4 
  

410.0 +14.6           103.7  

2. Shpenzime per Barrelindje 
  

2,304.1 
  

2,334.1 
   

+30.0             101.3 

3. Shpenzime per pensione 
  

76,621.7 
  

76,877.0 
   

+255.3             100.3 

3.a Shpenzime per Pensione Qytet 
  

63,607.9 
  

63,732.9 
   

+125.0             100.2 

3.b Shpenzime per Pensione Fshat 
  

13,013.7 
  

13,144.1 
   

+130.3             101.0 

4. 
Per Aksidente dhe Semundje 
Profesionale 12.3 11.3 

                  -
1.0              91.6 

II. PER PROGRAMET E TJERA 
  

9,208.1 
  

9,202.2 -5.9              99.9 

1 Pensione Speciale e te Posaçme 
  

77.6 
  

76.7 
                  -

0.9              98.8 

2 
Shperblime te Invalidëve dhe 
Veteraneve 

  
307.9 

  
307.3 

                  -
0.6              99.8 

3 Nga Statusi i Invalidit te Punes 
  

47.6 
  

47.2 
                  -

0.4              99.1 
 

4 Kompensime 
  

8,774.9 
  

8,770.9 
                  -

4.0            100.0 

III. SHPENZIME ADMINISTRATIVE 
  

2,049.2 
  

1,972.9 
   

76.3              96.3 
IV. SHPENZ. PER SKEMAT SUPLEMENTARE 4,804.2 4,789.1 -15.1 99.7 

VI 
TOTALI I SHPENZIMEVE 
(I+II+III+IV) 95,395.0 95,596.6 201.6 100.2 

 
Burimi: ISSH 
 

Nga të dhënat e mësipërme rezulton: 

-Në total, programi përfundimtar i shpenzimeve i miratuara me ligjin për buxhetin nga 95,395 
milionë lekë të programuara është realizuar në shumën 95,596.6 milionë lekë, me një realizim 
prej + 201.6 milionë krahasuar me planin ose 100.2%.  

Të ndara sipas programeve, shpenzimet e vitit 2013 janë realizuar si më poshtë: 

-Shpenzimet për skemën e detyrueshme, ku përfshihen shpenzimet për përfitime që 
akordohen nga ligji i sigurimeve shoqërore, janë realizuar në masën 100.4 % me një realizim 
plus referuar planit në shumën 298.9 milionë lekë. 

-Shpenzimet për programe të veçanta të Qeverisë lidhur me shpërblimet nga statuset dhe 
skemat kompensuese dhe shpenzimet e administrimit të tyre, janë realizuar në masë 99.9 %, 
me një mos realizim në shumën 5.9 milionë lekë. 

-Shpenzimet për skemat suplementare dhe shpenzimet për administrimin e tyre, janë realizuar 
99.7 % ose me një mos realizim prej 15.1 milionë lekë krahasuar me planin.  

- Shpenzimet administrative, nga 2,049.2 milionë leke te programuara janë shpenzuar 1,972.9 
milionë leke, me një mos realizim prej 76,3 milionë leke, ose në masën 96.3 %. 

Mbështetur në % e realizimit të treguesve të buxhetit për fondin e ISSH si dhe shumat e tyre 
krahasuar me vitin 2013, rezultojmë se nevojat për fondin e ISSH janë rritur nga një vit më 
parë dhe se realizimi i këtyre shpenzimeve është në nivelet më të përafruara me planifikimin ( 
e ndryshuar gjatë vitit) për vitin 2013 në krahasim me një vit më parë gjë që tregon se nga 
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ISSH hap pas hapi janë ndjekur problematikat në realizimin e treguesve që ndikojnë në 
nivelin e shpenzimeve ( kontributet e realizuara si dhe ndryshueshmëria e numrit të 
përfituesve)  

Me poshte po pasqyrojme rezultatet e auditimit duke analizuar të gjitha  shpenzimeve për të 4 
programet: 

Shpenzimet për skemën e detyrueshme:  
Bazuar ne nenet 66-68 te ligjit nr 7703, datë 01.05.1993, në shpenzimet e skemës së 
detyrueshme, përfshihen shpenzimet për pensione, sëmundje, barre lindje dhe shpenzimet për 
sëmundje profesionale dhe aksidente ne pune. Për vitin 2013 nga  79,333.5 milion lekë fonde 
te programuara janë shpenzuar në fakt në vlerën  79,632.4  milion lekë, pra më shumë shuma 
298.9 milion lekë, ose janë realizuar në masën 100.4 %. Krahasuar me faktin e vitit 2012 që 
është 74,100.2 milion lekë, ato janë realizuar më shumë në vlerën5,532 milionë lekë 
krahasuar  4,363 milion lekë të rritur në vitin 2012 në krahasim me vitin 2011. Kjo rritje ka 
rezultuar kryesisht, referuar të dhënave statistikore nga rritja e nr. të përfituesve si dhe rritja e 
pensioneve gjatë vitit 2013. Këto shpenzimet sipas zërave paraqiten si më poshtë:  
           Në mijë lekë  

I SHPENZIME PER PERFITIME 79,333,456 79,632,361 298,905 
1 Shpenzime per Semundje                    395,381                    409,963                14,582.5 
2 Shpenzime per Barrelindje                 2,304,069                 2,334,115                30,045.2 
  Shpenzime per Barrelindje Qytet                 1,651,175                 1,663,740                12,565.4 
  Shpenzime per Barrelindje Fshat                    547,854                    563,599                15,745.1 
  Shpenzime per Shperblim Lindje                    105,041                    106,775                  1,734.6 
3 Shpenzime per pensione               76,621,679               76,876,991              255,312.1 
  Shpenzime per Pensione Qytet               63,607,946               63,732,909              124,963.5 
  Pensione Pleqerie                51,185,605               51,303,637              118,032.4 
  Pensione Invaliditeti                  8,358,303                 8,367,106                  8,802.6 
  Pensione Familjare                  3,926,316                 3,924,902                (1,414.2) 
  Pagesa ne rast vdekjeje                    137,722                    137,265                   (457.3) 
  Shpenzime per Pensione Fshat               13,013,733               13,144,082              130,348.6 
  Pensione Pleqerie                12,127,541               12,257,960              130,418.9 
  Pensione Invaliditeti                     493,628                    492,752                   (875.8) 
  Pensione Familjare                     346,948                    347,890                     941.7 
  Pagesa ne rast vdekjeje                      45,616                      45,480                   (136.3) 
4 Per Aksidente dhe Sem. Profesionale                      12,326                      11,292                (1,034.8) 

Po analizojmë realizimin e të gjtha zërave të shpenzimeve të treguar në tabelë: 

-Shpenzimet për zërin “Paaftësi e përkohshme në punë”, janë programuar në vlerën 395.4 
milion lekë dhe janë realizuar 410 milionë lekë kundrejt 381.2 milionë leke në 2012 me një 
rritje të shpenzimeve prej 28.8 milionë lekë nga viti 2012 në një kohë që rritja në 2012 
krahasuar me 2011 ka qenë  2 milion lekë. Efektet kryesore te rritjes se shpenzimeve, vijnë 
nga rritja e numrit të personave te trajtuar me ketë lloj përfitimi, për shkak semundshmërie.  

-Shpenzimet për zërin “ barë lindjeje ”, janë programuar në vlerën2,304.1 milion lekë dhe 
janë realizuar 2,334.1 milionë lekë kundrejt 2,076 milionë lekë në 2012 me një rritje të 
konsiderueshme të shpenzimeve prej 258 milionë lekë nga viti 2012. Efektet kryesore të 
rritjes se shpenzimeve, vijnë nga rritja e numrit të personave të trajtuar me kete lloj përfitimi. 
Kjo rritje është e identifikuar si në qytet ashtu dhe në fshat. Referuar analizave të kryera nga 
ISSH ka rezultuar se një nr. i konsiderueshëm i personave që përfitojnë nga kjo skemë kanë 
vetëm një vit sigurim( kërkesë ligjore për të drejtën e përfitimit ) Më pas një pjesë e 
personave rezultojnë të dalin nga skema.  

 Në lidhje me shpenzimet e mësipërme, ISSH duhet të jetë me e kujdesshme, sidomos për 
shpenzimet për barrëlindje në qytet në lidhje me forcimin e kontrollit i brendshëm, pasi nga 
struktura e auditimit të brendshëm janë konstatuar shkelje te dispozitave ligjore ne këtë 
fushe, sidomos ne sigurimin  e paslindjes me qëllim përfitimin e raportit mjekësor. 
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- Shpenzimet për “Pensione” janë programuar në vlerën 76,621.7 milion lekë dhe në fakt 
janë shpenzuar në vlerën 76,877 milionë lekë kundrejt 71.631.6 milionë lekë të realizuar në 
vitin 2012. Këto shuma janë rritur si për pensionet e fshatit ashtu dhe për pensionet e qytetit 
në krahasim me planin. Kurse në krahasim me shpenzimet faktike të vitit 2012 rezultojnë të 
rritura vetëm pensionet e qytetit. Pensionet e fshatit rezultojnë të pakësuara nga 13,326.4 
milionë lekë për vitin 2012 në 13,144.1 milionë lekë për vitin 2013.   

Ky fenomen ka ndodhur dhe në vitin 2012 krahasuar me vitin 2011 dhe arsyeja është se  
përfitues që punojnë si të vetëpunësuar ne bujqësi, per shkak të mbushjes se me shume se 50 
% te vjetërsisë ne pune ne marrëdhënie sigurimi me ligjin  nr 7703, date 1.5.1993, përfitojnë 
pensione qyteti.   

Referuar gjendjes së numrit të pensioneve në fund të vitit 2013 krahasuar me numrin e tyre në 
fund të vitit 2012 rezulton se kemi një rritje mesatare të numrit me 16,324 pensione (570,423 
gjendja e pensioneve në fund të 2013 dhe 554,102 pensione në fund të vitit 2012.  

Gjithashtu kanë rezultuar me rritje pensionet e invaliditetit në qytet dhe në fshat (nën zë i 
shpenzimeve për pensione pleqërie urbane dhe rurale). Ky tejkalim edhe pse nuk është ne 
vlera të mëdha, auditimi u përqendrua ne arsyet e shitimit te këtyre shpenzimeve nga ku 
konstatua, se:  

Pensionet e invaliditetit caktohen ne baze te nenit 35-39 te ligjit nr 7703, date 1.5.1993. 
Shkalla e invaliditetit përcaktohet nga Komisionet Mjekësorë te Caktimit te Aftësisë për 
Pune. Këto komisione funksionojnë ne dy nivele, Komisionet Mjekësorë  te Caktimit te 
Aftësisë për Pune (KMCAP),  Rajonale dhe KMCAP, Eprore.  

Shpenzimet faktike për pensione invaliditeti janë rritur nga viti ne vit  si në numër ashtu dhe 
në vlerë.  Kjo rritje faktike e këtyre shpenzimeve, ka ardhur nga rritja e numrit te përfituesve 
te invaliditetit, e cila ne vitin 2013 është  me rritje me te larta e krahasuar me vitet e 
mëparshëm.  

Shpenzimet për “Paaftësi e përkohshme e dëme për shkak aksidenti”, janë programuar në 
vlerën 12.3 milion lekë,   janë realizuar  në vlerën 11.3  ose 91.6 %. Ky tregues paraqitet më i 
vogël se fakti i vitit 2012 që është në vlerën 11.4   milion lekë. 

 

Shpenzimet Administrative: 
 Janë programuar në vlerën 2,049.2 milionë lekë dhe janë realizuar në vlerën 1,972.7 milionë 
lekë, me një mosrealizim prej 76.5 milionë leke, ose në masën 96.2%. Me mosrealizime janë 
të gjithë zerat e shpenzimeve si përdorimi i fondit të pagave ashtu edhe shpenzimet per blerje 
mallra e sherbime. Shpenzimet administrative per vitin 2013 zënë 2.1% te shpenzimeve te 
drejtpërdrejta nga 5 % qe është parashikuar te jete  sipas e ligjit nr 7703, date 1.5.1993.  Sipas 
zerave realizimi këtyre shpenzimeve është, si më poshtë:     
            në milionë/lekë 

Llog. Emërtimi Plan Fakt Ndryshimi Në % 
      
Shpenzime administrative 
 2,049.3 1,972.7 -76.5 96.2 
600 
 

Paga,shperblime,  personeli 
 910.3 873.7 -36.5 95.6 

601 Kontribute per sigurime  146.3 138.8 -7.4 94.8 
602+605 Malra dhe sherbime te tjera  778.1 757.9 -20.1 97.4 
6022007 Komisione te pageses (posta) 566.9 533.8 -33 94.1 
231 Shpenzime per investime 214.5 202 -12.3 94.2 
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Burimi: ISSH 
Bazuar në të dhënat e bilancit financiar si dhe nga analiza e shpenzimeve administrative 
evidentohet se ne total dhe për çdo zë shpenzimet administrative janë mbajtur ne kontroll ne 
te gjithë zërat. Peshën kryesore specifike e zëne shpenzimet për paga personeli dhe per 
komisionet e shërbimeve qe ISSH i paguan postes shqiptare.  

Në lidhje me marrëdhëniet midis Postës Shqiptare dhe ISSH  si dhe kontrollin e pagesave 
për vitin 2013 sqarojmë sa më poshtë vijon:  
Bazuar ne dispozitat e ligjit 7703, datë 11.5. 1993 “Për Sigurimet Shoqërore në RSH ” dhe në 
vendimin e Këshillit te Ministrave  nr. 411, date 7.8.1995 "Për zgjerimin e aktivitetit të 
shërbimit postar", nga ISSH  “Posta shqiptare” është përcaktuar si agjenti kryesor për 
realizimin e pagesave të pensioneve dhe të përfitimeve të tjera  të caktuara nga Drejtoritë 
Rajonale të Sigurimeve Shoqërore. Përgjegjësitë e palëve dhe detyrat bazë të Drejtorive 
Rajonale të Sigurimeve Shoqërore dhe filialeve dhe degëve të Postës Shqiptare janë 
përcaktuar në marrëveshjen e përbashkët nr. Port. 4537/1932, date 21.8.2008. 

Bazuar ne rregulloren e Këshillit Administrativ nr. 1, date 21.10.2008 “ Për Caktimin , 
Administrimin dhe Pagimin e pensioneve” dhe ne dispozitat e marrëveshjes se sipërshënuar,  
Drejtoritë Rajonale te Sigurimeve Shoqërore, dërgojnë zyrtarisht ne filialet e Postes, te 
adresuar për zyrën postare te pagesave (sipas vend banimit te pensionistit, dokumentin qe 
emërtohet “Urdhër Pagese” i cili është akti qe e autorizon zyrën postare ti paguaje 
pensionin mujor  pensionistit ose te autorizuarit prej tij, me paraqitjen ne sportel ose në 
shtëpi.  Shuma faktike e pagesës evidentohet ne liste pagese dhe në mandat pagesën 
individuale, te cilat hartohen nga llogaritaret e sportelit te pikave postare ku për shumat e 
autorizuara  dhe te paguara nënshkruan pensionisti, llogaritari i sportelit edhe 
arkëtare/pagatori.   

Duke filluar nga viti 2012 e ne vazhdim, ISSH ka krijuar bazën informatike të pensioneve 
dhe muaj pas muaj edhe portalin elektronik të pagesave. Bazuar në kate teknologji në 
bashkëpunim me posten shqiptare vazhdon procesi i pagesave on line i cili po shtrihet muaj 
pas muaji në të gjitha qendrat pagese. 

Deri ne fund te vitit 2013 janë hedhur ne bazën elektronike të të dhënave 554 mijë përfitime 
nga 590 mije që janë gjithsej.  

 Ky proces është rezultativ pasi realizohet kontrolli i pagesave te këtyre pensioneve  çdo dite 
sipas liste pagesave te prodhuar nga sistemi dhe të faturuara për likuidim nga filiali përkatës i 
Postes Shqiptare. Për qendrat pagese te pa informatizuara, kontrolli i ligjishmerise se 
pagesave vazhdon të kryhet nga kontrolloret e Drejtorive Rajonale sipas programeve të 
miratuara për kontroll. 

Nëpërmjet procesit të kontrollit te pagesave për vitin 2013 nga Drejtoritë Rajonale të 
Sigurimeve Shoqërore janë evidentuar 2 718 raste te pagesave te paligjshme dhe fonde te 
dëmtuara në shumën 33 016 mije leke nga te cilat mbi 362 raste të pagesave të dubluara 
(përfitime mujore të paguara dy here) me një dem prej 5 597 mije lekë, 362 raste të tjera të 
pagesave nga persona te autorizuar për llogari te personave te vdekur me nje dem prej 6 768 
mije leke dhe 1 989 raste te pagesave te tjera te tepërta ose tej afatit te kufirit te autorizimit, 
me nje dem prej 20 652 mije leke. Nga shuma e fondeve te dëmtuara, 18 100 mije leke jane 
dokumentuar duke mbajtur proces verbalet, 11 774 mije leke nëpërmjet akt konstatimeve si 
dhe 3 142 mije leke nëpërmjet akt rakordimeve. 

Gjithashtu nga  shuma e fondeve te dëmtuara  janë arkëtuar 32 448 mije leke ose mbi 98.3 % 
dhe shumat e tjera janë nen arkëtim, ashtu siç është përcaktuar edhe ne paragrafin 2 te pikës 
7 te kreut te trete te marrëveshjes. 
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Nga analiza e këtij procesi konstatohet se si rezultat i përdorimit të sistemit informatik risku i 
këtij procesi po minimizohet. Deri ne 31.12 2013 janë kaluar ne portalin e pagesave dhe 
kontrollohen on line 272,112 përfitime (sipas tabelës) puna vazhdon me shpejtësi  dhe në 
periudhën e kontrollit u konstatua se janë kaluar ne portalin on line të gjithë qendrat paguese 
në qytet përjashtuar Tropojën, Bulqizën dhe Burelin që jane në process.  

Ndërkohe konstatohen probleme për vonesat në deklarimin e vdekjeve nga familjaret e 
pensionisteve qe banojnë jashtë shtetit. Gjithashtu në shume raste është konstatuar  ndërprerje 
e shërbimit të pagesave të pensioneve për shkak të problematikave që shfaq sistemi i 
transmetimit të të dhënave nga Posta Shqiptare apo edhe të furnizimit të pikave paguese me 
energji. 

Në marrëdhënien ndërmjet ISSH dhe Postës Shqiptare ka mbetur i pa realizuar arkëtimi dhe 
kthimi në llogaritë e ISSH të fondeve të dëmtuara, të evidentuara këto sipas vendimit të 
Gjykatës së rrethit Gjyqësor Shkodër dhe shkresës së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës 
së Parë  Shkodër me nr. protokolli 10, 297, datë 15.11.2013 “Informacion në interes të 
ndjekjes  së procedurës ligjore të riparimit të dëmit ekonomik” . Për këtë nga ISSH me 
shkresën nr. 9210/1 datë 29.01.2014 drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të Postës Shqiptare , 
ku i kërkohet këtij institucioni që në mbështetje të pikës 7 dhe 12 të kapitullit III të 
marrëveshjes midis dy institucioneve me nr. 4537/1932, datë 21.08.2008, të fillojë procedura 
e likuidimit të dëmit të shkaktuar  të vërtetuar me procedurat e hetimit dhe me vendimin e 
Gjykatës së Shkalles së parë Shkodër me nr. 4309, datë 01.11.2013  sipas shumave të cituara 
në këtë vendim dhe që kapin vlerën totale prej 295,162,639 lekë. Kjo shkresë është përsëritur 
me shkresën nr. 9210/2 datë 31.03.2014  ku i citohet detyrimi sipas marrëveshjes së lidhur 
për kthimin e shumave të dëmtuara ose në të kundërt ISSH do të marrë iniciativën e mbajtjes 
të këtij detyrimi nga komisionet që ISSH i paguan Postës Shqiptare për shërbimin e kryer.     

Në këtë proces janë të domosdoshme përshpejtimi i masave të mara dhe që duhet të merren 
nga ISSH në drejtimet si më poshtë vijon:  

1. ISSH te kërkojë në mënyrë të vazhdueshme nga Posta Shqiptare marrjen e te gjithë masave 
me synimin qe brenda vitit 2014 ta kalojnë ne sistemin e pagesave online te gjithë pikat e 
pagesës ne qytete dhe qendra te banuara gjithashtu po brenda këtij viti edhe pagesat qe 
kryhen ne zyrat postare ne fshatra.  

2. Te kërkohet dhe monitorohet rregullisht përmirësimi i cilësisë se këtij shërbimi duke 
evituar abuzimet, konfuzionin dhe radhët e gjata ne sportelet e postes. 

3. Brenda vitit 2014 te përfundohen marrëveshjet për pagimin e pensioneve me te gjithë degët 
e bankave duke përshpejtuar ritmet e marrjes se këtij shërbimi nga këto dege dhe gjithashtu 
te shikohen edhe alternativa te tjera te kryerjes se këtij shërbimi, ne ato pika ku shërbimi 
postar i pagesave zhvillohet me probleme. 

4 Si dhe mbajtjen nga komisioni i shërbimit deri ne një afat të shkurtër kohor të fondeve të 
dëmtuara si pasojë e mosveprimeve apo veprimeve në kundërshtim me marrëveshjen nga 
Posta Shqiptare. 

Shpenzime “Për programe e skema suplementare” 
Këto shpenzime janë programuar në vlerën 4,804.2 milionë lekë dhe janë realizuar në vlerën 
4,789.1 milion lekë, ose në masën 99.6% me një kursim prej 15.1 milionë lekë. Ne kete 
skeme evidentohen 10 lloje përfitimesh, shpenzimet e te cilave kryesisht financohen nga 
buxheti i shtetit, realizimi i te cilave paraqitet, si me poshtë:   
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            në milionë/lekë 

Emërtimi Plan Fakt Diferencë në % 
SHPENZIME PER SKEMA SUPLEMENTARE 4,804.2 4,789.1 -15 99.6 
Sigurime suplementare te ushtarakeve MM 2,997.2 2,986.3 -10.9 99.6 
Sigurime suplementare te policise se shtetit 251.1 250.5 -0.59 99.7 
Perfitime nga statusi i deshmoreve te atdheut 24.3 23.9 -0.4 98.3 
Perfitime per pilotet fluturues ne pension 40.8 40.6 -0.2 99.5 
Perfitime per detaret e nendeteseve ne pension 9.3 8.9 -0.4 95.7 
Perfitime per punonjesit e ndermarrjeve ushtarake 112.3 112.1 -0.1 99.8 
Sigurime suplementare shteterore 717.7 717.5 -0.2 99.9 
Perfitime per trajtimin e veçante te minatoreve 436 435 -1 99.7 
Pagesa te tjera ( shpenzime varimi) 143.5 142.8 -0.7 99.5 
Perfitime nga statusi i profesorit 71.7 71.3 -0.37 99.4 

Burimi:ISSH 
Mosrealizimet e këtyre shpenzimeve, janë pasojë e mosrealizimit të numrit të personave të 
parashikuar për t’u trajtuar sidomos per rastet e pensioneve suplementare dhe pensioneve te 
parakohshme për vjetërsi shërbimi te ushtarakeve apo edhe te rasteve kur nuk jane bere 
rishqyrtimet e pensioneve per shkak te mos dërgimit te dokumenteve lidhur me pagen 
referuese, formularë te cilat dërgohen nga ministritë e linjës.  

Në përfundim, programi i shpenzimeve nga 95,395 milionë leke te programuar është realizuar  
95,596.6 milionë lekë ose në masën 100.2%, me një tejkalim në shumën 201.6 milionë lekë.  

Fondit Rezerve i Sigurimeve Shoqërore 
Krijimi i fondit rezerve të Institutit te Sigurimeve Shoqërore është përcaktuar në nenin 70 të 
ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar. Ky fondi krijohet për të mbuluar të paktën 3 muaj shpenzimet për pensione. 

Procedura e krijimit te fondit rezerve te pensioneve ka filluar me zbatimin e VKM nr. 580, 
datë 9.10.1995, ku është miratuar ndarja e buxhetit të sigurimeve shoqërore nga buxheti i 
shtetit. Fondi rezerve është ne shumën 3,888,5 milionë leke miratuar për vazhdimësinë e tij 
në të njëjtën masë me vitet më parë me vendimin e Këshillit Administrativ nr. 1, datë 
02.09.2013 “Për miratimin e rezultatit financiar të Sigurimeve Shoqërore për vitin 2012”pika 
5 në të cilën theksohet: “Të miratojë gjendjen e fondit rezervë të sigurimeve shoqërore në 
fund të vitit 2012 në shumën 3,888,599,107.75 lekë 

Në zbatim të nenit 70, fondi rezervë për vitin 2013 mund të përllogaritej dhe do të krijohej në 
vleren19,219.2 milionë lekë (shpenzimet mujore për pensione ne shumen 6,406.4 milionë 
leke shumëzuar me 3 muaj). Ndërsa ne fakt, bazuar ne bilancin financiar te vitit 2013, gjendja 
e fondit rezerve ne fund te vitit rezulton te jete 3,886,301,503.71 leke ose rreth 20.6 % të 
normativës mujore kundrejt 21.7 % e normative ligjore në vitin 2012. Kjo gjendje e fondit 
rezerve,  aktualisht mbulon 60.7 % te pagesave te pensioneve për një muaj ( mesatare vjetore 
e vitit 2013).  

Rregullorja financiare te ISSH, nr. 5, datë 26.05.2009, miratuar me vendim të  Këshillit 
Administrativ te ISSH nr 3, date 25.5.2009, lejon investimin e fondi rezerve ne mënyre te 
sigurte dhe me rrezikshmëri minimale te mundshme.  

Ne zbatim te kësaj baze ligjore i gjithë fondi rezerve i Sigurimeve Shoqërore, ne shumën 
3,888,5 milionë leke (gjendje në fillim të vitit 2013 Bono thesari + gjendje në llogarinë 
speciale në Bankë të Shqipërisë), është riinvestuar per blerjen e bonove te thesarit 

 Megjithëse fondi rezervë është investuar  dhe për rrjedhojë janë krijuar te ardhura, këto te 
ardhura nuk kane kaluar ne shtese te fondit rezerve, si një nder burimet e mundshme për 
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shtimin e saj, ne përputhje me, ligjin nr.7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në 
Republikën e Shqipërisë”, por sipas ligjit për buxhetin  vjetor 2013, këto te ardhura janë 
planifikuar për te mbuluar pagesat vjetore sepse dega e pensioneve është deficitare.  

Gjithashtu, çdo vit planifikohen fonde për te mbuluar rritjen vjetore te pensioneve, por nuk 
planifikohen fonde për rritjen e fondit rezeve për të shkuar ne nivelin maksimal të normatives 
ligjore. Mbështetur ne nenit 69 te ligjit nr 7703, date 11.5.1993 të ndryshuar (ky nen ka 
ndryshuar me ligjin nr.9377, datë 21.4 2005 neni 25) i cili përcakton se, “shteti garanton 
fondin e sigurimeve shoqërore të detyrueshme në rast falimentimi”, rezultojnë se, krijimi i 
fondit rezerve  prej 3 muaj pagesash, nisur nga fakti konkret qe fondi rezerve aktual mbulon 
60 % te pagesave te pensioneve te një muaji por dhe nga fakti i deficitit të madh të pagesave 
referuar fondeve të pensioneve, të kufizohet në ritjen e këtij fondi( fondit rezervë ) në një nivel 
minimal te mbulimit të pagesave nga 3 në 1 muaj. 
 

Rezultati financiar në sistemin e Sigurimeve Shoqërore dhe i Degës së Pensioneve 

Rezultati Financiar i sistemit te Sigurimit Shoqëror. 
Bazuar në realizimin faktik të të ardhurave dhe shpenzimeve të pasqyruar në treguesit e 
bilancit të konsoliduar të ISSH, rezultati financiar i ISSH per vitin 2013 te detajuar, paraqitet 
si me poshtë:           
           Në milion lekë 

Emertimi Plani Realizimi ne % 
kontribute te detyrueshme 48,002 47,587.4 99.1  
kontribute suplementare 400 708.8 177.2  
kontribute te bujkut 2,198 2,319.5 105.5  
kontribute vullnetare 340 342.4 100.7  
+kontribute te tjera 0 5.9   
te ardhura tjera 129 426 330.2  
Totali I te ardhurave 51,069 51,390.0 100.6  
Transferta nga buxheti I shtetit  44,326  44,326 100.0  
Ministria e Punes 37,727 37,727 0 
Ministria e Mbrojtjes 4,550 4,550 0 
Ministria e Finances 2,049 2,049 0 
 Shuma  e të ardhurave  95,395 95,716 100.3 
Shpenzime per perfitime 79,333 79,632 100.4  
Shpenzime per programe te tjera 9,208 9,202  99.9  
Shpenzime administrative 2,049 1,973  96.3  
Shpenzime per skema suplementare 4,804 4,789 99.7  
Totali I shpenzimeve 95,395 95,597 100.2  

 
 Në mënyrë të përmbledhur rezultati financiar paraqitet : 

Emertimi Plani  Realizimi ne % 
Totali i te ardhurave 51,069.0 51,390.0 100.6  
Transferta nga buxheti I shtetit 44,326.0 44,326.0 100.0  
Te hyra 95,395.0 95,716.0 100.3  
Totali I shpenzimeve 95,395.0 95,596.6 100.2  

 

Të ardhurat ne fondin e sigurimeve shoqërore u realizuan 51,390 milionë leke, nga 51,069 
milionë leke te programuara, me një tejkalim prej 321 milionë leke ose 100.6%. 

Për vitin 2013, është realizuar tërheqja e plote e transfertes shtetërore për fondin e sigurimeve 
shoqërore, e rakorduar dhe shoqëruar me dokumentacionin përkatës, ne shumën prej 44,326 
milione lekë. Kështu te ardhurat ne total janë ne  shumën 95,716 milionë lekë. 
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Duhet vene ne dukje, se transferta buxhetore për balancimin e buxhetit te sigurimeve 
shoqërore është e konsiderueshme dhe ka ardhur nga viti ne vit ne rritje;  

-Shpenzimet për sigurimet shoqërore te detyrueshme, suplementare , trajtimet dhe programet 
e veçanta si dhe shpenzimet e administrimit  ne total janë realizuar ne masën 100.2 % ose nga 
95,395 milionë leke te programuara, 95,596.6 milionë leke që paraqitet fakti i shpenzimeve 
me një tejkalim të shpenzimeve  prej 201 milionë lekësh.  

Gjithashtu vlen për tu theksuar se shuma e pensioneve të pa tërhequr në fund të vitit 2012 për 
pensione dhe shtesa të tyre, ashtu dhe nga skema suplementare paraqiten më 31.12.2012 në 
shumën totale 3,028,743,437 lekë (2,884,166,408 lekë + 144,577,029 lekë) , kurse kjo 
gjendje në fund të vitit 2013 paraqitet me rritje në shumën 840,207,401 lekë, pra gjendja 
është 3,868,950,838 lekë (3,681,446,199 lekë +187,504,639 lekë). Referuar ndryshimit të 
këtyre gjendjeve të pensioneve të pa tërhequra në fillim të vitit dhe fund të vitit, ku ka 
rezultuar rritja e gjendjes në fund të vitit 2013, rezultojmë në konkluzionin se rezultati i 
paraqitur në fund  me një tepricë të të ardhurave të pa shpenzuara do të rezultonte negativ.  

Pra buxheti i shtetit, përveç transfertes buxhetore prej 44,326 milionë leke qe i ka dhënë 
ISSH për pagesat sipas përcaktimeve ligjore, për balancimin e buxhetit te sigurimeve 
shoqërore duhet te mbulojë me  subvencionet shtese përsëri edhe deficitin  si rezultat i 
detyrimeve për vitin 2013. Aktualisht deficiti  real i vitit ushtrimor nuk është financuar nga 
buxheti, por është përballuar me të ardhurat e krijuara, por duhet theksuar se në të njëjtën 
kohë janë shtuar detyrimet e ISSH për periudhën në vazhdim si rezultat i rritjes së pensioneve 
të pa tërhequra në  fund të vitit 2013 prej 840,207,401 lekë  

 

 Deficiti i Degës së Pensioneve. 
Bazuar ne nenin 67 te ligjit nr 7703, date 1.5.1993 “ Për sigurimet Shoqërore ne Republikën e 
Shqipërisë”, shpenzimet për skemën e Sigurimeve Shoqërore financohen nga fondi i 
Sigurimeve Shoqërore i cili krijohet nga kontributet, te ardhurat e tjera, financimet dhe 
subvencionet buxhetore shtetërore.  

Sigurimi  Shoqëror i Detyrueshëm (ne këtë sigurim nuk përfshihet: sigurimin suplementar, 
pensionet e posaçme dhe programet e tjera kompensuese), jep përfitime për 4 degë të 
sigurimeve shoqërore, siç janë; dega e sëmundjeve, dega e barrëlindjeve, dega e pensioneve 
(pleqërie, invaliditeti dhe familjare) dhe dega  aksidentet në punë e sëmundjet profesionale.  

Që,  gjate procesit te hartimit te projekt-buxhetit te vitit 2013 por edhe te buxheteve faktike te 
viteve te mëparshme deget e pensioneve kanë rezultuar me deficit, pasi te ardhura janë me te 
vogla se shpenzimet qe duhen për te mbuluar pagesat e pensioneve. Për te balancuar buxhetin 
e degës se pensioneve, ky deficit mbulohet për çdo vit nga transfertat buxhetore te miratuara 
me ligjin për buxhetet vjetore. Po kështu, për mbulimin apo zbutjen e deficiteve korrente qe 
mund te dalin gjate zbatimit te buxhetit vjetor, sipas nenin 4 te ligjit nr 119/2012 “Për 
buxhetin e vitit 2013”, citohet:” Për vitin 2013, teprica e të ardhurave sipas degëve të 
sigurimit shoqëror, përdoren  për  mbulimit e deficitit të degës së pensioneve”. 

Kështu për vitin 2013, shpenzimet për degën e pensioneve zëne 80.4 % të totalit të 
shpenzimeve të realizuara për këtë vit, kundrejt 79.7 % te volumit total te shpenzimeve te 
sistemit te sigurimeve shoqërore për vitin 2012 dhe ne veçanti 96.5 % te shpenzimeve te 
sigurimit shoqëror te detyrueshëm kundrejt 96.6% në vitin 2012. Për me tepër, për vitin 2013 
ky deficit do të shtohej më shumë po ti shtohej diferenca me + i pensioneve të patërhequr në 
fund të vitit 2013 në krahasim me fund vitin 2012. 

Konkluzion: 
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derdhura mbulohen vetëm 69.1 % e shpenzimeve, ndërkohe qe subvencionet zëne rreth 31 % 
te shpenzimeve për pensionet. 

-Një ndër faktorët e rëndësishëm qe ka ndikuar ne thellimin e deficitit është edhe evazioni 
(shmangja nga pagesat e kontributeve). Për vitin 2013, bazuar ne te dhënat e INSTAT, 
“Bilanci i forcave te punës” te krahasuara me te dhënat e INSTAT për “Të punësuarit 
sipas degëve” si dhe me te dhënat e Drejtorisë se Përgjithshme te Tatimeve për numrin e 
kontribuesve ne aktivitetet jo bujqësore për vitin 2013, rezulton se diferenca midis te 
punësuarve dhe atyre qe nuk kane paguar kontribute është rreth 61 000 persona (955 mije te 
punësuar - 445 mijë në fshat = 510 mijë krahasuar  me 449 mijë kontribues te raportuar nga 
DPT) dhe duke e llogaritur kontributet e munguara me nivelin minimal të kontributit për rreth 
50 000 lek në vit /person, rezulton se nga ky fakt të mos jenë realizuar mbi 3 000 milionë 
lekë.  Pra ka një evazion fiskal në numrin e  raportuar si të punësuar. 

-Në vitet e fundit evidentohet një rritje e ndjeshme e nivelit te borxheve,  pra kontributeve  të 
llogaritura nga organet tatimore por te papaguara.   Trajtimi analitik i këtij problem është bere 
na kapitullin e te ardhurave. Por për vitin 2013 niveli borxhit progresiv ka arritur ne 9 969 
milionë leke me një shtese ndaj vitit 2013 me 1 915 milionë leke, e cila përben edhe një 
shkak tjetër mjaft te rëndësishëm qe ka ndikuar ne thellimin e deficitit. 

Sa trajtuar tek shpenzimet dhe tek të ardhurat është e rëndësishme dhe domosdoshme 
miratimi i ndryshimeve ligjore për skemën e sigurimeve shoqërore si dhe marrja e masave 
shtrënguese njëkohësisht në detyrimin e subjekteve publike për derdhjen e detyrimeve për 
sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, ku së bashku do të përmirësojnë situatën për deficitin 
e krijuar. 

Ne përfundim të auditimit rekomandimet e KLSH-se kane synuar përmirësimin e skemës së 
Sigurimeve Shoqërore apo marrjen e masave për ndalimin e “hemorragjive”me efekt uljen e 
deficitit te buxhetit te sigurimeve . 
 

IX.2 BUXHETI I SIGURIMEVE SHËNDETËSORE  
Buxheti i FSDKSH për vitin 2013 është hartuar mbi bazën e programeve dhe metodikave të 
përcaktuara me ligj dhe udhëzimeve përkatëse të nxjerra nga Ministria e Financës, 
përkatësisht:  
-Ligjin nr. 9936, datë  26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë”; 
-Ligjin nr. 7870, datë 13.10.1994 “Për sigurimet e kujdesit shëndetësor në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; 
-Ligjin nr. 119/2012, datë 17.12.2012, “Për buxhetin e vitit 2013”, i ndryshuar. 
 

Referuar dispozitave ligjore të mësipërme, programi financiar për sigurimet shëndetësore, 
paraqitet si më poshtë: 
 

Të ardhurat gjithsej, janë programuar në shumën 30,843 milionë lekë, nga të cilat nga 
mbledhja e kontributeve 7,617 milionë lekë, transferta e buxhetit të shtetit 23,226 milionë 
lekë.  

Shpenzimet gjithsej, janë programuar në vlerën 30,843 milionë lekë, nga të cilat për 
financimin e shërbimit spitalor 14,059 milionë lekë; financimin e kujdesit shëndetësor 
parësor 6,883 milionë lekë; rimbursimin e barnave 8,396 milionë lekë; financimin e spitalit 
Durrës 702 milionë lekë; investime 100 milionë lekë; dhe shpenzime administrative 702 
milionë lekë.  
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Pas ndryshimeve treguesit përfundimtarë të të ardhurave dhe shpenzimeve për FSDKSH për 
vitin 2013, paraqiten në tabelën e mëposhtme:  
          në milionë/lekë 

TË ARDHURAT SHPENZIMET  
1. Nga kontributi i Sigurimeve  

Shëndetësore  7,310 23.8% Rimbursimi i barnave 8,422 27.3% 

1.a Të ardhura nga DPT 7,098  
Financimi i kujdesit shëndetësor 
parësor 6,841 22% 

1.b Të ardhura nga ISSH 92 Finacimi i shërbimit spitalor  14,059 45.6% 

1.c Të ardhura nga FSDKSH 120 Financimi i spitalit Durrës 702 2.3% 

2. Transferime nga buxheti i shtetit 
23,426 76.2% 

Investime 
20 0.1% 

2.a Për kujdesin parësor 9,367 Shpenzime administrative 692 2.2% 

2.b Për kujdesin spitalor (me thesar) 14,059   - 

TOTALI:     30,736   100% TOTALI:     30,736   100% 

Burimi: Drejtoria Ekonomike, FSDKSH. 

Përsa më sipër, në planifikimin e të ardhurave peshën më të madhe specifike e zënë 
transfertat e buxhetit të shtetit në masën 76.2% dhe diferencën prej 23.8% të ardhurat nga 
kontributet. Këto të fundit në shumën gjithsej 7,310 milionë lekë janë programuar të 
sigurohet: Nga DPT në shumën 7,098 milionë lekë, ISSH 92 milionë lekë dhe FSDKSH 120 
milionë lekë. 

Në lidhje me transfertën e buxhetit të shtetit ajo është e ndarë, përkatësisht me 14.059 milionë 
lekë për shërbimin e kujdesit spitalor dhe 9,367 milionë lekë për shërbimin e kujdesit parësor.  

Kurse, në planifikimin e shpenzimeve buxhetore, peshën më të madhe specifike e zenë 
shpenzimet për shërbimet spitalore në masën 45,6%, ndjekur nga ato për rimbursimin e 
barnave në masën 27,2% dhe shpenzimet per financimin e kujdesit shëndetësor parësor në 
masën 22%. 

Gjatë vitit 2013, treguesit buxhetorë kanë reflektuar ndryshimet si më poshtë:  

1. Me Aktin Normativ nr. 6, datë 04.10.2013 të Këshillit të Ministrave, miratuar me ligjin nr. 
166/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 119/2012 “Për buxhetin e vitit 2013”, u 
ul kufiri i të ardhurave nga kontributet me 307 milionë lekë dhe u rrit me 200 milionë lekë 
kontributi i shtetit. Për diferencën 107 milionë lekë është bërë edhe korrektimi i kufirit të 
shpenzimeve në buxhetin e vitit 2013 të Fondit, duke çuar buxhetin e FSDKSH për vitin 2013 
në 30,736 milionë lekë. 

2. Me vendimin e Këshillit Administrativ nr. 38, datë 19.11.2013, janë bërë korrigjimet 
përkatëse në buxhetin e FSDKSH-së, për vitin 2013, duke reflektuar ndryshimet me shtesën 
në transfertën e buxhetit të shtetit 200 milionë lekë për programin e shërbimit parësor. 

Në zërat e shpenzimeve janë realizuar ndryshimet (shtesa e pakësime të balancuara për -107 
milionë lekë): Është shtuar plani i shpenzimeve të rimbursimit për 25.7 milion lekë; Është 
pakësuar plani i shpenzimeve të kujdesit parësor (Qëndrat Shëndetësore) për 42.3 milion 
lekë; Është pakësuar plani i shpenzimeve administrative për 10.3 milion lekë; Është pakësuar 
plani i shpenzimeve financimin e spitalit të Durrësit për 0.1 milion lekë; Është pakësuar plani 
i shpenzimeve për investime të FSDKSH për 80 milion lekë. 

3. Me VKM nr. 45, datë 10.12.2013, janë bërë ndryshimet në buxhetin e FSDKSH, për vitin 
2013, si vijon: 

Është shtuar plani i shpenzimeve për Spitalin Durrës për 11 milion lekë; 
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Është pakësuar plani i shpenzimeve të kujdesit parësor (QSH) për 11 milion lekë. 

Nga analiza e tendencave të buxhetit të FSDKSH, nga auditimi rezultoi se, në vitin 2013, 
buxheti i planifikuar i FSDKSH-së është rritur në vlerë absolute për 1,802 milionë lekë (ose 
+6%), në krahasim me buxhetin e planifikuar për vitin 2012, ndërsa realizimi faktik i të 
ardhurave për të njëjtën periudhë krahasimore është rritur me 1,581 lekë (ose +5%).   

Për sa sipër, në mënyrë të përmbledhur e përfundimtare ndryshimet në zërat e buxhetit sipas 
akteve respektive deri në shifrat finale paraqiten si vijon: 

  Buxheti fillestar 
Ndryshimet gjatë 

vitit 2013: 
Buxhet 

përfundimtar 

Emërtimi VKA nr.1, 
 VKA nr.38 dt. 
19.11.2013 dhe  2013 

   datë 01.02.2013 
VKA nr. 45, 
dt.10.12.2013   

        
A.Të ardhurat gjithsej 30,843,000 -107,000 30,736,000 
1.Nga kontributet e sigurimeve shëndetësore 7,317,000 -127,000 7,190,000
2.Transferta e buxhetit të shtetit gjithsej 23,226,000 200,000 23,426,000
 -Nga kjo: kujdesi parësor 9,166,780   9,366,780
kujdesi spitalor 14,059,220   14,059,220
3.Të ardhura të tjera 300,000 -180,000 120,000
B. Shpenzimet gjithsej 30,843,000 -107,000 30,736,000
1.Rimbursimi barnave 8,396,068 25,712 8,421,780
2.Kujdesi parësor (QSH) 6,883,320 -53,382 6,829,938
3.Shpenzime administrative FSDKSH 702,330 -10,330 692,000
4.Investime  FSDKSH 100,000 -80,000 20,000
5.Financimi  i Spitalit të Durrësit 702,062 11,000 713,062
6.Financimi i Spitaleve nga degët e thesarit 14,059,220 0 14,059,220
Diferenca (A - B) 0 0 0 

 
Burimi: Drejtoria Ekonomike, FSDKSH. 
 
Nga analiza e trendeve dhe tendencave konstatojmë se, në krahasim me programin e vitit 
2012, buxheti i FSDKSH-së është rritur në vlerë absolute për 1,802 milionë lekë, ose në masë 
relative 6.2 %, ndërsa krahasuar me faktin e vitit 2012, buxheti është rritur me 5.4 %.  

Duke zbritur nga buxheti total i FSDKSH vlerën e përcaktuar për shërbimin spitalor prej 
14,059 milionë lekë, vlera e buxhetit të institucionit, për të cilën raportohet periodikisht në 
Ministrinë e Financave, mbetet 16,676 milionë lekë. Kjo vlerë përdoret për mbulimin e 
shpenzimeve të kujdesit shëndetësor parësor, rimbursimin e barnave, shpenzimet 
administrative dhe investimet e FSDKSH dhe financimin e Spitalit të Durrësit. Në krahasim 
me programin e vitit 2012, kjo pjesë e buxhetit të vitit 2013 është rritur me 7.6%, ose në vlerë 
absolute për 1,184 milionë lekë.  

ZBATIMI I BUXHETIT TË FSDKSH PËR VITIN 2013. 
Buxheti i FSDKSH-së në total, përfshirë buxhetin e shërbimit spitalor: Në mbeshtetje të nenit 
5 të ligjit 119/2012, datë 17.12.2012 “Për buxhetin e vitit 2013”, buxheti i Shërbimit Spitalor, 
parashikohej të detajohej dhe përdorej me Vendim të Këshillit të Ministrave, ndaj gjatë vitit 
2013, buxheti për shërbimin spitalor ka vazhduar të lëvrohet nëpërmjet degëve të thesarit 
nëpër rrethe.  
Nëse do të analizojmë të dhënat e buxhetit total të FSDKSH, pra duke e përfshirë edhe 
buxhetin e shërbimit spitalor, i cili lëvrohet nëpërmjet degëve të thesarit, atëherë, raportet e 
strukturore ndryshojnë ndjeshëm. Në këtë rast, buxheti për shërbimin spitalor do të zinte 48 
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% të totalit të buxhetit, rimbursimi i barnave 28 %, kujdesi parësor 22 %, dhe shpenzimet 
administrative vetëm 2 %. 

Buxheti i FSDKSH i zhveshur nga buxheti i shërbimit spitalor për vitin 2013, me ndryshime 
rezulton në shumën 16,783 milionë lekë, si më poshtë.  

Plani vjetor i të ardhurave dhe shpenzimeve me ndryshime të vitit 2013 dhe realizimin e tij 
për FSDKSH, në strukturë paraqitet si vijon: 

Buxheti per vitin 2013 

Plani 
vjetor 2013 

me 
ndryshime Realizimi Diferenca 

Realizimi 
në %  

Pesha 
specifike 
(fakt) në 

% 
            

I.  Të ardhurat gjithsej 16,676,780 16,776,158 99,378 100.6% 100.0%
1. Kontributi sigurimeve shendetesore 7,190,000 7,294,006 104,006 101.4% 43.5%
2. Kontributi i Buxhetit te shtetit 9,366,780 9,366,780 0 100.0% 55.8%
3. Te ardhura te tjera 120,000 115,372 -4,628 96.1% 0.7%
II. Shpenzimet gjithsej 16,676,780 16,309,838 -366,942 97.9% 100
1. Rimbursimi i barnave (likuidimi) 8,421,780 8,420,333 -1,447 100.0% 51.6% 
2. Shpenzime kujdesi parësor 6,829,938 6,524,945 -304,993 95.5% 40.0% 
- Buxhet fiks (80%) 5,475,374 5,441,793 -33,581 99.4%   
- Buxhet për aktivitet (10%) 677,282 652,794 -24,488 96.4%   
- Bonus (10%) 677,282 430,358 -246,924 63.5%   
3. Shpenzimet administrative 692,000 645,109 -46,891 93.2% 4.0% 
 - Paga (600) 468,911 457,803 -11,108 97.6%   
 - Sigurime (601) 75,781 73,747 -2,034 97.3%   
 - Mallra e shërbime (602) 147,308 113,559 -33,749 77.1%   
4. Investime 20,000 6,389 -13,611 31.9% 0.0% 
Ndertim Montime  19,000 5,927 -13,073 31.2%   
Pajisje per zyrat 1,000 462 -538 46.2%   
5. Shpenzime per Spitalin Durres  713,062 713,062 0 100% 4.4%
Financim: 713,062 713,062 0 100%   

- paga (600) 401,706 401,706 0 100%   
 - sigurime (601) 65,956 65,956 0 100%   
 - mallra e sherbime (602) 245,400 245,400 0 100%   
III. Diferenca te ardhura - shpenzime 0 466,320 466,320     
Shuma: Spitalet me thesar: 14,059,220 13,835,537 -223,683 98%   
TOTALI ISKSH+SPITALET: 30,736,000 30,611,695 105,523 99.6   

        Burimi: Drejtoria Ekonomike, FSDKSH. 
Analiza e të ardhurave 
 
Te ardhurat e FSDKSH në total janë realizuar në vlerën 16,776 milionë lekë, ose në masën 
101%. Realizimi i të ardhurave të buxhetit ISKSH-së (me ndryshimet), paraqitet si vijon 

 
në mijë/lekë 

TË ARDHURAT 2013 Programimi Fakti Realizimi në % 
Pesha specifike në 

fakt 
Kontributi  i Shtetit 9,366,780 9,366,780 100% 55.8%
Kontributi i  Sigurimeve 
Shëndetësore 7,190,000 7,294,006 101% 43.5%
Te ardhura te tjera 120,000 115,372 96% 0.7%
Totali: 16,676,780 16,776,158 101% 100%

                                                                                                                    Burimi: Drejtoria Ekonomike, FSDKSH 
 
Ne krahasim me vitin 2012 të ardhurat faktike në total janë rritur 7% , ose në vlerë absolute  
rreth 1,127 milionë lekë. Në shifër relative, për të njëjtën periudhe krahasimi, të ardhurat nga 
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kontributet e sigurimeve shën
shtetit ka pësuar një rritje prej
Në shifër absolute, për të njëj
rritje 827 milionë lekë, ndërsa
Në mënyrë grafike, realizimi i
si më poshtë: 

 
Në strukturën e të ardhurave t
kontributi i shtetit me 55.8%
ardhurave, duke rezultuar k
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Ministria e Financave ka çelu
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ndetësore rezultojnë me rritje në masën 13%,
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 sigurimeve shëndetësore  

rimeve shëndetësore, të transferuara në lloga
lione lekë, nga të cilat 7,233 milionë lekë të a
nga kontributi i fermerëve. Bazuar në eviden

, vazhdon të mbetet i palikuiduar detyrimi i 
në shumën 215.4 milionë lekë, ku për arkë

nistrisë së Financave dhe ISSH (Që nga prilli
e FSDKSH për shumën transfertën e kont

ur llogari të veçantë për FSDKSH dhe vlera 
ur e tillë).  

nga kontributet shëndetësore të fermerëve, të 
së në rrethe e rajone, ato janë realizuar ose në
ogaritë e FSDKSH-së gjithsej 60.9 milionë le

ënyrë të përmbledhur, gjendja e marrëdhëni
akorduar me datën 14.01.2014, paraqitet si vij

viti 2012 (çelje me 1.1.2013)                         
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- Sigurim shëndetësor i transferuar për llogari të vitit 2013:                        810,476 mijë lekë  
- Gjendje (mbetje me 31.12.2013)                                                             223,618 mijë lekë 
 
Transferta nga buxheti i shtetit  
 

Sipas programimit fillestar dhe ndryshimeve të mëvonshme, të bëra deri në fund të vitit 2013, 
nga FSDKSH janë arkëtuar 9.367 milionë lekë. Transferimet janë bërë çdo muaj, bazuar në 
raportimet përkatëse të FSDKSH, në zbatim të Udhëzimeve të Ministrisë së Financave. 
Krahasimi i realizimit të të ardhurave ndaj planit,  për vitin 2013, grafikisht paraqitet si vijon: 
 

 
 
 
Të ardhura të tjera 
Të ardhurat e tjera përbëjnë 0.7 % të totalit të të ardhurave të FSDKSH për vitin 2013. Janë 
arkëtuar gjithsej 115 milionë lekë nga 120 milionë lekë të programuara, pra 4.6  milionë lekë 
më pak se programimi. Nga analiza rezulton se 49.1 % e këtyre të ardhurave, ose 56.7 
milionë lekë, janë realizuar nga bashkëpagesa, 29.3 %, ose 33.9 milionë lekë nga dëmet 
ekonomike dhe kushtet penale, të vendosura nga strukturat e kontrollit të FSDKSH-së, në 
subjektet me kontratë (mjekë të qendrave shëndetësore, subjektet farmaceutike), 5 % ose 5 
milionë lekë nga interesat bankare dhe pjesa tjetër nga shitja e shtypshkrimeve, kryesisht 
libreza shëndeti. Vetëm 6.7 %, ose 7.8 milionë  lekë janë arketuar nga sigurimet shëndetësore 
vullnetare, ku shuma e këtyre të ardhurave në total, për vitin 2013 është 9 milionë lekë më 
pak nga të ardhurat e realizuara gjatë vitit 2012.  
 
Analiza e shpenzimeve sipas natyrës. 
 
Shpenzimet vitin 2013, janë realizuar në vlerën 16,309.8 milionë lekë, ose në masën  97.8%  
kundrejt vlerës së programit, me një mosrealizim nga parashikimi në shumën 367 milionë 
lekë. Në tabelën e mëposhtme paraqesim të dhënat përmbledhëse për shpenzimet e FSDKSH 
kapitalet me thesar, përsa vijon: 

Shpenzimet 

Programimi Fakti Realizimit  Pesha specifike  

(në mijë/lekë) (në mijë/lekë) (në %) e kuotave faktike 
Shpenzime rimbursimi 8,421,780 8,420,333 100% 52%
Shpenzime për parësorin 6,829,938 6,524,945 96% 40%
Shpenzime administrative 692,000 645,109 93% 4%
Investime 20,000 6,389 32% 0%

Shpenzime për Spitalin Durrës 713,062 713,062 100% 4%
TOTALI  16,676,780 16,309,838 97.8% 100%

 
Nga analiza e këtyre të dhënave rezulton se, peshën kryesore në strukturën e shpenzimeve e 
zënë shpenzimet për rimbursimin e barnave me 52% të totalit ose në vlerë absolute janë 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

Realizimi i te ardhurave per vitin 2013 ('000 000 lekë)

Plan

Fakt
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shpenzuar 8,420 milionë lek
renditet në vend të dytë me 4
spitalit të Durrësit dhe ato t
investimet zënë një vlerë të 
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Në lidhje me realizimin fak
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kujdesit parësor.  
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1. Shpenzimet e Rimbursimit t
 

Gjatë vitit 2013, shpenzimet e
të buxhetit, ose nga 8,421 mil
krahasim me vitin 2012, shpe
për 540 milionë lekë. Shuma
njësitë e FSDKSH, kurse vler
lekë dhe dieferenca (8,485 mi
likujduara gjatë muajit janar 2
 
Nga auditimi vërehet se ritm
vitin 2012 paraqiten me rritje
likujdimit rezultonte 656.6 mi
mesatarisht 707 milionë lekë
ritmet mesatare mujore të pr
6/mujorin e parë, në 727 m
FSDKSH  janë likujduar norm
zbatuar detyrimin e përcaktua
vetëm detyrimin për rimbursi
janar 2014. Shpenzimet e rim
FSDKSH-së për vitin 2013, m
 
2. Shpenzimet për Shërbimin e
 

Gjatë vitit 2013 janë konstatu
rritjes së cilësisë së shërbimit 
qendrave shëndetësore. Nga F
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të Barnave: 
e rimbursimit kanë qenë në nivelet e program
lionë lekë të planifikuara, janë likujduar 8,42
enzimet e rimbursimit të likujduara janë rritu
a 8,420 milionë përfaqëson vlerën e faturave
ra e faturave të pranuara është më e madhe, r
ilionë-8,420 milionë lekë), përfaqëson vlerën

2014. 

met e pranimit dhe likujdimit të listëtreguesv
e. Kështu, nëse për vitin 2012 niveli mesata
ilionë lekë rimbursime / muaj, gjatë vitit 20
ë në muaj. Analizuar sipas periudhave 6/m
ranimit të listëtreguesve kanë variuar nga 6

milion lekë në 6/mujorin e dytë. Nga struk
malisht çdo muaj detyrimet ndaj subjekteve 
ar në kontratën dypalëshe, ndërsa detyrimi i p
min e ditëve të fundit të vitit, i cili është lik

mbursimit kanë zënë 52 % të totalit të shpe
e një rritje si peshë specifike prej 1 % ndaj fa

e Kujdesit Shëndetësor Parësor:  
uar  përmirësime në shërbimin shëndetësor pa

ndaj pacientëve, menaxhimit, administrimit 
FSDKSH janë përballuar  nevojat e qendrav
e mallra e shërbime, veçanërisht për mbulim
endra.  

n se treguesi i performancës është realizuar n
dërsa treguesit e bonusit janë realizuar mbi

hasimi i shpenzimeve faktike 2012‐2013
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muara pas rishikimit 
20 milionë lekë. Në 
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e të likuiduara nga 
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ve në krahasim me 
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013 kjo shifër është 
mujore, rezulton se 
687 milion lekë në 
kturat periferike të 
farmaceutike, duke 
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kujduar gjatë muajit 
enzimeve faktike të 
aktit të vitit 2012. 

arësor në drejtim të 
dhe monitorimit të 

ve shëndetësore për 
min e nevojave për  

në nivel mbi 96 %, 
i 63% nga qendrat 

Viti  2012
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Shpenzimet për financimin e s
të shpenzimeve faktike të FSD
realizuar në total 6,525 milio
6,829.9 milionë lekë, me një m
Kjo për arsye se buxheti për
vizitave në shkallë vendi u r
buxheti për bonus-et, që lid
fillestar. 
Kurse, realizimi i treguesve
Performancës në Kujdesin  Sh
vijon: 
Monitorimi i ofrimit të pake
(në kujdesin parësor): 
a) Shtrirja e skemës:  
Gjatë vitit 2013 janë futur në 
me librezë shëndeti 149 mijë 
mijë persona.  
b) Numri i personave që kanë 
Për vitin 2013 janë paraqitur 
persona. Trendi i personave të
grafikisht më poshtë:   
 

Nga analiza e këtyre të dhëna
vizitë tek Mjeku i QSH, rreth 
c) Numri i vizitave të kryera n
Nga 414 qendrat shëndetësore
milion e 537 mijë vizita, nga 
familjes, 420 mijë vizita nga m
milion nga personeli infermier
Ky trend i numrit të vizitave t
paraqitet në grafikun vijues:  
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shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor z
DKSH-së për vitin 2013.  Shpenzimet në Kuj
onë lekë, ndërkohë që plani përfundimtar i 
mosrealizim prej 305 milionë lekë.  
r aktivitet, që lidhet me realizimin e numr
ealizua në nivelin 96.4% krahasuar me plan

dhet me treguesit e cilësisë, u realizua rret

e të Ofrimit të Paketës së Shërbimeve dh
hëndetësor (Parësor), për vitin 2013, sipas FS

etës së shërbimeve shëndetësore të kontra

skemën e sigurimeve të kujdesit shëndetësor
persona, ndërsa kanë përfituar mesatarisht g

ë përdorur shërbimet shëndetësore në kujdesin
për herë të parë për vizitë tek mjeku në QS

ë paraqitur për vizitë në QSH gjatë viteve 20

ave rezulton se për vitin 2013 janë paraqitur 
17 % më shumë se në vitin 2012.  

nga Qendrat Shëndetësore (QSH) të Kujdesit P
e të kontraktuara në kujdesin parësor për vitin
ku: 6.1 milion vizita janë kryer nga mjeku i 

mjekët specialistë të QSH të Specialiteteve në
ror.  
të mjekëve të QSH të kujdesit parësor gjatë v
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Nga sa sipër, konstatohet se, p
8.6% më shumë vizita se në 
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vizita, ose 68 % e vizitave jan
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për vitin 2013 nga mjekët e QSH në kujdesin
vitin 2012, ose 565 mijë vizita më shumë. 
ion, ndërsa në QSh fshat (311 QSH) janë re

në realizuar në qytet dhe 32 % në fshat.  

rajoneve në varësi të strukturës së person

ISKSH për mbulimin shëndetësor dhe të dh
H, lidhur me strukturën e personelit që puno

fermierë sipas kategorizimit të tyre, ngarke
nat e vështira në mbulim dhe nevojat për m
miratuara, për vitin 2013  rezulton se:  

me kontratë për vitin 2013 ka qenë 1585 mjek
kut të familjes 1760 infermierë.  
të kujdesit parësor 330 mjekë.  
kujdesin parësor 6356 infermierë. 

mjek familje është 1.1 infermierë për mjek fam
banorë është 0.38 mjekë. 
për mjek familjeje krahasuar me normën d

H, pasqyrohet në tabelën e mëposhtme: 

er te rritur 
anore) 

MP per femije 
(banore) 

MP per gj.m. qytet 
(banore) 
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rtë rritja e ngarkesës mesatare për mjekë kun
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të buxhetit për Kujdesin Parësor, konstatohet
ektronik, i cili është një sistem ku rregjis

m shëndetësor për çdo Qendër Shëndetësore 
ve, duke arritur deri 5 mijë të tilla në vitin
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FSKSH administron një regjistër elektronik të banorëve, me mbi  4 milion banorë në total në 
rang vendi, ndërkohë që janë identifikuar me ID mbi 2.6 milion banorë në këtë rregjistër. 
 
3. Shpenzimet Administrative:  
 

Në vitin 2013, shpenzimet administrative faktike të FSDKSH-së kapin vlerën 645 milionë 
lekë, ose 93.2 % të programit vjetor të rishikuar, kjo e barabartë me 13 milion lekë më shumë 
se në vitin 2012. Realizimi për çdo zë i shpenzimeve administrative paraqitet, për pagat e 
punonjësve 97.6% %, për sigurime shoqërore e shëndetësore 97.3 %, për mallra e shërbime 
79.1%. Nga auditimi konstatohet se të gjitha Drejtoritë Rajonale dhe aparati i Drejtorisë 
Qendrore si njësi shpenzuese, kanë ruajtur kufijtë e planifikuar të shpenzimeve sipas zërave. 
 
4. Shpenzimet per Investime: 
 

Plani fillestar i investimeve nga ana e FSDKSH  ishte parashikuar në vlerën e 100 milionë 
lekëve, por me rishikimin e këtij plani, ai u reduktua në 20 milionë lekë, duke parashikuar të 
realizohen vetëm 20 %, ose rreth 20 milion lekë. Nga kjo shumë për vitin 2013 u realizuan 
vetëm 6.4 milionë lekë ose në masën 31.9% për rikonstruksione të objekteve në Kukës, 
Elbasan si edhe në në drejtorinë qëndore. 
 
5. Shpenzimet per Spitalin e Durrësit:  
 

Për vitin 2013, ky spital është financuar sipas parashikimit në buxhetin e vitit në vlerën 713 
milionë lekë, me një rritje ndaj vitit 2012 prej 4.1 %, ose 28 milionë lekë më shumë. 
Financimi është bërë për të mbuluar tre zërat kryesorë të shpenzimeve korrente, konkretisht 
402 milionë lekë për pagat, 66 milionë lekë për sigurimet shoqërore e shëndetësore dhe 245 
milionë lekë për mallra e shërbime.  
 
6. Buxheti për shërbimin spitalor. 

Ky buxhet, për vitin 2013 është miratuar me VKM nr.11, datë 14.01.2013 “Për disa 
ndryshime në VKM nr.140, datë 17.02.2010 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore 
spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor”.  

Nga ana e KA gjatë vitit është shpërndarë pjesa e buxhetit rezervë të spitaleve në shumën 
totale 101 milionë lekë, rezervë e cila plotësoi kërkesat e spitaleve për mbulimin e efekteteve 
financiare nga rritja e pagave dhe disa nevoja të tjera të spitaleve për mallra e shërbime. 
Në total, fondi për mbulimin e shpenzimeve të shërbimit spitalor sipas buxhetit të rishikuar  
është 14.059 milionë lekë. Sipas situacionit përfundimtar, janë shpenzuar 13.836 milionë 
lekë, ose në masën 99.6% e fondit të programuar. Nga shuma totale, për zërin paga janë 
shpenzuar 6.569 milionë lekë, për  sigurime shoqërore e shëndetësore janë shpenzuar 1.078 
milion lekë dhe për mallra e shërbime 6.189 milionë lekë. Referuar këtyre shifrave rezulton 
se, në totalin e shpenzimeve korrente pagat zënë 47.5%, sigurimet shoqërore zënë 7.8%, 
ndërsa shpenzimet për mallra e shërbime 44.7%.   
 

Treguesit e efektivitetit dhe performancës së Spitaleve: Në vitin 2013, FSDKSH-ja ka lidhur 
kontratat përkatëse me 24 spitale të nivelit bashkiak,11 spitale nivel qarku dhe 5 spitale të 
nivelit universitar. Në VKM-në nr. 15, datë 11.1.2012 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 
140, datë 17.2.2010 të KM “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e 
detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor”, të ndryshuar, është përcaktuar që: 
“Spitalet janë të detyruara të llogarisin shpenzimet faktike të çdo shërbimi, në përputhje me 
standardet e caktuara nga Ministria e Shëndetësisë. Shpenzimet mujore dhe progresive 
raportohen nga spitalet në ISKSH, e cila bën monitorimin e tyre”. 
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Ne zbatim të këtij vendimi, tek spitalet e kontraktuar me FSDKSH, (përveç QSUT e 
materniteteve) është instaluar softi për llogaritjen e kostove të kartelave për pacientët e 
shtruar në shërbimet spitalore. Ky soft lejon përpunimin e të dhënave të kartelës së 
pacientëve në mënyre elektronike, futjen e të dhënave te tjera mbi pagën e stafit mjekësor e 
ndihmës, si dhe shpenzime të tjera, të nevojshme për të mundësuar llogaritjen e shpenzimeve 
reale për një pacient.  
 
Gjendja e likujditeteve dhe fondi rezervë. 
Në fund të vitit 2013, në llogaritë bankare të Drejtorisë Qëndrore dhe drejtorive rajonale, 
rezultoi një gjendje likuiditetesh prej 3,941 milionë lekë, ose 466 milionë lekë më shumë nga 
fillimi i vitit. Nga kjo vlerë, 3,084,3 milionë lekë janë në llogarinë speciale të fondit rezervë 
që administrohet në Bankën e Shqipërisë. Ky fond, zë rreth 10% të totalit të shpenzimeve të 
planifikuara të skemës për vitin 2013, duke ruajtur në këtë mënyrë edhe përcaktimin e nenit 
24 (pika 1 germa b, paragrafi i fundit) të ligjit nr. 10383, datë 24.02.2011 “Për sigurimin e 
detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në RSH”, ku thuhet: “Fondi rezervë nuk duhet të kalojë 
10 për qind të shpenzimeve vjetore të Fondit”; 
 
Ecuria e fondit rezervë në vite, në milionë lekë, paraqitet në grafikun e mëposhtëm: 
 

 
Pra, siç shihet fondi rezervë krahasuar me vitin 2005, është pothuaj trefishuar në fund të vitit 
2013, ku nga 1,105 milionë lekë ka arritur në 3,084 milionë lekë. Një tregues i tillë tregon për 
mirëmenaxhim të shpenzimeve që mbulon skema. Pakësimi i këtij fondi në vitin 2006 ishte 
pasojë e kalimit të një pjese të rezultatit financiar për mbulimin pjesor të deficitit të krijuar 
gjatë vitit 2005, i cili u përdor së bashku me financimin shtesë që dha buxheti i shtetit për 
likuidimin e faturave të rimbursimit, deficit i cili ishte në rreth 1 miliardë lekë. 

Krijimi dhe përdorimi i fondit rezervë. 

Mbajtja e fondit rezerve të sigurimeve shoqërore është detyrim që buron nga nenet 32-34, të 
ligjit 7870, datë 13.10.1994 “Për Sigurimet e Kujdesit Shëndetësor në Republikën e 
Shqipërisë”.  

-Gjatë  vitit 2013, me VKA Nr.27, date 29.08.2013, “Për miratimin e rezultatit financiar të 
ISKSH për vitin 2012”, u miratua kalimi në fond rezervë i shumës 20,177 mijë lekë, e cila e 
çonte fondin rezervë në vlerën 3,084 milionë lekë, ose sa 10% e buxhetit vjetor të Fondit.  

IX.3 Rekomandimet e dërguara nga KLSH në ISH dhe ISKSH e zbatimi i tyre  
 
Teksti i Rekomandimit Veprimet e ndërrmara nga 
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shkresën nr.3375/2 datë 
25.07.2014 lidhur me masat e 
marra  për zbatimin e 
rekomandimeve të KLSH 
derguar me shkresën nr. 
177/8,datë 30.06.2014 

 
Rekomandimi  nr.A/1 
1. Nga auditimet e kryera gjate dy viteve te fundit në ISSH, 
klsh është fokusuar në evidentimin e problematikave dhe 
marrjen e masave te cilat synojnë përmirësimin e skemës së 
Sigurimeve Shoqërore apo marrjen e masave për ndalimin e 
“hemorragjive”me efekt uljen e deficitit te buxhetit te 
sigurimeve. Argumentojmë që në harkun kohor te 2010-
2013, vetem deficiti i deges se pensioneve ka nje trend 
rrites nga 1.03 % kundrejt PBB-së që rezultoi në vitin 2010, 
arriti ne 1.67 % te PBB-se në vitin 2013. 
I shprehur në terma nominale, ky deficit në fund të vitit 
2010 rezultoi 12.5 milardë lekë duke arritur në 22.6 
miliardë lekë në fund të vitit 2013 duke shënuar një thellim 
të ndjeshëm te deficitit me rreth 10 miliarde leke në harkun 
kohor te kater viteve.  
Sa më sipër konkludojmë që deficiti i degës se pensioneve 
është thelluar nga viti ne vit dhe bazuar ne treguesit e 
buxhetit afatmesëm, parashikohet te thellohet edhe ne tre 
vitet e ardhshme. Një trend i tille i vijueshmërisë se deficitit 
shoqërohet me injektime te drejtpërdrejta ne trajtën e 
subvencioneve buxhetore.  
Sa më sipër është emergjente dhe marrja e masave të 
menjëhershme me impakt shumë dimensional, qoftë në 
drejtim të vendosjes të kritereve sa më të drejta dhe 
krahasuese për palët përfituese, ashtu dhe masave për një 
administrim sa më efiçent të fondit të sigurimeve shoqërore 
si dhe fondeve subvencion që buxheti i shtetit akordon në 
mënyrë të përvitëshme për mbulimin e skemave sipas 
përcaktimeve ligjore.  
Ndër rekomandimet me rëndësi të paraqitura më parë nga 
KLSH, kanë qenë marrja e masave  për ndryshime ligjore të 
lidhura me: 
− Rritjen e pensioneve në të ardhmen, si pasojë e 
rritjes së inflacionit, të jetë në raport të drejte me këtë rritje 
dhe të shoqërohet me rritjen e  të ardhurave nga kontributet 
e drejtpërdrejta.  
− Rritjen e numrit të përfituesve në skemat e 
pensioneve në të ardhmen të shoqërohet me rritje të numrit 
të kontribuesve. Në kategoritë e veçanta të personave që 
trajtohen me përfitime të cilat i kanë këto përfitime rreth 4 
herë më të larta se, pensionet maksimale,  të mos përfshihen 
edhe kategori të tjera si dhe  të gjenden  mundësitë e  
reduktimit të këtyre shpenzime (përfitimeve) 
− Përmirësime ligjore në lidhje me uljen e normatives 
ligjore të fondit rezervë te sigurimeve shoqërore, duke  e 

Për rekomandimin nr. A/1 
 
ISSH, në bashkëpunim dhe nën 
drejtimin e MMSR ka përgatitur 
Dokumentin e Politikave të 
pensioneve, si dhe Projektligjin 
“Për disa shtesa e ndryshime në 
Ligjin nr. 7703, datë 01.05.1993 
“ Për sigurimet shoqërore në 
Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar. 
Projekt ligji është miratuar në 
Këshillin Administrativ të ISSH, 
datë 12.6.2014. Gjithashtu, 
Projektligji është miratuar në 
Këshillin e Ministrave dhe gjatë 
gjysmës së dyte të muajit korrik 
është ne proces shqyrtimi ne 
Kuvend. Ne nenin 32, te këtij 
projekti është përcaktuar: 
“Pensioni social, pensionet e 
pleqërisë, të invaliditetit, 
familjare si edhe të ardhurat 
nga aksidentet në punë dhe 
sëmundjet profesionale 
indeksohen çdo vit, për të 
kompensuar pasojat e 
ndryshimit të çmimeve të 
mallrave dhe të shërbimeve të 
zgjedhura për nivelin minimal të 
jetesës së pensionistëve. Këshilli 
i Ministrave cakton listën e 
mallrave të zgjedhura, mbi të 
cilën llogaritet indeksi, metodën 
e llogaritjes dhe datën e 
indeksimit”. 
 
 
Gjithashtu në dokumentin e 
politikave të pensioneve, 
kapitulli i 6, janë përcaktuar 
edhe opsionet mbi reformimin e 
skemave te pensioneve 
suplementare, si dhe rritja e 
moshës se daljes ne pension te 
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reduktuar atë për mbulimin vetëm të  një muaji pagesash. 
Referuar rezultateve të zbatimit të rekomandimeve, 
propozimeve të bëra për ndryshimet strategjike nga ISSH si 
dhe konstatimeve nga auditimi për vitin 2013,  vënia e 
theksit për vendimmarrje në këto drejtime merr një rëndësi 
të veçantë. Me synimin e realizimit të një vendimmarrje të 
plotë në drejtimet sa më sipër, është, rekomanduar:  
a. Përcaktimi i rregullave standarde për indeksimin e masës 
së pensionit, duke parashikuar  indeksim  vetëm me 
inflacionin deri në vitin 2020. Ky përcaktim të jetë ligjor 
dhe jo ti lihet hapësirë vendimmarrjeve vjetore të qeverisë 
të cilat mund të jenë politike. 
b.  Reformimin e skemave suplementare duke kombinuar 
me kujdes rritjen e moshës së daljes në pension me 
përmirësimin e formulës së llogaritjes së pensionit. 

kësaj kategorie përfituesish. 
Puna për hartimin e dispozitave 
ligjore do te vazhdoje dhe sipas 
programit te MMSR ky proces 
do te përfundoje gjate muajit 
shtator 2014. 

Rekomandimi nr. A/2 
 Nga auditimi i kryer mbi skemën aktuale të përfitimit të 
pensioneve për fermerët shqetësues është fakti i numrit të 
ulët të kontribuuesve fizik dhe veçanërisht ulja e këtij numri 
krahasuar me një vit më parë. Janë konstatuar tërheqje nga 
skema e një kategorie të caktuar personash ku dominojnë 
personat që kanë plotësuar vjetërsinë e nevojshme prej 35 
vitesh punë, të cilët në shkallë vendi janë rreth 46,000 
persona ose 26% e numrit të fermerëve që plotësojnë 
kushtet për tu siguruar. Nga të dhënat rezulton se grup 
moshat e reja kanë nivelin më ulët të shkallës së sigurimit. 
Kështu të siguruarit për grup moshën  16 deri në 20 vjeç, 
zënë vetëm 2% të të gjithë numrit të të siguruarve në 
shkallë vendi; ndërsa për  grup moshat 21–30 vjeç zënë 
10.4 % të  numrit të të siguruarve në shkallë vendi. Bazuar 
në këto konstatime, kemi  rekomanduar:  
- Strategjia të ketë adresime të kujdesshme lidhur me 
vendosjen e kritereve për një llogaritjeje sa më te drejtë dhe 
inkurajuese kontributesh, që do të siguronin funksionimin e 
skemës së sigurimit në fshat. Në këtë drejtim mund të 
ndikojë përmirësimi i formulës së përfitimit të pensioneve 
të zonave rurale duke e bërë më të drejtë në krahasim me 
përfitimet e tjera si nga pikëpamja e viteve të domosdoshme 
kontribut ashtu dhe nga niveli i shumave kontribut duke 
kombinuar interesin midis periudhës së sigurimit dhe masës 
së përfitimit, me qëllim që çdo person që punon në bujqësi 
të paguaj kontribute, gjatë gjithë kohës që është 
ekonomikisht aktivë, deri në plotësimin e moshës për 
pension.                                                                          

Për rekomandimin nr.A/2 
 Projektligji për ndryshime ne 
Ligjin nr. 7703, është miratuar 
ne Këshillin Administrativ te 
ISSH më date 12.06.2014. 
Lidhur me përfitimet nga 
sigurimet shoqërore te 
personave te vetëpunësuar ne 
bujqësi është përcaktuar: “Për 
personat, që e drejta për përfitim 
iu lind në datën 01.01.2015 e në 
vijim dhe kanë periudha 
sigurimi në ish-kooperativat 
bujqësore, si dhe periudha të 
tjera në marrëdhënie pune me 
shtetin, apo periudha sigurimi 
pas vitit 1994, për llogaritjen e 
pensioneve të pleqërisë do të 
zbatohen nenet 31, 32, 92 dhe 
93 të këtij Ligji, ndërsa për 
pensionet e invaliditetit dhe 
pensionet familjare do të 
zbatohen nenet 35, 36 dhe 40, 
41 të këtij ligji”. 
Ne këto kushte, pas datës 
01.01.2015 ndryshon formula e 
llogaritjes se pensionit, duke 
lidhur drejtpërdrejt përfitimin 
me kontributin. 
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Rekomandimi nr. A/3 
3. Referuar faktit se marrëveshja midis ISSH-se dhe Postës 
Shqiptare sha me nr.4537/1932, date 21.08.2008 “Për 
pagimin e përfitimeve nga sigurimet shoqërore dhe 
arkëtimin e kontributeve  të sigurimeve shoqërore dhe 
shëndetësore” duhet të ndryshonte domosdoshmërish për 
shkak të aplikimit në masën më të madhe, të pagesave on-
line të përfitimeve gjatë vitit 2013, dhe se këto ndryshime 
janë  implementuar në marrëveshjen e mëparshme, por nuk 
kanë marrë konfirmimet përfundimtare nga dy institucionet 
dhe për rrjedhojë hyrja në fuqi e saj. Për këtë kemi, 
rekomanduar:   
- Nga ISSH të ndiqen procedurat  zyrtare të miratimit nga të 
dy palët të  marrëveshjes së rishqyrtuar “ Për transmetimin 
në format elektronik të përfitimeve të njohura dhe pagesën e 
këtyre përfitimeve , bazuar në sistemin on-line të ISSH me 
Postën Shqiptare sha” . 

Për rekomandimn  nr.A/ 3 
 
Me një grup pune u përgatit 
marrëveshja, u realizuan 
konsultimet  me Posten 
Shqiptare sha dhe tashme është 
miratuar marrëveshja nr. 
3341/2038, date 12.6.2014 dhe 
është dërguar për zbatim ne 
DRSSH-të, me shkresën nr. 
3341/4, date 25.06.2014. 

Rekomandimi nr. A/4 
 Marrë shkas nga konstatimi i mosplotësimit te detyrimeve 
nga DPT për dërgimin e informacionit mbi arkëtimin e 
sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nga subjektet sipas 
kërkesave të VKM Nr.1114, datë 30.07.2008, nisur dhe nga 
fakti se  DPT po ndërton një program informatik të ri me 
kapacitetet e nevojshme të transferimit të këtyre të dhënave  
në ISSH, në lidhje me procesin e deklarimit të pagesave dhe 
administrimit te kontributeve te sigurimeve shoqërore, 
sigurimeve shëndetësore dhe tatimit mbi te ardhurat 
personale,  kemi rekomanduar: 
-Realizimin e një marrëveshje dypalëshe me të gjitha 
ndryshimet e nevojshme që kanë rezultuar nga zbatimi i 
VKM  nr.1114, datë 30.07.2008, dhe në referencë edhe të 
bazës rregullatore që do të konkludohet nga miratimi i 
ndryshimeve ligjore të synuara nga strategjia. 
 - Në marrëveshje të përcaktohen procedurat e dërgimit të 
informacionit të nevojshëm deri në përfundimin e 
përshtatshmërisë së sistemit të informatizimit të DPT me 
programin informatik pritës të të dhënave në ISSH si dhe 
afatet kohore të qarta sipas nevojave për këtë informacion 
për një vendimmarrje të drejtë në menaxhimin e kësaj 
skeme. 

Për rekomandimin nr.A/4 
ISSH ka përgatitur dhe ka 
negociuar me DPT projekt 
marrëveshjen “Për transferimin 
ne format elektronik te 
listepagesave mujore te 
subjekteve te te dhënave për 
kontributet e paguara për çdo 
subjekt, të të dhënave 
përmbledhëse te listepagesave, 
te te dhënave për raportet, dhe te 
te dhënave për detyrimet 
kontributive te prapambetura, 
mujore dhe progresive, te 
papaguara për çdo subjekt, nga 
Drejtoria e Përgjithshme e 
Tatimeve në Institutin e 
Sigurimeve Shoqërore”. 
Kërkesa e përcaktuar ne këtë 
projekt marrëveshje është 
evidentuar edhe ne termat e 
referencës te sistemit 
informatik, qe po përgatitet nga 
DPT. Jemi ne proces bisedimesh 
deri në miratimin e saj. 

Rekomandimi nr. A/5 
Referuar konstatimit nga auditimi i zbatimit të 
rekomandimeve të lëna më pare se nuk është miratuar 
Projektvendimi i Këshillit të Ministrave i propozuar nga 
ISSH në të cilin përcaktohen, kriteret dhe mënyra e 
përzgjedhjes së anëtareve të KMCAP-et Eprore, (me anë të 
konkurseve apo të shorteve) si dhe  rregullat e organizimit 
dhe funksionimit të këtyre komisioneve, si dhe referuar 
pritshmërie dhe ndryshimeve nga reforma përkatëse në 

Për rekomandimin nr.A/ 5 
 
ISSH ka hartuar dhe nepermjet 
MMSR ka paraqitur per  
miratimin Projektvendimin ne te 
cilin përcaktohen kriteret dhe 
mënyra e  përzgjedhjes së 
anëtarëve të KMCAP-eve 
Eprore (me anë te konkurseve 



RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 

235 
 

sistemin e sigurimeve shoqërore, për plotësimin dhe 
përmirësimin e akteve në fuqi në lidhje me KMCAP-et 
Eprore (për zgjedhjen e anëtarëve si dhe rregullat e 
organizimit dhe funksionimit të tyre, kemi rekomanduar:  
-Përfshirjen në aktet përkatëse të ndryshimit nga reforma në 
sigurimet shoqërore edhe të propozimeve te bëra dhe të 
miratuara në parim në Projektvendimin e Këshillit të 
Ministrave për organizimin e KMCAP Eprore.                       

apo te shorteve), si dhe për 
përmirësimin e rregullave të 
organizimit dhe funksionimit te 
këtyre Komisioneve,  per 
eleminimin e informalitetit në 
dhënien e pensioneve të 
invaliditetit. 
Mbi fazat e diskutimit dhe 
miratimit të këtij Vendimi ISSH 
do të njoftojë në vazhdim. 
 

Rekomandimi nr. A/6 
 Referuar konstatimit se në vitin 2013, për 161 punonjës të 
cilët janë trajtuar me raporte mjekësore për paaftësi të 
përkohshme në punë në shumën 1,230,920 lekë, nuk janë 
mbajtur kontributet për sigurime shoqërore dhe tatimi mbi 
të ardhurat në kundërshtim me udhëzimin nr.26, 
datë16.04.2009, “Për mbledhjen e kontributeve të 
detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore” 
dhe udhëzimin nr.5, datë 30.01.2006,“Për tatimin mbi të 
ardhurat” dhe referuar faktit të konstatuar që ky fenomen 
është identifikuar dhe në institucione të tjera publike, me 
synimin e eliminimit të interpretimeve të ndryshme nga 
përcaktimet në udhëzimet përkatëse, kemi rekomanduar: 
-Përfshirjen në aktet e ndryshimeve nga reforma në 
sigurimet shoqërore të mënyrës së trajtimit të kësaj 
problematike të konstatuar ku të specifikohet qartë mënyra 
e  llogaritjes së kontributit dhe tatimit mbi të ardhurat, për 
raportet mjekësore, të paguar deri në 14 ditë nga 
punëdhënësi.  
 

Për rekomandimin nr. A/6 
 
ISSH, është ne procesin e 
përgatitjes se akteve te tjera 
ligjore dhe nënligjore për 
zbatimin e ndryshimeve në 
ligjin nr.  7703, si pasoje e 
reformës se sistemit te 
pensioneve dhe ne ketë kuadër, 
ne bashkëpunim me DPT dhe 
Ministrinë e Financave, ne një 
projektvendim do te përfshihen 
dhe përcaktohen procedurat e 
qarta për pagesën e kontributeve 
dhe te tatimit mbi te ardhurat 
personale dhe mbi te ardhurat 
për pagesën e raporteve për 
sëmundje, deri ne diten e 14. 
 
Kjo detyrë është në vazhdim dhe 
ISSH do të informojë në vijim 
për plotësimin e saj. 

Rekomandimi nr.B/1 
 Referuar konstatimit nga auditimi, se në kuadrin e 
bashkëpunimit ndërmjet ISSH dhe DPT për transferimin e 
subjekteve debitorë dhe të detyrimeve të tyre të 
prapambetura, nga organet e sigurimeve shoqërore në 
organet tatimore, gjatë periudhës Janar 2006 - Dhjetor 2013, 
janë transferuar gjithsej 1 382 subjekte debitorë, me të cilat 
është mbyllur detyra e transferimit të subjekteve në organet 
tatimore, si dhe referuar konstatimit se në llogaritë e 
organeve të sigurimeve shoqërore kanë mbetur vetëm 
debitorët pasivë me veprimtari të mbyllur para vitit 2005 
dhe me synim sistemimin e këtyre detyrimeve që janë në 
shumën 332,761,630 leke që i përgjigjen 197 subjekteve 
nga te cilat 7 subjekte përbejnë 80 % te detyrimit, kemi 
rekomanduar: 
-Institucioni në bashkëpunim me Ministrinë e Financave 
pas një analize të kujdesshme të gjendjes së borxheve të 
vjetra pa shpresë arkëtimi, të përcaktojë veprimet 
përfundimtare ligjore si dhe afatet kohore për ndjekjen dhe 

Për rekomandimin  nr.B/1 
 
Instituti i Sigurimeve Shoqërore 
po përgatit raportin e analizës 
përfundimtare të gjendjes së 
borxheve të vjetra me 
pamundësi absolute arkëtimi për 
t’ia paraqitur Këshillit 
Administrativ.  
Aktualisht Drejtoritë Rajonale 
kanë dërguar të dhënat 
përkatëse, materiali është 
grumbulluar, përpunuar dhe 
përfunduar nga Drejtoria e 
Kontributeve dhe është gati për 
t’u paraqitur në Këshillin 
Administrativ të ISSH-së 
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mbylljen e këtij procesi. 

Rekomandimi nr. B/2 
Referuar faktit të rezultuar se deri në fund të muajit Dhjetor 
2013, në serverin qendror të ISSH-së ishin depozituar 
vetëm 64,500 listë pagesa ose rreth 12 % e tyre, një shifër 
kjo tepër e ulët, kur për të gjithë llojet e biznesit duhet të 
dispononin 749,320 listë pagesa mujore dhe njëkohësisht 
ritmet e transferimit të të dhënave nga DPT janë mjaft të 
ulta, duke krijuar aktualisht  problematika në njohjen e 
periudhave të sigurimit të kontribut paguesve. 
Nga të dhënat e evidencave rezulton se listë pagesat e 
munguara që i përkasin vitit 2013 zënë mbi 75% të totalit të 
listë pagesave, ndërkohë që nga totali i listë pagesave të 
munguara rreth 77% e zënë subjektet e biznesit të vogël të 
cilët janë subjekte të vetëpunësuar, ose duke pasur edhe një 
numër shumë të kufizuar të të punësuarve të cilët 
përgjithësisht janë anëtarë të familjes, për këtë është 
rekomanduar: 
- Të përgatitet një evidencë analitike e listë pagesave të 
munguara, të shoqëruar me analizë të shkaqeve të mungesës 
si dhe masat për sigurimin e tyre. 

Për rekomandimin nr B/2 
ISSH, bazuar ne materialet e 
kontrollit dhe ne procesin e 
rakordimeve gjate auditimit, me 
shkresën nr. 2999, datë 
12.05.2014 drejtuar Drejtorëve 
të DRSSH-ve udhëzon që të 
kryhen dy inventarizime, 
mbështetur në dosjen e çdo 
subjekti.  
 
Gjithashtu Drejtorëve të 
DRSSH-ve, pas disponimit të të 
dhënave analitike të 
listëpagesave të munguara, iu 
është dhënë detyra që të 
kontaktojnë me Drejtorin e 
Drejtorisë Rajonale Tatimore, 
me qëllim bashkërendimin e 
punës për tërheqjen e 
listëpagesave të munguara. 
 
Mbi bazën e këtyre te dhënave 
dhe analizës se problemit do te 
propozohen edhe masat 
konkrete te mbledhjes se 
dokumentacionit, si ne letër 
ashtu edhe ne format elektronik. 
Kjo detyrë është në vazhdim. 

Rekomandimi nr. B/3 
Meqenëse gjendja e borxheve nga subjektet publike është 
në masën 9,9 miliardë lekë më 31.12.2013 ku vetëm për 
vitin 2013 detyrimet u rritëm me 1,9 miliardë lekë dhe kjo 
gjendje po rëndohet në vazhdimësi, si pasojë e paaftësisë 
paguese të këtyre subjekteve dhe meqenëse jemi në 
situatën, ku qeveria po likuidon detyrimet e papaguara  të 
subjekteve publike në marrëdhënie me shtetin, me synimin 
e zvogëlimit të borxheve kundrejt sigurimeve 
shoqërore,kemi rekomanduar: 
-Nga ana e ISSH ti kërkohet Ministrisë së Financave që të 
përfshijë detyrimet për sigurimet shoqërore në konteksin e 
detyrimeve tatimore të përcaktuara në Strategjinë për 
parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura, 

Për rekomandimin nr. B/3 
ISSH ne bashkëpunim me DPT 
saktësojnë dhe kane shkëmbyer 
çdo muaj informacionin për 
borxhet kontributive te 
subjekteve.  
Deri ne datën 30.09.2014 do te 
ri evidentojmë përsëri detyrimet, 
duke hartuar një program 
masash për vjeljen e tyre, si dhe 
duke kërkuar nga Ministria e 
Financave likuidimin e 
detyrimeve për kontributet e 
papaguara nga subjektet 
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kjo do të ndihmonte në uljen e stokut të borxhit të 
subjekteve ndaj skemës së sigurimeve.    

publike. 
Nga ISSH sqarohet se: 
Procedurat e vjeljes se 
detyrimeve do te ndiqen sipas 
përcaktimeve ne Udhëzimin nr. 
5, datë 27.02.2014 të Ministrisë 
së Financave “Për shlyerjen e 
detyrimeve të prapambetura”, 
ndryshuar me Udhëzimin nr. 
5/1, datë 21.5.2014. 

Rekomandimi nr. B/13 
 Nga konstatimi në pasqyrat financiare në llogarinë “Të 
tjera kërkesa debitore” të numrit të madh në vlerë të këtyre 
detyrimeve në shumën 3,775,920,674 lekë, që përfaqësojnë 
debitorë të pakontestueshëm dhe debitorë në proces 
verifikimi (gjyqe, ndjekje penale, rezultate rivlerësimi 
përfitimesh, rezultate auditimi), me synim ndjekjen edhe në 
mënyrë të përqendruar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të 
ISSH,kemi rekomanduar: 
-Nga Drejtoria e Përgjithshme e ISSH, në Drejtorinë e 
Financës të përfshihet dhe funksioni i mbajtjes dhe 
përditësimit të Database-it të debitorëve të kësaj kategorie, 
duke ndjekur progresivisht procesin e shlyerjes së 
detyrimeve dhe bërjes prezent pranë menaxhimit të lartë, të 
problematikës së rezultuar në këtë proces hap pas hapi. 

Për rekomandimin nr. B/13 
Urdhër i Drejtorit të 
Përgjithshëm për krijimin pranë 
Drejtorisë së Financës te 
strukturës se krijimit te 
databazes se përqendruar për 
detyrimet ndaj sigurimeve 
shoqërore, përfshirë funksionin 
e koordinimit te punës me 
rajonet për  mbledhjen e 
borxheve, si dhe ndërhyrjen e 
drejtpërdrejtë për vënien nen 
arkëtim. 
Krijimi i databazës së 
përqendruar deri në datën 
30.09.2014 
 

 Rekomandimi nr. C/1 
Për rastet e dublimeve të pensioneve, të kontabilizohen dhe 
të ndiqen të gjitha rrugët ligjore për shpërblimin e demit të 
konstatuar në shumën 12,849,768 lekë dhe të përfituar 
padrejtësisht  nga përfituesit e skemës së pensioneve,  ku 
sipas përcaktimeve  në nenin  62 pika 3, të ligjit nr.7703 
datë 11.05.1993,   ndalesa  bëhet në masen 50% të këstit 
mujor të përfitimit të pensionit. Kjo ndalesë të bëhet aty ku 
pensioni ka rezultuar konform ligjit (në DRSSH përkatëse) 
sipas personave dhe drejtorive rajonale 

Për rekomandimin nr. C/1 
Kjo detyre është zbatuar 
menjëherë si gjatë procesit te 
auditimit, ashtu edhe  nga 
DRSSH.  
Nga DRSSH-të, krahas 
veprimeve administrative te 
pezullimit te përfitimeve, janë 
përgatitur edhe procedurat për 
ndjekjen penale për te 12 rastet. 
 
 

Rekomandimi nr. C/2 
Referuar konstatimit nga auditimi  se Posta Shqiptare në 
mbështetje të pikës 7 dhe 12 të kapitullit III të marrëveshjes 
midis dy institucioneve me nr. 4537/1932, datë 21.08.2008, 
nuk  i ka shlyer ISSH detyrimet për dëmtimin  e fondeve të 
pensioneve në vlerën totale prej 295,162,639 lekë,   të 
vërtetuara nga procedurat e hetimit dhe vendimit të 
Gjykatës së Shkalles së parë Shkodër me nr. 4309, datë 
01.11.2013, me gjithë kërkesën e ISSH  drejtuar Drejtorit të 
Përgjithshëm  të Postës Shqiptare me shkresat nr. 9210/1 
datë 29.01.2014   dhe nr. 9210/2 datë 31.03.2014, kemi 
rekomanduar : 
Nga ISSH në bashkëveprim me Postën Shqiptare të hartohet 

Për rekomandimin nr. C/2 
ISSH, bazuar ne vendimin e 
Gjykatës se Shkalles se pare 
Shkodër, me nr. 4309, date 
01.11.2013 dhe ne pikës 7 dhe 
12, te kapitullit III te 
Marrëveshjes midis dy 
institucioneve, do te kërkoje nga 
Posta Shqiptare sha dhe Filiali i 
Postes Shqiptare Shkodër 
pagesën e demit te shkaktuar nga 
punonjësit e atij Filiali, si pasoje 
e hartimit te listepagesave dhe 
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një programim afatshkurtër kohor i derdhjes së fondeve të 
dëmtuara nga kjo e fundit, sipas shumës së përcaktuar në 
vendimin e Gjykatës së rrethit Gjyqësor Shkodër dhe në 
rastet e kundërshtive, mbajtjen  e shumave të dëmtuara nga 
komisioni i shërbimit në mbështetje  të pikës 7 dhe 12 të 
kapitullit III të marrëveshjes midis dy institucioneve të 
cituar sa mësipër. 
 
 

pagesave te paligjshme te 
përfitimeve, ne te kundërt nga 
DRSSH Shkodër do te filloje te 
ekzekutohet  likuidimi i demit 
nëpërmjet mbajtjes se 
komisioneve te shërbimit,  duke 
vazhduar kërkesat për likuidimin 
e menjëhershëm te tij. 
Këtu vlen të theksohet se 
përvetësimi i fondeve te 
pensioneve të evidentuar ne 
Qendrat e Pagesës te Pensioneve 
rezulton te jete 194 830 752 
leke, ndërsa janë kryer pagesa te 
parregullta pa autorizime, ne 
shumen 100 331 887 leke.  

Teksti i Rekomandimit Veprimet e ndërrmara nga 
strukturat respektive 

  Përgjigjet e FSDKSH derguar 
me shkresën nr.3061/1 datë 
17/07/2014 lidhur me masat e 
marra  për zbatimin e 
rekomandimeve të KLSH 
derguar me shkresën nr. 
274/6,datë 30/06/2014 
 
 

Rekomandimi  nr.1 
Të intesifikohet puna e nisur gjatë 2014 nga FSDKSH-ja në 
lidhje me hartimin dhe miratimin e kostos së shërbimeve 
kryesore spitalore, me efekte financiare për buxhetin e 
kujdesit shëndetësor, kjo në plotësim të objektivave 
kryesorë të Institucionit, ku përcaktohet që pacientët do të 
marrin paketa të përcaktuara dhe të kontraktuara midis 
blerësit të shërbimit dhe qendrës shëndetësore, apo ofruesit 
tjetër të shërbimit që mund të jetë spitali publik, spitali 
privat. Këto paketa të jenë transparente dhe të 
mirëpërcaktuara, pra konkretisht çfarë do të përfitojë 
pacienti kur shkon në këto ofrues shërbimi. 

Për rekomandimin nr.1 
FSDKSH e ka pranuar 
rekomandimin dhe ka miratuar 
tashme programin e masave të 
miratuara me urdhër të Drejtorit 
të Përgjithshëm, në të cilin 
përcaktohen drejtoritë përkatëse 
për zbatimin e rekomandimeve. 

Rekomandimi  nr.2 
Nga institucioni të merren masa për evidentimin e saktë të 
ngarkesës së mjekut të familjes, pastrimin e regjistrit 
elektronik nga publikimet, si dhe bashkëpunimin me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile për 
përcaktimin e saktë të banorëve. 

Për rekomandimin nr.2 
FSDKSH e ka pranuar 
rekomandimin dhe ka miratuar 
tashme programin e masave të 
miratuara me urdhër të Drejtorit 
të Përgjithshëm, në të cilin 
përcaktohen drejtoritë përkatëse 
për zbatimin e rekomandimeve. 
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Rekomandimi  nr.3 
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, 
të vazhdojë negocimet jo vetëm me Institutin e Sigurimeve 
Shoqërore (ISSH), por edhe me Ministrinë e Financave, ku 
të kërkohet nga ISHSH transferimi i diferencës se mbetur 
në shumën 215,495 mijë lekë, në llogarinë bankare të 
ISKSH, si detyrime të prapambetura nga kontributet e 
mbledhura për sigurimet shëndetësore dhe të pa transferuara 
në llogaritë e FONDI-t.   

Për rekomandimin nr.3 
FSDKSH e ka pranuar 
rekomandimin dhe ka miratuar 
tashme programin e masave të 
miratuara me urdhër të Drejtorit 
të Përgjithshëm, në të cilin 
përcaktohen drejtoritë përkatëse 
për zbatimin e rekomandimeve. 

Rekomandimi  nr.4 
Të përmirësohen udhëzuesit metodik të kontrollit në 
subjektet me kontratë me FONDI-n, si: (1) udhëzuesi 
metodik nr.2, datë 07.04.2006 “Për evidentimin dhe 
dokumentimin e kontrollit nga DKMF”, (2) udhëzimit 
metodik nr.2, datë 26.10.2010 “Për kontrollin në farmaci 
dhe agjensitë farmaceutike me kontratë me sigurimet 
shëndetësore” dhe (3) udhëzimit metodik nr.1, datë 
25.10.2010 “Për kontrollin në depot farmaceutike të 
barnave që kanë kontratë me sigurimet shëndetësore”. 

Për rekomandimin nr.4 
FSDKSH e ka pranuar 
rekomandimin dhe ka miratuar 
tashme programin e masave të 
miratuara me urdhër të Drejtorit 
të Përgjithshëm, në të cilin 
përcaktohen drejtoritë përkatëse 
për zbatimin e rekomandimeve. 

Rekomandimi  nr.5 
Nga Sektori i Kontrollit Parësor të bëhen kontrolle të 
koordinuara të mjekëve të përgjithshëm të familjes (MPF) 
me kontrollet e mjekëve specialistë, në bashkëpunim me 
Drejtoritë Rajonale. 

Për rekomandimin nr.5 
FSDKSH e ka pranuar 
rekomandimin dhe ka miratuar 
tashme programin e masave të 
miratuara me urdhër të Drejtorit 
të Përgjithshëm, në të cilin 
përcaktohen drejtoritë përkatëse 
për zbatimin e rekomandimeve. 

Rekomandimi  nr.6 
Nga Sektori i Kontrollit Parësor, të ushtrohet kontroll më i 
hollësishëm në QSUT dhe KMCAP, në lidhje me 
rekomandimet e dhënies së barnave për trajtimin e të 
siguruarve. 

Për rekomandimin nr.6 
FSDKSH e ka pranuar 
rekomandimin dhe ka miratuar 
tashme programin e masave të 
miratuara me urdhër të Drejtorit 
të Përgjithshëm, në të cilin 
përcaktohen drejtoritë përkatëse 
për zbatimin e rekomandimeve. 

Rekomandimi  nr.7 
Nga Sektori i Kontrollit Parësor, të harmonizohen kontrollet 
e plota me kontrollet tematike për rajonet që kanë tejkalim 
të planit të rimbursimit gjatë vitit. 

Për rekomandimin nr.7 
FSDKSH e ka pranuar 
rekomandimin dhe ka miratuar 
tashme programin e masave të 
miratuara me urdhër të Drejtorit 
të Përgjithshëm, në të cilin 
përcaktohen drejtoritë përkatëse 
për zbatimin e rekomandimeve. 

Rekomandimi  nr.8 
Nga Sektori i Kontrollit Parësor, të bëhen kontrolle paralele 
të rajoneve që kanë afërsisht të njëjtët tregues të 
rimbursimit. 

Për rekomandimin nr.8 
FSDKSH e ka pranuar 
rekomandimin dhe ka miratuar 
tashme programin e masave të 
miratuara me urdhër të Drejtorit 
të Përgjithshëm, në të cilin 
përcaktohen drejtoritë përkatëse 
për zbatimin e rekomandimeve. 
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Rekomandimi  nr.9 
Nga Sektori i  Kontrollit Farmaceutik të bëhet ndjekja e 
zbatueshmërisë së detyrimeve kontraktuale, si dhe vendosja 
e sanksioneve që parashikojnë kontratat me subjektet 
farmaceutike në fuqi. 

Për rekomandimin nr.9 
FSDKSH e ka pranuar 
rekomandimin dhe ka miratuar 
tashme programin e masave të 
miratuara me urdhër të Drejtorit 
të Përgjithshëm, në të cilin 
përcaktohen drejtoritë përkatëse 
për zbatimin e rekomandimeve. 

Rekomandimi  nr.10 
Nga Sektori i  Kontrollit Farmaceutik, prioritet t’u jepet 
kontrolleve për subjektet farmaceutike me një vlerë 
rimbursimi mbi 1.5 milion lekë. 
 

Për rekomandimin nr.10 
FSDKSH e ka pranuar 
rekomandimin dhe ka miratuar 
tashme programin e masave të 
miratuara me urdhër të Drejtorit 
të Përgjithshëm, në të cilin 
përcaktohen drejtoritë përkatëse 
për zbatimin e rekomandimeve. 

Rekomandimi  nr.11 
Nga Sektori i  Kontrollit Farmaceutik ,t'i kushtohet një 
rëndësi e veçantë përdorimit të programit on-line 
“e_farmaci”, hedhja saktë e të dhënave nga subjektet 
farmaceutike, si dhe vënia në efiçencë e programit nga të 
gjitha subjektet farmaceutike me kontratë me FONDI-n. 

Për rekomandimin nr.11 
FSDKSH e ka pranuar 
rekomandimin dhe ka miratuar 
tashme programin e masave të 
miratuara me urdhër të Drejtorit 
të Përgjithshëm, në të cilin 
përcaktohen drejtoritë përkatëse 
për zbatimin e rekomandimeve. 

Rekomandimi  nr.12 
Nga Sektori i Kontrollit Farmaceutik, kontrollet të 
planifikohen dhe realizohen duke u nisur nga analiza të 
hollësishme, grumbullim informacioni më të plotë për 
aktivitetin e subjekteve që do të kontrollohen, duke u 
fokusuar në indikatorët më specifikë, me synimin e një 
kontrolli me raportin kosto-efikasitet pozitiv. 

Për rekomandimin nr.12 
FSDKSH e ka pranuar 
rekomandimin dhe ka miratuar 
tashme programin e masave të 
miratuara me urdhër të Drejtorit 
të Përgjithshëm, në të cilin 
përcaktohen drejtoritë përkatëse 
për zbatimin e rekomandimeve. 

Rekomandimi  nr.13 
Nga Sektori i Kontrollit Farmaceutik, të rritet bashkëpunimi 
me Drejtoritë Rajonale dhe me drejtoritë e tjera të FONDI-t 
për përmirësimin e herë pas hershëm të punës për 
saktësimin e të dhënave. 

Për rekomandimin nr.13 
FSDKSH e ka pranuar 
rekomandimin dhe ka miratuar 
tashme programin e masave të 
miratuara me urdhër të Drejtorit 
të Përgjithshëm, në të cilin 
përcaktohen drejtoritë përkatëse 
për zbatimin e rekomandimeve. 

Rekomandimi  nr.14 
Nga Sektori i  Kontrollit Farmaceutik, rritja e kontrolleve 
tematike, në mënyrë të tillë për të pasur influencë më të 
madhe kontrolli. 

Për rekomandimin nr.14 
FSDKSH e ka pranuar 
rekomandimin dhe ka miratuar 
tashme programin e masave të 
miratuara me urdhër të Drejtorit 
të Përgjithshëm, në të cilin 
përcaktohen drejtoritë përkatëse 
për zbatimin e rekomandimeve. 
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Rekomandimi  nr.15 
Nga Sektori i  Kontrollit Farmaceutik, te kryhet monitorimi 
dhe qarkullimi i barnave alternative të para në listën e 
barnave të rimbursueshme, sipas aneksit “A” të deklaruar 
nga depot importuese, me qëllim mbulimin e tregut dhe 
plotësimin e kërkesave të pacientëve, për medikamente, që 
rimbursohen 100%. 

Për rekomandimin nr.15 
FSDKSH e ka pranuar 
rekomandimin dhe ka miratuar 
tashme programin e masave të 
miratuara me urdhër të Drejtorit 
të Përgjithshëm, në të cilin 
përcaktohen drejtoritë përkatëse 
për zbatimin e rekomandimeve. 

Rekomandimi  nr.16 
Nga Sektori i  Kontrollit Farmaceutik, te kryhet kontrolli 
për barnat me rimbursim më të lartë, të cilat tregëtohen në 
farmacinë e QSUT-së, si dhe në farmacitë e spitaleve 
Rajonale, të cilat plotësojnë nevojat e pacientëve të veçantë, 
që trajtohen për sëmundje të Sklerozës Multiple, të 
sëmundjeve Endokrinologjike Pediatrike, të sëmurëve me 
Anemi sekondare, të sëmurëve me dializë. 

Për rekomandimin nr.16 
FSDKSH e ka pranuar 
rekomandimin dhe ka miratuar 
tashme programin e masave të 
miratuara me urdhër të Drejtorit 
të Përgjithshëm, në të cilin 
përcaktohen drejtoritë përkatëse 
për zbatimin e rekomandimeve. 

Rekomandimi  nr.17 
Nga Sektori i  Kontrollit Farmaceutik, te kryhet kontrolli 
për barnat me pullë të MSH dhe QKKB-së, si dhe 
korrespondimin e tyre me seri skadencën e barit. 

Për rekomandimin nr.17 
FSDKSH e ka pranuar 
rekomandimin dhe ka miratuar 
tashme programin e masave të 
miratuara me urdhër të Drejtorit 
të Përgjithshëm, në të cilin 
përcaktohen drejtoritë përkatëse 
për zbatimin e rekomandimeve. 

Rekomandimi  nr.18 
Kontroll për seri - skadencat e deklaruara të barnave të 
importuara nga depot importuese me ato të deklaruara nga 
vetë ajo, si dhe qarkullimin e tyre. 

Për rekomandimin nr.18 
FSDKSH e ka pranuar 
rekomandimin dhe ka miratuar 
tashme programin e masave të 
miratuara me urdhër të Drejtorit 
të Përgjithshëm, në të cilin 
përcaktohen drejtoritë përkatëse 
për zbatimin e rekomandimeve. 

 
 
Në mbyllje të pjesës së parë “Raport për zbatimin e buxhetit të vitit 2013” paraqesim të 
dhënat përmbledhëse për shkeljet me pasojë dëm ekonomik në total shuma 12,673.6 milionë 
lekë dhe të dhënat për detyrimet debitore në fund të vitit 2013 në total vlera 98,064 milionë 
lekë dhe konkretisht:  
 

I. Vlera e shkeljeve me dëm ekonomik në të ardhurat dhe shpenzimet e buxhetit të shtetit, në 
shumën 12,548 milionë lekë e detajuar paraqitet : 
 

- Vlera e dëmit ekonomik në të ardhurat e buxhetit të shtetit në vlerën 3,901.2 milionë lekë 
- Vlera e dëmit ekonomik  i në shpenzimet e buxhetit të shtetit në vlerën 665.9 milionë lekë 
- Vlera e demit ekonomik te shkaktuar në shoqeritë anonime në total 8106.5milionë lekë 
       nga e cila : 
 

a) Vlera prej 5,566.8 milionë lekë e Albpetrol sh.a. Fier per mosarkëtim të ardhurash si 
pasojë e mosbatimit të detyrimeve kontraktore.  
b) Vlera prej 2,242.8 milionë lekë e Autoritetit Portual Durres.  
c) Vlera prej 296.9  milione lekë e demit ekonomik te evidentuar ne shoqeritë anonime  në 
fushën shpenzimeve.  
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Theksojmë se në dëmin ekono
nuk është përfshirë: 
-Vlera e detyrimit prej 314.93
kompania koncesionare B....(P
 

-Vlera e detyrimit prej 5,374
“Albpetrol” sh.a Fier, që i p
arkëtimin në rrugë ligjore du
vlerës prej 5 374 .4 milionë q
Fier.Nga Alb Petrol Sha kër
mbajtjes nga KLSH të proces
08.08.2014 në vlerën prej 3,42
 
II. Vlera e detyrimeve debitor
 
Gjithsej (I+II) =110 737.6 
 

Vlerat e mësipërme sipas fush
bashkëlidhur këtij raporti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Në të ardhurat, 
3901.2

Në shpenzimet, 
665.9

Dë
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omik te evidentuar për Albpetrol Sh.a prej 5,

3 milionë lekë që përfaqëson dëmin ekonomi
PPE&PPA)  i përket vitit 2014. 
4 milionë lekë që Shoqëria “Armo” sh.a. F
përket detyrimit të vitit 2011.Për këtë vlerë
uke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshm
që shoqëria “Armo”sh.a  Fier, i ka shoqëris
rkesë padia ishte bërë për vlerën 1,949,693
sverbalit datë 07.08.2014  , Albpetrol bëri kë
24,756 mijë lekë. 

e në shumën 98, 064  milionë lekë  

ave dhe sektorëve ku janë konstatuar paraqite

Në Albp
55

Në Sh.A, 
8106.5

ëmi ekonomik në milionë/lekë   
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,566.8 milionë lekë 

ik të shkaktuar nga 

Fier, i ka shoqërisë 
ë KLSH ka kërkuar 
me administrative të 
së “Albpetrol” sh.a 
 mijë lekë por pas 
ërkesë padi në datë 

en në aneksin nr. 2 

 

petrol Sh. A.
566.8
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PJESA E DYTË 
 
 
MENDIME PËR RAPORTIN E KM PËR SHPENZIMET E VITIT TË 
KALUAR FINANCIAR, PARA SE TË MIRATOHET NGA KUVENDI 
PJESA E TRETË 
 
 
Buxheti i shtetit për vitin 2013, është bazuar në aktet e mëposhtme ligjore: 
 
4. Ligji nr. 119/2012 “Për buxhetin e vitit 2013”.  
5. Ligji nr. 166/2013 “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 6, datë 
4.10.2013 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa  në ligjin nr. 119/2012 
“Për buxhetin e shtetit të vitit 2013”. 
6. Ligji nr.1/2014 “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 7, datë 
14.12.2013 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa  në ligjin nr. 119/2012 
“Për buxhetin e shtetit të vitit 2013”, të ndryshuar. 
 
Realizimi i treguesve të konsoliduar fiskale të Buxhetit të Shtetit për vitin 2013 paraqitet si 
vijon: 
Të ardhurat e përgjithshme të buxhetit të shtetit rezultuan në 24.1 % të PBB-së kundrejt 24. 
% të PBB-se të planifikuara duke reflektuar një tejkalim të lehtë prej 0.1 % të PBB-së. Të 
ardhurat janë realizuar, rreth 327.18 miliardë lekë nga 325.92 miliardë lekë të planifikuara, 
me një tejkalim prej 1.26 miliardë lekë në të ardhurat e përgjithshme buxhetore. 
 
Për vitin 2013, shpenzimet e përgjithshme të buxhetit të shtetit përfaqësonin 29 % të PBB-së 
dhe në terma nominalë shpenzimet e përgjithshme rezultuan 394 118 milionë lekë kundrejt 
409 408 milionë lekë qe ishte niveli i planifikuar i shpenzimeve duke reflektuar një 
mosshpenzim të fondeve buxhetore në rreth 15.2 miliardë lekë . 
 
E analizuar nga pikëpamja strukturore sipas dy kategorive kryesore shpenzimet korrente dhe 
kapitale, konstatohet se hpenzimet korrente për vitin 2013  janë realizuar në vlerën 328,461 
milionë lekëve  kundrejt nivelit të planifikuar prej 331,004 milionë lekë  me një 
mosshpenzim prej rreth 2.4 miliardë lekë. 
 
Gjithashtu, konstatohet se, shpenzimet korrente janë realizuar në një përqindje më të madhe 
se sa niveli i realizimit të shpenzimeve kapitale, respektivisht  99.3% dhe 83.7 % . 
Në krahasim me një vit më parë rezulton se, fondet e shpenzuara në zërin “Shpenzime 
korrente” në vitin 2013, paraqiten me rritje në krahasim me një vit më parë  në masën 4.47 
%, nga 314,585 milionë lekë në vitin 2012, në 328,641 milionë lekë në vitin 2013, ndërkohë 
që edhe  fondet e përdorura për shpenzimet kapitale në vitin 2013 kundrejt vitit 2012, 
paraqiten me rritje, por në masën 6.2 %, nga 61,656 milionë lekë të shpenzuara në vitin 
2012,në 65,479 milionë lekë në vitin 2013. 
Analizuar sipas zërave të shpenzimeve korrente rezulton se:   
 
1. Shpenzimet për personelin për vitin 2013   zënë rreth 5.2% të PBB-së në një nivel po 5.2 % 
PBB-së  për vitin 2012. Shpenzimet për personelin  përfaqësojnë 21.52 % të shpenzimeve 
korrente dhe janë realizuar në vlerën 70,716 milionë lekë kundrejt 71,538 milionë lekë të 
planifikuar, me një mosshpenzim prej  rreth 0.8 miliardë lekë.  
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2. Shpenzimet operative mirëmbajtje, përfaqësojnë 2.4 % të PBB-së  për vitin 2013 dhe 
paraqiten me pothuajse të njëjtin nivel karshi  PBB-së  për vitin 2012. Shpenzimet operative 
dhe mirëmbajtjes zënë  9.9 % të shpenzimeve korrente dhe janë realizuar në vlerën 32,424 
milionë lekë kundrejt 34,035 milionë lekë të planifikuar, me një mosshpenzim prej  rreth 1.6 
miliardë lekë. 
3. Shpenzimet për interesat përfaqësojnë 3.2  % të PBB-së  për vitin 2013 dhe paraqiten me 
një rritje të lehtë kundrejt nivelit  3.1% të  PBB-së  për vitin 2012 . Shpenzimet për interesa 
zënë 13.2  % të shpenzimeve korrente dhe janë realizuar në vlerën 43,336  milionë lekë 
kundrejt 43,900 milionë lekë të planifikuar, me një mosshpenzim prej  rreth 0.56 miliardë 
lekë. 
4. Shpenzimet për subvencione, zënë rreth 0.48% të totalit të shpenzimeve korrente të 
realizuara në vitin 2013, nga 0.6 % që zinin një vit më parë. 
 Kundrejt kuotës së planifikuar, ato janë realizuar në masën  100.3 % ose nga 1,569 milionë 
lekë në 1,574 milionë lekë. Shpenzimet për subvencion përfaqësojnë të njëjtin nivel kundrejt 
PBB prej  rreth 0.1% si për vitin 2013 ashtu dhe për vitin 2012.  
5. Shpenzimet për fonde speciale (sigurimet shoqërore, shëndetësore, politika të reja 
pensionesh dhe fondi i kompensimit në vlerë të pronarëve), paraqiten me një rritje prej rreth 
0.4 % kundrejt vitit 2012. Shpenzimet për fondet speciale zënë 38.8 % të shpenzimeve 
korrente dhe janë realizuar në vlerën 127,643 milionë lekë kundrejt 128,120 milionë lekë të 
planifikuar, me një mosshpenzim prej  rreth 0.48 miliardë lekë. 
6. Shpenzimet për buxhetin vendor përfaqësojnë 2.2 % të PBB-së për vitin 2013 dhe paraqiten 
me një rritje  kundrejt vitit 2012 që përfaqësonin 2.1% të  PBB-së . Shpenzimet për Buxhetin 
vendor zënë 9.1 % të shpenzimeve korrente dhe janë realizuar në vlerën 29,787 milionë lekë 
kundrejt 28,580 milionë lekë të planifikuar, ose 104.2 %. 
7. Shpenzime të tjera sociale (pagesa e papunësisë, ndihma ekonomike dhe fondi i 
kompensimit për ish të përndjekurit politikë) zënë 7.1 % të shpenzimeve korrente dhe janë 
realizuar në vlerën 23,161 milionë lekë kundrejt 223,262 milionë lekë të planifikuar, ose 99.6 
% dhe me një mosshpenzim në 0,1 miliardë lekë. 
Në strukturë, shpenzimet për pagesën e papunësisë, ndihmën ekonomike dhe fondin e 
kompensimit për ish të përndjekurit politikë  janë realizuar respektivisht 93 %, 99.8% dhe 
99.7%, dhe në vlerë përkatësisht 800 milionë lekë, 19,370 milionë lekë dhe 2,991 milionë 
lekë.      
 
 Shpenzimet kapitale (me financim të brendshëm dhe të huaj), zenë rreth 16.61% të totalit 

të përgjithshëm të shpenzimeve të realizuara në vitin 2013, nga  16.39 % që zinin në vitin 
2012.  
Në strkturë, shpenzimet kapitale me financiam të brendshëm janë realizuar në masën 97.9 
%,ose me një mosshpenzim prej 0.8 miliardë lekë, ndërsa ato me financim të huaj janë 
realizuar  në masën 72.1% ose me një mosshpenzim  prej 11.1 miliardë lekë. 
Krahasuar me vitin 2012, ka një rritje  të fondeve të shpenzimeve kapitale me financim të 
brendshëm, konkretisht   me 9,303 milionë lekë më shumë , nga 27,398  milionë lekë të 
shpenzuara në vitin 2012, në 36,701 të shpenzuara atë vitit 2013. Për financimin e huaj 
konstatohet një ulje e shpenzimeve kapitale  nga viti 2012 , nga 34,257 milionë lekë të 
shpenzuara në këtë vit, në 28,776 milionë lekë të shpenzuar në vitin 2013 , pra me një rënie  
në vlerë prej 5,481 milionë lekë.  
 
Kundrejt PBB-së të vitit 2013, shpenzimet kapitale me financim të brendshëm dhe të huaj 
zënë përkatësisht 2.7% dhe 2.1%, nga 2.1% dhe 2.6% të PBB-së të rezultuar në vitin 2012.  
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Deficiti i përgjithshëm i buxhetit për vitin 2013  përfaqëson 4.9 % të PBB-së kundrejt 3.5 % 
të PBB-së që përfaqësonte në vitin 2012. Deficiti në fund të vitit 2013 rezultoi në vlerën 
70,413 milionë lekë nga 83,490 milionë lekë të programuara me ndryshime ose në masën 
84.3 % dhe kundrejt 48,933 milionë lekë të planifikuar në fillim të vitit.  
 
Borxhit Publik për vitin 2013, rezultoi në vlerën 885,083 milionë lekë ose 65.18% të PBB-së 
kundrejt 828,275 milionë lekë në vitin 2012 dhe që përfaqësonte 61.53 % të PBB-së. Borxhi 
Publik përbëhet nga: 
A. Borxhi publik i qeverisjes qëndrore, rezultoi në vlerën 884,692 milionë lekë, nga 827,981 
milionë lekë që rezultoi në fund të vitit 2012, ose e shprehur në përqindje kundrejt PBB-së 
rezultoi përkatësisht 65.15 % nga 62.44 % që rezultoi në fund të vitit 2012 pra me një rritje 
prej 2.71 % te PBB-se. Ky borxh i rezultuar në vitin 2013, përbëhet nga:  
 Borxhi i brendshëm, i cili rezulton në vlerën 520,786 milionë lekë ose 38,35 % të PBB-së, 

nga 470,359 milionë lekë ose 35.47 % të PBB-së që rezultoi në vitin 2012 ose me një rritje 
prej 2.88 % te PBB-së .  
 Borxhi i jashtëm, i cili rezulton 363,906 milionë lekë ose 26,8 % të PBB-së nga 357,622 

milionë lekë ose 26.97% të PBB-së duke reflektuar një ulje të lehtë ndaj vitit të kaluar prej 
0.17 % të PBB-së.  
B. Borxhi i qeverisjes vendore në vitin 2013, rezultoi 390,9 milionë lekë ose 0.028 % e GDP, 
nga 288 milionë lekë ose 0.021% të PBB-së që rezultoi në vitin 2012.  
 
- Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) si një nga treguesit kryesorë (me çmimet korrente) 
bazuar ne evidencat e Ministrisë së Financave ka arritur në kuotën e 1,358,000 milionë lekë. 
 

Mbi bazën e rezultateve përfundimtare të auditimeve të kryera, me objekt zbatimin e Buxhetit 
të Shtetit për vitin 2013, opinioni i përgjithshëm i Kontrollit të Lartë të Shtetit për zbatimin e 
Buxhetit të Shtetit për vitin 2013, para miratimit të tij nga Kuvendi i Shqipërisë, është se 
përgatitja, shqyrtimi dhe miratimi i buxhetit, zbatimi, ndjekja dhe rishikimi i tij, të drejtat dhe 
kufizimet për huamarrjen, garancitë dhe format e tjera të rrjedhura prej tyre si dhe kontrolli, 
kontabiliteti, raportimi dhe auditimi i këtij buxheti, janë kryer në respektim të kërkesave të 
Kushtetutës dhe ligjeve; Ligjit nr. 9936, datë 26/6/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor 
në Republikën e Shqipërisë”; ligjit nr. 119/2012, datë “Për buxhetin e vitit 2013”, ndryshuar 
me ligjin nr. 166/2013, datë “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 6, datë 
04/10/2013 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në ligjin nr. 119/2012 , “Për 
buxhetin e vitit 2013”;  ligjit nr. 1/2014 “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit” 
nr. 7, datë 14/12/2013 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në ligjin nr. 119/2012 , 
“Për buxhetin e vitit 2013” të ndryshuar; dhe ligjit nr. 10296, datë 8/7/2010 “Për 
menaxhimin financiar dhe kontrollin”.  

Në zbatim të Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit: ISSAI 4100, 149.b)  të INTOSAI, 

KLSH, në opinion të përgjithshëm, vlerëson pozitivisht punën e bërë nga 
Qeveria, Ministria e Financave, Ministritë, Institucionet e tjera qëndrore dhe 
vendore, si dhe entet publike të audituara, përgjatë vitit 2013 në drejtim të 
adresimit dhe konsolidimit te mëtejshëm të reformave drejt një menaxhimi sa më 
efektiv të financave publike si dhe përpjekjet për përmiresimin e kuadrit 
rregullator me synim orientimin drejt objektivit themelor të përafrimit të 
legjislacionit shqiptar me direktivat e BE si një nga prioritetet kyce të rrugës së 
nisur drejt integrimit europian. 
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mbështetur në rezultatet e auditimit për arsye të kufizimit në shkallë të gjerë të qëllimit dhe 
evidencave të auditimit, si dhe në mungesë të dhënjes së informacionit, Kontrolli i Lartë i 
Shtetit e kishte të pamundur të jepte nje opinion të kualifikuar mbi përputhshmërinë e 
veprimtarisë së Drejtorisë sPërgjithshme të Tatimeve për vitin 2013, me kërkesat dhe kriteret 
e ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i 
ndryshuar, kryesisht, si dhe legjislacionit tjetër në fuqi.   

Sa më sipër relatuar, bazuar në Vendimin e Kryetarit nr. 102, datë 06.08.2014, me qëllim që 
të mos bllokojë miratimin e buxhetit faktik 2013, KLSH në përmbushje të detyrimeve 
kushtetuese, e paraqet raportin për zbatimin e buxhetit faktik të vitit 2013 duke theksuar 
mosdhënien e opinionit të kualifikuar në lidhje me Administratën Tatimore për vitin 2013,por 
duke njohur dhe vlerësuar rezultatet e Auditimit të Brendshëm të Ministrisë së Financave në 
DPT të ushtruar në Tetor-Nëntor të vitit 2013, bazuar në standardet ISSAI 1610 “Auditimi i 
jashtëm përdor punën e auditimit të brendshëm” dhe në Marrëveshjen e bashkëpunimit me 
Ministrinë e Financave, nënshkruar më 08.05.2012, KLSH me synim vazhdimin e procesit të 
miratimit të buxhetit faktik nga Kuvendi shpreh bindjen se vitin e ardhshem nga ana e 
Ministrisë së Financave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, do të mundësohet lejimi i 
KLSH-së të kryejë auditim të plotë dhe pa kufizim konform Standarteve Ndërkombëtare të 
Auditimit duke mundësuar në këtë mënyrë një mbikqyrje efektive parlamentare në 
menaxhimin e financave publike. 

KLSH nëpërmjet këtij raporti sjell në vëmëndje të Kuvendit të disa prej 
rekomandimeve kryesore të cilat synojnë përmirësimin e kuadrit rregullator dhe 
reflektojnë praktikat më të mira të standarteve ndërkombëtare në menaxhimin e 
finacave publike. 
  
1. Në drejtim të marrjes së masave për sigurimin e qëndrueshmërisë, kredibilitetit të 
financave publike dhe konsolidimin e një kuadri, rregulli fiskal si dhe me synim:   
-Promovimin e një qëndrueshmërie dhe kredibiliteti të financave publike;  
-Vlerësimin e planifikimit dhe performancës fiskale, të projeksioneve makroekonomike dhe 
parashikimeve buxhetore; kemi rekomanduar: 
 
a) Ministria e Financave të marrë masat për ngritjen e një grupi pune për të shqyrtuar dhe 
analizuar të gjithë faktorët, kushtet, dhe të ndërmarrë inisiativën ligjore për ngritjen e një 
Këshilli Fiskal i cili të gëzojë statusin e një institucioni publik të pavarur, i cili duhet të ketë 
një pavarësi operacionale shumë strikte nga politika.  
b) Ministria e Financave të ndërmarrë të gjitha masat për hartimin e një kuadri rregullator  
fiskal, i cili të synojë reduktimin e nivelit të borxhit publik në një periudhë të përcaktuar 
kohore dhe sigurimin e një qëndrueshmërie afatgjatë të borxhit publik si dhe, 
c)Përgatitjen dhe paraqitjen e një iniciative ligjore për vendosjen në Kushtetutë dhe në Ligjin 
“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të indikatorit të borxhit 
publik ndaj PBB-së, në nivelin 60 % dhe arritjen e këtij niveli në terma afat afatgjatë.   
 
3. Në funksion të hartimit të një strategjie efektive të menaxhimit të financave publike si 
dhe me synim arritjen e pritshmërive të projektuara, bazuar në shtyllat kryesore që kanë të 
bëjnë me: 
-Hartimin e një kuadri të fiskal të qëndrueshëm e realist,  
-Planifikimin e buxhetimin e integruar dhe eficent të shpenzimeve publike,  
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-Rritjen e përgjegjshmërisë ne nivel menaxherial,  
-Përmirësimin dhe rritjen e transparencës së raportimit financiar të qeverisë 
-Forcimin e kontrollit të brendshëm në sektorin publik,  
-Mbikqyrjen efektive parlamentare, kemi rekomanduar: 
Gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e KLSH-së, të jenë pjesë përbërëse dhe të skedulohen 
në Planin e Veprimit dhe në aktivitet kyçe që do të ndërmerren në kuadrin e implementimit të 
strategjisë së Menaxhimit të Financave Publike 2014-2020. Grupi i punës i ngritur ne 
kuadrin e bashkërendimit, hartimit dhe ndjekjes se zbatimit të strategjisë  me synim 
përmbushjen e objektivit për rishikimin e kuadrit rregullator ligjor të Menaxhimit të 
Financave Publike të shqyrtoje analizoje, adresojë dhe integroje rekomandimet e KLSH në 
Strategjine e Menaxhimit të Financave Publike 2014-2020.  
 
4. Në drejtim të fuqizimit të ligjit “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën 
e Shqipërisë” kemi rekomanduar:  

Shqyrtimi i ndryshimeve të parashikuara në Strategjinë për Menaxhimin e Financave Publike 
2014-2020 të ligjit “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe 
miratimi i tij në Kuvend të bëhet me një shumicë të cilësuar parlamentare. 
 
5. Në drejtim të përdorimit të të ardhurave nga privatizimi për uljen e borxhit publik dhe 
investimeve kapitale e dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politikë kemi rekomanduar: 
Në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë”, të përcaktohet që të ardhurat nga privatizimet duhet të përdoren së pari dhe 
kryesisht për të ulur borxhin publik, ku 50% të jetë kufiri i poshtëm, dhe pjesa tjetër prej 30 
% të përdoret për financimin e investimeve kapitale si dhe 20% për dëmshperblimin ligjor të 
ish të përndjekurve politikë. 
 
6. Në drejtim të hartimit dhe forcimit  një kuadri rregullator “Për përgjegjësinë 
materiale” kemi rekomanduar:  
 
- Ministria e Financave të ndërmarrë të gjitha masat për ngritjen e një grupi pune për 
hartimin e Ligjit “Mbi përgjegjësinë materiale” në të cilën të trajtohet përgjegjësia 
financiare e punonjësve të njësive publike (zyrtarët e lartë dhe punonjësit e të gjithë niveleve) 
për dëmet ekonomike të shkaktuara qëllimisht apo nga neglizhenca, gjatë ose në lidhje me 
procesin e ekzekutimit të detyrave zyrtare. 
 
7. Në funksion të një menaxhimi efektiv të borxhit publik I kemi adresuar një sërë 
rekomandimesh Ministrisë së Financave si më poshtë:  
-Në ligjet vjetore të buxhetit të mos vendosen klauzola përcaktuese të cilat i adresojnë Këshillit të 
Ministrave të drejtën për rritjen e stokut të borxhit përtej limiteve të përcaktuara me ligj.  

-Të punohet për të patur një manaxhim të borxhit publik në koordinim të plotë me Politikat 
Makroekonomike. Politikat fiskale deri vjet kishin për qëllim që të mbanin kufirin e borxhit 
nën kontroll por për sa kohë ky kufi nuk është më një detyrim ligjor i fiksuar risku i mungesës 
së kordinimit midis menaxhimit të borxhit publik me politikat fiskale të jetë në rritje. Është 
konstatuar mungesa e strategjisë për 2014-2016  që thekson akoma më shumë faktin që 
kordinimi i cilësuar më lartë nuk është arritur plotësisht.  



RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 

248 
 

- Një kordinim më të mirë me politikën monetare referuar faktit që kredimarrja nga Banka e 
Shqipërisë i kalon kufijtë afatshkurtër, ose saktësime ligjore në Marrveshjen midis Bankës 
dhe Ministrisë së Finanacve, të cilat lidhen me kreditimin afatshkurtër.  
-Në kuadër të mirë organizimit të proceseve që lidhen me menaxhimin e borxhit publik, 
cilësojmë nevojën për një Manual të Borxhit Publik, ku në referencë të standardeve dhe 
praktikave më të mira të përcaktohet metodologjia për parashikimin, zhvillimin e aktivitetit të 
huamarrjes, të shërbimit, monitorimit dhe raportimit të borxhit, procedurat dhe teknikat për 
vlerësimin e risqeve si dhe treguesit e matjes së përformacës së veprimtarisë së huamarrjes 
publike.  
-Referuar faktit që Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave analizojnë në mënyrë të 
ndryshme borxhin e jashtëm (megjithëse të dhënat janë ato të Ministrisë së Financave) e 
gjykojmë të nevojshme që të ketë një Marrveveshje për mënyrën e raportimit të borxhit të 
jashtëm në mënyrë që të ketë të paktën krahasueshmëri të pjesshme në analizat e dy 
institucioneve.  
 
8 .Në drejtim të saktësisë e evidentimit të shpenzimeve kapitale me financim të huaj 
kemi rekomanduar:  

-Ministria e Financave t’u tërheqë vëmendjen njësive të zbatimit të projekteve dhe të procedojë me 
masat përkatëse administratve në përputhje me ligjin nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 
sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, jo vetëm për vonesat në raportime, por edhe për 
rregullshmërinë e tyre, duke kërkuar për çdo rast konfermën bankare dhe respektimin e kërkesave të 
raportimit të cilësuara në udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.8, datë 17.02.2003 “Për 
evidentimin, regjistrimin, përdorimin dhe raportimin e financimeve të huaja në kuadrin e projekteve 
dhe marrëveshjeve me donatorët dhe kreditorët e huaj”.   

9. Me synim përdorimin efektiv të fondit rezervë të Këshillit të Ministrave dhe të fondit 
kontigjencë kemi rekomanduar:  
-Të përcaktohen në ligjin vjetor të buxhetit drejtimet e përdorimit të Fondit të Kontigjencës, i cili 
është fond i pashpërndarë, që krijohet për të mbuluar risqet e mundshme për të ardhurat dhe 
shpenzimet gjatë zbatimit të buxhetit. Në këtë ligj duhet të përcaktohet sasia e fondit përkatës sipas tre 
drejtimeve:  për të përballuar efektet e mosrealizimit të ardhurave,  për financime të reja dhe  për 
shtimin e financimeve mbi fondet e miratuara të programeve ekzistuese. 

- Në Ligjin Organik të Buxhetit që do të rishikohet të përcaktohet, që Vendimet e Këshillit të 
Ministrave për përdorimin fondit rezervë të buxhetit të Shtetit, të merren pas miratimit 
paraprak me shkrim i Ministrit të Financave, duke shmangur në këtë mënyrë përdorimin e 
këtyre fondeve nga institucionet përfituese pa relacion shpjegues, pa preventiv shpenzimesh, 
apo përdorimin  e këtyre fondeve si “shtesë buxheti”. 

10. Në funksion të unifikimit te ligjeve vjetore të planifikimit dhe faktit të buxhetit kemi 
rekomanduar:   
-Nga Ministria e Financave të nxirret një udhëzim në të cilin të përcaktohet qartazi struktura dhe 
përmbajtja e ligjeve të planifikimit të buxhetit dhe buxhetit faktik i cili paraqitet ne Këshillin e 
Ministrave e më pas në Kuvend. Në këtë udhëzim të përcaktohen veprimet nga pikëpamja procedurale 
që duhet të ndiqen nga Drejtoria e Thesarit për nxjerrjen e treguesve buxhetore faktike.  

11. Në drejtim të vlerësimit të funksionimit të menaxhimit finaciar e kontrollit dhe 
performancën e auditimit të brendshëm.  
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Vlerësimi i veprimtarisë së strukturave të auditimit të brendshëm në sektorin publik është një 
prej objektivave kryesore të veprimtarisë së KLSH në atributet e institucionit që kryhen 
auditimin e jashtëm ne sektorin publik.  

Në funksion të përmbushjes së këtij detyrimi ligjor KLSH është fokusuar në dhënjen e një 
sërë rekomandimeve të cilat synonjnë në përmirësimin e kuadrit rregullator ligjor me impakt 
konsolidimin dhe modernizimin e sistemeve të auditimit të brendshëm në sektorin publik. 
Sjellim ne vëmëndje të Kuvendit disa prej rekomandimeve kryesore:  

a) Në kuadrin e përmirësimeve ligjore që aktualisht po ndërmerr Ministria e Financave, të 
synohet në radhë të parë konsolidimi i pavarësisë së auditit të brendshëm në sektorin publik, 
e rëndësishme për të siguruar efekshmërinë e tij në strukturat publike. Një Komitet Auditimi 
(jo më shumë se 5 vetë me kohë të plotë), në varësi të dyfishtë nga Kryeministri dhe 
Ministri i Financave do të siguronte një nivel pavarësie që do plotësonte objektivat e këtij 
funksioni. Nën këto ndryshime të synohet pavarësia e Njësisë Qendrore të Harmonizimit të 
Auditit të Brendshëm, duke përcaktuar me kujdes varësinë, strukturën dhe përzgjedhjen e 
stafit në mënyrë të tillë që të jenë në funksion të realizimit sa më të efektshëm të funksioneve 
harmonizuese, monitoruese, vlerësuese të cilësisë dhe asistencës teknike për të gjitha 
strukturat e auditit të brendshëm. Edhe në këtë rast sugjerojmë varësi dyfishe nga Komiteti i 
Auditimit dhe Ministri i Financave.   
Duke vlerësuar se përmirësimet ligjore duhet të jenë procese të cilat paraprihen nga një 
skanim i plotë i situatës dhe zonave me risk real, diskutime të gjëra me ekspertë të brendshëm 
dhe të huaj kemi rekomanduar që ndërhyrjet të ndërmerren të menduara në drejtim të 
saktësimit të funksioneve të çdo aktori (Ministri i Financave, Komiteti i Auditimit, Njësia 
Qendrore e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm) dhe rolit të tyre në forcimin e auditit të 
brendshëm në sektorin publik. 
Duke ju referuar faktit që bordet dhe komisionet part-time nuk kanë rezultuar funksionale në 
kontekstin e vendit gjykojmë që Komiteti i Auditimit si një instrument i rëndësishëm në 
monitorimin dhe mbikëqyrjen e auditimit të brëndshëm në sektorin publik të jetë një komitet 
me kohë të plotë duke sanksionuar kështu edhe predispozicionin për të rritur rolin e 
strukturave të auditit të brendshëm në mirëqeverisjen e fondeve publike. Shpjegojmë se 
bazuar në formalitetin e konstatuar në rolin e komiteteve të deritanishme, gjykojmë se në 
kontekstin shqiptar duhet të hiqet dorë nga struktura që shpenzojnë paratë e taksapaguesve 
me nivel të ulët përgjegjshmërie dhe përgjegjësie. 
 
b)Ministria e Financave të ndërmarrë inisiativën ligjore për ndryshimin e Ligjit nr. 9936 date 
26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” në të cilin të 
përcaktohet që drejtuesit e njësisë së auditimit i raportojnë drejtpërdrejt titullarit të organizatës 
përkatëse. 

c) Ministria e Financave të ndërmarrë iniciativën ligjore për përmirësimin e ligjit nr. 9720, 
datë 23.4.2007 “Për Auditimin e brendshëm në Sektorin Publik”:  

- Përmirësimet ligjore të iniciuara duhet të kenë në fokus edhe kriteret për ngritjen e njësive 
të auditimit të brendshëm në sektorin publik, autoritetin që do të përcaktojë nivelin e këtyre 
strukturave dhe monitorimin e tyre.  

-Sanksionimi i këtyre kritereve në ligj do të mundësojë përgjegjshmëri më të lartë në 
plotësimin e kritereve dhe do të rrisin përgjegjësinë për shkelësit e ligjit.  

-Në ligj duhet të përcaktohen edhe kushtet e kontraktimit të këtij shërbimi, mënyrën e 
kontraktimit të këtij shërbimi dhe përgjegjësitë ligjore të kontraktuesit të shërbimit për 
cilësinë e shërbimit të ofruar. 
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d) Nga Ministria e Financave tí kërkohet njësive të qeverisjes së përgjithshme ndërprerja e 
menjëhershme e marrëdhënieve të punësimit për të gjithë punonjësit ( Drejtore njësie 
auditimi dhe auditues) të cilët rezultojnë të pacertifikuar apo që arsimimi i tyre nuk përputhet 
me veprimtarine e institucionit që auditojnë.  
 
e) Të kryhen përmirësime në kuadrin rregullativ ligjor të mënyrës se rekrutimit të audituesve 
të brëndshëm në sektorin publik, që të mos lejohet përsëritja e fenomeneve të tilla që rrisin 
riskun operacional të këtyre strukturave të rëndësishme në auditimin e përdorimit të fondeve 
publike. 

f) Të punohet për rishikimin e plotë të Manualit të Auditimit, për ti dhënë plotësinë si në 
parime dhe në metodologjitë e planifikimit dhe vlerësimit të riskut, në formate raportimi që 
do të mundësonte lexim të njëjtë të gjetjeve dhe konstatimeve pavarësisht në cilën strukturë 
raportohen. Duhet të vlerësohen problematikat e punës së përditshme të audituesve në këtë 
sektor në mënyrë që të reflektohet çdo mangësi e deri tanishme për të bërë një material që të 
jetë në koherencë me standardet ndërkombëtare por edhe ti rezistojë mjedisit shqiptar. Duhet 
të plotësohet me elementët bazë të parandalimit dhe zbulimit të skemave të mashtrimit nga 
audituesit e këtyre strukturave. 
c)Me ndarjen e re administrative e cila do të mundësojë eliminimin e një sërë komunave 
Ministria e Financave në bashkëpunim me Departamentin e Administratës Publike duhet të 
marrin masa në lidhje me zbatimin e kërkesave Ligjit Nr.10296 datë 08.07.2010 “Për 
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” në drejtim të përmbushjes së kriterit të arsimimit dhe 
të linjës së raportimit. Nga Ministria e Financave të mos aprovohet në asnjë rast konfirmimi i 
kryerjes së veprimeve në thesar për Nëpunësat Zbatues të NJQP të cilët rezultojnë në 
kundërshtim me kriteret e kuadrit rregullator. 

d) NJQHAB të marrë masat e duhura që në të ardhmen NJAB në raportet e tyre vjetore që 
paraqesin të raportojnë vlerësimin e funksionimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në 
njësitë që auditojnë me qëllim që ky raportim të bëhet pjesë e Raportit të konsoliduar për 
veprimtarinë e auditimit të brendshëm publik 

e) Në ligjin për menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe aktet nënligjore, nxjerrë në zbatim 
të tij të parashikohet mundësia e delegimit të kompetencave të Nëpunësit Autorizues dhe të 
përcaktohen në mënyrë strikte se në cilat drejtime të sistemit të menaxhimit financiar duhet 
delegohen, duke përqëndruar në kompetencat e ketij të fundit ato që kanë prioritet të lartë 
dhe që janë me efekte në veprimtarinë ekonomike të njësisë. 

 
 
 
 
 
 
 

*        * 
 
* 
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PJESA E TRETË 
MBI MENAXHIMIN FINANCIAR DHE KONTROLLIN, SI DHE 
AUDITIMIN E BRENDSHËM. 
I. VLERËSIM MBI SISTEMET E KONTROLLIT DHE MENAXHIMIN 
FINANCIAR  
Në zbatim të nenit 7 të Ligjit Organik të KLSH dhe në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 10 
296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, KLSH ka mbikëqyrur dhe 
vlerësuar kryesisht kontrollin e brendshëm dhe menaxhimin financiar në administratën e 
institucioneve më të larta shtetërore, në ministri dhe institucione të pavarura, në pushtetin 
vendor dhe në administratën tatmore dhe doganore. Bazuar në rezultatet e auditimeve por dhe 
mbi bazë të monitorimit të bërë nga NjQH/MFK pranë Ministrisë së Financave kemi 
vlerësuar përgjegjshmërinë menaxheriale për planifikimin, zbatimin dhe kontrollin e buxhetit, 
për të arritur objektivat dhe për të shmangur shpërdorimin dhe keqpërdorimin e pasurisë në 
zbatim të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. 

Në zbërthim të nenit 19 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 
kontrollin” të pesë komponentët, mjedisi i kontrollit, menaxhimi i riskut, aktivitetet e 
kontrollit, informimi komunikimi dhe monitorimi janë vlerësuar nga KLSH dhe në opinion të 
përgjithshëm konstatohen problematika lidhur me njohjen dhe kuptimin e elementëve të 
Ligjit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin dhe mangësi në implementimin e tij. Ajo që 
mund të theksojmë me bindje është se administrata publike megjithë përpjekjet është ende 
larg standarteve dhe praktikave më të mira të fushës ne drejtim të menaxhimit financiar 
dhe kontrollit. Në mënyrë më të hollësishme vlerësimi sipas komponentëve ka rezultuar si 
më poshtë: 

1. Mjedisi i Kontrollit  
Nga auditimi i mjedisit të kontrollit si baza e menaxhimit të fondeve buxhetore dhe themeli 
ku mbështeten të gjithë komponentët e tjerë të kontrollit të brendshëm, ka rezultuar se në 
përgjithësi strukturat përgjegjëse të institucioneve qëndrore kanë dijeni për ligjin nr. 10296, 
datë 08. 07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe për aktet e tjera nënligjore 
dalë në zbatim të tij, por në subjekte të veçanta u konstatuan të meta dhe mangësi të lidhura 
me  

a. Vendosja e Objektivave. Për sa i takon këtij nën komponenti të mjedisit të kontrollit, Njësia 
Qendrore për Harmonizimin (më tej NjQH) paraqet rezultatet e Pyetësorit të Vetëvlerësimit 
për vitin 2013, sipas së cilit evidentohet një trend në ulje i përgjigjeve negative (krahasuar me 
vitin 2012) nga ana e institucioneve në lidhje me ekzistencën e deklaratës se misionit, 
planeve të veprimit dhe strategjive. 

Nga auditimet e ushtruara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit (më tej KLSH) për këtë aspekt është 
evidentuar se, pavarësisht hapave përpara të ndërmarra nga titullarët e institucioneve të 
audituara, akoma ekzistojnë mangësi të thella në prezencën e deklaratave të misionit, plan 
veprimeve për arritjen e qëllimeve strategjike, si dhe në informimin e duhur të menaxherëve 
për këto problematika. Gjithashtu, institucionet e audituara kanë ende problematika, ndër të 
tjera, në lidhje me përputhshmërinë e rregulloreve të brendshme me ligjin, ndërkohë që disa 
prej tyre as nuk kanë dorëzuar Pyetësorin e Vetëvlerësimit, kështu në Fondin e Detyrueshëm 
të Kujdesit Shëndetësor  kemi konstatuar se nuk ishin të miratuara si deklarata e misionit, 
strategjia e ISKSH, si dhe udhëzimet lidhur me menaxhimin e proceseve të vendosjes së 
objektivave. Institucioni funksionon në bazë të Rregulloreve të miratuara me Urdhrin nr. 133, 
datë 6.7.2010, por nuk është miratuar Rregullorja e brendshme e re si detyrim ligjor që rrjedh 
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nga kërkesat e ligjit nr. 10383, datë 24.2.2011. Institucioni vazhdon funksionimin në bazë të 
rregullores të pa përditësuar edhe pse janë konstatuar mospërputhje të pjesëve në rregullore 
me pozicionet përkatëse dhe për pasojë përshkrimet e vendit të punës nuk përshtaten me 
kërkesat e reja ligjore.  

Në Institutin e Shëndetit Publik konstatuam se njësia nuk ka hartuar dhe propozuar tek 
nëpunësi autorizues i njësisë publike, planin strategjik i cili përmban objektivat strategjik, 
prioritetitet e institucionit dhe planet e veprimit.Nuk është plotësuar dhe dërguar në ministri 
pyetësorin e vetë-vlerësimit për komponentet e MFK-së. Gjithashtu konstatuam se ndryshimi 
i strukturës dhe organikës, miratuar nga Ministri i Shëndetësisë nr. 3578/1, datë 26.08.2013 
“Struktura analitike e Institutit të Shëndetit Publik Hulo Hadëri, Tiranë 2013”, nuk është 
shoqëruar me ndryshimin e rregullores së brendshme të njësisë duke sjellë mospërputhje 
midis rregullores dhe strukturës organike. Në rregullore nuk janë përcaktuar detyrat dhe 
përgjegjësitë për disa sektorë apo ka punonjës të rekrutuar punonjës ku arsimimi i tyre nuk 
përshtatet me vendin e punës. Në Institutin e Sigurimeve Shoqërore konstatuam se 
rregullorja aktuale nuk është përditësuar me ndryshimet strukturore të ndodhura gjatë viteve 
të fundit si në numrin e punonjësve apo në ndryshimet strukturore. Ka mangësi teknike në 
përllogaritjen e përfitimeve të cilat konsistojnë në mos zbatimin njëlloj të metodikave të 
përdorura në DRSSH për të njëjtin problem. Këto çështje krijojnë mjaft shqetësime tek 
përfituesit por edhe ulin reputacionin dhe besueshmërinë ndaj institucionit. Për këtë gjatë vitit 
2013 janë ndërmarrë veprime të plota që praktika të tilla të unifikohen. Në Autoritetin 
Shëndetësor Rajonal konstatuam se nuk është hartuar dhe propozuar tek nëpunësi autorizues 
i njësisë publike plani strategjik i cili përmban objektivat strategjik, prioritetet e institucionit 
dhe planet e veprimit. Nuk është plotësuar dhe dërguar në ministri pyetësorin e vetë-
vlerësimit për komponentet e MFK-së. Ndryshimi i strukturës dhe organikës nuk është 
shoqëruar me ndryshimin e rregullores së brendshme, me gjithë përpjekjet e institucionit për 
miratimin e projekt rregullores nga Ministria e Shëndetësisë pasi, rregullorja e brendshme 
është miratuar që në vitin 2005, dhe ka mospërputhje midis saj dhe strukturës organike. 
Mjekët nuk njohin Rregulloren për Shërbimin Shëndetësor në shkolla pasi, nga ASHR-ja, nuk 
është dërguar një kopje e kësaj rregullore, në të cilën janë përcaktuar detyrat e shërbimit 
mjekësor në shkolla, detyrat e mjekut, detyrat administrative, pajisjet që duhet të ketë mjeku i 
shkollës, dokumentacionin e nevojshëm për shërbimin shëndetësor në shkolla, etj. Në 
Autoritetin Rrugor Shqiptar  konstatuam se nuk është hartuar akoma Rregullorja e 
Brendshme në përputhje me kërkesat e Ligjit nr.10164, datë 15.10.2009, por kjo njësi 
funksionon mbi bazën e një rregullore e cila ka humbur fuqinë e saj juridike për shkak të 
hyrjes në fuqi të ligjit të ri. Nuk janë miratuar ndryshimet në Rregulloren e Brendshme, 
përshkrimet e punës për çdo pozicion, Kodin e Etikës dhe konfliktit të interesit. Në njësi 
funksionon si strukturë “Këshilli Teknik” i cili është organ konsultativ ngritur në bazë të 
Urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm, nr. 12, datë 21.11.2013. Kjo strukturë nuk figuron në 
organikën e miratuar me VKM nr. 97, datë 7.02.2012 “Për miratimin e strukturës dhe të 
organikës së Autoritetit Rrugor Shqiptar” me ndryshime. Për pasojë ekzistenca e tij e 
palegjitimuar në aktet nënligjore (Rregulloren e brendshme) sjell nulitetin e vendimeve të 
marra nga ky organ, duke krijuar kështu përplasje mes akteve ligjore dhe akteve 
administrative të nxjerra nga titullari. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Ujësjellës 
Kanalizimeve u konstatua se në Rregulloren e Brendshme nuk dalin qartë misioni dhe 
funksionimi i njësisë, si edhe roli dhe detyrat sipas strukturave. Rregullorja nuk është 
përditësuar me ndryshimet dhe përshtatjet me aktet dhe ndryshimet ligjore. Nga Nëpunësi 
Autorizues nuk është hartuar deklarata dhe raporti përkatës për cilësinë dhe gjendjen e 
sistemeve të kontrollit të brendshëm, për të bërë vetëvlerësimin e njësisë publike që mbulon. 
Në Ministrinë e Kulturës u konstatua se në Rregulloren e Brendshme nuk janë përcaktuar 
detyra konkrete për çdo Drejtori, Sektor apo edhe deri në individë të veçantë në lidhje me 
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detyrat dhe funksionet që ushtrojnë konform dispozitave ligjore. Struktura organike bie ndesh 
me Vendimin nr. 474, datë 16.6.2011“Për përcaktimin e Standardeve të Procedurës që duhet 
të ndiqet gjatë hartimit dhe miratimit të strukturave organizative të institucioneve të 
administratës publike”. Në Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit 
konstatuam se është punuar mbi rregulloren e mëparshme, dhe propozimet nga drejtoritë 
përkatëse për ndryshime dhe përmirësime, nuk janë miratuar nga titullari. Nuk ka një plan-
veprimi të miratuar, i cili të shpreh misionin e njësisë, matricën e aktiviteteve të çdo viti sipas 
drejtorive ku të jenë përcaktuar detyrat dhe përgjegjësitë e gjithë specialistëve, objektivat dhe 
afati kohor i realizimit të tyre. Nga disa njësi vartësie nuk ishin hartuar dhe dërguar në 
MBUMK raporte për gjendjen e funksionimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm.Në 
Autoritetin Kombëtar të Ushqimit u konstatua se nuk kishte asnjë mbikëqyrje nga bordi i 
këtij autoriteti, apo nga komiteti shkencor, apo panelet shkencore për misionin dhe 
funksionimin e këtij autoriteti. Nuk është dërguar në Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministrinë e 
Financave, pyetësori i vetëvlerësimit për funksionimin e sistemeve të menaxhimit financiar 
dhe kontrollit për vitin 2012 si dhe Deklarata për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm 
të AKU. Nga njësitë e vartësisë nuk janë hartuar dhe dërguar në AKU raporte për gjendjen e 
funksionimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm. Nuk ka një plan-veprimi të miratuar, i 
cili të shpreh misionin e AKU, matricën e aktiviteteve të çdo viti sipas drejtorive, ku të janë 
përcaktuar detyrat dhe përgjegjësitë e gjithë specialistëve, objektivat dhe afati kohor i 
realizimit të tyre. Në Universitetin Bujqësor të Tiranës u konstatua se nuk është ndërmarrë 
pothuajse asnjë hap apo procedurë për zbatimin e kërkesave të ligjit për menaxhimin 
financiar dhe kontrollin. Është hartuar “Deklarata për cilësinë e sistemeve të kontrollit të 
brendshëm”, në kundërshtim me nenin 18 të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 
menaxhimin financiar dhe kontrollin. Nuk është hartuar e dërguar në Ministrinë e Arsimit dhe 
Shkencës “Pyetësori i vetëvlerësimit”, sipas komponentëve të Menaxhimit Financiar dhe 
Kontrollin në kundërshtim me nenin 19 të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 
financiar dhe kontrollin”. Në Universitetin Politeknik të Tiranës u konstatua se nuk është 
hartuar Deklarata për cilësinë e sistemeve të kontrollit të brendshëm, kjo në kundërshtim me 
nenin 18 të Ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. Nuk 
është kërkuar nga Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës “Pyetësori i vetëvlerësimit”. Struktura 
organizative është miratuar me vendim të Këshillit të Administrimit të Universitetit 
Politeknik Tiranë, i cili edhe pse plotëson funksionet në zbatim të ligjit për “Arsimin e 
Lartë”, bie në kundërshtim me VKM nr. 474, datë 16.06.2011 “Për përcaktimin e standardeve 
e të procedurës që duhet të ndiqet gjatë hartimit dhe miratimit të strukturave organizative të 
institucioneve të administratës publike”, si dhe nuk përmbush kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 
08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”.  Në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Arkivës u konstatua se rregullorja aktuale me të cilën funksion ky Institucion nuk i përshtatet 
strukturës aktuale të miratuar nga Këshilli i Ministrave me nr 137, datë 14.11.2012 , pasi 
sipas strukturës së miratuar  ka drejtori dhe sektorë të cilat nuk janë të përfshira në rregullore 
dhe si rrjedhojë nuk i përshtatet organizimit dhe funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Arkivës. Në rregulloren e brendshme nuk janë të përcaktuara detyrat funksionale sipas 
Drejtorive, sektorëve deri në nivel specialisti referuar dy strukturave aktuale të miratuara me 
Urdhrin nr. 151, datë 17.12.2008, Urdhrin nr. 21, datë 12.02.2009, Urdhrin nr. 137, datë 
14.11.2012 të ish Kryeministrit dhe si pasojë nuk përcaktohet qartë përgjegjshmëria 
menaxheriale e nëpunësit zbatues dhe e nëpunësve të tjerë. Ndarja e detyrave nga nëpunësi 
zbatues brenda Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse është bërë në kundërshtim me nenin 
12. të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “ Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”.  

b. Struktura Organizative. Në lidhje me këtë komponent të mjedisit të kontrollit janë 
konstatuar, ndër të tjera, edhe problematika që kanë të bëjnë me caktimin e Nëpunësit 
Zbatues të çdo niveli të qeverisjes së përgjithshme. NjQH raporton se në bazë të rezultateve 
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të Pyetësorit të Vetëvlerësimit dhe rekomandimeve të mëparshme të KLSH, si dhe si rezultat 
i komunikimit shkresor të vazhdueshëm midis të KBFP-së në Ministrinë e Financave me 
njësitë e sektorit publik, rishikimi i caktimit të Nëpunësit Zbatues sipas kërkesave të ligjit për 
MFK-në ka qenë i frytshëm. Sipas NjQH është arritur 80% progres në caktimin e nëpunësit 
zbatues. Gjithashtu NjQH raporton se krahasuar me vitin 2012, nga 1433 institucione vetëm 
7% e tyre nuk plotësojnë kërkesat ligjore lidhur me kriterin e arsimimit të Nëpunësit Zbatues 
dhe/ose vartësinë direkte të tij nga Nëpunësi Autorizues dhe/ose funksionimin e strukturës së 
Nëpunësit Zbatues. 

Nga auditimet e kryera nga KLSH për këto aspekte të menaxhimit financiar dhe kontrollit 
është evidentuar se ka njësi në sektorin publik të cilat jo vetëm që nuk zbatojnë kërkesat e 
ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin sa i takon caktimit të nëpunësit zbatues, por 
kanë mangësi të theksuara në lidhje më caktimin edhe të Nëpunësit Autorizues. Gjithashtu, 
në shumë raste, kur Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësit Zbatues janë caktuar, mungon 
dokumentimi shkresor dhe aprovimi përkatës i Ministrisë së Financave për këtë aspekt. Në 
lidhje më kriterin e arsimimit të Nëpunësit Zbatues, nga auditimet e KLSH-së për vitin 2013 
nuk janë evidentuar shkelje të kërkesave të ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin, 
ndërkohë që ende ekzistojnë problematikat në lidhje më vartësinë direkte/indirekte të 
Nëpunësit Zbatues nga Nëpunësi Autorizues. Për sa më lart janë evidentuar të meta apo 
mangësi si në Institutin e Shëndetit Publik u konstatua se Drejtori i institucionit është 
nëpunësi autorizues ndërsa, N/Drejtori Ekonomik është nëpunësi zbatues, megjithëse për 
emërimin apo, konfirmimin e tyre si nëpunës autorizues dhe zbatues nuk ekziston asnjë 
dokument. Në Autoritetin Shëndetësor Rajonal u konstatua se Drejtori Ekzekutiv është 
Nëpunësi Autorizues ndërsa, Nëpunësi Zbatues është Drejtori i Shërbimeve Kontraktuese dhe 
Ndihmese, megjithëse nuk ka asnjë shkresë lidhur me konfirmimin e tyre si Nëpunës 
Autorizues dhe Zbatues. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Ujësjellës Kanalizimeve u 
konstatua emërimi i Nëpunësit Zbatues është bërë në kundërshtim me nenin 12/1 të Ligjit 
10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. Në Universitetin Bujqësor 
të Tiranës u konstatua se në kundërshtim me nenin 4, pika 23, të Ligjit nr. 10296, datë 
08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, e nenin 19 të ligjit nr. 9936, datë 
26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, janë përcaktuar 
2 (Dy) Nëpunës Autorizues, ku për Rektoratin janë njëkohësisht Rektori dhe Kancelari si 
nëpunës autorizues, duke mos ndarë përgjegjësitë, apo deleguar disa nga detyrat e 
përgjegjësitë. Me të njëjtat shkresa të Rektorit të UBT është caktuar edhe nëpunësi zbatues, 
që në rastin e UBT janë caktuar dy punonjës që për Rektoratin janë drejtuesi i Drejtorisë së 
Financës dhe Buxhetit që ka varësi direkte nga Nëpunësi Autorizues (Rektori edhe nga 
Kancelari) dhe specialistja pranë kësaj drejtorie, që sipas strukturës ka varësi direkte nga 
Drejtori  i Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit. Caktimi i Nëpunësit Zbatues nga titullari i 
Institucionit, në këtë rast Rektori i UBT, bie në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 
8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 9/4, germa ç, pasi nëpunësi 
autorizues i të gjitha niveleve të njësisë publike në fushën e menaxhimit financiar dhe 
kontrollit cakton dhe shkarkon e nëpunësin zbatues. Në Universitetin Politeknik të Tiranës u 
konstatua se Rregullorja e brendshme nuk përmbush kërkesat e ligjit në lidhje me 
përgjegjshmërinë menaxheriale, kompetencat dhe përgjegjësitë e Nëpunësit Autorizues, 
Nëpunësit Zbatues dhe menaxherët e tjerë të njësisë. Në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Rezervave Materiale të Shtetit u konstatua se në mbështetje të kuadrit ligjor ekziston 
Rregullorja e Brendshme e institucionit e miratuar nga Ministri në vitin 2008, si dhe 
Rregulloret e njësive të varësisë, por në të nuk reflektohet përgjegjësia menaxheriale e 
Nëpunësit Autorizues, Nëpunësit Zbatues dhe e menaxherëve të tjerë e stafit të tyre në 
kuptimin e ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin. Në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Arkivës u konstatua se Përgjegjësi i Sektorit Financiar sipas strukturës duhet të mbulojë 
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funksionin e planifikimit, monitorimit, zbatimit të buxhetit, kontabilitetin si dhe përgatitjen e 
pasqyrave financiare vjetore të konsoliduara të njësisë në përputhje me kërkesat e ligjit në 
fuqi. Aktualisht hartimi dhe përpilimi i pasqyrave financiare të DPA realizohet nga një 
specialiste në sektorit e buxhetit dhe e financës, e cila nuk kryen funksione direkte të 
përcaktuara sipas strukturës aktuale më sipër dhe nuk është në vartësi direkte të Drejtorit të 
DPA. 

c. Krijimi i Grupit të Menaxhimit Strategjik. Krijimi i Grupeve të Menaxhimit Strategjik 
është detyrim që rrjedh nga ligji për menaxhimin financiar dhe kontrolli. Grupet e 
Menaxhimit funksionojnë si instrumente të menaxhimit strategjik kryesisht gjatë fazës së 
planifikimit. Këto luajnë një rol kyç në hartimin e deklaratës së misionit, planeve të veprimit 
dhe strategjive të institucionit. Nga përgjigjet e Pyetësorit të Vetëvlerësimit, NjQH raporton 
se për vitin 2013, 79% e institucioneve kanë ngritur Grupin e Menaxhimit Strategjik. 

Nga auditimet e kryera nga KLSH për këtë aspekt të mjedisit të kontrollit vazhdojnë të 
konstatohen mangësi në këtë drejtim. Në disa raste, pavarësisht ekzistencës së Grupit të 
Menaxhimit Strategjik evidentohet një apati e tij në drejtim të suportit që duhet t’i sigurojë 
vendimmarrjes sa i takon aspekteve kyçe të menaxhimit financiar dhe kontrollit, kështu në 
Fondin e Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor u konstatua se me vendim nr. 2 datë 
17.2.2013 është ngritur grupi për hartimin e strategjisë së zhvillimit të FSDKSH për 
përgatitjen e materialit përmbledhës dhe me vendimin nr. 3 datë 17.12.2013, GMS ka 
vendosur miratimin e Draft Strategjisë të zhvillimit të FSDKSH. e cila nuk është miratuar 
akoma. Në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit u konstatua se nuk është krijuar Grupi i 
Menaxhimit Strategjik (GMS) në mbështetje të nenit 27, të Ligjit nr. 10296 date 08.07.2010 
“Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. Në Universitetin Bujqësor të Tiranës u 
konstatua se nuk ka dalë urdhër i Titullarit për ngritjen e Grupit për Menaxhimin Strategjik, 
drejtues i të cilit duhet të jetë Titullari i institucionit, në kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 
26.6.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe ligjin nr. 
10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. Në Rregulloren e 
Brendshme të funksionimit të njësive administrative nuk reflektohet përgjegjësia 
menaxheriale e nëpunësit autorizues, nëpunësit zbatues dhe e menaxherëve të tjerë e stafit të 
tyre në kuptimin e ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin.  

d. Etika Personale dhe Profesionale. Në lidhje me këtë nën komponent të mjedisit të 
kontrollit, NjQH raporton se nga rezultatet e pyetësorit rezulton se pjesa më e madhe e 
institucioneve (rreth 70% ) kanë ngritur procedura për raportimin e gabimeve, mashtrimit dhe 
parregullsive, por institucionet ende nuk kanë të qartë se ky komponent i referohet 
ekzistencës së procedurave të shkruara dhe jo zbatimit ose mos zbatimit të kuadrit ligjor mbi 
etikë.  

Nga auditimet e KLSH-së ka rezultuar së mungojnë procedurat e shkruara për raportimin e 
gabimeve, mashtrimit dhe parregullsive. Për sa i përket kodit të etikës, rezulton se disa 
institucione nuk kanë kod etike dhe disa kanë integruar në rregulloren e brendshme norma të 
etikës profesionale, kështu në Fondin e Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor u konstatua se 
për sa i përket kuadrit rregullator ligjor për etikën, baza është kontrata e punës ku është 
sanksionuar një seksion mbi etikën dhe rregulloren e miratuar. Në statutin e FSDKSH-së 
miratuar me VKM nr. 124 datë 05.03.2014 në nenin 34 të tij theksohej se”Aktet e nxjerra nga 
Këshilli i Administrimit dhe Drejtori i Përgjithshëm para hyrjes në fuqi, pra hyrjes së këtij 
statuti, do vazhdojnë të funksionojnë për aq kohë sa nuk bien në kundërshtim me Ligjin nr. 
10383, datë 24.2.2011, i ndryshuar ”Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në 
RSH”. Në Institutin e Shëndetit Publik u konstatua se njësia nuk ka një Kod Etik të veçantë, 
rregullore apo, udhëzim për zbatimin e etikës, si dhe nuk ka procedurë për të raportuar 
shkeljet e legjislacionit mbi etikën dhe për marrjen e masave për shkeljet e konstatuara. Në 
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Autoritetin Shëndetësor Rajonal u konstatua se nuk ka Kod Etik, rregullore apo, udhëzim 
për zbatimin e etikës, si dhe nuk ka procedurë për të raportuar shkeljet e legjislacionit mbi 
etikën dhe për marrjen e masave për shkeljet e konstatuara. Në Autoritetin Rrugor Shqiptar 
u konstatua se për sa i përket kuadrit rregullator ligjor për etikën, kjo njësi publike i referohet 
kontratave të punës ku është sanksionuar një seksion mbi etikën dhe Rregulloren e miratuar 
me Urdhrin e Ministrit të MPPT-së sot MTI nr. 110, datë 31.10.2006 ”Mbi parandalimin e 
konfliktit të interesit”. Në lidhje me veprimet e titullarit në cilësinë e menaxherit të 
institucionit, konstatohet se nuk janë dhënë apo janë marrë masa për rastet e shkeljes së etikës 
apo të sjelljes pasi nuk ka patur të tilla për vitin 2013. Në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Ujësjellës Kanalizimeve u konstatua se nuk ka një rregullore të veçantë për “Për Kodin Etik” 
apo procedurë që të garantojë punonjësit për njohjen me ligjin për Kodin Etik. Në Ministrinë 
e Kulturës u konstatua se njësia nuk ka një rregullore për Kodin Etik apo ndonjë procedurë 
që garanton punonjësit të njihen me ligjin nr. 9131, datë 8.9.2003 “Për rregullat e Etikës në 
Administratën Publike”. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit u 
konstatua se nuk ka ndonjë procedurë për të raportuar shkeljet e legjislacionit mbi etikën dhe 
marrja e masave për rrjedhojë e kësaj, por në çdo rast i referohen procedurave të Kodit të 
Punës dhe Kodit të Etikës. 

e. Filozofia e Menaxhimit dhe Sjellja e Titullarit. Nga rezultatet e Pyetësorit të Vetëvlerësimit 
dhe monitorimi i NjQH për Nëpunësin autorizues rezulton se mungon vullneti menaxherial 
për delegimin e detyrave, si edhe mungojnë procedura dhe rregulla të shkruara për mënyrën e 
delegimit dhe përshkrimit të kompetencave që mund të delegohen.  

Nga auditimet e KLSH-së evidentohen po të njëjtat mangësi kështu në Fondin e 
Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor u konstatua se nga ana e menaxherëve ka pasur të 
meta dhe mangësi në realizimin jo të plotë të kontrolleve dhe mos qarkullim të forcave 
audituese. Në Institutin e Shëndetit Publik u konstatua se nuk ka rregulla të brendshme të 
miratuara nga titullari të cilët trajtojnë delegimin e detyrave dhe mënyrën e dokumentimit të 
tij. Në Autoritetin Shëndetësor Rajonal u konstatua se nuk ka rregulla të brendshme të 
miratuara nga titullari të cilët trajtojnë delegimin e detyrave dhe mënyrën e dokumentimit të 
tij. Në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit u konstatua se Nëpunësi Autorizues i kësaj njësie 
është mjaftuar me informacionet verbale të dhëna nga nëpunësit autorizues të njësive të 
varësisë, dhënë çdo datë 10, të çdo muaji që janë kryer mbledhjet e përgjithshme. Në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit u konstatua se nuk reflektohen 
linjat e raportimit në përputhje me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 
financiar dhe kontrollin”. Në Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 
Konsumatorit u konstatua se për sa i përket delegimit të detyrave dhe mënyrës së 
dokumentimit të tyre, ka një rregullore të brendshme, e cila sipas vetë ministrisë është e pa 
përshtatur me detyrat e reja të strukturës së re. 

2. Menaxhimi i Riskut 
Bazuar në kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 
kontrollin”, pas planifikimit të fondeve buxhetore institucioni analizon dhe bën kontrollin e 
risqeve të cilët mund të venë në rrezik realizimin e treguesve buxhetore. Sipas udhëzimit të 
Ministrisë së Financave për njësitë me një program buxhetor krijohet një EMP dhe në krye të 
tij caktohet nëpunësi autorizues i cili është njëkohësisht edhe koordinator i riskut. Nga 
auditimi kemi konstatuar përpjekje të bëra për menaxhimin e riskut për identifikimin, 
vlerësimin dhe kontrollin mbi ngjarjet apo situatat e mundshme, por edhe mangësi dhe 
vlerësime formale lidhur me këtë aspekt të menaxhimit financiar. Kështu në Institutin e 
Sigurimeve Shoqërore referuar shkeljeve të rezultuara nga auditimet ku pjesë e përgjegjësive 
janë dhe menaxherët në lidhje me zbatimin e ligjit për MFK apo të Menaxhimit të fondeve 
buxhetore në Republikën e Shqipërisë konkludojmë se në përgjithësi menaxheret në rang 
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sistemi të ISSH-se ende kane nevojë për trajnime në menaxhimin e riskut. Për këtë trajnimi 
në vazhdimësi i drejtuesit deri në nivelin e përgjegjësve të Agjencive të Sigurimeve 
Shoqërore del i domosdoshëm. Në Autoritetin Rajonal Shëndetësor u konstatua se nuk është 
identifikuar dhe krijuar regjistri i riskut, dhe nuk është bërë vlerësimi dhe kontrolli i risqeve 
që venë në rrezik arritjen e objektivave. Në Institutin e Shëndetit Publik u konstatua se nuk 
është identifikuar dhe krijuar regjistri i riskut, si dhe vlerësimi dhe kontrolli i risqeve që venë 
në rrezik arritjen e objektivave. Në Universitetin Bujqësor të Tiranës u konstatua se si 
rezultat i mos krijimit të Grupit për Menaxhimin Strategjik nuk është caktuar koordinatori i 
riskut, i cili në bazë të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 
kontrollin” është funksion i Nëpunësit Autorizues, që siç u theksua më sipër, janë dy 
Nëpunës, pa ndarë apo deleguar kompetencat. Nga Titullari i institucionit, në kuptimin e 
implementimit të ligjit, nuk janë miratuar sistemet e menaxhimit të informacionit, nuk është 
miratuar sistemi i rregullave e të procedurave për ruajtjen, mbrojtjen e nxjerrjen jashtë 
përdorimit të aktiveve të njësisë publike, sipas udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 
menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” të Ministrit të Financave. Në këtë 
institucion nuk është hartuar regjistri ose raporti i përgjithshëm i risqeve të kësaj njësie, duke 
mos zbatuar nenin 10 të ligjit. Nga çdo drejtori, degë apo sektor, nuk është përgatitur regjistri 
i riskut. Pas përfundimit të përgatitjes së regjistrit të riskut nga të gjitha njësitë, duhet hartuar 
regjistri përmbledhës. Nuk është i qartë administrimi i riskut për funksione dhe njësi të 
ndryshme sipas fushave të veprimtarisë pasi Universiteti Bujqësor i Tiranës, nuk ka hartuar 
regjistrin ose strategjinë e risqeve. Në Universitetin Politeknik të Tiranës u konstatua se 
grupi për Menaxhimit Strategjik nuk ka caktuar koordinatorin e riskut, në kundërshtim me 
shkresën nr. 6082 datë 16.03.2011 të Njësisë Qendrore të Harmonizimit të Menaxhimit 
Financiar dhe Kontrollit për hapat që duhen ndjekur për implementimin e Ligjit nr.10296 datë 
08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. Sipas përgjigjeve të pyetësorit tonë 
ky pozicion mbahen nga nëpunësi autorizues Rektori i UPT-së, si dhe për shkak të mënyrës 
së organizimit dhe funksionimit, institucioni i UPT-së përgjegjësi sipas akteve ligjore dhe 
nënligjore në fuqi për fushën e arsimit ka dhe Kancelari i cili vepron në cilësinë e Nëpunësit 
Autorizues së deleguar si firmë e dytë, por ky pozicion nuk del i qartë. Nuk ka strategji të 
miratuar, por risku është i menaxhuar nëpërmjet takimeve dhe mbledhjeve periodike në 
Rektorat, Këshillin e Administrimit dhe Senat. Nuk është i qartë administrimi i riskut sipas 
fushave të veprimtarisë pasi UPT-ja dhe njësitë e varësisë nuk kanë hartuar regjistrin ose 
strategjinë e risqeve në përputhje me nenin 21 të Ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për 
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, duke mos evidentuar kështu risqet që pengojnë arritjen 
e objektivave të përcaktuara për këtë njësi të qeverisjes publike, si dhe veprimet për 
minizimin e tyre. Në Ministrinë e Kulturës u konstatua se nuk ekziston ndonjë procedurë për 
menaxhimin e riskut, për identifikimin, analizimin dhe kontrollin e risqeve që mund të vërë 
në rrezik përmbushjen e objektivave të njësisë, të përcaktuara gjatë planifikimit të buxhetit 
afatmesëm dhe vjetor. Gjithashtu në kundërshtim me nenin 21 dhe të ligjit nr. 10296, datë 
08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, nuk është miratuar Strategjia e 
riskut. Në Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit u konstatua se 
institucioni ka hartuar dhe miratuar Strategjinë për Menaxhimin e Riskut me qellim 
identifikimin, vlerësimin dhe mbajtjen në kontroll të tij, por në regjistrin e riskut nuk është 
shprehur për performancën e njësisë që është audituar ashtu dhe efektivitetin dhe efiçencen e 
fondeve të përdorura. Në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit u konstatua se nuk janë 
ndërmarrë hapat e përcaktuara në nenin 21 të ligjit, ku përcaktohet se “Koordinator risku” 
është nëpunësi autorizues i njësisë publike. Nuk është hartuar dhe miratuar nga titullari 
“Strategjia për Menaxhimin e Riskut”, me qellim identifikimin, vlerësimin dhe mbajtjen në 
kontroll të tij. Në Autoritetin Rrugor Shqiptar u konstatua se titullari i njësisë publike, në 
cilësinë e Nëpunësit Autorizues në zbatim të nenit 10 të ligjit nr. 10296 datë 8.7.2010, është 
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koordinator risku, por nuk konstatohet që të ketë një procedurë konkrete në menaxhimin e 
riskut për identifikimin dhe kontrollin e risqeve që mund të vënë në rrezik përmbushjen e 
objektivave të ARrSH-së. Procedura për menaxhimin e riskut është parashikuar të projektohet 
në draft rregulloren e re të institucionit. Për vitin 2013 është paraqitur nga Koordinatori i 
riskut, regjistri i riskut për miratim te Grupi i Menaxhimit Strategjik pranë MTI në format 
elektronik në adresën zyrtare të MTI me datë 06.6.2013, në të cilin janë evidentuar risqet me 
probabilitet më të madh ndodhjeje. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivës u konstatua se 
nuk janë përmbushur detyrimet për identifikimin dhe krijimin Regjistrit të Rrisqeve, 
monitorimin e kontrolleve të risqeve që vënë në rrezik arritjen e objektivave dhe realizimin 
me sukses të veprimtarive. Nga ana e DPA nuk është hartuar regjistri i riskut për gjithë 
Institucionin (përfshirë Arkivat Vendore në 12 Qarqe), ku të jenë evidentuar risqet para 
kontrollit, risqet pas kontrollit, zotëruesit e risqeve, etj. Strukturat e DPA-së nuk kishin 
hartuar Strategjinë për Menaxhimin e Risqeve 

3. Aktivitetet e Kontrollit 
 
Aktivitetet e kontrollit janë rregullat, procedurat dhe veprimet që synojnë reduktimin e 
risqeve me synim arritjen e objektivave të organizatës. Nga rezultatet e Pyetësorit të 
Vetëvlerësimit, NjQH raporton se njësitë publike përgjithësisht kanë krijuar proceset 
kryesore të punëve operacionale dhe financiare të cilat janë të shkruara dhe të përcaktuar në 
strukturën organike dhe në rregulloren e brendshme. Ndërsa në lidhje me përshkrimet e 
proceseve të punës, menaxhimit të aktiveve në përputhje me Udhëzimin nr. 30, datë 
27.12.2011, “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, si dhe aktivitetet e 
kontrollit për sistemet e TI institucionet kanë dhënë përgjithësisht përgjigje negative. 
 
Edhe auditimet e KLSH-së kanë konstatuar se pikërisht për sa i përket ndarjes së detyrave, 
proceseve operacionale të punës, delegimit të detyrave, menaxhimit të aktiveve, si dhe 
aktiviteteve të kontrollit për sistemet e teknologjisë së informacionit ende ka parregullsi, e 
konkretisht: Në Institutin e Sigurimeve Shoqërore u konstatua se për rastet kur nga kontrolli 
i brendshëm i DRSSH-ve, si dhe nga DAB janë konstatuar shkelje të cilat kanë rezultuar me 
dëmtim të fondeve të Sigurimeve Shoqërore janë përpiluar dokumentet përkatëse të akt 
konstatimit ose proces verbalet duke i arkëtuar këto shuma nga komisionet që ISSH-ja i 
detyrohet Postës Shqiptare për shpërndarjen e pagesave të pensioneve kjo në raste e zbatimit 
të marrëveshjes me postën Shqiptare, kurse në rastet e tjera zbatohet legjislacioni në fuqi për 
sigurimet shoqërore apo ndjekja penale kur përfitimet kanë në përbërje të tyre falsifikimin, 
mashtrimin apo papërgjegjshmëritë përkatëse të personave në procesin e miratimit të 
përfitimit. Aktualisht metoda e ndjekur për kontrollin në qendrat paguese ne 50 % te 
pagesave është informatike dhe për pjesën tjetër  është manuale për të cilën po merren masa 
të ndryshojë duke realizuar një proces automatik kontrolli. Marrëveshja në fuqi midis ISSH 
dhe Postës Shqiptare i përket pagesave me metodën manuale dhe nga kontrollet e 
vazhdueshme konstatohet se shumë pika të aktmarrëveshjes aktuale duhet të saktësohen e të 
bëhen të zbatueshme e të kontrollueshme si dhe të parashikohet në detaje përgjegjësia e 
shkelësit të saj në rastet kur ka dëmtim të fondeve të sigurimeve shoqërore. Në Fondin e 
Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor u konstatua se ka rregulla të brendshme në lidhje me 
dokumentimin e operacioneve, transaksioneve financiare, por le për të reflektuar për sa i 
takon procedurave të delegimit. Nëpunësi Autorizues dhe ai Zbatues nuk nënshkruajnë të 
gjitha angazhimet e institucionit sipas ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 "Për Menaxhimin e 
Sistemit Buxhetor ne RSH" dhe nenin 9 të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010. Në disa raste 
kishin ndodhur nënshkrime të faturave financiare nga punonjës, në kundërshtim me ligjet e 
sipërpërmendur. Në zbatim të kërkesave të kreut IV, pika 74 të Udhëzimit të MF nr. 30, date 
27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kanë nisur procedurat e 
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inventarizimit të pasurisë dhe të drejtave e detyrimeve 1 herë në vit, sipas urdhrave të veçantë 
të Drejtorit të Përgjithshëm të FSDKSH. Gjithashtu, në zbatim të urdhrit të Drejtorit të 
Përgjithshëm nr. 261, datë 11.12.2013, ka vijuar procedura e vlerësimit të aktiveve në 
Drejtorinë e Përgjithshme të FSDKSH. Në Institutin e Shëndetit Publik u konstatua se nuk 
janë hartuar gjurmët e auditimit që ka si qëllim, të ndihmojë menaxhimin për të vlerësuar 
përshtatshmërinë e sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, të identifikojë 
boshllëqet, etj. Në Autoritetin Rajonal Shëndetësor u konstatua se nuk janë hartuar gjurmët e 
auditimit që kanë si qëllim, të ndihmojnë menaxhimin për të vlerësuar përshtatshmërinë e 
sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, të identifikojnë boshllëqet, etj. Nuk ka një 
strukturë të posaçme apo, punonjës për sistemin e Teknologjisë dhe Informacionit, me qëllim 
që të mirëmbajë dhe të kontrollojë sistemin e IT. Në Autoritetin Rrugor Shqiptar u konstatua 
se funksionojnë sistemet e kontrollit të brendshëm në të gjitha hallkat duke ju referuar 
Rregullores së brendshme të institucionit e cila me hyrjen në fuqi të Ligjit nr. 10164, datë 
15.10.2009 nuk përmbush kërkesat e reja ligjore. Ndarja e detyrave është e tillë që personat 
që janë përgjegjës për një proces kryesor operacional nuk përfshihen në zbatimin ose 
regjistrimin e këtij operacioni. Në Ministrinë e Kulturës u konstatua se për sa i përket 
realizimit të objektivave në fushën sportive, krahas masave të marra dhe rezultateve të 
arritura, MTKRS nuk ka bërë të mundur të transferojë në llogarinë e saj, 2 % të shumës së 
tatimeve të realizuara për çdo muaj nga Degët e Tatim Taksave nga lotaritë e fatit në zbatimin 
të pikës 4 të nenit 2, të ligjit nr. 9408, datë 19.05.2005. “Për lojërat e fatit dhe kazinotë”. Në 
realizimin e objektivave të saj ndonëse ka marrë masa në përcaktimin e detyrave në kryerjen 
e kontrolleve për çdo transaksion mbështetur një plan veprimi konkret, kjo nuk ka 
funksionuar në procedurat e miratimit dhe të zbatimit të projekteve artistike dhe kulturore, 
pasi në drejtoritë përkatëse nuk kishte të dhëna për mënyrën e vlerësimit të cilësisë artistike 
dhe mënyrës së vlerësimit për përcaktimin e mbështetjes financiare për çdo projekt. Nuk 
kishte të dhëna dhe argumente për mënyrën e përcaktimit të honorarëve, pagesave apo 
shpërblimeve të ndryshme në kontratat e lidhura me artistë të ndryshëm, në se janë bazuar në 
çmimet e tregut apo tarifa të përcaktuara nga këshilli i kulturës. Nuk është ngritur grup pune 
për monitorimin e çdo projekti artistik, jo vetëm për respektimin e kushteve të përcaktuara në 
kontratën e lidhur midis palëve por edhe për verifikimin dhe marrjen në dorëzim të 
dokumentacionit në përfundim të çdo projekti artistik. Kjo mangësi ka sjellë si pasojë që, 
asnjë projekt artistik dhe kulturor të mos monitorohet nga dy punonjës të përcaktuar në 
kontratë, duke sjellë si pasojë mungesën e kontrollit pas kryerjes së shpenzimeve faktike. 
Sektori i Financës ka punuar me kontabilitet pjesor duke përdorur programin ”Financa 5” 
pjesërisht, në kundërshtim me ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 
financiare”, duke mos kryer regjistrime në mënyrë sistematike dhe kronologjike dhe ne disa 
raste llogaritë sintetike të bilancit kontabël nuk rakordojnë me ato analitike. Nuk ka 
funksionuar siç duhet mekanizmi dhe sistemi për parashikimin e ngjarjeve që lidhen me 
ushtrimin e kompetencave kryesisht në procedurat e blerjeve me vlera të vogla, në procedurat 
e shpenzimeve dhe shërbimeve. Kjo ka bërë që për çdo transaksion të kryer të mos 
programohen më parë nevojat për bazë materiale dhe shërbime të ndryshme dhe në 
përfundim të çdo transaksioni të mos ngrihet një komision për marrjen në dorëzim të vlerave 
materiale apo shërbimeve të kryera. Në kundërshtim me ligjin 10296, datë 08.07.2010, “Për 
menaxhimin financiar dhe kontrollin” nuk është kryer inventari i aktiveve. Në Universitetin 
Bujqësor të Tiranës u konstatua se procedurat e punës për proceset operacionale dhe 
financiare, përfshirë qarkullimin e dokumentacionit dhe të informacionit, hallkat e 
vendimmarrjes dhe kontrollet e brendshme të vendosura nuk janë përcaktuar në rregulloren e 
brendshme apo në ndonjë dokument tjetër. Në Universitetin Politeknik të Tiranës u 
konstatua se është e rëndësishme një ndarje e përshtatshme e detyrave, në mënyrë që i njëjti 
person/strukturë të mos përfshihet njëherësh në zbatimin e dy ose më shumë detyrave që 
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lidhen me: miratimin, zbatimin dhe regjistrimin e operacioneve, vendosja e rregullave të 
brendshme mbi kontrollin para faktit ose paraprak të ligjshmërisë, veprime të përshtatshme 
kontrolli për sistemet e TI-së, etj. Është realizuar ndarja e detyrave, por strukturat nuk janë të 
ndara në drejtori por në degë p.sh. (dega e kurrikulave, dega e financave, etj). Në lidhje me 
rregullat e brendshme mbi zbatimin e sistemit të firmës së dyfishtë, nuk është respektuar 
sipas ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, por 
zbatohen drejtpërdrejt sipas rastit në mbështetje të akteve ligjore dhe nënligjore. Mbi 
parashikimin e veprimeve të përshtatshme kontrolli për sistemet e TI-së (teknologjisë së 
informacionit), ende nuk kanë arritur ta realizojnë plotësisht duke punuar për këtë sistem. Në 
Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit u konstatua se nuk 
praktikohet verifikimi i saktësimit të materialit. Lidhur me kontrollet mbi inventarët e 
pasurive fizike të institucionit konstatohet se nuk ka materiale sepse nuk është kryer inventari 
periodik i pasurive të këtij institucioni dhe njësive vartëse si dhe regjistrimi i pasurive në 
zyrat e regjistrimit të pasurive, nuk është propozuar mënyra dhe rruga që duhen përdorur për 
ruajtjen e pasurisë se këtij institucioni dhe njësive të vartësisë. Nuk ka auditime e kontrolle 
për zbatimin e vendimeve të gjykatave për rikthimin e punonjësve të larguar nga puna nga ky 
institucion në kundërshtim me ligjin, dhe nuk është nxjerrë përgjegjësia dhe demi ekonomik i 
shkaktuar nga largimet nga puna në mënyrë të pa ligjshme. Në Autoritetin Kombëtar të 
Ushqimit u konstatua se në këtë institucion ekziston një ndarje e përshtatshme e detyrave dhe 
personat që janë përgjegjës për një proces kryesor operacional, por ka akoma shume për të 
bere në ndarjen e saktë të detyrave dhe përgjegjësive. Gjatë auditimeve të kryera nga njësia e 
auditimit të brendshëm në Drejtoritë Rajonale, u është lenë detyrë për hartimin e regjistrave 
të aktiveve që administrojnë, auditime e kontrolle për zbatimin e vendimeve të gjykatave për 
rikthimin e punonjësve të larguar nga puna nga ky institucion në kundërshtim me ligjin. Në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivës u konstatua se aktivitetet e kontrollit rezultojnë të 
dobëta në fusha të veçanta si paga dhe pagesat, prokurimet, dhe në magazinë.  Në Drejtorinë 
e Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit u konstatua se në këtë institucion nuk ka 
rregulla të brendshme në lidhje me dokumentimin e operacioneve, transaksioneve financiare 
dhe për sa i takon procedurave të delegimit, por në çdo rast i referohen udhëzimeve të 
Ministrit të Financave dhe ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin. Procedurat e punës 
për proceset operacionale dhe financiare, përfshirë qarkullimin e dokumentacionit dhe të 
informacionit, hallkat e vendim-marrjes dhe kontrollet e brendshme të vendosura nuk janë 
përcaktuar në rregulloren e brendshme apo në ndonjë dokument tjetër.   
 
4. Informimi dhe Komunikimi 
 
Në lidhje me këtë komponent të MFK, NJQH raporton se nga pyetësori dhe monitorim i vetë 
NjQH janë marrë masa pozitive mbi çështje specifike si për  shembull për vënien në 
dispozicion të informacionit mbi MFK, por aktualisht sistemet e informacionit dhe të 
teknologjisë së informacionit nuk janë të zhvilluara mjaftueshëm duke penguar kështu 
dhënien e informacionit të nevojshëm menaxherëve për vlerësimin e performancës së 
institucionit. 
 
Nga auditimet e KLSH-së për këtë komponent ka rezultuar se edhe për këtë komponent 
mangësitë dhe parregullsitë janë të shumta kështu në Institutin e Sigurimeve Shoqërore u 
konstatua se sistemi i IT i ISSH është në ndërtim. Objektivat, programimet dhe termat e 
referencës sigurojnë ndërtimin e një sistemi të aftë për të monitoruar të gjithë sistemin dhe 
objektivat e veçanta. Organizimi i rrjedhjes së informacionit është i tillë që të jetë i 
aksesueshëm nga të gjithë të interesuarit. Një nga mënyrat e komunikimit është IceËarp 
GroupËare Server i cili lejon përdoruesit të planifikojnë dhe menaxhojnë punën e tij. Në 



RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 

261 
 

Institutin e Shëndetit Publik u konstatua se menaxherët dhe punonjësit e njësisë, nuk 
zotërojnë informacion të mjaftueshëm për qëllimet dhe rëndësinë e menaxhimit financiar dhe 
të kontrollit, menaxhimin e riskut etj., pasi, nuk kanë njohuri për ligjin për menaxhimin 
financiar dhe kontrollin dhe manualin të dalë në zbatim të tij. Sistemi i IT-së, është i pajisur 
me një sistem rezervë (back-up) i cili garanton hedhjen e të dhënave dhe ri përfitimin e tyre, 
në rast aksidenti por, deri me sot, ky sistem garanton të dhënat e sistemit të financës, të 
dhënat mbi mbulesat vaksinale (SIV), të analizave të ujit të pijshëm, të skedave individuale 
për defektet e lindura dhe sistemin Alert. Në Autoritetin Shëndetësor Rajonal u konstatua se 
nuk ka strukturë apo, punonjës për mirëmbajtjen e sistemit të IT-së, që siguron afrimin e 
informacionit dhe monitorimin e progresit në arritjen e objektivave dhe se, jo të gjithë 
punonjësit kanë në dispozicion linjën e internetit, apo të intranetit për të shkëmbyer 
informacion midis tyre. Sistemi i IT-së, nuk është i pajisur me një sistem rezervë (back-up) i 
cili garanton hedhjen e të dhënave dhe ri përfitimin e tyre, në rast aksidenti. Në Autoritetin 
Rrugor Shqiptar u konstatua se sistemi i IT është në proces reformimi bazuar në mundësitë 
financiare. Informacioni sigurohet nga Nëpunësi Zbatues dhe menaxherët sipas sektorëve dhe 
niveleve. Aktualisht nuk ka ende programe të cilat të japin informacionin mbi monitorimin e 
objektivave. Për vitin 2013 nuk rezulton të ketë një sistem back-up, pasi sistemet e përdorura 
janë të instaluara lokalisht për funksione të caktuara si Financa 5, por po punohet për krijimin 
e një sistemi të tillë (back-up). Në Drejtorinë e Përgjithshme të Ujësjellës Kanalizimeve u 
konstatua se nuk funksionon sistemi i TI brenda strukturës por ai kryhet si shërbim me 
kontrate, nëpërmjet të cilit sigurohet informacioni dhe monitorimi me faqen e DPUK, në 
internet. Në Universitetin Bujqësor të Tiranës u konstatua se Sistemi i TI-së nuk ofron 
informacion për monitorimin e progresit në arritjen e objektivave të Universitetit në tërësi 
dhe strukturave të veçanta të saj. Në Universitetin Politeknik të Tiranës u konstatua se mbi 
procedurën për mbledhjen dhe dokumentimin e gabimeve, ose të ankesave (të jashtme dhe të 
brendshme) për analizën e tyre, identifikimin e shkaqeve dhe për eliminimin e problemeve që 
kanë mundësi ri përsëritje, nuk është ngritur ende një zyrë e posaçme për mbledhjen e 
ankesave, por ato trajtohen nga drejtuesit e njësive dhe titullari i institucionit sipas akteve 
ligjore e nënligjore në fuqi, statutit dhe rregullore të brendshme të njësive dhe institucionit. 
Në Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit në lidhje me pajisjen e 
sistemeve të IT-së, me procedurën e përshtatshme për hedhjen e të dhënave në një sistem 
rezervë (back-up) dhe për ri-përfitimin e të dhënave në rast aksidenti të sistemit dhe të 
testimit të këtyre procedurave në praktikë, rezultoi se në këtë institucion nuk është vendosur 
një sistem i tillë. 
 
5. Monitorimi 
 
Në lidhje me komponentin e fundit të MFK, NjQH raporton se, sipas rezultateve të pyetësorit 
ka pasur një trend pozitiv në lidhje me raportimin e rregullt të njësive vartëse tek titullari, 
monitorimin e arritjes së rezultateve dhe linjave të raportimit që sigurojnë pavarësinë e 
auditimit të brendshëm. Në këndvështrimin e NjQH frekuenca dhe mënyra e raportimit dhe 
monitorimit duhen përmirësuar duke u orientuar më shumë drejt raportimeve të performancës 
dhe jo vetëm raportimeve financiare tradicionale.  
 
Nga auditimet e KLSH-së për këtë komponent të menaxhimit financiar dhe kontrollit, është 
konstatuar në shumë raste se njësitë së pari nuk kishin njohuri të mjaftueshme të ligjit për 
menaxhimin financiar dhe kontrollin, dhe për rrjedhojë monitorimi i sistemeve të menaxhimit 
financiar dhe kontrollit të brendshëm rezulton i cunguar, kështu në Fondin e Detyrueshëm të 
Kujdesit Shëndetësor u konstatua se raporti i monitorimit për vitin 2013 nuk është dërguar në 
Ministrinë e Financave. Në Institutin e Shëndetit Publik u konstatua se menaxherët dhe 
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Mbi zbatimin e planit 5 vjecar “Per implementimin e nje sistemi modern të menaxhimti 
financiar dhe kontrollit”.  
 

Me Urdherin të Ministrit të Financave Nr.11841, date 10.06.2011 është miratuar "Plani 5 
vjeçar për zbatimin e një sistemi modern të menaxhimit financiar dhe kontrollit (2011-
2016)". Ky dokument është hartuar nga NjQH/MFK me asistencën ndërkombëtare të 
eksperteve të SIGMA/OECD. Nga auditimi i ushtruar mbi përmbushjen e detyrimeve që 
rrjedhin nga zbatimi i planit të veprimit rezultoi se bazuar në objektivin e ngritjes së 
kapaciteteve të administratës publike për zbatimin e një kuadri të ri për MFK nëpërmjet 
realizimit të trajnimeve për titullarët dhe drejtuesit e niveleve operacionale në sektorin publik 
në fushën e përgjegjshmërisë menaxheriale, kontroll dhe menaxhim financiar, vlerësimin dhe 
menaxhimin e riskut dhe gjurmët e auditimit është në vijueshmeri projekti “Mbështetje për 
Ministrine e Financave lidhur me permiresimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit të 
fondeve publike”, të financuar nga SIDA, për trajnime mbi çështje të MFK-së, vleresimi i 
riskut etj. Edhe gjatë vitit 2013 në bashkëpunim me Institutin e Trajnimit të Administratës 
Publike janë organizuar trajnime për konceptet bazike të sistemit modern të MFK-së, 
financave, menaxhimit bazuar në rezultate.  

Lidhur me kërkesat për raportim vjetor tek Këshilli i Ministrave, Kuvendi dhe Kontrolli i 
Lartë i Shtetit mbi proceset që lidhen me ndryshimet në KBFP, rezulton se është hartuar 
Raporti Vjetor mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit te Brendshëm në Njësitë e 
Qeverisjes së Përgjithshme për vitin 2013. Në zbatim të Nenit 18 të Ligjit “Për menaxhimin 
financiar dhe kontrollin“ u përgatit në bashkëpunim me NJQH për AB, Raporti Vjetor i 2013 
për Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm për NJQP. Raporti është dërguar në 
Këshillin e Ministrave së bashku me raportin faktik vjetor të buxhetit sipas ligjit 9936, date 
26.06.2008. Nga shqyrtimi i saktësisë së këtij raporti konstatohet pasaktësi në drejtim të 
analizave të bëra nga Ministria e Financave referuar linjave të raportimit dhe zbatimit të 
kriterit ligjor për vartësinë e drejtpërdrejtë të Nëpunësit Zbatues nga Nëpunësi Autorizues. Në 
këtë raport është përcaktuar se Kontrolli i Lartë i Shtetit nuk plotëson këtë kriter gjë e cila 
nuk është e vërtetë. Nëpunësi zbatues në KLSH është në vartësi të drejtpërdrejtë të Nëpunësit 
Autorizues konform përcaktimit ligjor. Linjat e raportimit reflektohen edhe në Strukturën 
organizative të KLSH-së publikuar ne 30.09.2013 si dhe në plotësimin e pyetësorit të 
vetëvlerësimit të cilësisë së sistemeve të kontrollit të brendshëm dërguar në Ministrinë e 
Financave. 
Për këtë vit ky raport përmban në një aneks të veçantë Monitorimin e performancës të 
Ministrive dhe Bashkive Kryesore. Ky monitorim u krye bazuar në Urdhrin e Ministrit të 
Financave nr. 5759 datë 10.04.2013. Njësia Qendrore e Harmonizimit për Menaxhimin 
Financiar dhe Kontrollin, mbështetur në metodologjinë e monitorimit të performancës së 
njësive publike, miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave nr. 5759, datë. 10.04.2013, ka 
vlerësuar performancën dhe mbi këtë bazë ka rankuar për herë të parë të gjitha Ministritë e 
linjës (14 ministri) dhe Bashkitë kryesore (13 bashki). Monitorimi është fokusuar në 
evidencimin e nivelit të zbatimit të aplikimit të kërkesave të Kontrollit të Brendshëm 
Financiar Publik dhe është realizuar nga specialistët përkatës të kësaj strukture. Vlerësimi i 
performancës nëpërmjet pyetësorit të vetëvlerësimit u arrit nëpërmjet sigurimit të 
informacionit nga të gjitha Ministritë e linjës dhe bashkitë kryesore si dhe monitorimit të 
drejtpërdrejtë në terren. Njësia Qëndrore e Harmonizimit për Menaxhimin Financiar dhe 
Kontrollin pas përfundimit të plotësimit të pyetësorit nga ana e njësive të mësipërme bëri 
rishikimin e plotësimit të pyetësorit nëpërmjet krahasimit të vlerësimit faktik të institucionit 
me standardet vlerësuese. Me të dhënat e siguruara nga pyetësori i vetëvlerësimit dhe nga 
strukturat kryesore të Ministrisë së Financave që monitorojnë ekzekutimin e buxhetit, nivelin 
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e sistemit të menaxhimit financiar dhe funksionin e auditimit të brendshëm u krijua një 
database për përpunimin  e treguesve llogaritës. Më pas bazuar në treguesit e përllogaritur u 
krye dhe renditja sipas pikëve të rezultuara për çdo ministri linje dhe bashki.  
 
II.VLERESIM MBI FUNSIONIMININ E AUDITIMIT TE BRENDSHEM NE SEKTORIN 
PUBIK 

Në këtë pjesë po japim opinionin tonë mbi organizimin dhe funksionimin e NJQH/AB, në 
zbatim të përgjegjësive dhe misionit të saj, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 9720, datë 23.04, 
2007. ndryshuar me ligjin nr. 10318, datë 16.9.2010 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 
publik”, për aktivitetin e këtij funksioni për vitin 2013. 

a. Mbi hartimin dhe zbatimin e planeve vjetore dhe strategjike nga ana e strukturave të 
auditimit të brendshëm. Vlerësimi i funksionimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm të 
subjekteve në auditim.  

Njësia Qendroren e Harmonizimit për Auditimin e Brendshëm është pjesë përbërëse e 
strukturës së Ministrisë së Financave, njësohet me nivelin e Drejtorisë së Përgjithshme dhe 
harmonizon, bashkërendon punën, monitoron dhe ofron asistencë teknike për njësitë e 
auditimit të brendshëm në sektorin publik. Si udhëheqëse metodologjike dhe harmonizuese e 
standardeve të AB kjo njësi ka koordinuar veprimtarinë e auditimit të brendshëm në të gjitha 
subjektet e sektorit publik. 

Në planin strategjik të konsoliduar për vitet 2013-2017 dhe në planin vjetor 2013 NJQH/AB 
ka përcaktuar nevojat pesëvjeçare që kanë subjektet publike për angazhimet e auditimit të 
brendshëm duke përcaktuar kohën dhe burimet e nevojshme për realizimin e kësaj 
veprimtarie, si dhe  duke u bazuar në studimin dhe analizimin e riskut  për fushat dhe sistemet 
që mbulon ky funksion. Plani strategjik është hartuar mbi bazën e risqeve të identifikuara nga 
njësitë e auditimit të brendshëm në të gjitha ministritë dhe institucionet e tjera të sektorit 
publik. Bazuar në informacionin e grumbulluar dhe pasi është analizuar, është përcaktuar dhe 
frekuenca e auditimeve  për periudhën 2013-2017. Në hartimin e planit strategjik u është 
dhënë prioritet, risqeve të identifikuara edhe gjendjes së stafit auditues, për të kryer 
veprimtarinë audituese në të gjithë sektorin publik. Në vlerësimin e riskut janë marrë 
parasysh klasifikimi i bërë nga vetë njësitë audituese. 

Si objektiv strategjik i funksionimit të auditimit të brendshëm në sektorin publik është 
përcaktuar që, të nxisë politikat e qeverisjes së mirë, përmirësimin dhe forcimin e sistemeve 
të kontrollit të brendshëm dhe përdorimin e tyre me ekonomi, efektivitet dhe efiçencë në të 
gjitha subjektet e sektorit publik. Hartimi i këtij plani është fokusuar në prioritarizimin e 
risqeve të identifikuara bazuar në një staf audituesish të mjaftueshëm për të kryer 
veprimtarinë e auditimit në njësitë e sektorit publik. Sipas vlerësimit të bërë nga NJQH/AB 
sistemet kryesore të identifikuara për t’u audituar sipas planit strategjik janë renditur sipas 
nivelit të risqeve, e konkretisht: 

1 Sistemi i Prokurimeve Publike Risk i lartë 
2 Sistemi i menaxhimit të burimeve njerëzore Risk i lartë 
3 Sistemi i investimeve publike Risk i lartë 
4 Sistemi i Teknologjisë së Informacionit Risk shumë i lartë 
5 Sistemi i Pagesave dhe Sistemi i Kontabilitetit dhe Raportimit 

Financiar 
Risk mesatar 

6 Sistemi i auditimit të brendshëm Risk mesatar 
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Nga analiza e të dhënave të planit strategjik konstatohet se në 53 NJAB, numri i subjekteve 
për t’u audituar është 314 ose në 51 % e numrit total të auditimeve të planifikuara.   

Subjektet për auditim në vitet 2013-2017, parashikohej që në vitin 2013, të ishin 2.6 herë më 
tepër, për vitin 2014, 2.6 herë më tepër, për vitin 2015, 2.5 herë më tepër, për vitin 2016, 2.7 
herë më tepër dhe në vitin 2017, 2.5 herë më tepër.  Rritja e numrit të auditimeve të 
planifikuara për t’u audituar sipas viteve, tregon se NJAB nuk kanë treguar kujdesin e duhur 
për hartimin e planit vjetor e strategjik. Konstatohet gjithashtu se nga 2,496 objekte, të 
planifikuara për t’u audituar gjatë vitit 2013, sipas Planit Strategjik, në planin vjetor 2013, u 
planifikuan 2,270 auditim ose 91 % e totalit, duke rezultuar kështu ne frekuencë auditimi 
relativisht të larte. 

Nga të dhënat e disponueshme nga NJQH/AB kemi konstatuar se ka një fokusim të 
auditimeve në njësi varësie me nivel të ulët në nivelin e fondeve të cilat ato manaxhojnë, kjo 
tregon se kapacitet nuk janë përdorur me eficencën e duhur dhe normalisht dhe out-puti i 
pritshëm nuk mund të kishte ndonjë impakt të rëndësishëm në mirëadministrimin e fondeve 
buxhetore, nga ana tjetër frekueca e auditimeve është e pastudiuar dhe tregojnë për realizime 
misionesh pa objektiva të qartë për rezultatet e synuara. Kështu nga të dhënat rezulton se nga 
ana e Ministrisë së Kulturës, nga 87 njësi varësie të saj, 39 prej tyre janë institucione apo 
ndërmarrje të cilat kanë një numër tepër të kufizuar punonjësish dhe një buxhet tepër të vogël 
që kryesisht përbëhet nga shpenzime për pagat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore e 
shëndetësore, dhe në të cilat janë planifikuar auditime një herë në dy vjet, me një frekuencë të 
lartë.  Ndërkohe, nga auditimi është konstatuar se nuk ështe planifikuar e realizuar asnjë 
auditim në Aparatin e MTKRS-së. Nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, për 15 
njësi apo degë që ka në vartësi NJAB e këtij institucioni, ka parashikuar misione auditimi të 
përsëritura brënda vitit për të gjitha këto njësi varësie. Nga planifikimi i auditimeve të 
Qendrës Spitalore Vlorë, rezulton se janë parashikuar 33 objekte nga të cilat vetëm për 
Spitalin Rajonal Vlorë janë parashikuar 14 misione auditimi, apo për njësi të vecanta si Zyra 
e Planit dhe Zyra e Financës me 4 misione auditimi, etj. Në planifikimin e bërë nga ANTA, 
numri i funksioneve për t’u audituar është 1, ndërkohë kur çdo vit ka patur 6 angazhime 
auditimi të planifikuara. Në planifikimin e auditimeve nga Instituti i Sigurimit të Kujdesit 
Shëndetësor, referuar 31 njësive në varësi që ka institucioni, janë parashikuar per t’u audituar 
cdo vit, por konstatohet se në 12 prej tyre janë parashikuar misione me frekuence 6 deri ne 10 
herë në një vit kalendarik. Në Bashkinë Tiranë, nga 45 objekte gjithsej për t’u audituar, çdo 
vit, 2013 deri 2017 ka planifikuar për auditim nga 70 deri në 113 objekte. 

Konstatohet planifikim auditimesh tematike në kundërshtim me nenin 17 të Ligjit nr. 9720, 
datë 23.04.2007 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, i ndryshuar, ku specifikohet 
qarte se “strukturat e Auditit te Brendshëm nuk përdoren për nevojat operative të subjekteve”. 
Kështu në Bashkinë Kamëz, nga 3 njësi vartësie, NJAB ka parashikuar që të auditohen të 13 
drejtoritë dhe zyra që ka institucioni në strukturë, pra duke konfonduar misionin e auditimit 
që kryen një strukturë e AB me funksione operative që i takojnë titullarit të institucionit.  

Në Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervës së Shtetit, për vitin 2013, janë planifikuar të 
kryhen 2 misione auditimi tematike (nga 9 misione auditimi në total). Në Autoritetin 
Kombëtar të Ushqimit, është kryer një auditim tematik, me kërkesë të titullarit të 
Institucionit. Në Universitetin Bujqësor, Kamëz, i është dhënë preçedence auditimeve të 
pjesshme dhe tematike, që kanë pasur pikënisje shqetësimet e drejtuesit të UBT-së. Kështu 
nga auditimi është konstatuar se janë kryer 8 auditime tematike nga total 11 misione auditimi. 
Në Universitetin Politeknik, Tiranë gjithashtu janë planifikuar dhe kryer auditime tematike. 
Në Institutin e Sigurimeve Shoqërore janë realizuar 3 auditime tematike nga total 6 të tilla të 
planifikuara në planin vjetor. Në Fondin e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor janë kryer në 
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fakt 44 auditime tematike, duke tejkaluar numrin total prej 39 auditime tematike të 
planifikuara. 

Pjesë e rëndësishme e planit vjetor të auditimit për vitin 2013 është planifikimi i kostos dhe i 
burimeve të auditimit i cili shërben për të mbuluar me burime të mjaftueshme njerëzore dhe 
financiare nevojat që ka sistemi i AB për realizimin e detyrave audituese. Realizimi i 
auditimeve në terren kryhet ne periudha të shkurtra kohore, duke cënuar dhe vënë në dyshim 
cilesine e raporteve te kryera nga NJAB, konform “Kartës së Auditimit të Brendshëm” dhe 
Manualit të Auditimit.  

Nga ana tjetër është konstatuar se ka probleme në planifikimin e përdorimit të burimeve në 
dispozicion dhe kostot apo buxhetet e palnifikuara për realizimin e tyre. Mangësi konstatohen 
në të dhënat që paraqet plani strategjik dhe vjetor referuar parashikimit të ditëve efektive 
mesatare për kryerjen e një auditimi. Në shkallë sistemi janë llogaritur rreth 33 ditë për 
kryerjen e një misioni auditimi, ndërkohë konstatohet se njësi të caktuara parashikojnë deri 7 
herë më tepër ditë ose 7 herë më pak, apo kur kostoja financiare për 1 auditues në institucione 
të ndryshme ka diferenca të mëdha, etj. Sipas të dhënave të konsoliduara në shkallë sistemi 
është parashikuar se kosto mesatare mujore për auditues është 1,310 mijë lekë. Është 
konstatuar se NJAB në Ministrinë e Financave, ka parashikuar 154 ditë efektive pune për 
një auditues në vit, ose 24% më pak se mesatarja e sistemit dhe 25% më pak se mesatarja e 
Ministrive, ndërkohë që ka parashikuar një kosto vjetore prej 2000 mijë lekë për një auditues, 
ose 53 % më tepër se mesatarja e sistemit dhe 21% më tepër se mesatarja e llogaritur për 
grupin e ministrive. NJAB në Ministrinë e Punës, ka parashikuar 216 ditë efektive pune për 
një auditues në vit, ose 6% më tepër se mesatarja e sistemit dhe 5 % më pak se mesatarja e 
Ministrive, ndërkohë që ka parashikuar një kosto vjetore prej 1996 mijë lekë për një auditues, 
ose 52 % më tepër se mesatarja e sistemit dhe 21% më tepër se mesatarja e llogaritur për 
grupin e ministrive. NJAB në OST Tiranë,  ka parashikuar 216 ditë efektive pune për një 
auditues në vit, ose 6 % më tepër se mesatarja e sistemit, ndërkohë që ka parashikuar një 
kosto vjetore prej 2668 mijë lekë për një auditues, ose 104 % më tepër se mesatarja e 
sistemit, etj. Konstatohet problematikë në planifikimin e burimeve njerëzore dhe vihet re se 
në parashikimin e ditëve efektive për kryerjen e një auditimi ka diferenca të mëdha pasi është 
parashikuar që një auditim të përfundojë për 240 ditë në Institutit të Sigurimeve Shoqërore, 
apo 216 ditë në Drejtorinë e Hekurudhave, 122 ditë në Universitetin e Tiranës dhe 102 ditë në 
ANTA, ndërkohë që ka dhe misione që parashikohet të realizohen në 6 ditë si në Spitalin e 
Vlorës, 10 ditë në Postën Shqiptare, apo 4-6 ditë në Drejtorinë e pergjithshme të Rezervës 
Materiale të Shtetit, të cilat vënë në dyshim njohjen e standardeve të auditimit nga këto njësi. 
Bazuar në këto të dhëna rezulton se ditët efektive mesatare për kryerjen e një auditimi në 
shkallë sistemi janë rreth 33 ditë.  

Sa kemi konstatuar tregojnë për plane formale dhe procese jo të vlerësuara mbi baza të 
kujdesshme. Kështu nga auditimi është konstatuar se programet e auditimeve të plota, 
përgjithësisht kanë qenë të një tipi, duke mos vendosur kështu raporte të drejta dhe të qarta në 
strukturimin e auditimeve sipas llojit dhe sistemit, në perputhje me nevojat reale të njësive që 
auditohen. Ajo që mund të konstatohet është se NJQH/AB ka bërë vetëm funksionin e 
mbledhjes së të dhënave që vijnë nga SAB, por nuk ka analizuar ato dhe ka qënë në kushte të 
mosveprimit ndaj mangësive të paraqitura nga çdo NJAB për t’i rregulluar. Nga ana tjetër kjo 
situatë ma con në gjykimin se edhe Komiteti i Auditimit ka bërë një miratim formal të 
materialit të sjellë nga NJQH/AB duke mos realizuar në mënyrë efektive misionin të cilin i ka 
ngarkuar Ligji.  



RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 

268 
 

Lidhur me kapacitet njerëzore të përfshira në këtë sektor konstatohet se si plani strategjik dhe 
ai vjetor, parashikon çertifikimin e audituesve të cilët janë pjesë e SAB pa patur përvojën e 
duhur prej 5 vjet pune në fushën e auditimit ose në fusha të tjera, si financë, kontabilitet apo 
fusha të tjera dhe janë të paçertifikuar dhe trajnimit të vijueshëm të detyrueshëm në 
përmbushje të Standardit 1230 të IIA, ku përcaktohet se: “ Audituesit e brendshëm duhet t’i 
përforcojnë njohuritë, aftësitë dhe kompetencat e tjera përmes zhvillimit të vazhdueshëm 
profesional”. NJQHAB ka parashikuar trajnimin e programuar të audituesve i cili konsiston 
në kryerjen e një minimumi prej 40 orë trajnimi si limit i detyrueshëm në vit për çdo auditues, 
me qëllimi që audituesit të njihen me të rejat e fushës së auditimit, me standardet e auditimit, 
të rifreskojnë dhe të përditësojnë njohuritë e fituara nga eksperienca në punë dhe të ruajnë një 
nivel të lartë profesionalizmi, por nuk ka një ndjekje të këtij detyrimi qoftë edhe duke u 
bazuar në të dhëna vetëdeklaruese. Kualifikimi i vijueshëm është një nga aspektet që nuk ka 
marrë vëmendjen e duhur të kësaj njësie dhe që në vetvete krijon risk operacional. 

Nga sa kemi konstatuar nga të dhënat e auditimeve tona por dhe të dhënave të NJQHAB, 
plani vjetor i konsoliduar dhe planin strategjik për vitet 2013-2017 janë miratuar me vendim 
të Komitetit të Auditimit të Brendshëm nr. 6, datë 12.12.2012 dhe me urdhrin e Ministrit të 
Financave nr. 72, datë 31.12.2012 si një detyrim formal. i njëjta procedurë formale është 
ndjekur në tremujorin e katërt të vitit 2013 për hartimin e Planit strategjik për vitet 2014-2018 
dhe atij vjetor 2014.  

Nga ana tjetër është konstatuar se për shkak që Komitetit të Auditimit të Brendshëm i kishte 
mbaruar mandati më datën 17.11.2013 dhe komiteti i ri është emëruar nga Ministri i 
Financave me urdhrin nr. 11, datë 14.01.2014 dhe  plani strategjik dhe ai vjetor është 
miratuar me vonesë nga ky komitet, me vendimin nr.1,datë 23.01.2014, ndërsa nuk është 
miratuar nga Ministri i Financave pasi, sipas mendimit të Këshilltarit Dritan Fino, “ .miratimi 
i planeve strategjike apo vjetore nuk është përgjegjësi e Ministrit.”. Sjellim në vëmendje se 
auditimi i brendshëm në sektorin publik përbëhet nga: Ministri i Financave; Komiteti i 
Auditimit të Brendshëm; Njësia Qendrore e Harmonizimit për Auditimin e Brendshëm dhe 
Njësitë e Auditimit të Brendshëm ....... , nga ana tjetër në nenin 10, të këtij ligji, Ministri i 
Financave është përgjegjës për: “ a) bashkërendimin e përgjithshëm të veprimtarisë së 
auditimit të brendshëm; si dhe.....”. Sipas nenit 15, të ligjit NJQH/AB është pjesë e strukturës 
së Ministrisë së Financave. Në këtë kuadër si autoriteti kryesor dhe përgjegjës për 
bashkërendimin e veprimtarisë së auditimit të brendshëm në sektorin publik dhe për të 
siguruar vijimësinë në vendimmarrje, Ministri duhet të shprehet nëse e pranon planin e 
konsoliduar strategjik dhe vjetor në shkallë sistemi pasi këto plane shërbejnë si bazë për 
përgatitjen dhe paraqitjen në Këshillit të Ministrave të raportit vjetor për auditimin e 
brendshëm publik brenda tremujorit të parë të vitit pasardhës. 

Mund të themi kemi një proces planifikimi me elementë të theksuar formaliteti i cili miratohet 
në procedura formale nga një strukturë jo e përshtatshme lidhur me funksionin dhe detyrimet 
që i jep ligji dhe roli i kërkuar nga strukturat e auditit të brëndshëm. NJQH/AB nuk ka 
ushtruar funksione monitoruese lidhur me strategjinë kombëtare në fushën e auditimit të 
brendshëm publik. Dokumentet e prodhuar nuk i shërbejnë vendimmarrjes së lartë publike 
pasi në mënyrën e hartimit dhe të raportimit të Planit Strategjik dhe atij vjetor nuk ka një 
uniformitet përsa  i takon treguesve që paraqiten.  
 
Vlerësimi i funksionimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm të subjekteve në auditim. 
Kërkesat gjithnjë në rritje për një transparencë përgjegjshmëri dhe monitorim më të lartë për 
përdorimin e fondeve publike shtron përpara SAB kërkesën për fuqizimin e rolit të tyre dhe 
ushtrimin e auditimeve me kompetencë, profesionalizëm, ndershmëri e transparencë nga 
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punonjësit në shkallë sistemi. Këtij qëllimi duhet t’i shërbejnë të gjitha ndryshimet që ka 
ndërmarrë apo po ndërmerr Ministria e Financave gjatë kësaj periudhe për të dhënë zgjidhje 
optimale e të dobishme për të ardhmen. Gjatë vitit 2013, SAB në veprimtarinë e tyre janë 
fokusuar edhe në vlerësimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm, menaxhimit të riskut dhe 
proceseve të qeverisjes, duke dhënë siguri nëse; objektivat kryesor të përcaktuar në 
programet dhe planet e subjekteve të audituara janë arritur; burimet financiare janë përdorur 
me kursim, dobi dhe frytshmëri; veprimtaria e subjekteve është në përputhje me politikat, 
procedurat, ligjet dhe aktet e tjera nënligjore; nëse informacionet e rëndësishme financiare 
janë të sakta, të besueshme dhe në afatet e duhura; rekomandimet janë dhënë në mënyrë 
objektive dhe në kohën e duhur; etj. Në Raportin e Konsoliduar të veprimtarisë për AB është 
cilësuar se në lidhje me vlerësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, janë hasur dy 
probleme kryesore, por pa bërë komente apo pa dhënë shembuj se në cilat subjekte janë 
vërejtur keshtu theksohet se funksioni i kontrollit të brendshëm, nga strukturat e subjekteve të 
audituara nuk njihet mirë kuadri ligjor që rregullon këtë veprimtari gjithashtu në subjektet e 
audituara nuk ka një ndarje të qartë të detyrave sipas funksioneve të përcaktuar në strukturën 
organizative, ka mbivendosje të detyrave funksionale, në raste të veçanta për funksione të 
ndryshme ka konflikt interesi, si dhe në shumë subjekte nuk zbatohen procedurat ligjore. 
Konstatojmë se pothuajse në të gjitha raportet e analizuara, nuk është kryer vlerësimi i 
funksionimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm mbi bazën e pesë komponenteve si, 
mjedisi i kontrollit, menaxhimit i riskut, aktivitetet e kontrollit, informacioni dhe komunikimi 
dhe monitorimi, kërkesa këto të parashikuara në nenin 3, germa a) paragrafi i parë i ligjit nr. 
9720, datë 23.04.2007 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, i ndryshuar, dhe 
Manualit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, Kap II, pika 2.4.5 “Monitorimi”, paragrafi 
“Roli i Auditimit te Brendshëm”, si psh nga NJAB në Minstrinë e Shëndetësisë, NJAB në 
Ministrinë e Kulturës, NJAB në Ministrinë e Mbrojtjes së Ushqimit dhe Konsumatorit, etj 
Nisur nga konstatimet se në Raportin e Konsoliduar të Veprimtarisë për AB dhe në raportet e 
veprimtarive të NJAB për vitin 2013, nuk është raportuar vlerësimi i funksionimit të 
sistemeve të kontrollit të brendshëm, çka tregon se akoma nuk është bërë objekt i auditimit të 
brendshëm të NJAB-ve. Kemi rekomanduar 
NJQHAB të marrë masat e duhura që në të ardhmen NJAB në raportet e tyre vjetore që 
paraqesin të raportojnë vlerësimin e funksionimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në 
njësitë që auditojnë me qëllim që ky raportim të bëhet pjesë e Raportit të konsoliduar për 
veprimtarinë e auditimit të brendshëm publik 

Treguesit statistikor në nivel sistemi, realizimi i planit, rekomandimet dhe niveli i zbulimeve. 
NJQHAB ka përgatitur Raportin e Konsoliduar të Veprimtarisë Audituese, i cili ka për qëllim 
dhënien e informacionit mbi situatën e sistemit të auditimit të brendshëm, publikimin e 
gjetjeve, përgjithësimin e rezultateve dhe përcaktimin e drejtimeve kryesore të zhvillimit 
nëpërmjet dhënies së rekomandimeve. Raporti Vjetor për Veprimtarinë e Auditimit të 
Brendshëm në Sektorin Publik, shoqërohet me treguesit statistikor në nivel sistemi, të cilët 
pasqyrojnë të dhënat për 106, NJAB, të ngritura në institucionet publik. Konstatohet se 
pavarësisht nga mbyllja e 3 NJAB dhe ristrukturimit të disa Ministrive, strukturat e AB kanë 
realizuar 2098 angazhime auditimi, nga 2196 të programuara, ose kanë realizuar 96% të 
planit vjetor. Mospërputhja për 74 auditime, në mes të planit vjetor të konsoliduar, me 
auditimet e programuara, ka ardhur si rezultat i mbylljes së 3 NJAB-ve dhe nga ristrukturimi i 
Ministrive të linjës, duke bërë edhe korrektimin e planit vjetor të auditimit. Duke i analizuar 
të dhënat e pasqyrës Nr.2, rezulton se, nga 1413, auditime të sistemit të parashikuara, janë 
realizuar vetëm 1216, ndërsa  nga 216 auditime për zbatimin e rekomandimeve të 
planifikuara janë realizuar 235 auditime dhe nga 47 auditime të tjera të planifikuara janë 
realizuar 127, të reflektuara në tabelën më poshtë: 
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Auditime Plan  Fakt Realizimi 
Të plota 1,413 1,216 86% 
Për zbatim rekomandimesh 216 235 109% 
Të tjera  47 127 270% 
Total 1,676 1,578   

 
Kemi konstatuar se në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, u programuan total 13 misione 
auditimi dhe u realizuan 14, por struktura e auditimeve faktike ndryshoi nga ajo e planifikuar, 
duke konstatuar realizim 80% te planit të auditimeve të plota.Në Universiteti Bujqësor, 
Kamëz nga 16 misione të pjesshme auditimi të planifikuara, realizoi 11 auditime (68% të 
planit). Në Universiteti Politeknik, Tiranë nga total 4 auditime të planifikuara, realizoi vetëm 
2 të tilla, gjatë 9 mujorit 2013. Në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm te Kujdesit 
Shëndetësor nga total 81 misione auditimi të planifikuara, realizoi 83 të tilla. Tek Ministria e 
Shëndetësisë për periudhën objekt auditimi (viti 2013), nga 88 subjekte së bashku me 
Aparatin e institucionit, planifikoi  39 auditime, ose 44.32% të numrit të subjekteve, nga të 
cilat 23 të plota dhe 16 auditime të pjesëshme. Në fakt janë realizuar gjithsej 39 auditime, nga 
të cilët 22 auditime të plota dhe 17 auditime të pjesëshme pra, është realizuar një auditim i 
plotë më pak dhe është kryer 1 auditim i pjesëshëm më shumë.  
Në analizën që ka bërë NJQH/AB, për shmangie të realizimit të programeve sipas llojit,  ka 
renditur disa faktorë. Ndryshimi i prioriteteve në veprimtarinë e subjekteve të audituara pasi 
fusha të konsideruara me risk të ulët në fazën e planifikimit, kanë rezultuar me risk të lartë 
dhe anasjelltas, por pa dhënë një relacion mbi këtë fakt. Faktorë të tjerë janë mbyllja dhe 
ristrukturimi i NJAB, ndërhyrja e titullarëve për të kryer auditime jashtë planit dhe pa marrë 
miratimin e NJQH/AB, mbivendosjet e misioneve të auditimit të kryera nga institucione të 
tjera, performanca jo në nivelin që kërkojnë standardet e auditimit e audituesve të rekrutuar 
rishtas, pa eksperiencë, të patrajnuar e të paçertifikuar për njohuritë që kërkon profesioni, etj. 

Përcaktimi në Raportin e konsoliduar, se “ndërhyrja e titullarëve për të kryer auditime jashtë 
planit dhe pa marrë miratimin e NJQH/AB” si një faktor që ka ndikuar në mos realizimin e 
planit të auditimit qëndron dhe mund të ketë ndikuar, por marrja e miratimit nga njësia 
qendrore nuk qëndron dhe, nuk ka mbështetje ligjore, e për rrjedhojë duhet rregulluar në 
Raportin e konsoliduar. Në analizën që i bëhet realizimit të misioneve të auditimit sipas 
llojeve, shërbimi i sigurisë me bazë sistemi është paraqitur për shifrat gjithsej sipas planit dhe 
faktit të ndara, në auditime të plota dhe të pjesshme, këto të fundit të ndara në, auditime të 
përputhshmërisë, të perfomancës dhe financiare. Për auditimet e plota nuk ka përcaktim të 
shprehur në Manualin e Auditimit e për rrjedhojë kërkohet përmirësimi i këtij manuali me 
qëllim që të përcaktohet saktë se cilat lloje auditimesh do të planifikohen dhe raportohen në 
fakt si auditime të plota.  

Në planin strategjik dhe vjetor, NJAB kanë identifikuar dhe vlerësuar risqet kryesore për 
veprimtarinë e subjekteve publike. Në shkallë sistemi metodologjitë që përdoren për 
vlerësimin e riskut janë ato të përcaktuara në LAB dhe në Manualin e Procedurave. Bazuar në 
këtë sistem të vlerësimit të riskut, NJAB kanë programuar auditimin e fushave dhe subjekteve 
që paraqesin një nivel të lartë risku. Nga analiza e raporteve vjetore të NJAB përcaktimi i 
nivelit të riskut është bërë duke marrë në konsideratë faktorët e riskut të cilët në mënyrë të 
përmbledhur mund të renditen; organizimi dhe kompleksiteti i subjekteve; kuadri ligjor dhe 
rregullator; kërkesat e raportimit financiar; mjedisi i kontrollit; ndryshimet organizative dhe 
të sistemit të drejtimit; materialiteti sipas vlerës; materialiteti sipas natyrës; risku i brendshëm 
i fushës, mbulimi i pamjaftueshëm me auditim në periudhat e mëparshme, etj. Bazuar në këta 
faktor SAB kanë vlerësuar me risk të lartë, sistemin e pagesave që përfshijnë 42 % të gjetjeve 
të auditimit të brendshëm, sisteme të tjera sipas qëllimit dhe misioneve të veçanta të cilat 
përbëjnë 20 % të gjetjeve të AB, sistemin e menaxhimit të burimeve njerëzore, që përbëjnë 
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15% të gjetjeve të AB, sistemi kontabilitetit dhe raportimi financiar, që përbëjnë rreth 9 % të 
gjetjeve, etj.  

Nga Shqyrtimi i të dhënave të konsoliduara për realizimin e programit nga NJAB për vitin 
2013, rezulton se nga 106 NJAB në shkallë sistemi 41 prej tyre ose 39 %, nuk kanë 
parashikuar asnjë kontroll për zbatimin e rekomandimeve, ndërkohë që 28 njësi nuk kanë 
raportuar asnjë auditim të kryer për zbatimin e rekomandimeve. Njësi të veçanta kanë 
raportuar një numër të lartë të auditimeve për zbatimin e rekomandimeve duke mbuluar 
mosrealizimin e auditimeve të plota apo të pjesshme si p.sh; NJAB në Ministrinë e 
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, mos realizimin e planit të auditimeve në bazë sistemi prej 
34% e ka mbuluar me tejkalimin e auditimeve për zbatimin e rekomandimeve në masën 50% 
më tepër; NJAB në Ministrinë e Mbrojtjes, mos realizimin e planit të auditimeve në bazë 
sistemi prej 54 % e ka mbuluar me tejkalimin e auditimeve për zbatimin e rekomandimeve në 
masën  71 % më tepër; NJAB në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, mos realizimin e 
planit të auditimeve në bazë sistemi prej 35 % e ka mbuluar me tejkalimin e auditimeve për 
zbatimin e rekomandimeve prej 6 auditimeve nga 0 të parashikuara;  NJAB në Ministrinë e 
Kulturës, mosrealizimin e planit të auditimeve me bazë sistemi prej 10 % e ka mbuluar me 
tejkalimin e auditimeve për zbatimin e rekomandimeve me 9% auditimeve; etj. E njëjta 
praktikë është ndjekur edhe me zërin “Të tjera” ku njësi të veçanta kanë mbuluar dobësitë e 
tyre në realizimin e detyrave kryesore që kanë këto struktura në shkallë sistemi. Kështu; 
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, nuk ka planifikuar auditime “të tjera” në planin 
vjetor, por në fakt ka kryer 10 auditime të tilla ose rreth 26 % e realizimit faktik; Ministria e 
Arsimit dhe Sporteve, nuk ka planifikuar auditime në zërin, “të tjera” në planin vjetor, por në 
fakt ka kryer 20 auditime të tilla ose rreth 34 % e realizimit faktik; Drejtoria e Përgjithshme e 
Tatimeve, nuk ka planifikuar auditime “të tjera” në planin vjetor, por në fakt ka kryer 7 
auditime të tilla ose rreth 25 % e realizimit në fakt; Prefektura Fier, nga 2 auditime “të tjera” 
të planifikuara planin vjetor, në fakt ka kryer 28 auditime të tilla ose rreth 56 % e realizimit 
në fakt; Prefektura Tiranë, nuk ka planifikuar auditime “të tjera” në planin vjetor, por në fakt 
ka kryer 18 auditime të tilla ose rreth 78 % e realizimit në fakt, etj.  

Për sa trajtuam më sipër rezulton se, disa nga NJAB, nuk kanë qartësinë e duhur në 
parashikimin dhe realizimin e auditimit për ndjekjen dhe zbatimin e rekomandimeve duka 
bërë që të mbulohen mosrealizimet e auditimeve me bazë sistemi, si dhe disa njësi të tjera, 
janë ngarkuar nga drejtuesit e subjekteve publike përgjegjëse për auditimin e brendshëm, me 
kryerjen e punëve operative në kundërshtim me kërkesat e nenit 17, të LAB, ku përcaktohet 
se: “ Njësitë e auditimit nuk duhet, në asnjë rast, të kryejnë punë operative për subjektin e 
audituar”. 

Bazuar në sa kemi konstatuar dhe duke u nisur nga fakti se po punohet për përmirësimin e 
akteve ligjore duke përfshirë përgatitjen e propozimeve për ndryshime në Ligjin nr. 9720, 
date 23.04.2007 “ Për auditimin e brendshëm në në sektorin publik”, i ndryshuar duke e 
vlerësuar këtë proces shumë të rëndësishëm në drejtim të forcimit të mirëqeverisjes por dhe si 
një mjet që rrit përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien në sektorin publik  kemi rekomanduar: 
- Në kuadrin e përmirësimeve ligjore që aktualisht po ndërmerr Ministria e Financave, të 
synohet në radhë të parë konsolidimi i pavarësisë së auditit të brendshëm në sektorin publik, 
e rëndësishme për të siguruar efekshmërinë e tij në strukturat publike. Një Komitet Auditimi 
(jo më shumë se 5 vetë me kohë të plotë), në varësi të dyfishtë nga Kryeministri dhe 
Ministri i Financave do të siguronte një nivel pavarësie që do plotësonte objektivat e këtij 
funksioni. Nën këto ndryshime të synohet pavarësia e Njësisë Qendrore të Harmonizimit të 
Auditit të Brendshëm, duke përcaktuar me kujdes varësinë, strukturën dhe përzgjedhjen e 
stafit në mënyrë të tillë që të jenë në funksion të realizimit sa më të efektshëm të funksioneve 



RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 

272 
 

harmonizuese, monitoruese, vlerësuese të cilësisë dhe asistencës teknike për të gjitha 
strukturat e auditit të brendshëm. Edhe në këtë rast sugjerojmë varësi dyfishe nga Komiteti i 
Auditimit dhe Ministri i Financave.  
- Duke vlerësuar se përmirësimet ligjore duhet të jenë procese të cilat paraprihen nga një 
skanim i plotë i situatës dhe zonave me risk real, diskutime të gjëra me ekspertë të brendshëm 
dhe të huaj kemi rekomanduar që ndërhyrjet të ndërmerren të menduara në drejtim të 
saktësimit të funksioneve të çdo aktori (Ministri i Financave, Komiteti i Auditimit, Njësia 
Qendrore e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm) dhe rolit të tyre në forcimin e auditit të 
brendshëm në sektorin publik. 
- Duke ju referuar faktit që bordet dhe komisionet part-time nuk kanë rezultuar funksionale 
në kontekstin e vendit gjykojmë që Komiteti i Auditimit si një instrument i rëndësishëm në 
monitorimin dhe mbikëqyrjen e auditimit të brëndshëm në sektorin publik të jetë një komitet 
me kohë të plotë duke sanksionuar kështu edhe predispozicionin për të rritur rolin e 
strukturave të auditit të brendshëm në mirëqeverisjen e fondeve publike. Shpjegojmë se 
bazuar në formalitetin e konstatuar në rolin e komiteteve të auditimit të deritanishme, 
gjykojmë se në kontekstin shqiptar duhet të hiqet dorë nga struktura që shpenzojnë paratë e 
taksapaguesve me nivel të ulët përgjegjshmërie dhe përgjegjësie. 
 
Gjetjet të ndara sipas sistemeve nga NJAB. Sipas Raportit të Konsoliduar të Veprimtarisë 
Audituese për vitin 2013, rezulton se, nga auditimet e kryera dhe të evaduara gjatë vitit 2013, 
nga 106 NJAB, janë konstatuar 3556 raste të shkeljeve, të cilat përbëjnë parregullsi financiare 
me një vlerë 4,322 milon lekë. Të analizuara gjetjet sipas sistemeve paraqiten: 

1 Sistemi i Prokurimeve Publike 364 gjetje 219 milion lekë 
2 Sistemi i menaxhimit të burimeve njerëzore 464 gjetje 666 milion lekë 
3 Sistemi i Programimi dhe zbatimi i buxhetit 256 gjetje 356 milion lekë 
4 Sistemi i Teknologjisë së Informacionit   
5/a Sistemi i Pagesave  665 gjetje  1,819 milion lekë 
5/b Sistemi i Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar 615 gjetje   378 milion lekë 
6 Sisteme të tjera 1,192 gjetje   884 milion lekë 

 
Konstatohet se analiza dhe klasifikimi nuk respekton të njëjtin klasifikim që përdori njësia në 
lidhje me nivelet e riskut të planifikuar, kjo bën që analiza të mos shoqërojë atë vlerësim në 
planifikim lidhur me aspektet ku duhet të fokusohet auditimi. Nga ana tjetër një grupim “të 
tjera” me vlerë të madhe si në numër dhe në vlerë të gjetjeve nuk të krijon një panoramë të 
qartë se ku janë gjetjet dhe efektet financiare duke krijuar mundësinë që aspekte të 
rëndësishme dhe me risk të mos jenë në fokus të drejtimit. Nga shqyrtimi i raporteve të 
veprimtarisë, që kanë paraqitur NJAB, në NJQH/AB, rezultatet më të larta i paraqet Ministria 
e Financave, e cila në 31 auditime të evaduara, ka evidentuar 250 gjetje që përbëjnë 
parregullsi financiare në shumën 1,418 milion lekë ose 33 % e vlerës totale në shkallë 
sistemi, Ministria e Mbrojtjes, e cila në 15 auditime të evaduara, ka evidentuar 41 gjetje që 
përbëjnë parregullsi financiare në shumën 1,509 milion lekë ose 35 % e vlerës totale në 
shkallë sistemi, Ministria e Energjisë dhe Industrisë, e cila në 26 auditime të evaduara ka 
evidentuar 20 gjetje që përbëjnë parregullsi financiare në shumën 0,176 milion lekë ose 4 % e 
vlerës totale, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, i cili në 52 auditime të evaduara ka evidentuar 
56 gjetje që përbëjnë parregullsi financiare në shumën 0,217 milion lekë ose 5 % e vlerës 
totale, Bashkia Korçë e cila në 7 auditime të evaduara, ka evidentuar 182 gjetje që përbëjnë 
parregullsi financiare në shumën 0,214 milion lekë ose 5 % e vlerës totale, Bashkinë Vlorë, e 
cila në 10 auditime të evaduara, ka evidentuar 22 gjetje që përbëjnë parregullsi financiare në 
shumën 0,285 milion lekë ose 7 % e vlerës totale etj. Këto të 6 institucione, pavarësisht se 
kanë konstatuar 571 gjetje ose 16 % e totalit, kanë evidentuar një shumë 3,819 milion lekë 
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ose 89 % e vlerës totale. Ndërsa të 100, NJAB e tjera, të marra së bashku, në 1741 auditime 
të evaduara kanë konstatuar 2985 gjetje ose 84 % e totalit të gjetjeve dhe 503 milion lekë ose 
11 % të vlerës totale të shkeljeve që përbëjnë parregullsi financiare. 
Nga auditimi konstatohet se, nuk është evidentuar dhe raportuar, se sa nga kjo vlerë është 
ngarkuar për ç’dëmtim, tregues ky që tregon se, sa janë të angazhuara strukturat e auditimit 
për të vënë përpara përgjegjësisë materiale përfituesit e fondeve publike. Po kështu disa nga 
njësitë e auditimit të brendshëm raportojnë si gjetje me ndikim financiar për buxhetin e shtetit 
edhe parregullsi që lidhen me mos respektimin e limitit për blerjet me vlera të vogla, 
debitorët e paarkëtuar në vite, kontabilizimet e gabuara të AQT, AQT që nuk janë nxjerrë 
akoma jashtë përdorimit etj, duke rënduar padrejtësisht konstatimet me ndikim financiar për 
fondet publike.  

Ndërsa NJQH/AB konstaton se NJAB e Ministrisë së Shëndetësisë, ka raportuar 34,764 mijë 
lekë gjetje të cilat përkojnë me parregullsi financiare, por nuk ka raportuar se sa nga kjo 
shumë është ngarkuar për ç’dëmtim dhe se kjo njësi nuk ka raportuar rekomandimin e asnjë 
mase disiplinore, korrigjojmë sa më poshtë: 

NJAB në Ministrinë e Shëndetësisë ka raportuar 34,764 mijë lekë gjetje me dëm ekonomik 
në 14 subjekte nga total 39 subjekte të audituar (33.3%), por nisur nga vlera totale e gjetjeve 
për vitin 2013 prej 28,382,390 mijë lekë, për gjithë sistemin e Ministrisë së Shëndetësisë, 
gjetjet nga auditimi kanë qenë të papërfillshme. Për sa më sipër, NJAB ka ngarkuar për 
cdëmtin, vlerën e dëmit të konstatuar, në masën 99%.  

NJAB e Ministrisë së Drejtësisë, ka raportuar 53,254 mijë lekë gjetje të cilat përkojnë me 
parregullsi financiare, por nuk ka raportuar se, sa nga kjo shumë është ngarkuar për 
ç’dëmtim. Kjo njësi nuk ka raportuar rekomandimin e asnjë mase disiplinore.  

NJAB në Agjencinë e Trajtimit të Kredive, ka raportuar 29,000 mijë lekë gjetje të cilat 
përkojnë me parregullsi financiare, por nuk ka raportuar se sa nga kjo shumë është ngarkuar 
për ç’dëmtim. Kjo shumë është raportuar si gjetje në sistemin e pagesave për shërbime 
udhëtim e dieta të kryera nga sektori i financës dhe logjistikës në ATK për vitet 2012-2013, 
por nuk jepet asnjë shpjegim për përgjegjësinë materiale e disiplinore të punonjësve 
përgjegjës. Kjo njësi nuk ka raportuar rekomandimin e asnjë mase disiplinore. 

NJAB në Ujësjellës kanalizime Tiranë, ka raportuar 90,982 mijë lekë gjetje të cilat përkojnë 
me parregullsi financiare, por nuk ka raportuar se sa nga kjo shumë është ngarkuar për 
ç’dëmtim. Nga kjo vlerë është raportuar si gjetje në sistemin e kontabilitetit dhe raportimit 
financiar shuma 49,114 mijë lekë nga e cila shuma 47, 039 mijë lekë përfaqëson shkeljet e 
konstatuara në respektimin e limitit për blerjet me vlera të vogla, çka e ka rritur artificialisht 
shumën totale. 

NJAB në Prefekturën Fier, ka raportuar 56,452 mijë lekë gjetje të cilat përkojnë me 
parregullsi financiare, por nuk ka raportuar se sa nga kjo shumë është ngarkuar për ç’dëmtim. 

NJAB në Prefekturën Tiranë, ka raportuar 54,867 mijë lekë gjetje të cilat përkojnë me 
parregullsi financiare, por nuk ka raportuar se sa nga kjo shumë është ngarkuar për ç’dëmtim. 
Nga kjo shumë është raportuar si gjetje në sistemin e taksave dhe tarifave vendore vlera 
46,048 lekë e cila përfaqëson detyrimet e prapambetura të viteve 2010, 2011 e 2012, duke 
rritur artificialisht vlerën e gjetjeve me ndikim financiar për buxhetin e shtetit. 

NJAB në Bashkinë Vlorë, ka raportuar 284,984 mijë lekë gjetje të cilat përkojnë me 
parregullsi financiare, por nuk ka raportuar se sa nga kjo shumë është ngarkuar për ç’dëmtim. 
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NJAB në Bashkinë Korçë, ka raportuar 214,265 mijë lekë gjetje të cilat përkojnë me 
parregullsi financiare, por nuk ka raportuar se sa nga kjo shumë është ngarkuar për ç’dëmtim. 
Në këtë vlerë janë raportuar si gjetje në sistemin e kontabilitetit dhe raportimit financiar; 
kontabilizimet e gabuara në AQT në vlerën 10,174 mijë lekë, sistemimet e llogarive 212 e 
214 në vlerën 3,259 mijë lekë, 5 mjete transportit të pa nxjerra jashtë përdorimit në vlerën 
7,587 mijë lekë, etj, gjithsej për vlerën 21,020 mijë lekë është rritur shuma e gjetjeve me 
ndikim financiar për buxhetin e shtetit. 

Disa nga NJAB kanë rekomanduar tek titullarët e tyre dërgimin e çështjeve në Prokurori për 
ndjekje penale, por nuk evidentohet se sa nga personat përgjegjës për dëmet që i kanë 
shkaktuara buxhetit të shtetit janë kallëzuar penalisht në prokurori. NJAB kanë rekomanduar 
tek titullarët e njësive të audituar, për parregullsitë e konstatuara, shumë masa disiplinore për 
personat përgjegjës por, ato nuk janë bërë pjesë e raportit të konsoliduar të veprimtarisë së 
auditimit të brendshëm publik. 

Për të rritur përgjegjshmërinë në menaxhimin e fondeve publike dhe për të parandaluar rastet 
e krimit ekonomik dhe të korrupsionit që hasen gjatë veprimtarisë audituese, audituesit e 
brendshëm të njësive publike, sipas pikës 6, të nenit 21, të LAB janë përgjegjës për t’i 
propozuar drejtuesit të njësisë së audituar, dhe nëpërmjet tij, drejtuesit të subjektit pezullimin, 
deri në shqyrtimin nga organet përkatëse, të veprimeve të kundraligjshme, të cilat dëmtojnë 
rëndë interesat e subjektit dhe /ose përbëjnë vepër penale. Sipas nenit 18, pika 6 e LAP, 
NJAB kanë detyrimin ligjor për të raportuar, pas këshillimit me strukturat përkatëse juridike, 
te drejtuesi i subjektit të audituar, dhe i njësisë së inspektimit, kur zbulon parregullsi, apo 
veprime, që përbëjnë vepër penale.  

Në të gjitha raportet e NJAB dhe në Raportin e Konsoliduar që ka paraqitur NJQH/AB është 
përdor termi,“Gjetje me ndikim financiar për buxhetin e Shtetit” me të cilin identifikohen të 
gjitha parregullsitë që kanë sjellë efekte financiare për fondet publike. Një përcaktim i tillë 
është i përgjithshëm, brenda tij përfshihen të gjitha gjetjet me dhe pa dëm ekonomik dhe nuk 
jepet një pasqyrë të sakët se sa është vlera e dëmit ekonomik dhe, se sa nga ky dëm është 
ngarkuar për ç'dëmtim nga përfituesit. Sipas nenit 16,germa “i”, të Ligjit për Auditimin e 
Brendshëm në Sektorin Publik, është kompetencë e NJQH/AB të përcaktojë formën e 
regjistrit për evidentimin e rekomandimeve të lëna nga SAB të subjekteve të audituara.  

Si përfundim, NJQH/AB si strukturë harmonizuese dhe monitoruese e të gjithë sistemit të 
auditimit të brendshëm duhet të shqyrtojë me kujdesin e duhur profesional të gjitha raportet 
që paraqesin njësitë e AB, të evidentojë mangësitë e tyre dhe të bëjë përgjithësime me qëllim 
që raportimet e gjetjeve sipas sistemeve të jenë reale, të pasqyrojnë me vërtetësi parregullsitë 
që përbëjnë dëm ekonomik për fondet publike, sa nga këto shuma janë ngarkuar për 
ç’dëmtim dhe sa nga këto përbëjnë vepër penale. Kemi kërkuar që 

NJQHAB të marrë masat e duhura për përmirësimin e pasqyrave të raportimit me qëllim që 
të evidentohen dhe të raportohen tregues të tillë si; vlera e dëmit ekonomik të shkaktuar,  sa 
nga kjo vlerë është ngarkuar për ç’dëmtim dhe sa nga personat përgjegjës për dëmet që i 
kanë shkaktuara buxhetit të shtetit janë kallëzuar penalisht në prokurori, si dhe masat 
disiplinore dhe administrative që rekomandohen nga NJAB. 
 
Rekomandimet e dhëna nga NJAB. Në Raportin e Konsoliduar të Veprimtarisë Audituese për 
vitin 2013, jepet informacion i detajuar për rekomandimet e dhëna dhe shkallën e pranimit 
dhe të zbatimit për çdo institucion. Rekomandimet u referohen gjetjeve të konstatuara dhe 
synojnë në përmirësimin e sistemeve përkatëse, uljen e nivelit të riskut në këto sisteme dhe 
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mundësojnë parandalimin e tyre në të ardhmen. Nga analiza e të dhënave që paraqet pasqyra 
nr. 4, rezulton se, nga  106  NJAB që kanë ushtruar auditime në sektorin publik, për 
përmirësimin e gjendjes, janë dhënë 6628 rekomandime nga të cilat janë zbatuar 4015 ose 
rreth 61 % prej tyre.  
Niveli i zbatimit të rekomandimeve që SAB kanë lënë për zbatim në subjektet e audituara 
tregon më së miri për vlerësimin që ka sistemi i kontrollit të brendshëm për misionin e 
funksionit të AB. Nuk ka arsye dhe nuk mund të justifikohen Titullarët e njësive publike, të 
cilët janë përgjegjës për menaxhimin e fondeve që buxheti i shtetit u ka dhënë në dispozicion, 
kanë miratuar rekomandimet e propozuara nga njësitë e  auditimit të brendshëm, por nuk 
tregojnë kujdesin e duhur për zbatimin e tyre. Pavarësisht nga niveli i zbatimit të 
rekomandimeve i cili në total është realizuar 61 %, institucione të ndryshme paraqesin një 
nivel tepër të ulët zbatimi, pa përmendur disa të tjera të cilët nuk kanë zbatuar asnjë nga 
rekomandimet e dhëna. Nga krahasimi i të dhënave që paraqesin pasqyrat statistikore që 
shoqërojnë Raportin e Konsoliduar të Veprimtarisë Audituese për vitin 2013, rezulton se një 
numër i konsiderueshëm i subjekteve të audituara nuk kanë zbatuar rekomandimet e dhëna, e 
për rrjedhojë mundësia e kthimit të fondeve publike të përfituara më tepër është e pakët. 
Kështu përmendim; 

Nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë në 26 auditime të evaduara janë dhënë 271 
rekomandime nga të cilat nuk është zbatuar asnjëra prej tyre,ndërkohë që janë konstatuar 20 
gjetje me ndikim financiar për buxhetin e shtetit në vlerën 176,452 mijë lekë. 

Nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës për 22 auditime të evaduara janë dhënë 139 
rekomandime nga të cilat nuk është zbatuar asnjëra prej tyre,ndërkohë që janë konstatuar 9 
gjetje me ndikim financiar për buxhetin e shtetit në vlerën 6,618 mijë lekë 

Nga Ministria e Drejtësisë  për 11 auditime të evaduara janë dhënë 59 rekomandime nga të 
cilat nuk është zbatuar asnjëra prej tyre,ndërkohë që janë konstatuar 72 gjetje me ndikim 
financiar për buxhetin e shtetit në vlerën 53,259 mijë lekë. 

Nga Agjencinë e Trajtimit të Kredive për 10 auditime të evaduara janë dhënë 29 
rekomandime nga të cilat nuk është zbatuar asnjëra prej tyre,ndërkohë që janë konstatuar 3 
gjetje me ndikim financiar për buxhetin e shtetit në vlerën 29,000 mijë lekë. 

Nga Universiteti Bujqësor Tiranë  për 5 auditime të evaduara janë dhënë 11 rekomandime 
nga të cilat nuk është zbatuar asnjëra prej tyre,ndërkohë që janë konstatuar 40 gjetje me 
ndikim financiar për buxhetin e shtetit në vlerën 19,104 mijë lekë 

Nga Bashkia Tiranë për 41 auditime të evaduara janë dhënë 235 rekomandime nga të cilat 
nuk është zbatuar asnjëra prej tyre,ndërkohë që janë konstatuar 152 gjetje me ndikim 
financiar për buxhetin e shtetit në vlerën 3,429 mijë lekë. 

Nga Bashkia Bilisht për 5 auditime të evaduara janë dhënë 23 rekomandime nga të cilat nuk 
është zbatuar asnjëra prej tyre,ndërkohë që janë konstatuar 11 gjetje me ndikim financiar për 
buxhetin e shtetit në vlerën 10,311 mijë lekë. 

Nga Bashkia Kukës për 2 auditime të evaduara janë dhënë 7 rekomandime nga të cilat nuk 
është zbatuar asnjëra prej tyre, ndërkohë që janë konstatuar 5 gjetje me ndikim financiar për 
buxhetin e shtetit në vlerën 11,204 mijë lekë.  

Mos zbatimi i rekomandimeve të lëna, nga strukturat e auditimit në subjektet e audituara, kur 
këto kanë ndikim financiar dhe përbëjnë dëm ekonomik për buxhetin e shtetit, janë me pasoja 
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të rënda për fondet publike dhe ngarkojnë me përgjegjësi Titullarët e subjekteve publike të 
cilët nuk kanë bërë përpjekjet e duhur për zbatimin e tyre. 

Përbërjen profesionale dhe nivelin e kualifikimit të punonjësve për vitin 2013. Sipas Raportit 
të Konsoliduar të Veprimtarisë Audituese për vitin 2013, rezulton se në 106 NJAB, që kanë 
paraqitur raportet e tyre, nga 407, auditues të planifikuar, janë punësuar 387, ose 95 % e 
planit. Nga këta 336, ose 87 % e tyre, janë të profesionit “Ekonomist”, 35 ose 9 % e tyre, janë 
të profesionit “Jurist” dhe 16 ose 4 % e tyre, janë të profesioneve “Të tjera”. Nga numri 
gjithsej vetën 47 prej tyre ose 12 % kanë kryer studime të thelluara. Të ndarë sipas viteve të 
punës në auditim, rezulton se nga numri faktik gjithsej, 164 auditues ose 42 % janë me 
vjetërsi në auditim nën 5 vjet dhe 223 auditues ose 58 % mbi 5 vjet pune në auditim. Sipas 
zhvillimit profesional rezulton se 328 auditues ose 85 % prej tyre, janë të pajisur me 
çertifikatë si auditues të brendshëm në sektorin publik dhe 59 auditues ose 15 %e tyre, janë 
punësuar të paçertifikuar. Nga analiza e të dhënave rezulton se të dhënat për audituesit e 
brendshëm nuk pasqyrojnë drejt vitet në punë si auditues, pasi është kërkuat të raportohet, se 
sa është numri i audituesve me vjetërsi pune në auditim deri në 5 vjet dhe sa mbi 5 vjet dhe, 
jo sa nga audituesit janë me vjetërsi pune në profesion nën 5 vjet. Në nenin 19 të LAB pika 
2.b, është përcaktuar se, punësimi në njësitë e auditimit të brendshëm në sektorin publik 
kërkon që audituesit të përzgjidhen ndërmjet punonjësve që kanë jo më pak se 5 vjet përvojë 
pune në fushën e auditimit ose në fusha, si financat, kontabiliteti, apo fusha të tjera të lidhura 
me to. Fakti që raportohet i grupuar numri i audituesve deri në 5 vjet, maskon punësimin në 
strukturat e auditimit të punonjësve me vjetërsi pune 0 (zero),deri në 5 vjet, siç ndodh në 
shumë njësi të AB. Sipas pasqyrës nr.1, nga 387 punonjës faktik të punësuar në strukturat e 
auditimit të brendshëm, me vjetërsi pune në auditim nën 5 vjet janë të punësuar 164 punonjës 
ose 42 % e numrit të punonjësve, nga të cilët 59 punonjës janë të paçertifikuar dhe 26 prej 
tyre janë pa eksperiencën minimale për t’u punësuar në këto struktura.  

Mbi vlerësimin e veprimtarisë së strukturave në subjektet e audituara në përputhje me 
standardet dhe kërkesat e manualit dhe udhëzimet e miratuara nga Ministri i Financave. 
NJQH/AB për vlerësimin e veprimtarisë së strukturave në subjektet e audituara është bazuar 
në nenin 16 të ligjit nr.9720, datë 23.04.2007 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” 
i ndryshuar, si dhe në pikën 4.8 të Kapitullit IV të Manualit të Auditimit të Brendshëm ku 
përcaktohet se “Rishikim i detajuar i Cilësisë së Kontrollit realizohet nga Njësia Qendrore 
Harmonizimit për Auditimin e Brendshëm”. Për realizimin e këtij detyrimi ligjor kjo njësi ka 
hartuar programin vjetor të veprimtarisë së saj. Qëllimi i këtij programi është të krijojë një 
siguri të arsyeshme në përputhje me standardet dhe praktikat profesionale të auditimit të 
brendshëm. Për vitin 2013, në zbatim të Planit Strategjik e Vjetor 2013-2017, për vlerësimin 
e cilësisë së strukturave të auditimit të brendshëm në sektorin publik, NJQH/AB, ka bërë 
vlerësimin e veprimtarisë e cilësisë së Njësive të Auditimit të brendshëm. Në planin e hartuar 
është mbajtur parasysh realizimi i misioneve të auditimit në strukturat pranë organeve të 
pushtetit vendor dhe në strukturat e vartësisë së ministrive të linjës që funksionojnë në shkallë 
vendi. Kjo veprimtari është konsideruar si një faktor me rëndësi, që ndikon në përmirësimin e 
zbatimit të standardeve ndërkombëtare dhe të sigurimit të cilësisë në punën audituese dhe 
mundëson një vlerësim më të plotë të sistemeve për veprimtarinë e subjekteve që janë 
audituar, duke siguruar lidhjen midis vetë sistemeve. Për vitin 2013 NJQH/AB, ka planifikuar 
28 misione të vlerësimit të cilësisë së punës në NJAB dhe ka realizuar 27 misione, nga të cilat 
23 misione të planifikuara dhe 4 misione jashtë planit të miratuar. Nga misionet e auditimit të 
realizuara për përmirësimin e veprimtarisë së strukturave të auditimit të brendshëm, nga 
NJQH/AB, janë lënë për zbatim 110 rekomandime. Gjatë vitit 2013, nga 17 misione të 
planifikuara për zbatimin e rekomandimeve të lëna gjatë vitit 2012, janë realizuar 11 misione 
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verifikimi. Mos realizimi i këtyre misioneve arsyetohet me ristrukturimin e kësaj njësie në 
muajt Tetor- Nëntor 2013. 

Për cilësinë e punës audituese, të strukturave të njësive të audituara, NJQH/AB është 
shprehur pozitivisht, duke theksuar faktorët që kanë vështirësuar punën e tyre në arritjen e 
objektivave gjatë vitit 2013, çka tregon se ka akoma vend për përmirësimin e punës 
audituese. Si mangësi të përbashkëta, objekt i vlerësimit të cilësisë, për të gjitha NJAB janë 
evidentuar: cilësia e përgatitjes së materialeve të auditimit, vlerësohet jo në nivelet e kërkuara 
nga standardet, pasi raportet e AB nuk janë të plota dhe rrallë herë pasqyrojnë performancën 
e vetë subjektit. Këto mangësi kryesisht janë konstatuar në vlerësimin e NJAB në organet e 
pushtetit vendor. Në disa prej NJAB, të cilat funksionojnë pranë institucioneve publike, 
konstatohet se audituesit e tyre nuk kanë njohuri të thella mbi konceptin dhe vlerësimin e 
plotë të kontrollit të brendshëm.  Shpesh herë ndodh që audituesit, janë kthyer në konstatues 
dhe, nuk japin rekomandime për përmirësimin e sistemeve të audituara. NJAB kanë mangësi 
në funksionimin e tyre dhe njohuri të pakta të kuadrit profesional. Ka raste kur mostrajtimi si 
duhet dhe korrekt i gjetjeve, ka çuar në dhënien e rekomandimeve të papërshtatshme dhe të 
pazbatueshme, duke dhënë një impakt negativ në rezultatet e punës audituese. Subjektet e 
audituara nga njësitë e tyre audituese, si dhe nga njësitë e AB të organeve të tyre qendrore, 
nuk bashkëpunojnë midis tyre në hartimin dhe zbatimin e një plani veprimi konkret, për 
zbatimin e rekomandimeve të dhëna nga këto struktura. Në shumë raste ka ndodhur që me 
miratimin e VKM Nr. 212, datë 30.03.2012 “Për miratimin e kritereve për ngritjen e Njësive 
të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”, funksionimi i strukturave të AB të mbetet në 
vakum, pasi disa prej tyre nuk përmbushin plotësisht kriteret që parashikojnë dispozitat e 
këtij vendimi, si p.sh.; NJAB në strukturat e vartësisë të Institucioneve qendrore, në Shoqëri 
Anonime, në Qendra Spitalore Rajonale, në Bashki të vogla, në institucionet e Këshillave të 
Qarqeve, etj. Ka shmangie të shpeshta nga planet vjetore të auditimit. Auditimet me urdhër të 
menaxhimit rrisin ndjeshëm riskun e prekjes së pavarësisë funksionale të njësisë së auditimit, 
që shprehet pikërisht në hartimin e pavarur të planeve të auditimit dhe në gjykimin mbi bazë 
risku të subjekteve dhe fushave qe duhen audituar. Ky fenomen është konstatuar në  
shumicën e NJAB të vlerësuara e të monitoruara. Mungesa e kapaciteteve njerëzore dhe 
lëvizjet e shpeshta të stafit, mungesa e eksperiencës në punë si dhe rekrutimi i audituesve të 
brendshëm të cilët nuk plotësojnë as kërkesat minimale mbi kriteret e punësimit të audituesve 
të brendshëm sipas Ligjit të AB, janë faktorë të cilët kanë çuar në mbingarkesë në punë dhe 
mosrealizim të planit të auditimit dhe ulje në nivelin e cilësisë së njësive të AB, pa 
përmendur mungesën e mjeteve, fondeve (dieta) etj. Zhvillimi profesional i audituesve është 
një problem që prek më pak strukturat pranë qeverisjes qendrore, por është mjaft i ndjeshëm 
në strukturat e vartësisë apo ato të pushtetit vendor.  

Rekomandimet e lëna nga NJQHAB në 27 raportet e vlerësimit të veprimtarisë së MNJAB 
për vitin 2013, lidhen me përmirësimin e standardeve të punës së auditimit të brendshëm në 
sektorin publik. Në zbatim të Urdhrit të Ministrit të Financave Nr.69, datë 29.09.2010 pika 4, 
“Për miratimin e manualit të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”, gjatë vitit 2013, 
disa nga njësitë e auditimit të brendshëm të ngritura pranë institucioneve publike kanë 
dërguar në NJQH/AB manualet specifike, të cilat janë rishikuar për përmbajtjen dhe 
përputhjen me manualin e AB dhe me standardet e AB, me qëllim përmirësimin e tyre dhe 
me komentet përkatëse kohë pas kohe u ka kthyer përgjigje. Në përgjigjet e dhëna, NJQHAB 
ka insistuar në eleminimin e mangësive që konsistojnë, në emërtimin e manualeve, në 
strukturën e manualit, në përcaktimin e qartë të qëllimit të misionit dhe fushës së auditimit në 
përshtatje me specifikën e njësive të qeverisjes së përgjithshme të cilës i shërben NJAB. Puna 
për rishikimin e manualeve specifike të NJAB dhe dërgimi i komenteve për to, duhet të jetë e 
vazhdueshme. 
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Veprimtaria e NJQH/AB për zhvillimin e nivelit profesional të audituesve të brendshëm. 
Gjendje e strukturave, kapacitetet dhe vlerësimi i sigurisë për angazhime cilësore për 
dhënien e sigurisë dhe këshillimin. Në zbatim të nenit 15 të ligjit nr. 9720, datë 23.04.2007 
“Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” (LAB),ndryshuar me ligjin nr. 10318, datë 
16.9.2010, dhe të Rregullores së Brendshme të Ministrisë së Financave, është ngritur dhe 
zhvillon veprimtarinë e saj NJQH/AB. Kjo njësi është ngritur në zbatim të  ligjit dhe është 
pjesë përbërëse e strukturës së Ministrisë së Financave, e cila drejton dhe menaxhon 
veprimtarinë e auditimit të brendshëm për sektorin publik në Republikën e Shqipërisë. 
Bazuar në nenin 16 të LAB, NJQH/AB zhvillon, administron dhe zbaton strategjinë e 
harmonizuar në fushën e auditimit të brendshëm publik, e monitoron këtë veprimtari, në nivel 
kombëtar, jep rekomandime për përmirësimin e legjislacionin kryesor e mbështetës për 
auditimin e brendshëm, zhvillon metodat e auditimit për vlerësimin e riskut dhe të 
performancës, i propozon Komitetit të Auditimit të Brendshëm dhe Ministrit të Financave 
rishikimin e manualit të auditimit, urdhrave, udhëzimeve etj, përcakton dhe zhvillon një 
sistem bashkëkohor për raportimin e rezultateve për të gjithë veprimtarinë e AB në sektorin 
publik, mbikëqyr dhe vlerëson veprimtarinë e strukturave audituese në subjektet e audituara, 
harton politikat kombëtare për sistemin e edukimit të përditësuar, jep mendime për emërimin, 
lirimin dhe lëvizjen e audituesve në institucionet qendrore dhe për drejtuesit e njësive 
audituese në njësitë vartëse, përcakton formën e regjistrit për evadimin e rekomandimeve të 
lëna nga strukturat e auditimit të subjekteve të audituara. Kërkesa për një ligj të qëndrueshëm 
që nuk mund të ndryshojë sa herë ndryshon qeverisja dhe kërkesat gjithnjë në rritje, për një 
transparencë dhe përgjegjshmëri më të lartë, mbi përdorimin e fondeve publike, kërkojnë 
rritjen dhe fuqizim e funksionit të auditimit të brendshëm  publik, i cili duhet të ushtrohet me 
kompetencë, profesionalizëm, ndershmëri e transparencë nga punonjësit e sistemit të 
auditimit. Këtij qëllimi duhet t’i shërbejnë ndryshimet e ndërmarra gjatë kësaj periudhe për të 
dhënë një efekt optimal dhe të dobishëm në shkallë sistemi.  

Veprimtaria e NJQH/AB për zhvillimin e nivelit profesional të audituesve të brendshëm. 
Gjatë vitit 2013, NJQH/AB në përmbushje të detyrimit ligjor që ka si qendër e çertifikimit 
dhe e trajnimit profesional të audituesve të brendshëm publik, ka organizuar trajnimin dhe 
çertifikimin e audituesve të brendshëm në shkallë sistemi, me qëllim, rritjen e aftësive 
profesionale, në mënyrë që në funksionet e tyre, të përmbushin sa më mirë misionin si 
mbështetës dhe këshillues të pavarur  për drejtimin e institucionit ku ata zhvillojnë 
veprimtarinë audituese. Bazuar në kërkesat e ligjit për AB dhe në standardet dhe praktikat 
ndërkombëtare (BE), NJQH/AB është “udhëheqëse” e procesit të shndërrimit nga sistemet 
tradicionale të kontrollit, në sisteme të përshtatshme të auditimit të brendshëm publik. Në 
këtë kontekst zhvillimi profesional përfshin të mësuarit dhe shkëmbimin e eksperiencës për 
zbatimin e legjislacionit dhe standardeve të adaptuara. Kjo njësi ka plotësuar kërkesat në 
rritje të ministrive, institucioneve qendrore dhe të vartësisë apo të njësive të pushtetit vendor 
për zhvillimin profesional  dhe çertifikimin e AB në sektorin publik. Ndryshimet e shpeshta  
të stafeve të NJAB në shkallë sistemi kanë diktuar edhe çertifikimin e punonjësve që 
rekrutohen në këto strukture dhe që janë të pa pajisur me çertifikatën e audituesit të 
brendshëm publik. Për realizimin e detyrimeve ligjore që ka NJQH/AB për zhvillimin 
profesional të audituesve të brendshëm publik pranë kësaj njësie ka funksionuar edhe 
Komisioni i Kualifikimit, si organ përgjegjës i këtij procesi. 

Gjatë vitit 2013, bazuar në Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 6, datë 29.01.2013 “Për 
fillimin e sezonit të çertifikimit për të fituar titullin “Auditues i brendshëm në Sektorin 
Publik”, për vitin 2013”, ndryshuar me urdhrin nr. 6/1, datë 8.03.2013, është zhvilluar procesi 
i trajnimit  për titullin “Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik”. Sipas pikës 2, të këtij 
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urdhri, numri maksimal i kandidatëve të përzgjedhur për vitin 2013 është përcaktuar 290 
persona.  

Nga të dhënat që paraqet NJQH/AB, gjatë viteve 2005-2013 janë zhvilluar 7 (shtatë) kurse 
për çertifikimin dhe kanë fituar titullin “Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik” 1801 
auditues të brendshëm. Krahasuar me nevojat që ka sisteme sipas planifikimit vjetor për vitin 
2013, rezulton se për 1 post pune si auditues i brendshëm janë çertifikuar mbi 4 auditues. Për 
vitin 2013 numri i planifikuar i auditesve publik për të 106 NJAB që funksionojnë në shkallë 
sistemi është 407 auditues, numër i cili është realizuar 387 punonjës, nga të cilët në fund të 
vitit 59 ose 15% e tyre ishin të paçertifikuar. Sipas të dhënave të raportuara nga NJQH/AB, 
në fund të vitit 2012 në Strukturat e auditimit të brendshëm  ishin 71 auditues të paçertifikuar. 
Për sa më sipër rezulton se certifikimi i audituesve të brendshëm për vitin 2013 është bërë 
mbi nevojat që kishte sistemi, duke rritur kostot financiare në dëm të trajnimit të vijueshëm të 
detyrueshëm pasi për vitin 2013 janë trajnuar vetëm 80 auditues aktual.  

Sipas rregullores, të ndryshuar me urdhrin e Ministrit të Financave nr. 5, datë 21.01.2013, ku 
përcaktohet se: “Të drejtën për regjistrim e gëzojnë të gjithë personat që plotësojnë kriteret e 
miratuara nga Komisioni i Kualifikimit dhe paraqesin kërkesën për regjistrimin së bashku me 
dokumentacionin e kërkuar, që depozitohet dhe protokollohet në Ministrinë e Financave”. 
Pas këtij ndryshimi, Ministri i Financave ka nxjerrë Urdhrin nr. 6, datë 29.01.2013 “Për 
fillimin e sezonit të çertifikimit për të fituar titullin “Auditues i brendshëm në Sektorin 
publik” për vitin 2013”, ku është përcaktuar se- numri maksimal i kandidatëve të përzgjedhur 
do të jetë 250 kandidatë, ndryshuar me urdhrin e ministrit nr. 6/1, datë 8.03.2013 në 290 
(dyqindenëntëdhjetë) kandidatë, si dhe të drejtën për aplikim e kanë kandidatët që kanë 
përfunduar studimet e larat në njërën nga degët, ekonomi, financë, kontabilitet, drejtësi ose 
disiplina të tjera, të cilat gjykohen të nevojshme nga Drejtori i Përgjithshëm i Auditimit, si 
dhe të kenë të paktën 2 (dy) vjet përvojë pune. U jepet përparësi në përzgjedhjen e 
kandidatëve për çertifikim, punonjësve aktual të njësive të auditimit të brendshëm në sektorin 
publik”, etj.” Bazuar në urdhrat e sipërcituar, nga Komisioni i Përzgjedhjes së Kandidatëve, 
nga 491 kandidatë që kishin aplikuar, janë përzgjedh 290 kandidatë, nga të cilët të diplomuar 
për ekonomi 64 kandidatë ose 22 % e numrit gjithsej, për Financë kontabilitet 79 kandidatë 
ose 27 % e numrit gjithsej, për drejtësi 66 kandidatë ose 23 % e numrit gjithsej dhe për 
disiplina të tjera 81 kandidatë ose 28 % e numrit gjithsej. Pranimi në disiplina të tjera u përket 
20 fushave si; Biokimi 2 kandidatura, Inxhinieri ndërtimi 4 kandidatura, Inxhinieri pyjesh 2 
kandidatura, Inxhinieri elektrike 1 kandidaturë, Inxhinieri mekanike 3 kandidatura, shkenca 
sociale 1 kandidaturë, shkenca politike 3 kandidatura, Turizëm 6 kandidatura, farmaci 3 
kandidatura, mjekësi 3 kandidatura, mësuesi 1 kandidaturë, informatikë 1 kandidaturë, 
gjeografi 1 kandidaturë, infermieri 1 kandidaturë, merceologji 2 kandidatura, gjeologji 1 
kandidaturë, marrëdhënie publike 1 kandidaturë, teknologji ushqimore 1 kandidaturë, gjuhë 
letërsi 1 kandidaturë dhe komunikim 1 kandidaturë.  

Të analizuar sipas përvojës në punë rezulton se, nga 290 kandidatë të pranuar, 139 prej tyre 
ose 48 % janë pranuar nën 5 vjet vjetërsi pune, nga të cilët 40 kandidatë ose 14  % e numrit 
gjithsej kanë një vjetërsi pune nën 2 vjet. Përcaktimi i këtyre kritereve nga Ministri i 
Financave, ka bërë që të çertifikohen punonjës pa përvojën e mjaftueshme për t’u punësuar 
në strukturat e auditimit të brendshëm, pasi sipas pikës 2/b të nenit 19, të LAB, për t’u 
punësuar në këto struktura audituesit duhet të kenë jo më pak se 5 vjet përvojë pune në 
fushën e auditimit ose në fusha , si financë, kontabilitet apo fusha të lidhura me to. Pas 2 vjet 
nga hyrja në fuqi e LAB, nr. 9 270, datë 23.04.2007, nuk duhej të kishte më auditues të 
paçertifikuar në strukturat e auditimit të brendshëm. Në fakt sipas të dhënave që ka 
NJQH/AB, në fund të vitit 2012 në strukturat e auditimit të brendshëm në shkallë sistemi 
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ishin të punësuar 71 auditues të paçertifikuar dhe në fund të vitit 2013 ishin të punësuat 59 
auditues të paçertifikuar. 

Gjatë vitit 2013 NJQH/AB ka zhvilluar edhe trajnimin e vijueshëm të detyrueshëm, 
nëpërmjet të cilit përditësohen njohuritë në pajtim me standardet dhe praktikat më të mira. 
Bazuar në pikën “3” të nenit 4 dhe nenin 5 të Rregullores “Mbi zhvillimin e vijueshëm 
profesional të audituesve të brendshëm në sektorin publik “ miratuar me Urdhrin nr. 71, datë 
26.12.2012 të Ministrit të Financave “Për miratimin e kuadrit rregullator të procesit të 
kualifikimit të audituesve të brendshëm në sektorin publik”, si dhe në Vendimin nr.9, datë 
27.05.2013 të Komisionit të Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm “Për miratimin e 
trajnerëve për trajnimin e vijueshëm të detyrueshëm”, gjatë muajit Qershor 2013 u zhvillua 
faza e parë e trajnimit të vijueshëm dhe të detyrueshëm profesional. Në këtë trajnim morën 
pjesë 80 punonjës aktualë të strukturave të auditimit dhe në fund të tij pjesëmarrësve iu 
shpërnda një vërtetim për orët e trajnimit të kryera gjatë këtij viti. Njohuritë e fituara nga ky 
trajnimi u kanë shërbyer audituesve të brendshëm për të përditësuar dhe përshtatur dijet dhe 
aftësitë e tyre me praktikat dhe standardet e punës më të përparuara për kryerjen e funksionit 
të audituesit. Edhe në të ardhmen ky lloje trajnimi do të mbetet më i rëndësishmi dhe do të 
jetë si sfidë për ti mbajtur strukturat e AB në një nivel të lartë efektiviteti dhe 
profesionalizmi.  

Si përfundim, NJQH/AB dhe Ministra e Financave, gjatë vitit 2013, nuk kanë treguar 
kujdesin e mjaftueshëm për plotësimin e nevojave që ka sistemi i auditimit të brendshëm për 
trajnimin e vijueshëm të detyrueshëm, duke i dhënë përparësi çetifikimit të audituesve mbi 
nevojat që ka sistemi, si dhe duke çertifikuar auditues pa përvojën e mjaftueshme për t’u 
punësuar në sistemin e Auditimit të brendshëm publik. 

Organizimi dhe funksionimi i Strukturave të AB në njësitë e sektorit publik. Për vitin 2013, 
NJQH/AB është organizuar dhe ka funksionuar në përbërje të strukturës organike të 
Ministrisë së Financave. Kjo strukturë është drejtuar nga Drejtori i Përgjithshëm dhe kishte 
në përbërje të saj dy Drejtori, e përkatësisht, Drejtoritë e Metodologjisë, Monitorimit dhe 
Vlerësimit të Cilësisë, të përbërë nga 1 drejtor Drejtorie dhe 7 specialistë, si dhe nga Drejtoria 
e Zhvillimit Profesional dhe Analizës, e përbërë nga 1 drejtor Drejtorie dhe 4 specialistë. 
Sipas Urdhrit të Kryeministrit nr. 179, datë 18.10.2013 “Për miratimin e Strukturës dhe 
organikës së Ministrisë së Financave”, i ndryshuar, struktura e NJQH/AB është ndryshuar, 
duke u organizuar në rang Drejtorie në vartësi të Drejtorisë së Përgjithshme Rregullatore dhe 
Kontrolluese, me 5 punonjës, të organizuar me 1 Drejtor dhe 4 specialistë, nga 14 punonjës 
që kishte më parë. Sipas nenit 9 të ligjit 9720, datë 23.04.2007, i ndryshuar, auditimi i 
brendshëm në sektorin publik përbëhet nga; Ministri i Financave; Komiteti i Auditimit të 
Brendshëm; Njësia Qendrore e Harmonizimit për Auditimin e Brendshëm dhe Njësitë e 
Auditimit të Brendshëm, të cilat veprojnë sipas nenit 17 të këtij ligji. Ristrukturimi i 
NJQH/AB duke ulur nivelin e organizimit dhe duke pakësuar mbi 3 herë numrin e 
punonjësve, pa bërë një analizë të thelluar për veprimtarinë e saj dhe pa marrë parasysh 
detyrimet që rrjedhin nga ligji, bie në kundërshtim me nenin 15, të ligjit nr. 9720, datë 
23.04.2007 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”,ndryshuar me ligjin nr. 10318, 
datë 16.9.2010, me Rregulloren e Brendshme të Ministrisë së Financave dhe dobëson punën 
për harmonizimin, bashkërendimin e punës, monitorimin dhe ofrimin e asistencës teknike për 
njësitë e AB në sektorin publik. Në paragrafin e parë të nenit 15, të ligjit për AB në sektorin 
publik, është përcaktuar se: “NJQH/AB është pjesë e strukturës së Ministrisë së Financave. 
Struktura dhe përbërja organike e saj miratohet nga Kryeministri dhe njësohet me nivelin e 
Drejtorisë së Përgjithshme. …”. Ulja e nivelit të strukturës qendrore të auditimit e bën tepër 
të vështirë realizimin e detyrave që i ngarkon ligji kësaj njësie. Bazuar në sa kemi konstatuar 
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theksojmë se do të ishte më efektive kryerja e një auditimi të plotë për  performancën e të 
gjithë sistemit të auditimit të brendhëm, me qëllim që të vlerësohet dhe të evidentohet 
ngarkesa dhe kapacitetet audituese për të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme, e mbi 
këtë bazë, Ministri i Financave të bëjë propozimet përkatëse për përbërjen dhe strukturat e 
Komitetit të AB, NJQH/AB dhe të Njësive të Auditimit të Brendshëm.   

Sipas kërkesave të LAB, drejtuesit e subjekteve publike, janë përgjegjës për krijimin e një 
shërbimi të besueshëm të auditimit të brendshëm në përputhje me legjislacionin në fuqi, si 
dhe për garantimin e kapaciteteve të duhura për të përmbushur të gjitha kërkesat që 
parashikon ky ligj, si dhe përdorimin e këtyre strukturave me ekonomi, efektivitet dhe 
efiçencë. Nga Raporti i paraqitur nga NJQH/AB dhe, nga raportimet e SAB, konstatohet se 
SAB në sektorin publik, janë organizuar dhe funksionojnë në përputhje me kërkesat e Kreut 
V “ Njësitë e auditimit të brendshëm” të LAB dhe të akteve të tjera nënligjore që rregullojnë 
këtë veprimtari. Gjatë vitit 2013, NJQH/AB ka menaxhuar dhe monitoruar veprimtarinë e AB 
në të gjitha subjektet e sektorit publik, nëpërmjet përcaktimit dhe zhvillimit të metodologjive 
dhe standardeve ndërkombëtare dhe praktikave më të mira. Nga të dhënat që disponon 
NJQH/AB këto struktura gjatë vitit 2013, janë përmirësuar dhe kanë pësuar ndryshime në 
funksion të rritjes së kapaciteteve audituese dhe përshtatjes së tyre me kriteret dhe standardet 
e përcaktuara në dispozitat ligjore që rregullojnë strukturat e administratës publike.  

Nga të dhënat e kësaj tabele rezulton se numri i NJAB në vitin 2013, krahasuar me një vit më 
parë është ulur me tre njësi, nga 109 në vitin 2012, në 106 njësi në vitin 2013, por bazuar në 
kërkesat e nenit 17 të LAB në sektorin publik dhe në kërkesat e VKM nr 212, datë 
30.03.2012 “ Për miratimin e kritereve për ngritjen e njësive të auditimit të brendshëm në 
sektorin publik”, kjo ulje mund të ishte më e madhe, pasi akoma ka njësi të AB me më pak se 
3(tre) auditues në kundërshtim me pikën nr. 2, të këtij vendimi, ku përcaktohet se: “Njësia e 
auditimit të brendshëm detyrimisht duhet të përbëhet nga minimumi, tre auditues, përfshirë 
drejtuesin e njësisë”, dhe konkretisht, nga 106 NJAB në shkallë sistemi 40 prej tyre ose 38 % 
e tyre e zhvillojnë veprimtarinë e tyre në kundërshtim me kriteret e përcaktuara në këtij 
vendimi. 

Në vendimin e KM numër 2012, datë 30.03.2012 është përcaktuar qartë se, në njësitë 
shpenzuese në vartësi të njësisë qendrore kur kanë më pak se tre njësi shpenzuese të vartësisë, 
nuk mund të ngrihen struktura të AB dhe të gjitha njësitë shpenzuese do të auditohen nga 
njësitë audituese të organit epror, si dhe në ato njësitë shpenzuese, ku nuk ngrihet njësi e 
auditimit të brendshëm dhe nuk kanë vartësi nga ndonjë organ epror, do ta sigurojnë 
shërbimin e auditimit të brendshëm nëpërmjet marrëveshjeve me njësitë shpenzuese që kanë 
njësi auditimi të brendshëm apo nëpërmjet shërbimit të kontraktimit, sipas pikave 2 dhe 3 të 
nenit 17 të ligjit nr. 9720, datë 23.4.2007, i ndryshuar. Nga auditimi konstatohet se, po bëhen 
rreth 4 (katër) vite nga ndryshimi i ligjit për Auditimin e Brendshëm Publik me ligjin nr. 10 
318, datë 16.09.2010 dhe më shumë se 2(dy) vite nga dalja e VKM nr. 212, datë 30.03.2012 
dhe akoma nuk është aplikuar shërbimi i kontraktimit, pavarësisht se në strukturat e auditimit 
të brendshëm ka shumë njësi që nuk argumentojnë mbajtjen e një numri të caktuar 
punonjësish, si dhe akoma nga Ministri i Financa nuk janë miratuar kritere të përcaktuara në 
bazë të kostos, të cilësisë dhe të përvojës për realizimin e një funksioni auditimi të 
nënkontraktuar. 

Për sa më sipër, NJQH/AB nëpërmjet Ministrit të Financave bazuar në nenin 17, të LAB 
duhet t’i kërkojë Këshillit të Ministrave vendosjen e kritereve të njëjta për të gjitha SAB që 
ushtrojnë veprimtarinë e tyre, por deri tani nuk ka ndonjë përpjekje për të përcaktuar kritere 
të matshme për organizimin e NJAB në shkallë sistemi. 
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Megjithë punën e bërë për punësimin e punonjësve në strukturat e Auditimit të brendshëm, 
përsëri vazhdon të ketë probleme për sa i takon përzgjedhjes së tyre ndërmjet personave që 
plotësojnë kriteret tashmë të përcaktuara në nenin 19 të LAB në sektorin publik. Në shkallë 
sistemi, në fund të vitit 2013 në strukturat e AB, jenë të punësuar 16 auditues të brendshëm, 
jashtë fushave që lidhen me auditimin apo me veprimtarinë e institucionit dhe, për asnjërin 
prej tyre nuk është marrë miratimi i Drejtorit të Përgjithshëm të Auditimit në kundërshtim me 
pikën 2/a të nenit 19, të LAB. Rastet më flagrante janë; ISSH ka punësuar si auditues të 
brendshëm një ushtarak, KESH-sha ka punësuar si auditues të brendshëm një punonjës që ka 
mbaruar studimet për Filologji në Universitetin e Tiranës, ALBKONTROL ka punësuar si 
auditues të brendshëm një punonjës që ka mbaruar studimet për Shkenca Politike në 
Fakultetin e Shkencave Sociale, Prefektura Durrës ka punësuar si auditues të brendshëm një 
punonjës që ka mbaruar studimet në Degën e Inxhinierisë Elektrike të Universitetit Politeknik 
dhe Bashkia Bilisht ka punësuar si auditues të brendshëm një punonjës që ka mbaruar 
studimet në Degën e Agronomisë të Universitetit Bujqësor të Tiranës, etj. 

Po kështu në fund të vitit 2013, në NJAB në shkallë sistemi, janë të punësuar 59 auditues të 
paçertifikuar si auditues të brendshëm në sektorin publik, në kundërshtim me pikën 2/b të 
nenit 19, të LAB. Punësimi i audituesve të paçertifikuar është i pajustifikuar në kushtet kurë 
në shkallë vendi janë çertifikuar nga NJQH/AB mbi 1801 auditues dhe, kurë nevojat janë për 
rreth 407 auditues. Sipas të dhënave jo të plota që disponon NQHAB rezulton se, njësi të 
veçanta kanë rekrutuar si auditues punonjës të paçertifikuar dhe pa eksperiencën minimale 
prej 5 vjet punë në profesion që kërkon ligji, si p.sh; në Ministrinë e Energjisë, Tregtisë dhe 
Sipërmarrjes, është punësuar 1 punonjës i paçertifikuar dhe pa asnjë vit eksperiencë pune në 
auditim; në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, është punësuar 1 punonjës i paçertifikuar 
dhe pa asnjë vit eksperiencë pune në auditim; ne  Ministria e Shëndetësisë, është punësuar 1 
punonjës që ka vetëm 3 vite punë në profesion dhe 1 punonjës i pa çertifikuar; në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Tatimeve, janë punësuar 2 punonjës të pa çertifikuar dhe 1 punonjës që ka 
vetëm 3 vjet punë në profesion; në Institutin e Sigurimeve Shoqërore është punësuar 1 
punonjës që ka vetëm 2 vite punë në profesion dhe 1 punonjës me 1 vit pune në profesion dhe 
i pa çertifikuar; në INSIG – sha është punësuar 1 punonjës i pa çetifikuar; në QSU “Nënë 
Tereza” Tiranë, janë punësuar 3 punonjës të pa çertifikuar; në Qendrën Spitalore Vlorë janë 
punësuar 2 punonjës të pa çertifikuar; në KESH- sha janë punësuar 2 punonjës të pa 
çertifikuar njëri prej të cilëve me profesion bazë “Filologji”; në “Albpetrol” sha Fier, janë 
punësuar 3 punonjës të pa çertifikuar; në OST- sha Tiranë, janë punësuar 2 punonjës të 
paçertifikuar; në Zyrën Qendrore të Regjistrimit të Pasurive, janë punësuar 2 punonjës të pa 
çertifikuar; në Drejtorinë e Përgjithshme të Transportit Rrugor, është punësuar 1 punonjës i 
pa çertifikuar; në Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor Rural, janë punësuar 2 punonjës me nga 3 
dhe 4 vite pune në profesion; në Albkontroll, janë punësuar 2 punonjës me nga 1 vit punë në 
profesion; në ALUIZNI-n Tiranë, janë punësuar 2 punonjës të paçertifikuar dhe pa asnjë vit 
pune në auditim; në Postën Shqiptare, janë punësuar 3 punonjës të pa çertifikuar nga të cilët 1 
pa asnjë vit eksperiencë pune në profesion; në Fondin e Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor 
është punësuar 1 punonjës me vetëm 1 vit eksperiencë pune në profesion dhe 1 punonjës i pa 
çertifikuar dhe pa asnjë eksperiencë pune në profesion; në Prefekturën Dibër, janë punësuar 3 
punonjës të pa çertifikuar; në Prefekturën Durrës, është punësuar 1 punonjës me profesion  
Inxh. Elektrik i pa çertifikuar; në Prefekturën Gjirokastër, është punësuar 1 punonjës i pa 
çertifikuar dhe pa eksperiencë pune në auditim; në Prefekturën Elbasan, është punësuar 1 
punonjës i pa çertifikuar dhe pa eksperiencë pune në auditim; në Prefekturën Korçë, janë 
punësuar 2 punonjës të pa çertifikuar nga të cilët 1 me vetëm 2 vite punë në profesion; në 
N/Prefekturën Lushnjë, është punësuar 1 punonjës i pa çertifikuar dhe pa eksperiencë pune në 
auditim; në N/Prefekturën Sarandë, është punësuar 1 punonjës i pa çertifikuar dhe 1 punonjës 
me vetëm 3 vjet eksperiencë pune; në Bashkinë Tiranë, janë punësuar 2 punonjës të pa 
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çertifikuar nga të cilët 1 punonjës me vetëm 1 vit pune në profesion; në Ndërmarrjen nr. 1 të 
Bashkisë Tiranë është punësuar 1 punonjës i pa çertifikuar; në Bashkitë Pogradec, Bilisht, 
Bulqizë, Burrel, Lezhë, Gramsh, Patos, Delvinë, Vlorë , Kuçovë, Lushnjë, Librazhd dhe në 
Këshillin e Qarkut Durrës, janë punësuar nga 1 punonjës të pa çertifikuar; në Bashkinë 
Elbasan, janë punësuar 2 punonjës të pa çetifikuar nga të cilët 1 me 2 vite punë në profesion; 
në bashkinë Berat, janë punësuar 2 punonjës të pa çertifikuar; në Bashkinë Kukës, janë 
punësuar 3 punonjës të pa çertifikuar dhe me nga 1 vit pune në profesion nga të cilët 2 
punonjës janë me diploma të nivelit të parë (DNP) dhe në Bashkinë Përrenjas, është punësuar 
1 punonjës me 1 vit eksperiencë pune.  

Ndër 60 rastet e identifikuara të cilat konstatohet se janë punësuar në kundërshtim me kriteret 
ligjore rezultojnë 12 punonjës te punësuar që janë edhe pa çertifikate dhe me përvojë pune 
nga 0-ne 4 vjet ndërkohe qe kriteri ligjor i punësimit është mbi 5 vjet përvoje pune. Kemi 
kërkuar që nga Ministria e Financave t’i kërkohet njësive të qeverisjes së përgjithshme 
ndërprerja e marredhënieve të punësimit për te gjithë punonjësit (drejtues njësie auditimi dhe 
auditues) që arsimimi i tyre nuk përputhet me veprimtarinë e institucionit qe auditojne (rastet 
e përmendur me lart) si dhe rezultojnë të paçertifikuar. 

Gjithashtu bazuar në sa kemi konstatuar referuar strukturës dhe punonjësve të auditit të 
brëndshëm referuar më sipër kemi kërkuar: 

Ministria e Financave të ndërmarrë iniciativën ligjore për përmirësimin e ligjit nr. 9720, 
datë 23.4.2007 “Për Auditimin e brendshëm në Sektorin Publik”, përmirësimet ligjore të 
iniciuara duhet të kenë në fokus edhe kriteret për ngritjen e njësive të auditimit të brendshëm 
në sektorin publik, autoritetin që do të përcaktojë nivelin e këtyre strukturave dhe 
monitorimin e tyre. Sanksionimi i këtyre kritereve në ligj do të mundësojë përgjegjshmëri më 
të lartë në plotësimin e kritereve dhe do të rrisin përgjegjësinë për shkelësit e ligjit.  

Në ligj duhet të përcaktohen edhe kushtet e kontraktimit të këtij shërbimi, mënyrën e 
kontraktimit të këtij shërbimi dhe përgjegjësitë ligjore të kontraktuesit të shërbimit për 
cilësinë e shërbimit të ofruar, e konkretisht: Në nenin 11 “Përgjegjësitë e drejtuesve të 
subjekteve publike për auditimin e brendshëm”, pas pikës “ç”, të shtohen dy pika, me këtë 
përmbajtje: d) marrjen e mendimit nga NJQH/AB,lidhur me emërimin, lirimin dhe lëvizjen e 
audituesve dhe drejtuesve të NJAB. dh) dergimin e ceshtjeve pranë organeve të prokurorisë, 
kur strukturat e auditimit të brendshëm gjatë auditimeve të kryera, kanë konstatuar 
parregullsi apo veprime, që përbëjnë vepër penale.” 

Në nenin 16, “Kompetencat e Drejtorisë së Përgjithshme të Auditimit”, pika “gj” të 
ndryshohet dhe të zëvendësohet me një fjali me këtë përmbajtje: gj) miraton kriteret e 
rekrutimit të audituesve të brendshëm në të gjitha strukturat e auditimit të brendshëm 
publik”. h) jep mendime për  emërimin, lirimin dhe lëvizjen e audituesve dhe drejtuesve të 
NJAB në sektorin publik.   

Në nenin 19, “Punësimi” të LAB, të bëhen këto ndryshime: Në pikën 2, germa “ a” , pas 
fjalëve “ ...e larta universitare”, të shtohen fjalët “dhe janë pajisur me një diplomë të nivelit 
të dytë (DND)”.  Të shfuqizohet përmbajtja e pikës 3, e këtij vendimi dhe të zëvendësohet me 
këtë përmbajtje: “3.Punësimi në strukturat e auditimit të brendshëm publik të bëhet 
nëpërmjet konkurrimit të hapur të audituesve të çertifikuar si “Auditues i brendshëm në 
sektorin publik” dhe që plotësojnë kriteret e përcaktuara në germën “ b” të pikës 2, të këtij 
neni”. 



RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 

284 
 

Në nenin 20, pas paragrafit të parë të shtohet një paragraf më këtë përmbajtje; “Pas çdo 
cikli të organizuar për trajnimin e vijueshëm të detyrueshëm, NJQH/AB, pajis pjesëmarrësit 
me një dëshmi, ku të cilësohen rezultatet e arritura nga pjesëmarrësi me nota “shumë mirë”, 
“mirë”, “mjaftueshëm, “jomjaftueshëm” dhe shërbejnë për vlerësimin vjetor të audituesit. 

Në nenin 21, pika 6, fjalët e fundit: “dhe/ose janë të arsyetuara e përbëjnë vepër penale;” të 
shfuqizohen dhe të zëvendësohen me fjalët: “si dhe kur këto parregullsi përbëjnë vepër 
penale, i kërkojnë drejtuesit të NJAB, referimin e çështjes në organet e drejtësisë për ndjekje 
penale”. 

Në nenin 22, pika 5,  pas fjalëve, “...cilësia e auditimit.”, të shtohen fjalët: “ose kur kjo 
veprimtari audituese është në kushtet e konfliktit të interesit”.   

 
PJESA E KATËRT: MBI AUDITIMET E PERFORMANCËS 
 
Përkufizimi i Konceptit 
“Auditimi i Performancës është një shqyrtim i pavarur i efiçiensës dhe efektivitetit të 
sipërmarrjeve qeveritare, programeve dhe organizmave të saj, me fokus të veçantë 
ekonomicitetin dhe me synim përmirësimin”. Ky është përkufizimi i përgjithshëm që jep 
INTOSAI në standartet e veta 3000-3100, të cilat adresojnë pikërisht këtë lloj auditi në nivel 
institucionesh supreme të auditimit. Auditimi i performancës mbështetet mbi vendimet e 
marra ose objektivat e përcaktuara nga legjislacioni dhe mund të kryhet për të gjithë spektrin 
e sektorit publik. Ai dallon nga auditet standarte financiare dhe ato të ligjshmërisë, sepse 
është më fleksibël në përzgjedhjen e subjekteve, objekteve, metodave dhe dhënien e 
opinioneve. Nga vetë natyra e tij, ky lloj auditimi ndërthur metodat investigative me ato 
shkencore të kërkimit dhe përpunimit të informacionit, operon mbi baza të larmishme dijesh 
dhe eksperiencash, është më i hapur ndaj gjykimeve dhe interpretimeve dhe nuk kryhet sipas 
një protokolli standart paraprak. Është kusht vital për cilësinë e këtij lloji auditimi, që të 
aplikohen perspektiva të ndryshme e për rrjedhojë dhe audituesit duhet të vijnë nga sfera të 
ndryshme të aktivitetit njerëzor. 
Auditimi i performancës është një nga mënyrat kryesore përmes të cilit taksapaguesit, 
financierët, vendim-marrësit, ekzekutuesit, media dhe shoqëria në përgjithësi “ushtrojnë 
kontroll” dhe penetrojnë në mënyrën se si kryhen punët dhe si arrihen rezultatet. Kriteret e 
këtij lloji auditimi janë të shumta dhe përmenden: vlera e shtuar, zinxhirët kompleksë të 
politikave, prania e risqeve, ndërhyrjet strukturore, obligimet ndërkombëtare, emergjenca 
sociale, materialiteti financiar, vizibiliteti i programit, mundësia për auditim, etj, etj. 
Auditimi i performancës nuk ka si synim të kritikojë sipërmarrjet qeveritare. Duke evidentuar 
shkaqet, proceset, funksionet, kapitalin human dhe financiar të përfshirë në kryerjen e 
“biznesit” qeveritar, ky lloj auditi synon korrektimet e duhura, aplikimin e teknikave më të 
fundit shkencore, përmirësimin e 3 E-ve dhe tek e fundit rritjen e mirëqënies sociale përmes 
aktivitetit ekonomik publik. Auditimi i performancës është në vetvete formë modernizimi për 
atë që auditohet dhe atë që auditon. 
Por cilat janë shtyllat kryesore mbi të cilat mbështetet auditimi i performancës? Të gjitha 
programet dhe sipërmarrjet qeveritare (dhe pjesa më e madhe e proceseve që ato gjenerojnë) 
munden, të paktën teorikisht, të analizohen nën lupën e një formule që përshkruan se si ato 
lëvizin nga një pozicion në tjetrin, duke shfrytëzuar burime të ndryshme, me qëllim arritjen e 
objektivave të caktuara. Në auditimin e performancës, formula që studion mbarvajtjen e 
punëve mbështetet mbi dy pyetje-shtylla kryesore: 
 A po bëhen gjërat siç duhet? 
 A po bëhen gjërat që duhen? 
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Pyetja e parë fokuson kryesisht “prodhuesin” dhe adreson problemin nëse vendimet e marra 
po zbatohen siç duhet. Kjo pyetje zakonisht shoqërohet me një perspektivë normative, që do 
të thotë se audituesi kërkon të dijë nëse zbatuesi i procesit i është përmbajtur rregullave ose 
kërkesave. Me qëllim zgjerimin e analizës, pyetja mund të shtrihet edhe mbi faktin nëse 
aktivitetet e realizuara janë ato të duhurat – duke e marrë të mirëqenë që proceset e 
përzgjedhura janë të mira. Deri në këtë fazë të procesit, auditimi i performancës fokusohet 
kryesisht mbi ekonomicitetin dhe efiçiensën e operacioneve (aspekti mikro). 
Objekti i analizës zgjerohet së tepërmi me pyetjen e dytë – nëse po bëhen apo jo gjërat e 
duhura. Me fjalë të tjera, nëse janë aplikuar politikat e duhura siç duhet, apo janë përdorur 
burimet adekuate. 
Kjo pyetje e dytë i referohet efektivitetit ose ndikimit në shoqëri. Në fakt, pyetja mund edhe 
të nënkuptojë se një sipërmarrje qeveritare – ose një masë e përzgjedhur për të arritur një 
objektiv specifik – po i ekspozohet riskut që të konstestohet nga audituesi. Një auditues 
performance, për shembull, mund të zbulojë një masë që është inefektive dhe jo në përputhje 
me objektivat. Por, në momentin që audituesi fillon të dyshojë nëse vetë përkushtimi publik 
është ose jo i arritshëm, ai/ajo duhet të tregojë kujdes për të mos tejkaluar kornizën e punës së 
vet duke shkelur kufirin dhe duke u futur në territor politik. 
Gjatë periudhës Tetor 2013 – Tetor 2014, KLSH ka realizuar dhe evaduar 6 auditime 
performance, ka realizuar dhe dërguar në subjekte 5 projekt-raporte në pritje të 
observacioneve, si edhe ka inicijuar 4 auditime të reja. Fushat ku është përqëndruar puna e 
departamentit kanë qenë: 
a. Reformat qeveritare; 
b. Projektet & shërbimet social-ekonomike; 
c. Projektet infrastrukturore; 
d. Projektet mjedisore & energjitike; 
e. Projektet & shërbimet social-kulturore. 
 
Ecuria e auditimeve të performancës ka ardhur në rritje, si në terma të cilësisë, ashtu edhe të 
sasisë. Një paraqitje grafike e kësaj ecurie jepet si vijon: 
 

 
 
Auditime të evaduara në 2013 
 

7. Censusi 2011 
Konteksti i auditimit: Performanca e Census 2011 u auditua me synim përmirësimin e 
zhvillimit të proceseve të ardhshme të Censusit të popullsisë dhe të banesave. Ky auditim 
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shërben për të informuar palët e interesuara mbi zhvillimin e këtij procesi, përgatitja dhe 
kryerja e të cilit kërkoi angazhimin e një vëllimi të madh burimesh financiare njerëzore dhe 
materiale. Identifikimi i shkaqeve të problematikave dhe sugjerimi i rrugëzgjidhjeve për 
përmirësime janë synimi i punës sonë në çdo auditim. 

Ky subjekt u përzgjodh për auditim, duke mbajtur në konsideratë: 

 Rëndësinë e këtij procesi në vendim-marrjen e politikave ekonomike e sociale qeveritare 
dhe hartimin e planeve strategjike; 

 Vetëm Census mund të gjenerojë të dhëna të plota e të detajuara të realitetit demografik, 
ekonomik e social; 

 Impaktin social me një bazë shumë të gjerë të grupeve të interesit; 

 Trajtimin në media si një proces i rëndësishëm, duke tërhequr vëmendjen e publikut, 
sidomos për aspekte të veçanta; 

 Koston e lartë të implementimit; 

 Periodicitet i rrallë në realizim (1 herë në 10 vjet).  

Mesazhi i auditimit: “Pavarësisht punës së mirë në realizimin e objektivave kryesore dhe 
vështirësive të hasura nisur nga kompleksiteti i procesit të Census 2011, regjistrimi i 
popullsisë dhe i banesave nuk ka mbuluar të gjithë zonën e regjistrimit të RSH, si dhe nuk ka 
qenë i orientuar në përqasjen kosto-efektivitet.” 

Gjetje, konkluzione dhe rekomandime kryesore: 
 
1. Ndryshimet e shpeshta në strukturën e Census dhe mungesa e një rregulloreje me detyra të 
mirë-përcaktuara, kanë sjellë ulje të shkallës së përgjegjshmërisë në kryerjen e detyrave të 
personave pjesëmarrës në Census. 
Komunikimi verbal ndërmjet njësive të angazhuara në Census ka sjellë mos-dokumentimin e 
problematikave të shfaqura gjatë procesit, me qëllim përmirësimin e tyre në të ardhmen. 
INSTAT, në kuadër të zhvillimeve të sistemeve të informacionit nga Ministritë e Linjës, apo 
institucione të ndryshme, duhet të fillojë të krijojë një regjistër popullsie të përditësuar me të 
dhënat administrative dhe nga anketat. Ky regjistër do të mundësonte realizimin e Censusit të 
popullsisë dhe banesave në vitin 2021 bazuar kryesisht në regjistra, duke shmangur mënyrën 
tradicionale. 
2. Ndryshimi i vazhdueshëm i strukturës së Census, ka sjellë moskryerjen në kohë të 
detyrave për Njësitë e Censusit, që kanë sjellë ndryshime në përcaktimin e numrit të zonave 
të Census dhe si rrjedhojë edhe të numrit të stafit të jashtëm të rekrutuar të Census. 
Përdorimi i dy standarteve në lidhjen e kontratave për anketuesit, kontrata këto me kushte të 
ndryshme, megjithëse pozicioni i punës ka qenë i njëjtë, ka çuar në diferencim të këtij 
personeli. 
Mungesa e evidencave të sakta nga Njësia e Burimeve Njerëzore të Census në lidhje me 
numrin e stafit të kontraktuar dhe mosprotokollimi i kontratave të lidhura, si edhe 
bashkëpunimi jo në nivelet e kërkuara me Sektorin e Financës, ka sjellë mospërputhje të 
numrit të stafit të rekrutuar nga ai i paguar. 
Mosplanifikimi i saktë i buxhetit dhe mungesa e koordinimit të njësive mes tyre kanë sjellë 
vonesa në pagesën e një pjese të anketuesve. 
Në të ardhmen të merret në konsideratë që të ngrihen struktura mbështetese për organizimin e 
punës për realizimin e projekteve të planifikuara në programe, që të minimizohen lëvizjet e 
punonjësve pjesë përbërëse e këtyre strukturave. 
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Në formulimin e kontratave me punonjësit e rekrutuar, të specifikohen qartë të drejtat dhe 
detyrimet e palëve, aplikimi i masave shtrënguese disiplinore dhe administrative, duke i 
përdorur si një instrument ndërgjegjësues për integritetin dhe profesionalizmin e punonjësve 
të përfshirë në Census. 
3. Procesi i trajnimit të stafit të jashtëm të rekrutuar në Census është realizuar në një kohë 
shumë të shkurtër. Testimi për njohuritë e përfituara nuk ka qenë në nivelin e duhur, pasi 
ishte me pyetje shumë të thjeshta dhe nuk përcaktonin nëse anketuesit ishin familjarizuar me 
të gjitha pyetjet e pyetësorit. 
Procesi i trajnimit të stafit të jashtëm të rekrutuar në Census, i cili konsiderohet i realizuar me 
sukses duke patur parasysh madhësinë e këtij procesi, është realizuar në një kohë shumë të 
shkurtër e të pamjaftueshme për përvetësimin e të gjitha pyetjeve të pyetësorit nga stafi i 
jashtëm i rekrutuar për Census. 
4. Raportimi në hierarki anketues-kontrollor-mbikëqyrës-stafi i INSTAT, si edhe raportimi i 
njësive të Censusit tek Menaxheri i Census dhe Drejtoresha e Përgjithshme e INSTAT, si dhe 
problematika e shfaqur gjatë procesit nuk është e dokumentuar, e cila do të ndihmonte në 
përmirësimin situatës gjatë procesit, si dhe në nxjerrjen e detyrave për procese të tjera 
regjistrimi. 
Të përcaktohen dhe implementohen procedura të qarta dokumentuese të problematikave të 
ndeshura, për të adresuar siç duhet zgjidhjet e tyre në të ardhmen. Ky dokumentim do t’i 
shërbejë edhe uniformizimit të praktikave të ndërmarra për të korrigjuar parregullsitë e 
konstatuara. 
5. Mungesa e një analize paraprake të detajuar për të gjitha aktivitetet e procesit të Census, 
që në fazën e planifikimit për përcaktimin e kostos dhe burimet e financimit, ka çuar në 
rritjen e kostos totale të këtij procesi. 
Për realizimin e procesit nuk është mbajtur parasysh marrëdhënia kosto-përfitim, për të 
maksimizuar përdorimin e burimeve në dispozicion. 
Mosrakordimi mes Njësisë së Burimeve Njerëzore të Census dhe Sektorit të Financave ka 
sjellë pagesa të stafit të rekrutuar të Census mbi periudhën e përcaktuar në kontratë, si dhe 
pagesa të stafit mbi numrin e përcaktuar dhe të miratuar në Strukturën e Census. 
6. Nga INSTAT, që në fazën e planifikimit, të bëhet një përllogaritje e saktë e proceseve të 
punës për përcaktimin e kostos së projektit dhe burimin e financimit. 
Nga INSTAT, me përfundimin e procesit të CENSUS-it, të bëhet llogaritja e plotë e vlerës 
totale të realizimit të projektit dhe të auditohet nga Auditi i Brendshem i INSTAT në lidhje 
me mirë-administrimin e fondeve buxhetore. 
7. Censusi nuk e ka përmbushur misionin e tij për pasqyrimin e nivelit të punësimit në vend, 
duke e bërë jo efektiv modulin përkatës të përfshirë në pyetësor. 
Përfshirja e pyetjes mbi arsimimin në sektorin publik apo atë privat, duke e ndërlidhur me 
pyetjet mbi punësimin dhe elementë të tij, do të jepte një pasqyrim real të përqindjes 
respektive të punësuarve të arsimuar në sektorin publik dhe në atë privat. 
Bashkëpunimi me palët e interesit do të sillte një programim më të mirë të punës në terren, 
duke u bazuar në të dhënat e tyre statistikore mbi shpërndarjen, vendbanimet e shtetasve të 
huaj në vend, kombësisë së tyre dhe pakicave kombëtare.  
Mungesa e anketuesve të çertifikuar për njohuritë e tyre në gjuhën angleze cënon vërtetësinë 
dhe besueshmërinë e të dhënave të pasqyruara prej tyre. 
Në rastet e kontaktit me shtetas të huaj, kërkesa për asistim nga një tjetër anketues duke 
kontaktuar kontrollorin ka qenë demotivuese, duke patur në disfavor faktorin kohë.  
Plotësimi i pyetësorëve të Census të mundësohet edhe në faqet online të INSTAT (shqip dhe 
anglisht); kjo për të patur një mbulim sa më të madh të popullsisë, si dhe për t’i ardhur më 
pranë asaj kategorie që për shkaqe të ndryshme nuk mund të jetë prezent në banesë gjatë 
orarit zyrtar, (kur edhe bëhet numërimi). 
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8. Për çështje me ndjeshmëri publike, sikurse është feja, regjistrimi i informacionit të bëhet 
rigorozisht. Kjo duke marrë shkas edhe nga pakënaqësitë apo kontestimet që mund të bëjnë 
me të drejtë komunitetet fetare. 
9. Për një numërim sa më gjithëpërfshirës të popullsisë dhe banesave, një spot televiziv apo 
informacion i shkurtër grafik, i transmetuar në javën e parafundit të Censusit, do të 
ndihmonte në njoftimin e publikut në lidhje me ekzistencën e numrit jeshil pa pagesë për të 
reklamuar mos numërimin e tyre dhe reduktimin e numrit të personave të panumëruar.  
Meqënëse fushata publicitare nëpërmjet radios kishte për qëllim informimin e çdo shqiptari 
apo të huaji rezident në Shqipëri, radiot e përzgjedhura duhet të kishin mbulim territorial me 
sinjal në të gjithë Shqipërinë dhe të liçensuara si të tilla nga entet kompetente të liçensimit. 
Gjatë kohës së zhvillimit të Censusit, në Shqipëri kanë qenë tre radio kombëtare të 
liçensuara: Radio Tirana, Top Albania Radio dhe Radio +2. Nëse numri i radiove do të 
reduktohej në 3 të tilla atëherë do të kishim afërsisht një përgjysmim të kostos referuar asaj 
reale. 
Targetimi i të rinjve mund të kryhej edhe nëpërmjet përdorimit të rrjeteve sociale, të cilat 
kanë një kosto ndjeshëm më të ulët krahasuar me radiot. 
Për mbajtjen e kostove të ulëta, pa cënuar efektivitetin e këtij publiciteti, mund të 
përzgjidheshin vetëm 3 gazetat me tirazhin më të madh, si edhe faqet e tyre informuese 
online, të cilat vitet e fundit vizitohen gjithmonë e më shpesh nga një pjesë e mirë e 
popullsisë. 
Nëse në anketën para-Census do të përfshihej edhe një pyetje se cila është media më e 
ndjekur, TV, radio apo gazetë, atëherë do të kishim një përdorim më efiçient dhe efektiv të 
burimeve të kësaj fushate publicitare, dhe në të njëjtën kohë mbajtjen e kostove të ulëta. 
Nga INSTAT në të ardhmen, për një fushatë publicitare sa më efiçiente dhe ekonomike, të 
përdoren edhe rrjetet sociale të cilat janë me një kosto më të ulët. 
INSTAT të përdorë si kanal komunikimi telefoninë celulare, duke dërguar mesazhe 
sensibilizuese për të arritur “audiencën maksimale”. 
INSTAT-i të shfrytëzojë “zonat e nxehta të informacionit”, sikurse janë shkollat, 
universitetet, etj., për të sensibilizuar fëmijët e studentët. Në këtë mënyrë, sensibilizimi i 
shërben edhe krijimit të një tradite apo kulture regjistrimi tek brezi i ri. 
10. Bashkëpunimi mes organeve të ngarkuara për të bërë Censusin ka qenë në nivele të 
mira, megjithëse ky bashkëpunim nuk është i dokumentuar. 
Mos dokumentimi i bashkëpunimit dhe raportimit për ecurinë e procesit ndërmjet organeve të 
ngarkuara me ligj për të bërë Census: INSTAT, Komisioni Qendror i Censusit, Zyrat e 
Censusit në bashki e komuna, Komisionet e Censusit në qarqe, ka sjellë mos evidentimin e 
probleme të hasura gjatë zbatimit të procesit, me qëllim përmirësimin e tyre në proceset e 
ardhshme. 
Të përcaktohen dhe implementohen procedura të qarta dokumentuese të problematikave të 
ndeshura, për të adresuar siç duhet zgjidhjet e tyre në të ardhmen. Ky dokumentim do t’i 
shërbejë edhe uniformizimit të praktikave të ndërmarra për të korrigjuar parregullsitë e 
konstatuara. 
11. Mos dokumentimi i monitorimit të progresit të aktiviteteve mbi bazën e planeve të   
hartuara për të gjithë komponentët e këtij procesi për respektimin e afatit dhe cilësisë që 
kërkohej, ka sjellë mos evidentimin e problemeve, korrigjimin e tyre në kohë dhe për 
nxjerrjen e detyrave për proceset e ardhshme. 
Mos raportimi në Komisionin Qendror të Census i rasteve të refuzimeve për t’u regjistruar, 
mos trajtimi nga INSTAT në asnjë rast si kundërvajtje administrative dhe mos aplikimi i 
gjobave të parashikuara në ligjin për “Censusin e Përgjithshëm të Popullsisë dhe të Banesave 
Sociale”, kanë sjellë të ardhura të munguara në buxhetin e shtetit. 
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Të përcaktohen dhe implementohen procedura të qarta dokumentuese të problematikave të 
ndeshura, për të adresuar siç duhet zgjidhjet e tyre në të ardhmen. Ky dokumentim do t’i 
shërbejë edhe uniformizimit të praktikave të ndërmarra për të korrigjuar parregullsitë e 
konstatuara. 
Të nxirren përgjegjësitë për masat e munguara administrative dhe të trajtohen ato konform 
ligjeve në fuqi. 
12. KQR nuk është mbledhur sipas rregullores së miratuar (të paktën një herë në muaj). 
Mungojnë njoftimet e bëra nga Sekretariati për anëtarët e KQR, i cili duhet të përmbajë 
kohën, vendin e mbledhjes, rendin e ditës, si dhe materialet që do të shqyrtohen. Mungon 
gjithashtu protokolli i mbledhjeve dhe korrespondencat e mbajtura nga sekretariati i KQR. 
Një regjistër popullsie i përditësuar me të dhënat administrative dhe nga anketat e 
mëparshme, do të mundësonte realizimin e Censusit të popullsisë dhe banesave bazuar 
kryesisht në databazë, duke ulur koston dhe rritur cilësinë dhe saktësinë e të dhënave. Në këtë 
mënyrë mund të bëhej dhe kryqëzimi i të dhënave. 
13. Pyetësori për këtë anketë është hartuar nga INSTAT në bashkëpunim me ekspertët 
ndërkombëtarë, por nuk është i dokumentuar miratimi i tij.  
Anketuesit ishin planifikuar të përzgjidheshin të ndryshëm nga ata të Censusit (në respekt të 
parimit të pavarësisë statistikore të dy proceseve), por një numër mjaft i vogël anketuesish 
pjesëmarrës në Census janë angazhuar edhe në këtë anketë duke u caktuar në zona të 
ndryshme nga ato të Censusit. 
Anketa pas Census ka pasur një përgatitje të mirë dhe përgjithësisht është realizuar në mënyrë 
efektive dhe efikase. Anketa është menaxhuar mirë në terren me vëmendje të veçantë 
kushtuar detajeve të operacionit nga personeli i INSTAT dhe mbikëqyrësit. Kjo anketë u krye 
duke zbatuar standardet ndërkombëtare dhe masa e mosnumërimit të popullsisë është e 
pranueshme dhe përqindja e mosmbulimit është brenda kufijve të arritura dhe nga vende të 
zhvilluara. 
 
Përgjigjja e subjektit: Pati observacione të shumta nga ana e subjektit, për shkak se 
informacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit në fazën audituese nuk ishte i plotë. 
Observacionet nuk u pranuan edhe pasi u analizuan informacionet shtesë që shoqëronin 
observacionet. 
 
8. Shërbimi ushqimor spitalor 
Konteksti i auditimit: Auditimi i shërbimit ushqimor spitalor është i rëndësishëm, pasi 
ushqimi spitalor është pjesë thelbësore e trajtimit mjekësor të pacientëve, duke kontribuar në 
nevojat e tyre ushqyese, por edhe shpirtërore.  
Spitalet duhet të sigurojnë shërbim ushqimor të përshtatshëm, për të menaxhuar ndonjë risk 
udhqimor të mundshëm, për të përmirësuar kujdesin ndaj pacientëve dhe mirëqenien e tyre.  
Shpesh në spitale, identifikohet kequshqyerje e pacientëve, e cila shkakton pasoja të 
ndryshme, si: dobësim të strukturës muskulore, lëvizshmëri të kufizuar, vonesa në shërimin e 
plagëve, rritje të efekteve anësore të ilaçeve, infeksione, dehidratim, dëmtim të metabolizmit, 
apati, depresion, etj. Këto pasoja shoqërohen me efekte negative për sistemin aktual 
shëndetësor, si: zgjatje të periudhës së shtrimit të pacientëve, rritje e numrit të ri-shtrimeve të 
pacientëve, rritje të kostove, të kohës së stafit për çdo pacient, të komplikacioneve, përdorim 
më të lartë të medikamenteve, etj. 
Problematika e konstatuar në lidhje me ofrimin e këtij shërbimi në spitalet tona, nga e njëjta 
kompani, por me kosto që ndryshojnë rast pas rasti nga njëri spital në tjetrin e bën të 
rëndësishëm këtë auditim. 
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Mesazhi i auditimit: Ofrimi i shërbimit të ushqimit në spitalet e qytetit të Tiranës lë të për 
dëshiruar në drejtim të planifikimit, zbatimit dhe monitorimit të tij. 
 
Gjetje, konkluzione dhe rekomandime kryesore: 
1. Pas analizimit të bërë të gjithë situatës në të cilën ndodhet shërbimi ushqimor në spitalet 
tona, rezultoi se ky shërbim ishte i organizuar në forma të ndryshme si privatizim me kontrata 
shumëvjeçare në rastin e QSUT dhe Spitalit Ushtarak dhe në privatizime me kontrata një 
vjecare në spitalet SUOG “Mbretëresha Geraldinë” dhe Senatoriumi. i vetmi spital që e 
ofronte shërbimin ushqimor nga stafi i brendshëm i vetë spitalit, ishte SUOG “Koco 
Gliozheni”. Studimet e organizatave te kujdesit shëndetësor, tregojnë se këto të fundit i 
referohen me tepër privatizimeve afatgjata përkundrejt atyre afatshkurtra.  
Ministria e Shëndetësisë, të marrë masat për hartimin e një modeli të përgjithshëm privatizimi 
për shërbimin e ushqimit, për të gjitha spitalet, pasi përdorimi i një modeli të përgjithshëm 
privatizimi, në vend të atyre individuale do të sigurojë një këndvështrim më të ekuilibruar në 
planifikimin e fondeve dhe arritjen pas prokurimit të vlerës më të mirë të parave duke e bërë 
më efiçent këtë shërbim. 
2. Meqenëse të gjitha spitalet kanë nevojë për të njëjtin “Shërbim të ushqimit të pacientëve”, 
për të kontribuar në reduktimin e kohës se menaxhimit të nevojshëm për vlerësimet e 
ofertueseve individuale në nivel spitali, eliminimin e procedurave pafund për prokurimin e 
këtij shërbimi si dhe rritja e numrit te testimeve ne treg, ne te ardhmen kur të prokurohet, do 
te ulë kostot e vlerësimit,  
Miratimin nga Këshilli i Ministrave, për ngarkimin e MSH si organ qendror blerës, pasi për 
mendimin tonë blerja e përqendruar, do të ishte procedura më efiçente. Në këtë rast të gjitha 
spitalet t’i ngarkojnë MSH detyrën e organit qendror blerës për prokurimin e këtij shërbimi 
në emër dhe për llogari të tyre dhe ta udhëzojnë në përputhje me rregullat e prokurimit.  
3. Gjatë auditimit u vu re se në spitalin ushtarak edhe pse kostot e ushqimit ishin më të larta 
përfitimet afatgjata përfshijnë akses te shërbimeve me ide inovative dhe me mundësi me te 
mëdha për zgjidhje krijuese, për një periudhë të caktuar planifikim më i mirë i fondeve, 
eliminimin e procedurave të prokurimit disa herë në vit, cilësi e përmirësuar e shërbimit, 
kënaqësi me e madhe e pacientit, përmirësim i moralit të personelit spitalor, shërbime më të 
përgjegjshme. Zgjidhja e problematikës së hasur në spitalet tona në lidhje me planifikimin, 
çmimet e ndryshme të ushqimit të ofruar dhe zgjatja pafund e procedurave të prokurimit, do 
ishte : Marrëveshja kuadër qëllimi i së cilës është të vendosë kushtet e kontratave, që do të 
prokurohen gjatë një periudhe të caktuar kohore, veçanërisht ato që kanë lidhje me çmimin 
dhe aty ku është e përshtatshme, me sasitë e parashikuara.  
Ministria e Shëndetësisë pas kryerjes së procedurës së prokurimit ( të hapur, të kufizuar apo 
me negocim, me shpallje paraprake të njoftimit të kontratës), të lidhi një marrëveshje kuadër, 
me disa operatorë ekonomikë, me kohëzgjatje më tepër se katër vjet. Pjesëmarrja e më shumë 
operatorëve për shkak dhe të vendodhjes gjeografike të ndryshme të spitaleve do të siguroje 
vlerën më të mirë të parave si edhe do të nxisë sektorin privat të ofrojë më shumë propozime 
inovative dhe kosto efektive për shkak të rritjes së konkurrencës.  
4. Llogaritja e vlerës së kontratave para procesit të tenderimit, është një element shumë i 
rëndësishëm në prokurimin publik. Ky element i rëndësishëm është anashkaluar nga spitalet 
në fazën e planifikimit të fondeve për faktin se ato nuk kishin bërë studime në lidhje me 
shpenzimet direkt dhe indirekte dhe përllogaritjen e kostove reale për këtë shërbim. 
Në koston e ushqimit për dietë, ato ishin bazuar në kostot e ushqimit të aplikuara në QSUT, 
ndërkohë që vetë modeli i privatizimit të QSUT, ashtu siç u trajtua në seksionin 2.1, kishte 
problematikën e tij në procedurat e planifikimit  
Të dhënat bazë të shërbimit të ushqimit dhe informacionet mbi kostot, të analizohen nga 
strukturat e spitaleve dhe MSH për të siguruar që kostot e ushqimit të jenë të njëjta për të 
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gjitha spitalet. Informacionit më i detajuar dhe më i saktë do të bëjë të mundur një vlerësim 
më të saktë të kostove dhe përfitimeve të pritshme të procesit te privatizimit dhe në spitalet e 
tjera. 
5. Specifikimet teknike, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë 
të plotë shërbimin e ushqimit tek pacienti, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e 
të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Ato duhet të përshkruajnë qartë kërkesat 
e autoritetit kontraktor në lidhje me standardeve kombëtare, që mbështeten në ato 
ndërkombëtare. Në përshkrimin e specifikimeve teknike duhet të shënohen, edhe ato për 
furnizimin e mallrave nga furnitorët tek kompania, që do të kryejë këtë shërbim.  
MSH të ngrejë një grup me përfaqësues nga ministria dhe spitalet të cilët në bashkëpunim, të 
hartojnë specifikime teknike qe do te përbejnë bazën e dokumenteve standarde për testimin e 
tregut me qëllim përllogaritjen e vlerës së ardhshme të kontratës mbi bazën e së cilave do të 
përzgjidhen kompanitë.  
6. Sipas perceptimit tonë, performanca e shërbimit të ushqimit, pra kontrolli cilësisë së 
ushqimit të servirur tek pacienti, nuk është bërë në asnjë nga spitalet publike të Tiranës, pasi 
nuk ekzistojnë mjetet e duhura për të realizuar kontrollin e cilësisë së ushqimit dhe as vullneti 
i spitaleve për të realizuar këtë kontroll. Hartimi i indikatorëve të performancës është një 
pjesë shumë e rëndësishme e menaxhimit te performancës dhe përdorimi i tyre do të 
mundësojë krahasimin ndërmjet shërbimeve në spitale të ndryshme dhe do të lejojë 
identifikimin e shërbimit të ushqimit me performancë të ulët apo spitalet me shërbim më të 
mirë. Gjithashtu mungesa e mjekut dietolog, ka sjellë mos monitorimin e shërbimit të 
ushqimit të gatuar për sa i takon të cilësisë, sasisë dhe vlerave nutriconale (proteina, 
karbohidrate, yndyrna = Kcal) të përcaktuara në dietën sipas diagnozës 
Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me spitalet të kryejë hartimin e indikatorëve te 
performances. Është shumë e rëndësishme nevoja e hartimit dhe përdorimit të këtyre 
indikatorëve, e konkretisht : Numri i vakteve për pacientë në ditë, Personeli për vakt, Kostoja 
totale për pacient në ditë, Kostoja neto për pacient në ditë, Parashikimi kostos për pacient në 
ditë, Kostoja e personelit për pacient në ditë, Shpërdorimi i ushqimeve për pacient në ditë, 
Pikët e grumbulluara nga studimet për kënaqësinë e pacienteve, Ankesat për pacient në ditë, 
Kontroll periodik të përcaktuar për ushqimin, Kontroll periodik për monitorimin, Mjek 
dietolog në të gjitha spitalet. 
Indikatorët e Performancës, të bazohen në rezultatet e marra nga pyetësorët për kënaqësinë e 
pacientit dhe stafit dhe të përfshihen në vlerësimin e standardeve të cilësisë që duhet të 
arrihen duke bërë të mundur praninë jo vetëm të tregueseve sasiore por dhe të atyre cilësore. 
7. Duke ju referuar përvojave ndërkombëtare për këtë lloj shërbimi, si ato të Anglisë dhe 
të spitalit privat Hygeia, nga krahasimet e bëra rezulton se në Spitalet tona mungojnë 
Rregullore për sigurinë e ushqimit, Hartim dhe rotacion i menusë, Shpërdorimi i ushqimit dhe 
kërkesat e veçanta dietike, Standardet e cilësisë dhe të shërbimit, Parametrat e performancës 
dhe kontrollit. 
Përdorimi i indikatorëve të performancës, si një nga masat për të përcaktuar standardet e 
shërbimit të kërkuara në kontratat e rishikuara, do te bëjnë të mundur që këto standarde te 
kuptohen nga të gjitha palët dhe do jenë lehtësisht të matshme dhe të monitorueshme.  
Këto standarde mund të përfshijnë : Ciklin e menusë, Mundësi zgjedhje për pacienti, 
Shpërndarja e ushqimit në 5 vakte, Përmbajtja ushqimore, Kënaqësia e pacientit dhe stafit, 
Ankesat dhe Shpërdorimi i ushqimit. 
Gjithashtu, nga intervistimet e bëra në spitalet private, rezultoi se në spitalin Hygeia dieta e 
plotë përmbante 5 vakte dhe kushtonte 1400 lekë. (mëngjes, paradreke, drekë, paradarkë dhe 
darkë) ndërkohë në spitalin ushtarak, i cili ka edhe koston më të lartë të këtij shërbimi, dieta e 
plotë përmban 3 vakte (mëngjes, drekë, darkë) dhe kushton 903 lekë. 
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Në planin e dietave të rishikuara të përfshihet edhe numri prej pesë vaktesh që duhet tí 
serviren pacientëve, sipas të gjitha praktikave më të mira në këtë fushë. 
8. Menaxhimi efektiv i kontratës është çelësi për te arritur përmirësim te vazhdueshëm te 
performancës në kontratat e privatizimit krahas monitorimit të performancës për të 
përmbushur objektivat kontraktuare. Ndërkaq duhet të theksojmë se kyçi i suksesit në 
menaxhimin e një kontrate janë specifikimet teknike dhe dokumentacioni i kontratës te cilat 
lejojnë një marrëdhënie produktive bazuar ne një komunikim te mire dhe besim te dyanshme. 
Monitorim i vazhdueshëm, Specifikime që detajojnë dhe përcaktojnë qartë indikatorët e 
performancës, Vlerësim i vazhdueshëm i performancës, Raportim i përditësuar, Përdorim i 
indikatorëve të performancës 
9. Në të gjitha spitalet, nuk ekzistonin kritere apo udhëzime formale për monitorimin e 
cilësisë, dhe megjithëse në kontratë, nuk ka klauzola për këto procedura, vihet re se ka patur 
raportime për performancë jo të mirë nga kontraktori. 
Nisur nga rëndësia kritike që ka trajtimi i rasteve kur raportohet cilësi jo e mire duke bere te 
mundur përmirësimin e standardeve sa me shpejt qe te jete e mundur,  
Përfshirjen në kontratë të një klauzole për të përcaktuar penalitete në rastin e ankesave nga 
pacientët për mospërmbushjen e detyrimeve nga ana e kontraktorëve. 
10. Vlerësimi efektiv i kontraktorit në përmbushjen e detyrimeve të tij, do te beje te 
mundur plotësimin e standardeve te kërkuara dhe do evidentoje ne kohe një performance jo te 
mire.  
Një vlerësim të vazhdueshëm të kontraktorit gjatë gjithë kohe -zgjatjes se kontratës 
përkundrejt kërkesave të përcaktuara si një vlerësim, për te pare nëse po përmbushen 
objektivat përfundimtare. 
Në këtë rast rekomandohet qe ekipi përgjegjës për menaxhimin e kontratës duhet te 
regjistroje me shkrim te gjithë problematiken e hasur me kontraktorin, përshirë këtu proces 
verbalet e takimit dhe faturat. Gjithashtu duhen bere rregullisht dhe inspektime për të siguruar 
përputhshmëri me çdo legjislacion të aplikueshëm, kushtet e kontratës dhe kërkesat e cilësisë. 
11. Për të patur një performancë sa ma të mirë të kryerjes së shërbimit të ushqimit, 
dokumentet aktuale të kontratave të cilat ishin pothuajse të njëjta, sipas mendimit tonë duhen 
përmirësuar dhe në hartimin e marrëveshjes kuadër rekomandojmë dhe shtimin e 
klauzolave të mëposhtme: 
 Kontraktori duhet të ketë përgjegjësi në lidhje me stafin dhe nëse është e nevojshme, AK 

mund të kërkojë refuzim apo largim të stafit të papërshtatshëm. 
 Të përcaktohen më shumë përgjegjësi për kontraktorin ne lidhje me higjienën dhe shëndetin 

e stafit. 
 Në angazhimin për të realizuar shërbimin, AK, duhet te sigurohet nëse kontraktori i ka 

marrëveshjet e duhura për menaxhimin e riskut veçanërisht në lidhje me furnitorët. 
 Në lidhje me kontrollin dhe supervizimin e stafit, autoriteti kontraktor të ketë autoritetin për 

të zgjedhur Menaxherin e Kontratës së Kontraktorit 
 Kontraktori nuk mund të delegojë asnjë pjesë të kontratës pa aprovimin e AK 
 Kontrataktori nuk mund të nënkontraktoje asnjë pjesë të kontratës pa miratimin e AK 
 Sanksione financiare pra penalitete duhet të aplikohen për performancë jo të mire. 
 Kontraktori duhet të përmbushë të gjitha detyrimet për mbrojtjen e ambjentit. 

12. Përveç studimit të ndërmarrë nga Drejtoria e QSUT, për ndryshimin e dietave të 
pediatrisë në vitin 2003, nuk është marrë asnjë iniciativë nga spitalet e tjera për përmirësimin 
dhe përshtatjen e dietave në përputhje me praktikat më të mira. 
MSH të ndërmarrë iniciativën për ndryshimin e urdhrit nr. 28, datë 09.02.1998 duke marrë në 
konsideratë praktikat më të mira me synim ofrimin e një shërbimi ushqimor efektiv për 
pacientët. 
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13. Pavarësisht se, urdhri nr. 28, i miratimit të dietave ishte përdorur nga të gjitha spitalet, 
ekzistonin dhe parashikime që mjekët dietologë mund të përgatisnin dieta të veçanta për 
pacientet me më tepër se një diagnozë, të cilit nuk ishin përfshirë në këtë plan. Për këto lloj 
dietash nuk kishte klauzola të veçanta as në kontratën me sipërmarrësin. 
Dietat specifike të hartuara nga mjekët dietologë ndër vite, të miratohen nga strukturat 
përkatëse të spitaleve dhe të përfshihen në planin e rishikuar të dietave.  
“ 
14. Edhe pse QSUT-së, nuk i ka munguar eksperienca e mëparshme për planifikimin e 
fondeve për ushqimin, ajo kishte planifikuar dhe llogaritur vlerën e kontratës vetëm për një 
vit dhe jo në shumën e plotë të pagueshme pa TVSH, për gjithë periudhën e zgjatjes së saj 
prej 7 vjetësh.  
Në planifikimin e fondeve dhe përllogaritjen e vlerës së kontratës së ardhshme, QSUT-ja 
duhet të marrë parasysh shumën e plotë të vlerësuar për tu paguar duke përfshirë çdo formë 
rinovimi të kontratës 
15. Të drejtën për të kryer kontrolle në lidhje me higjienën në ambientet e kuzhinës, 
personelit dhe produkteve ushqimore që do të shërbehen, për të siguruar ushqim të sigurt, të 
freskët dhe të mbrojtur nga kontaminimet përveç stafit të spitaleve, e kanë edhe Autoriteti 
Shëndetësor Rajonal (ASHR) dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU). Të dy këto 
institucione kanë kryer të njëjtat kontrolle në lidhje me kushtet higjeno sanitare të ushqimit si 
: pajisjen e punonjësve me libreza shëndetësore, depistime për shkallë pastërtie të mjeteve 
apo duarve të punonjësve si dhe depistim për shkallë pastërtie në ushqim të gatshëm. ASHR, 
vetëm me kërkesë të operatorëve të biznesit, ka analizuar mostrat për profilaksi, nga 
laboratorët e saj, ndërkohë që me daljen e ligjit të ushqimit, me përjashtim të rasteve të 
epidemive, analizat fiziko kimike e bakteriologjike të produkteve ushqimore, kryheshin nga 
AKU e cila për një periudhë 3 vjeçare; kishte kryer gjithsej 7 kontrolle pra mesatarisht 1 
kontroll në vit për secilin nga dy subjektet private  
Në asnjë nga kontrollet e kryera, ajo nuk ka marrë mostra dhe analizuar përbërësit ushqimore, 
duke mos mbajtur parasysh riskun e lartë që paraqet siguria ushqimore, për faktin se i 
adresohet një numri të madh pacientësh, për të cilët, kjo siguri ushqimore, është e 
rëndësishme pasi lidhet me kostot e zgjatjes së periudhës së shtrimit të pacientëve, rritjen e 
numrit të ri shtrimeve që mund të shoqërohen me rritjen e komplikacioneve dhe përdorim më 
të lartë të medikamenteve.  
Bashkëveprimin ndërmjet MBUMK dhe MSH për qartësimin e kompetencave dhe 
funksioneve të sanksionuara në ligjet e funksionimit të dy institucioneve AKU dhe ASHR me 
qëllim shmangien e dublikimit të detyrave funksionale të tyre në lidhje me kontrollin e 
sigurisë së ushqimit. 
 
Përgjigjja e subjektit: Në këtë auditim, observacionet u përcollën nga subjektet private të 
ofrimit të shërbimit dhe jo nga entet shtetërorë përgjegjëse. Observacionet nuk u morën në 
konsideratë. 
 
9. Ndarja administrative-territoriale në Republikën e Shqipërisë 
Konteksti i auditimit: Ndarja administrative – territoriale ka një interes të lartë publik dhe 
impakt social. Mungesa e investimeve të disa NJQV të nivelit të parë ka sjellë moszhvillim 
ekomomiko – social të zonave respektive. Një reformë e suksesshme e ndarjes administrative 
territoriale është parakusht për integrimin dhe marrjen e fondeve nga BE-ja, gjithashtu 
ndihmon në realizimin dhe përmbushjen e misionit të Kartës Evropiane për Autonominë 
Vendore. Me anë të këtij auditimi kemi paraqitur ecurinë e NJQV të nivelit të parë dhe nëse 
decentralizimi ka qenë i suksesshëm për qarqet Berat, Kukës dhe Tiranë. Mënyra e 
organizimit dhe e funksionimit të qeverisjes vendore, gjithashtu dhe marrëdhëniet që ato kanë 
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me pushtetin qendror janë të përcaktuara në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe ligjit 
nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, i 
ndryshuar. Në këtë panel rregullator janë dhënë treguesit e procesit të decentralizimit të 
pushtetit qendror nga ai vendor, njëkohësisht është përcaktuar autonomia dhe vetëqeverisja 
vendore. Decentralizmi është një proces, ku autoriteti dhe përgjegjësia për funksione të 
caktuara transferohet nga pushteti qendror në njësitë e qeverisjes vendore. 
 
Mesazhi i auditimit: “Ndarja aktuale administrative – territoriale ka sjellë ngadalësim në 
zhvillimin vendor dhe vartësi të NJQV ndaj të ardhurave nga buxheti i shtetit. Shqipërisë i 
nevojitet ndarje e re administrative – territoriale duke u bazuar në kritere të qarta, me synim 
rritjen e efiçencës dhe efektivitetit të NJQV në realizimin e objektivave për rritjen e 
shërbimeve në mënyrë sa më cilësore ndaj komunitetit.” Për këtë qëllim, të realizohet një 
studim i plotë nga Ministria e Çështjeve Vendore, Ministria e Brendshme, Ministria e 
Financave dhe ekspertë të fushës për ndarjen e re administrativo-territoriale që të vazhdojë 
me procedurat për hartimin dhe propozimin e projekt ligjit të nevojshëm, duke respektuar 
Kushtetutën, dispozitat e ligjit për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore dhe 
Kartën e Autonomisë Vendore. Për të arritur tek një variant konkret propozimi nevojitet 
punë me mjaft detaje dhe një procedurë që shtrihet gjerë në bazë, në bashki apo komuna 
duke përfshirë të gjithë strukturat dhe institucionet e interesuara, gjë që kërkon një angazhim 
mjaft të veçantë, kohë dhe specialistë të kualifikuar e sidomos angazhim institucional dhe të 
paanshëm politikisht.”  
 
Gjetje, konkluzione dhe rekomandime kryesore: 
Ndarja administrative–territoriale aktuale ka sjellë ngadalësim në zhvillimin vendor dhe 
varësi të NJQV-ve ndaj të ardhurave nga buxheti i shtetit. Një ndarje e re territoriale 
Administrative–Tokësore në Republikën e Shqipërisë është një domosdoshmëri dhe prioritet, 
duke u bazuar në kritere të qarta e funksionale, me synim rritjen e efiçencës dhe efektivitetit 
të NJQV në realizimin e objektivave për rritjen e shërbimeve në mënyrë sa më cilësore ndaj 
komunitetit. 
Gjetjet dhe konkluzionet e rezultuara nga ky auditim, të rikonfirmuara në mënyrë të pavarur 
nga studimet qeveritare, organizatave joqeveritare dhe qëndrimet e opinionet e palëve të tjera 
të interesit, do të jenë një input i vlefshëm në studimin mbarë-kombëtar që ka iniciuar 
Ministria e Çështjeve Vendore në kuadër të reformës administrative.  
Për arritjen dhe konkretizimin e këtij studimi kërkohet konsultim i vazhdueshëm me ekspertë 
të fushave të ndryshme dhe eksperiencën më të mirë Evropiane të realizuar në vitet e fundit 
dhe kryesisht atë të realizuar nga Danimarka. 
Realizimi i ndarjes së re territoriale administrative-tokësore të bazohet në ekonomicitetin, 
efiçiencën dhe efektivitetin e programeve qeveritare. Për këtë rekomandohet procesi i 
“bashkimit vullnetar”, si dhe është shumë i nevojshëm fakti i një marrëveshjeje ndërmjet 
forcave kryesore politike për të realizuar ribashkimin e NjQV me një kufi minimum prej 
10.000 banorësh për Komuna dhe 15.000 banorësh për Bashki, duke negociuar dhe vendosur 
edhe kufijtë e rinj ndërmjet njësive të reja lokale. 
Krahas objektivit kryesor të reformës, objektiv i rëndësishëm duhet të jetë edhe adaptimi i 
shërbimeve publike lokale në përputhje me rritjen e kërkesave të banorëve lokale dhe 
taksapaguesve.  
Me kalimin e viteve kërkesa për shërbime publike është rritur dhe si e tillë komunat/bashkitë 
e vogla nuk mund të garantojnë sasinë dhe cilësinë e këtyre shërbimeve.  
E rëndësishme është që të studiohen mbi bazë kriteresh të qarta si njësitë vendore që nuk janë 
efektive dhe duhet të shkrihen, ashtu edhe mundësitë e bashkimit të tyre me njësi të tjera.  
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Në këtë rast studimi, bazuar në rekomandimet e KLSH-së, mund të mbahet parasysh që 
efiçiencën ta masim me indikatorë të tillë si:  
 Madhësia, numri i banorëve shoqëruar me tendencën e lëvizjes së popullsisë; 
 Menaxhim efektiv, ku duhet të përfshihet raporti i shpenzimeve administrative ndaj totalit  

të shpenzimeve (%);  
 Të ardhura të veta përkundrejt buxhetit total;  
 Numri i bizneseve për njësi dhe llojshmëria e tyre; 
 Garantim i shërbimeve, ku të paraqitet numri i organizmave për shërbimet dhe i 

institucioneve, shtrirja e rrjetit social kulturor, shtrirja e infrastrukturës, etj. 
Gjithashtu në momentin e përcaktimit të bashkimit të njësive vendore duhet pasur parasysh: 
faktori gjeografik si zhvillohet, shtrirja e infrastrukturës sa e mundëson bashkimin, e 
shoqëruar kjo me mundësitë për të garantuar shërbimet publike, dendësia e popullsisë nëse 
krijon probleme, me synim krijimin e uniteteve tradicionale-historike kompakte dhe të 
qëndrueshme. Për këtë të fundit mirë është që të ketë një analizë historike, gjeografike dhe 
shoqërore të njësive të mundshme për t’u përfshirë në ndryshimet e ndarjes administrative. 
Bashkimi vullnetar do të jetë gjithmonë më i suksesshëm, siç ka ndodhur me rastin e 
bashkimit të komunave Bushat dhe Barbullush në Shkodër, i vetmi rast mbas legjislacionit të 
fundit në fuqi. Prandaj ndryshimet në ndarjen administrative duhen bërë me një vlerësim 
maksimal të kushteve dhe problemeve sociale.  
Në rast se nga ana e NjQV-ve nuk konkludohet se do të kryhet ky bashkim, atëherë pushteti 
qendror duhet të vendosë me ligj për përfundimin e procesit dhe ndarjen e re administrative. 
Qëllimi i këtij studimi do të jetë mbështetja dhe reformimi i sistemit të gjitha shërbimeve ndaj 
komunitetit, për të siguruar cilësi dhe standarde bashkëkohore në nivel lokal të këtyre 
shërbimeve ndaj taksapaguesve. 
Objektivi kryesor i procesit të bashkimit dhe shkrirjes do të jetë përmirësimi i cilësisë së 
shërbimeve lokale, duke u siguruar që NjQV-të e reja mund të përmbushin këto përgjegjësi 
ndaj komunitetit të tyre.  
 
Në përfundim: 
Të realizohet një studim i plotë nga Ministria e Çështjeve Vendore, Ministria e Brendshme, 
Ministria e Financave dhe ekspertë të fushës për ndarjen e re administrativo-territoriale që të 
vazhdojë me procedurat për hartimin dhe propozimin e projekt ligjit të nevojshëm, duke 
respektuar Kushtetutën, dispozitat e ligjit për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes 
Vendore dhe Kartën e Autonomisë Vendore. Për të arritur tek një variant konkret propozimi 
nevojitet punë me mjaft detaje dhe një procedurë që shtrihet gjerë në bazë, në bashki apo 
komuna duke përfshirë të gjithë strukturat dhe institucionet e interesuara, gjë që kërkon një 
angazhim mjaft të veçantë, kohë dhe specialistë të kualifikuar e sidomos angazhim 
institucional dhe të paanshëm politikisht. 
Me përfundimin e këtij studimi duhet të argumentohet dhe llogaritet ulja e shpenzimeve 
administrative, për efekt page nga pakësimi numerik në total i numrit të punonjësve në 
administratë dhe numri i këshilltarëve që do reduktohen, madje shoqëruar kjo edhe me 
mundësi për thithjen e kuadrove më të kualifikuar, për çdo vit buxhetor në saj të bashkimeve 
që mendohet të realizohen, kjo do të jetë bindëse për ligjvënësit dhe taksapaguesit. 
Bazuar në rezultatet e dala nga auditimi i kryer në Qarqet Berat, Kukës dhe Tiranë rezulton se 
në NjQV me numër të madh popullsie organizohen dhe drejtohen me më pak specialistë se sa 
ato me numër të vogël, nga të dhënat del se sa më e madhe të jetë NJQV nga numri i 
popullsisë aq më i vogël është numri i personelit që shërben për 1.000 banorë. Kështu 
eksperienca më e mirë është Tirana ku mesatarisht ka personel 2 veta për 1.000 banorë, 
Berati 2,7 veta për 1.000 banorë dhe Kukësi 5,5 veta për 1.000 banorë. Ulja e numrit të 
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administratës në raport me numrin e banorëve tregon efiçiencën e personelit dhe uljen e 
shpenzimeve administrative.  
Nisur nga rezultatet e auditimit të realizuar në këto 3 qarqe në mbështetje të Kushtetutës 
nenet 108-115, Karta Europiane e Autonomisë Vendore dhe Ligjit 8.652, datë 31.7.2000 “Për 
Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore rekomandojmë:  
        
1. Në studimin që po realizohet të bashkëpunohet dhe te merren parasysh mendimet dhe 
sugjerimet e shoqatave të bashkive dhe komunave, ekspertët të fushës, shoqëria civile, OJF, 
çdo palë tjetër e interesuar dhe mirëkuptimin ndërmjet forcave kryesore politike për 
ndërmarrjen e një reforme të gjerë në ndarjen territoriale. 
2. Të inkurajohet mundësia e bashkimit vullnetar të NJQV të nivelit të parë me numër 
popullsie të vogël të bashkohen me njëra-tjetrën duke marrë për bazë pozitën gjeografike, 
fqinjësinë e mirë dhe në përputhje me kulturën, traditën e interesat ekonomiko-sociale me 
synim rritjen e efiçencës në realizimin e investimeve në zbatim të funksioneve të veta. Ndarja 
aktuale administrative duket qartë se nuk ka qenë e suksesshme, pasi NjQV kërkojnë 
mbështetje ekonomike nga pushteti qendror për të vazhduar veprimtarinë e tyre. Kjo situatë 
tregon qartë diferencat që ekzistojnë ndaj komunave e bashkive, për zbutjen e tyre kërkohet 
një efiçiencë e madhe administrimi të brendshëm. Rezultatet e deri tanishme tregojnë se nuk 
është arritur nga asnjë komunë apo bashki me numër të vogël popullsie dhe si e tillë është 
domosdoshmëri ky bashkim.  
3. Në studimin që po realizohet të merren në konsideratë: 
 numri minimal i popullsisë për çdo komunë që do të krijohet të jetë jo më pak se 10 

000 banorë, ndërsa për bashkitë jo më pak se 15.000 banorë, pasi nga ndarja aktuale 
administrative rezulton që 48,5% e komunave kanë një popullsi nën 5.000 banorë dhe 32% e 
tyre kanë një popullsi që varion nga 5.001 – 10.000 banorë.  
 gjendje ekonomiko financiare jo të mjaftueshme për kryerjen e investimeve me 

karakter social, kulturor e sportiv, për çdo njësi vendore.  
 faktorët historikë, gjeografikë dhe shoqërorë të njësive vendore që do të krijohen nga 

bashkimi,  
 në njësitë vendore, të cilat si pasojë e bashkimit kanë në juridiksionin e tyre territore 

të mëdha apo numër popullsie të madhe, të organizohen në nën/njësi vendore në varësi të 
NjQV.  
 mbështetur në eksperiencat më të mira të vendeve europiane deficiti buxhetor që 

krijohet nga mungesa e të ardhurave të mos kalojë 40% të totalit të buxhetit të NjQV.  
 harta administrative ligjore. të përcaktohen qartë kufijtë e fshatrave, komunave, 

bashkive dhe rajoneve, etj.  
 vendosja e kritereve për uljen e shpenzimeve administrative, pasi ndarja territoriale 

administrative aktuale ka sjellë diferencime në drejtim të shpenzimeve administrative në 
raport me totalin e shpenzimeve.  
 vendosja e kritereve për uljen e numrit të personelit të NJQV me popullsi të vogla 

duke reduktuar numrin e personelit në 2 punonjës për 1.000 banorë, pasi llogaritje e 
ngarkesës për 1.000 banorë është tregues i drejtpërdrejtë në përcaktimin e kostos 
administrative që çdo njësi vendore ka nevojë për një minimum administrativ për t’u 
vetëqeverisur.  
4. Në studimin që po kryhet të kihet parasysh mundësia e riorganizimit të Qarqeve në 
Rajone, Ky riorganizim të ketë si kriter që çdo Rajon të ketë numri i popullsisë jo më pak se 
700.000 banorë si dhe vija ndarëse e çdo rajoni të jenë basenet e lumenjve. 
      
Përgjigjja e subjektit: Të gjitha subjektet e audituara shprehën dakordësinë në parim për 
gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e këtij auditimi. 



RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 

297 
 

10. Shërbimi parashkollor 
Konteksti i auditimit: Ky auditim performance ka në qendër të vëmendjes shërbimin 
parashkollor, duke analizuar problematikën aktuale dhe instrumentat që strukturat shtetërore 
kanë në dispozicion për të përmirësuar situatën.  
Sot fëmija konsiderohet një subjekt aktiv që përfshihet në bashkëveprimin e vazhdueshëm me 
bashkëmoshatarët, të rriturit dhe mjedisin social dhe kulturor ku bën pjesë. Ky përfytyrim për 
fëmijën kushtëzon tiparet karakteristike që duhet të kenë institucionet parashkollore. 
Institucionet, shërbimet dhe qendrat përgjegjëse për kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve, duhet 
të veprojnë në përputhje me standardet përkatëse në fushën e sigurisë, shëndetit, numrit dhe 
aftësive të personelit në dispozicion. 
Shërbimi parashkollor përballet me sfida të shumta dhe problematika të larmishme, duke 
filluar që nga aksesi i kufizuar në kopshte dhe çerdhe, e deri tek cilësia e diskutueshme e 
shërbimeve që ato ofrojnë. Kjo situatë mund të ketë disa pasoja negative. Në aspekt afatgjatë, 
nëse prindërit do të detyrohen të zgjedhin midis rritjes së fëmijëve dhe punësimit të tyre, kjo 
mund të ketë ndikim në zhvillimin social dhe edukimin e brezave të ardhshëm. Në aspekt më 
afatshkurtër, kjo është një situatë e cila ka ndikim në tregun e punës dhe zhvillimin ekonomik 
të një vendi. Këto aspekte janë shumë të rëndësishme dhe prandaj u ndërmor ky auditim, 
duke u fokusuar në aspektet strukturore të shërbimit parashkollor, të cilët janë të matshëm 
dhe përcaktohen nga një kuadër rregullator i caktuar.  
 
Mesazhi kryesor i auditimit është: “Edhe pse është bërë shumë në drejtim të hartimit të 
standardeve sasiore dhe cilësore, përkujdesja ndaj fëmijëve të kopshteve dhe çerdheve nuk 
është e mjaftueshme.” 
 
Gjetje, konkluzione dhe rekomandime kryesore: 
1. Në mbështetje të objektivave të saj strategjike dhe duke mbajtur në konsideratë 
Objektivat Zhvillimorë të Mijëvjeçarit të OKB, MAS të konsiderojë përfshirjen e nxënësve 5-
6 vjeçarë në arsimin e detyruar me synim rritjen e aksesit në arsimin parashkollor. Ky 
shërbim mund të ofrohet në kopshte ose në klasat përgatitore pranë shkollave 9-vjeçare, nëse 
këto të fundit janë të konceptuara sipas standardeve të kopshtit. 
2. MAS dhe Bashkia e Tiranës, në kushtet e kapaciteteve të kufizuara, të implementojnë 
një sistem regjistrimi në institucionet publike parashkollore i cili i jep prioritet pranimit të 
fëmijëve nga familjet në gjendje ekonomike nën mesataren, si një masë afatshkurtër për të 
reduktuar momentalisht kërkesën e tepërt. 
3. MAS nëpërmjet mekanizmave të përshtatshme, të intensifikojë politikat inkurajuese 
ndaj kopshteve private, si një alternativë efektive për zgjerimin e kapaciteteve dhe reduktimin 
e diferencës kërkesë-ofertë për shërbimin parashkollor. 
4. MAS dhe Bashkia e Tiranës, të marrin në konsideratë kërkimin e burimeve alternative 
të financimit për shërbimin parashkollor, siç mund të jetë nxitja e partneritetit me donatorët 
vendas apo të huaj. 
5. Instrumentet vendore të planifikimit, duhet të vlerësojnë nivelet e ardhshme të 
popullsisë, nëpërmjet studimit të kushteve dhe tendencave aktuale të urbanizimit të Tiranës, 
me qëllim plotësimin e nevojave me infrastrukturë parashkollore për njësitë bashkiake të cilat 
kanë numrin më të lartë të fëmijëve 0-6 vjeç. 
6. Plani i ri i Përgjithshëm Rregullues i Tiranës, duhet të marrë parasysh kërkesën e lartë 
për shërbimin parashkollor, duke përcaktuar sheshe të përshtatshme për ndërtimin e 
kopshteve dhe çerdheve të reja, si në periferinë e qytetit ashtu edhe pranë qendrës së Tiranës, 
ku dendësia e popullsisë është rritur ndjeshëm. 
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7. Duke synuar një zgjidhje më afatgjatë për infrastrukturën e munguar të shërbimit 
parashkollor, Bashkia e Tiranës të konsiderojë mundësinë e integrimit të kopshteve dhe 
çerdheve në katet e para të ndërtesave të reja. 
8. Bashkia e Tiranës të marrë masa për të zhvendosur kabinën elektrike dhe shtyllat e 
tensionit të lartë larg territorit të kopshtit Sauk, duke i kushtuar rëndësinë e duhur sigurisë dhe 
jetës të fëmijëve. 
9. QEZHEF të konsiderojë mundësinë për të publikuar shumën totale që do të 
prokurohet për ushqimin, pa detajuar vlerën për secilin lot por vetëm sasitë e nevojshme. Në 
këtë mënyrë, do të mund të arrihet vlera më e mirë e parave, pasi praktika e publikimit të 
fondit limit për çdo lot orienton operatorët drejt çmimeve.    
10. Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me ASHR të shqyrtojë mundësinë për të kryer një 
shpërndarje të studiuar të burimeve njerëzore që mbulojnë shërbimin shëndetësor në kopshte 
dhe çerdhe, në mënyrë të tillë që ky shërbim të jetë i pranishëm edhe në 16 kopshtet dhe 5 
çerdhet ku aktualisht mungon. 
11. QEZHEF, të shqyrtojë mundësinë për të modifikuar planin e punës së psikologëve 
dhe punonjësve socialë, duke i ndarë ata sipas njësive bashkiake, me qëllim që një psikolog 
dhe një punonjës social të jenë të fokusuar gjithmonë në të njejtat çerdhe. 
12. DAR Tiranë të optimizojë shpërndarjen e psikologëve në kopshte, duke mbajtur në 
konsideratë numrin e fëmijëve të regjistruar në çdo kopsht si dhe duke i kushtuar rëndësi 
kopshteve me numrin më të lartë të fëmijëve me nevoja të veçanta. 
 
Përgjigjja e subjekteve: Të gjitha subjektet e audituara shprehën dakordësinë për gjetjet, 
konkluzionet dhe rekomandimet e këtij auditimi. 
 
11. Menaxhimi i pajisjeve mjekësore në QSUT 
Konteksti i auditimit: Spitalet publike mbajnë një rrjet të gjerë të pajisjeve mjekësore, duke 
filluar nga artikuj të vegjël që kushtojnë relativisht lirë, e deri tek më të mëdhenjtë që janë 
kompleksë dhe kushtojnë shtrenjtë, disa miliona apo miliarda lekë.  
Në fund të vitit 2012, vlera kontabël e pajisjeve mjekësore të mbajtura vetëm në QSUT, ishte 
rreth 5,7 miliardë lekë. Kjo vlerë përfaqësonte 57% të aktiveve afatgjata të të gjithë QSUT.  
Burimi kryesor i financimit për pjesën dërrmuese të kësaj vlere ka qenë buxheti i shtetit dhe 
institucionet financiare ndërkombëtare. Po kështu, një burim tjetër mjaft i konsiderueshëm 
janë edhe ndihmat apo donacionet nga spitalet simotra të vendeve të tjera, shoqatat 
humanitare, institucionet fetare, etj. 
 
Mesazhi kryesor i auditimit është: “QSUT nuk mban dokumentacion të plotë dhe të saktë 
për pajisjet nën zotërim, si edhe nuk bën një planifikim të kujdesshëm për blerjen dhe vënien 
në funksionim të pajisjeve të reja, që kapin vlera monetare shumë të mëdha.” 
Gjetje, konkluzione dhe rekomandime kryesore: 
1. QSUT mban një rrjet të gjerë të pajisjeve mjekësore, afërsisht 3.000 të tilla, duke 
filluar nga artikujt e vegjël e deri tek më të mëdhenjtë dhe kompleksë. Inventarizimi fizik i 
fundit i pajisjeve mjekësore është bërë në fund të vitit 2008 dhe vlera kontabël e tyre ka qenë 
3.077.000.951 lekë. Në vitet e mëpasme nuk është kryer inventar fizik, në një kohë që vlera 
kontabël e tyre, në fund të vitit 2012, është rritur në 5.700.000.000 lekë dhe përfaqëson rreth 
57 % të vlerës së aktiveve afatgjata të të gjithë QSUT-së . 
2. Gjendja kontabël për këtë periudhë, për shkak të moskryerjes së inventarëve fizikë, 
nuk mund të pasqyrojë saktësisht lëvizjen e pajisjeve mjekësore si: vlerat e blerjeve, të 
dhurimeve, të nxjerrjeve jashtë përdorimit, të kalimeve kapitale, të shitjeve të mundshme, si 
dhe mungesat apo tepricat që mund të rezultonin nga kryerja e inventarëve fizikë. 
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3. Një problem tjetër i pajisjeve mjekësore, sidomos për artikujt e vegjël që kushtojnë 
relativisht lirë, është se ato janë të vjetëruara dhe të trashëguara nga ish-vendet socialiste të 
Europës Lindore dhe Kina. Pjesët e këmbimit për to shpesh nuk janë më të disponueshme.  
4. Për vite me radhë, në QSUT janë dhuruar pajisje mjekësore të përdorura, por edhe të 
papërdorura, nga spitalet simotra të vendeve të tjera, shoqatat humanitare, institucionet fetare, 
etj. Vlera kontabël e këtyre ndihmave për periudhën objekt auditimi, është rreth 
1.381.962.996 lekë.  
Dokumentacioni shoqërues dhe justifikues i mbajtur për këto dhurime linte për të dëshiruar, 
pasi pritej vetëm një fletë hyrje për magazinë, e cila shoqërohej vetëm me një procesverbal 
kolaudimi, i cili përshkruante në mënyrë të vakët të dhënat teknike të pajisjes së dhuruar.  
5. Një tjetër problem i hasur është dhe vjetërsia e këtyre pajisjeve të dhuruara dhe cilësia 
e tyre e dobët dhe për këtë arsye ka vështirësi në gjetjen e pjesëve të këmbimit dhe 
materialeve të konsumit. Për pasojë, paraqiten vështirësi edhe për mirëmbajtjen e tyre.  
6. Përveç sektorit të financë-kontabilitetit, strukturë tjetër përgjegjëse për organizimin e 
një sistemi inventari të përditësuar të pajisjeve mjekësore nga ana teknike, është edhe Njësia 
e Inxhinierisë Klinike (NJIK). Për të gjithë periudhën 2008-2013, nuk u identifikua dhe nuk 
është mbajtur një inventar i pajisjeve mjekësore apo të jetë mbajtur ndonjë regjistër nga kjo 
njësi, me të dhëna historike dhe të dhëna bazë për çdo pajisje dhe konkretisht: 
 Nuk është mbajtur inventari i librarisë si: kontratë blerjeje, akt kolaudime, manualet 

teknike, katalogë, libri i të dhënave ekuivalente dhe manualet e instruksionit të përdorimit të 
instrumenteve, viti kur ka filluar procedura e mirëmbajtjes, dokumentimi i defekteve, 
kontrollet periodike dhe riparimet e kryera.  
 Nuk është mbajtur dokumentacion i plotë teknik si: udhëzuesit për përdoruesit, lista e 

pjesëve të ndërrimit, udhëzues për defektet, diagrama e qarkut elektrik, rekomandime për 
shërbimin e pajisjeve, etj. 
 Nuk është mbajtur dokumentacion teknik për kalibrimin dhe testimin e Instrumenteve 

Matëse, për t’u siguruar që instrumenti funksionon në rregull. 
 Nuk është vendosur një kod klasifikimi dhe një numër identifikimi unik për çdo 

pajisje. 
7. Planifikimi në përgjithësi është kushtëzuar nga tavanet buxhetore të limituara që në 
fazën e projekt-buxheteve të përcaktuara nga Ministria e Financave apo Këshilli i Ministrave. 
Nuk u identifikua vendosja e ndonjë kriteri në fazën e planifikimit të nevojave për pajisje 
mjekësore. 
8. Nga realizimi i procedurave të prokurimit me fonde buxhetore për të gjithë periudhën 
2008-2013, nga Ministria e Shëndetësisë dhe QSUT, i janë kursyer buxhetit të shtetit rreth 
100 milionë lekë. Ky kursim ka ardhur nga zbatimi i rregullave të prokurimit, të cilat kanë 
sjellë një ekonomicitet të kënaqshëm në mirë-përdorimin e fondeve të destinuara për blerjen e 
këtyre pajisjeve, pasi nga 2.410.000.000 lekë të prokuruar, janë lidhur kontrata në vlerën 
2.308.000.000 lekë.  
9. Gjatë periudhës 2008-2013, nga Banka Botërore është financuar me kredi blerja e 
pajisjeve mjekësore për QSUT dhe për disa spitale rajonale, në vlerën totale rreth 6 milionë 
euro. Në të gjitha rastet, procedurat janë zhvilluar me prokurim të hapur ndërkombëtar, sipas 
udhëzuesit të prokurimeve të miratuara nga Banka Botërore dhe nën mbikëqyrjen dhe me 
asistimin e vetë BB. 
10. Nga Qeveria Austriake, në vitin 2010 është financuar me kredi në vlerën 7,1 milionë 
euro, blerja e “Akseleratorit Linear” dhe disa pajisjeve mjekësore përbërëse të tij, për 
shërbimin e Neurokirurgjisë në QSUT. Kjo procedurë është kryer në Austri, në zbatim të 
marrëveshjes financiare dhe sipas ligjeve të shtetit austriak. 
11. Në asnjë rast të blerjeve të pajisjeve nuk u identifikua që në specifikimet teknike të 
pajisjeve të ishin vendosur apo parashikuar aspektet e trajnimit të stafit mjekësor që do të 
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përdorë pajisjet dhe të stafit teknik që do t’i mirëmbajë ato. Në asnjë rast nuk janë marrë në 
konsideratë aspektet e trajnimit të tyre edhe mbas instalimit të pajisjeve. Po kështu, në asnjë 
rast të blerjeve të pajisjeve nuk u identifikua se në specifikimet teknike të pajisjeve të jenë 
vendosur apo përcaktuar aspektet e mirëmbajtjes dhe kostot e mirëmbajtjes. Pikërisht, për 
këto arsye, në disa raste të blerjeve të pajisjeje komplekse dhe moderne, nuk është siguruar 
efektiviteti dhe efiçiensa e përdorimit dhe e mirëmbajtjes së tyre. Përmendim: 
12. Është blerë një pajisje “Angiografi shimadzu” me vlerë 928.910 euro. Kjo pajisje, që 
nga moment i instalimit në vitin 2011 dhe deri në momentin e auditimit, nuk është përdorur 
dhe nuk ka funksionuar asnjëherë për ekzaminime pacientësh apo trajtime sëmundjesh. 
Arsyeja e mospërdorimit të kësaj pajisjeje është fakti se stafi përdorues mjekësor nuk ka 
kualifikimet e duhura dhe nuk janë të trajnuar për përdorimin e saj. 
13. Janë blerë tre pajisje digjitale për Grafi-Skopi, me vlerë totale 784.380 euro dhe janë 
instaluar në katin 1 (e parë) të urgjencës në spitalin e ri. Të tre këto pajisje, që nga momenti i 
instalimit në vitin 2011, edhe pse janë vënë në punë, nuk përdoren ose janë përdorur fare pak, 
në mënyre të papërfillshme. Arsyeja e mospërdorimit të këtyre pajisjeve është se stafi 
mjekësor ka vështirësi në leximin e grafive digjitale, pasi këto grafi punojnë me CD dhe jo 
me metodën e vjetër me film. Një arsye tjetër e mospërdorimit të paktën të njërës prej tyre, 
është edhe vendndodhja e saj dy kate më poshtë pavijonit të urgjencës së spitalit të ri, duke 
vështirësuar transportin e pacientëve të urgjencës, të cilët për të bërë një grafi, e kanë më të 
lehtë të shkojnë në spitalin nr. 2 që ka një pajisje grafie me film dhe tejet të amortizuar. 
14. Nga Qeveria e Republikës Austriake, është financuar me kredi në vleren 7,1 milionë 
euro, blerja e “Akseleratorit Linear” për nevojat e shërbimit të Neurokirurgjisë në QSUT. 
Mirëpo, si pasojë e mosndërtimit të ambienteve për instalimin e pajisjes mjekësore më 
përpara ose paralel në kohë me zbatimin e marrëveshjes së kredisë, nuk është siguruar 
ekonomiciteti i përdorimit të fondeve të kredisë, sepse vlera e blerjes është rritur për shkak të 
marrjes me qira të një ambienti privat për ruajtjen e kësaj pajisjeje. Nuk është siguruar 
efiçiensa e përdorimit të kësaj pajisjeje, pasi ajo është instaluar me vonesë, rreth 1 vit e tre 
muaj. Nuk është siguruar efektiviteti i përdorimit, pasi kjo pajisje edhe pse është blerë me një 
vlerë të konsiderueshme prej 7,1 milionë euro, mund të shkojë realisht në 8-8,5 milionë euro 
nga pagesat e interesave të kredisë dhe theksojmë: ende nuk është përdorur dhe nuk është 
venë në efiçiensë të plotë për ekzaminimin e pacientëve dhe trajtimin e sëmundjeve. 
15. Në spitalin onkologjik është instaluar në vitin 2009 pajisja e rrezatimit Best 
Teratronic/Equinox (Kobalt)”, me vlerë 37.547.798 lekë. Kjo pajisje nuk është përdorur që 
nga momenti i instalimit. Arsyeja e mospërdorimit të kësaj pajisjeje, është mosfunksionimi i 
shtratit. Ky defekt ka ardhur nga mungesa e trajnimeve të stafit të Njësisë të Inxhinierisë 
Klinike në QSUT. Me përpjekjen për të kthyer shtratin nga shtrat elektronik në manual, kjo 
pajisje ka dalë jashtë funksioni, duke ndërprerë aktivitetin e saj për trajtimin e pacientëve. 
16. QSUT sot është e vetmja qendër terciale në Shqipëri, e cila përballet me një fluks 
pacientësh jo vetëm nga vendi, por edhe nga rajoni, ç’ka tregon se disa prej këtyre pajisjeve 
kanë punuar me kapacitet të plotë dhe kanë realizuar ekzaminime brenda normave standarde 
të manualeve të tyre. Pajisje të tilla janë: rezonancat magnetike, skanerat, angiografët, pajisja 
e rrezatimit kobalt, etj.  
17. Nuk është mbajtur dokumentacion analitik dhe nuk është llogaritur kosto për çdo 
pajisje mjekësore në aspektet e mirëmbajtjes, që do të thotë se nuk janë marrë parasysh të 
gjitha llojet e kostos gjatë të gjithë jetës së pajisjes si: kosto operative e përdorimit të pajisjes, 
kosto e mirëmbajtjes dhe kostot e tjera eventuale shtesë. 
18. Nuk ka një rregullore apo program për mirëmbajtjen që të shërbejë si një udhëzues 
bazë, se si duhet të zhvillohet infrastruktura e nevojshme për mirëmbajtjen e pajisjeve 
mjekësore. Nuk janë të ndara rregullat dhe proceset e mirëmbajtës preventive (shërbime 
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periodike) me atë riparuese, por mirëmbajtja është kryer dhe konsideruar si mirëmbajtje 
rutinë dhe zbatohet si një e tërë.  
19. Mirëmbajtja e pajisjeve mjekësore është kryer nëpërmjet sipërmarrjeve private, me të 
cilat janë lidhur kontrata vjetore, duke prokuruar drejtpërdrejt me një operator të vetëm 
ekonomik, nëpërmjet zhvillimit të procedurave të prokurimit “me negocim, pa shpallje 
paraprake të kontratës”. Llogaritja e vlerave të kontratave është bërë pa studim, pa analizë 
kostoje apo pa ndonjë referencë ligjore, por vetëm është bazuar në vlerat e kontratave të 
mirëmbajtjes së pajisjeve mjekësore të disa viteve paraardhëse. 
Llogaritja e vlerave të kontratave pa asnjë studim, pa analizë kostoje apo referencë ligjore, 
vendimet e marra dhe jo të mirë-argumentuara që shërbimi i mirëmbajtjes të kryhet me 
sipërmarrje private, veprimet e papërshtatshme në përzgjedhjen e sipërmarrësve, vijnë në 
shmangie të parimeve dhe rregullave të përdorimit të fondeve publike. Në këtë mënyrë nuk 
është siguruar konkurrenca dhe trajtimi i barabartë dhe jodiskriminues i operatorëve 
ekonomikë, ç’ka ka sjell një ekonomicitet të munguar dhe keqpërdorim të fondeve publike. 
Ky tregues performance i munguar del qartë po të shikojmë fondet e prokuruara për të gjithë 
periudhën 2008-2013. Kjo shumë prej rreth 1 miliard lekë rezulton e barabartë me vlerat e 
kontratave të lidhura. 
Të gjitha kontratat e mirëmbajtjes të lidhura, janë të tipit “full risk”. Kjo nënkupton se 
mirëmbajtja do të kryhet në mënyrë permanente për të gjithë vitin e kontraktuar dhe në 
çmimin total të kontratës përfshihen mirëmbajtja rutinë, si edhe pjesët e këmbimit që do të 
zëvendësohen në rast të çfarëdo lloj defekti. Në kontrata nuk specifikohen pjesët e këmbimit 
që mund të zëvendësohen në raste defekti. Kjo gjë lejon hapësira dhe mundësinë e abuzimeve 
me zëvendësimin e pjesëve që do të ndërrohen. Dihet që pjesët e ndërrimit të pajisjeve 
moderne kushtojnë shtrenjtë, përmendim këtu, vetëm llambat e skanerëve, vlera e të cilave 
varion nga 5 milionë lekë deri në 12 milionë lekë. 
Në asnjë rast nuk u identifikua se, pjesët e prishura që janë zëvendësuar, të jenë kthyer për 
riciklim tek prodhuesi, apo të jenë bërë hyrje dhe të jenë inventarizuar si material rikupero. 
20. Dokumentimi i zbatimit të mirëmbajtjes është bërë me periudha periodike nëpërmjet 
një procesverbali të mbajtur midis sipërmarrësve, përdoruesve të pajisjes dhe njësisë së 
inxhinierisë klinike. Procesverbalet përshkruajnë shërbimet periodike të kryera në përgjithësi 
të pajisjeve dhe nuk përfshijnë informacion të zgjeruar për vëzhgimet dhe kontrollet 
periodike, zëvendësimet e pjesëve të këmbimit, parametrat ekonomike, etj. Ky 
dokumentacion i mbajtur është i pamjaftueshëm për të vlerësuar dhe llogaritur kostot si: 
koston operacionale, koston e detajuar të mirëmbajtjes preventive, koston e mirëmbajtjes 
riparuese, kostot shtesë eventuale, si dhe planifikimin e tyre për vitet pasardhëse.  
21. Planifikimet e vlerave të shërbimit të mirëmbajtjes së vitit pasardhës bëhen në mënyrë 
apriori, mbështetur vetëm në vlerat e kontratave të mëparshme, ndonëse vlerat e tyre janë 
tepër të larta, si pasojë e mos llogaritjeve faktike të shpenzimeve të mirëmbajtjes preventive 
dhe korrigjuese. Po kështu, ka pasur edhe një konkurrencë të munguar nga përdorimi i 
procedurës së prokurimit të drejtpërdrejtë. Për pasojë, shpenzimet buxhetore për 
mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore nga viti në vit, kanë ardhur në rritje të ndjeshme. Kështu: 
nga 89 milionë lekë në vitin 2008, janë rritur në 325.430.000 lekë në vitin 2013. 
22. Shpenzimet për shërbimin e mirëmbajtjes kanë një trend rritës të konsiderueshëm nga 
viti në vit. Kështu, brenda 4-5 viteve përdorim të disa pajisjeve, shpenzimet e mirëmbajtjes 
do të shkojnë drejtë barazimit apo dhe tejkalimit të vlerës së blerjes së pajisjes. Kjo rritje 
identifikohet më konsiderueshëm në disa pajisje moderne dhe komplekse, të blera në vitet e 
fundit. Po e ilustrojmë me disa raste: 
 “CT-Skaner GE 16” është instaluar në urgjencën e Spitalit të Ri. Kjo pajisje është 

blerë në vitin 2010, në vlerën 50.926.000 lekë dhe është instaluar në vitin 2011. Në total për 
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rreth 2 vjet përdorim, vlera e shpenzimeve të mirëmbajtjes është 29.868.000 lekë, ose 58,6 % 
e vlerës së blerjes së këtij skaneri. 
 “CT-Skaner GE 64” është instaluar në urgjencën e Spitalit të Ri. Edhe kjo pajisje 

është blerë në vitin 2010, në vlerën 114.234.000 lekë dhe është instaluar në vitin 2011. Për 
rreth 2 vjet përdorim, vlera e shpenzimeve të mirëmbajtjes është 39.724.000 lekë ose 34,8 % 
e vlerës së blerjes së këtij skaneri.  
 CT-Skaner Lightspeed GE”, është instaluar në Qendrën e Fuqisë Radiologjike në vitin 

2004. Kjo pajisje është blerë në vlerën 92.521.000 lekë. Për rreth 2 vjet përdorim, vlera e 
shpenzimeve të mirëmbajtjes së kësaj pajisjeje është 27.480.000 lekë, ose 30% e vlerës së 
blerjes së pajisjes. Shpenzimet e larta të mirëmbajtjes që po shkojnë drejt barazimit apo 
tejkalimit të vlerës së blerjes së pajisjes, janë tregues mëse të qartë për një performancë të 
munguar në lidhje me ekonomicitetin dhe eficiensën e menaxhimit të pajisjeve mjekësore në 
tërësi dhe të shërbimit të mirëmbajtjes në veçanti.  
23. Ministra e Shëndetësisë: 
Në strukturën e kësaj Ministrie është ngritur dhe funksionon një njësi e veçantë, “Sektori i 
Menaxhimit dhe Standardeve të Teknologjisë Mjekësore”. Kjo njësi ka në organikë dy 
specialistë, një me kualifikim në Inxhinieri Biomjekësore dhe tjetri me kualifikim Tekstil dhe 
Modë. 
Me këtë strukturë të vogël, me këtë kualifikim të stafit dhe me detyrat dhe përgjegjësi të 
paqarta të përcaktuara në rregulloren e brendshme të MSH, ky sektor nuk përafrohet me 
Politikat Kombëtare dhe Strategjinë e Ministrisë së Shëndetësisë për pajisjet mjekësore. 
Sepse nuk mund të ofrojë për pacientët, përdoruesit dhe palët e treta, një nivel të lartë sigurie 
dhe mbrojtjes shëndetësore, si dhe nuk mund të arrijë nivele të performancës së pajisjeve 
mjekësore, siç janë përcaktuar në politikat kombëtare për menaxhimin e pajisjeve mjekësore. 
24. Në Qendrën Kombëtare Teknike (QKT): 
 QKT është një njësi që merret me mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore në të gjithë 

sistemin shëndetësor. Kjo njësi është tërësisht buxhetore, nën varësinë e Ministrisë së 
Shëndetësisë. Funksionon dhe ka një organikë prej 16 punonjësish. 
 Nuk ka ndonjë akt ligjor apo nënligjor për krijimin e këtij institucioni, ku të jenë 

përcaktuar misioni, qëllimi, detyrat dhe kompetencat e saj. Ekzistojnë vetëm dy rregullore të 
brendshme të këtij institucioni, një e vitit 2011 dhe një e vitit 2013.  
 Në rregulloren e vitit 2013 nuk janë përcaktuar dhe përshkruar: misioni, kompetencat 

që ka kjo qendër në menaxhimin e pajisjeve mjekësore, si dhe lidhjet me Ministrinë e 
Shëndetësisë dhe me spitalet rajonale.  
 Veprimtaria e QKT për këtë periudhë kohore pothuajse ka qenë inekzistente dhe nuk 

është në përqasje të politikave kombëtare për menaxhimin e pajisjeve mjekësore, pasi nuk ka 
përmbushur detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të përcaktuara në rregulloren e brendshme si: 
nuk ka ofruar shërbim me kosto-efektivitet, nuk ka personel të trajnuar, motivuar dhe aktiv në 
mbështetje të sistemit shëndetësor në fushën e inxhinierisë klinike. Nuk ka ofruar nivelin më 
të lartë të ekspertizës në fushën e inxhinierisë klinike. Nuk i ka ofruar përdoruesve, 
inxhinierëve klinikë, profesionistëve mjekësorë dhe specialistëve të prokurimit një shërbim 
profesional. 
25. Në Njësinë e Inxhinierisë Klinike (NJIK) në QSUT: 
 Në strukturën e QSUT është ngritur dhe funksionon NJIK. Kjo njësi ka në organikë 

një staf prej 8 punonjësish, nga të cilët vetëm njëri ka kualifikim në Inxhinieri Biomjekësore. 
 Nuk ka rregullore të brendshme të përditësuar ku të jenë të përcaktuara qartë misioni, 

qëllimi i punës, detyrat dhe përgjegjësitë e NJIK. Ekziston një rregullore e funksionimit të 
QSUT para vitit 2008. Kësaj rregulloreje nuk i është bërë ndonjë përmirësim në qasje të 
politikave kombëtare të menaxhimit të pajisjeve mjekësore.  
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 Për të gjithë periudhën, NJIK nuk ka kryer inventarizimin e pajisjeve mjekësore nga 
ana teknike, si dhe nuk ka kryer mirëmbajtje dhe në asnjë rast nuk u identifikua që pajisja e 
prishur të kërkohej të riparohej nga QKB.  
 NJIK, gjatë periudhës objekt auditimi, ka pësuar ndryshime të shpeshta si në 

strukturë, ashtu dhe në organikë, të cilat kanë ndikuar negativisht në mospërmbushjen e 
detyrave dhe përgjegjësive të saj. Për pasojë, pajisjet mjekësore në QSUT nuk janë 
menaxhuar në qasje të politikave kombëtare të menaxhimit të pajisjeve mjekësore, me qëllim 
rritjen e sigurisë së pacientëve, përdoruesve, si dhe përdorimin e tyre me efiçiensë dhe 
efektivitet të plotë. 
26. Sistemi shëndetësor shqiptar posedon vetëm një Akselerator Linear, dhe ky i limituar 
vetëm në shërbim të pacientëve të neuro-kirurgjisë, megjithëse ende nuk është vendosur në 
shërbim edhe të këtyre të fundit. Udhëzimet ndërkombëtare cilësojnë se nevojitet një pajisje 
radio-terapie për çdo 120.000 banorë. Aktualisht, QSUT ka vetëm një aparaturë kobalti në 
gjendje pune nga dy të tilla dhe akseleratorin jo në gjendje pune. Këto pajisje janë në shërbim 
për një popullsi prej afro 3 milionë banorë dhe mesatarisht 11.956 pacientë me diagnoza 
tumorale në vit. Standardet ndërkombëtare janë shumë larg realitetit tonë. 
27. Për përdorimin e akseleratorit nevojiten aftësi specifike të fituara nëpërmjet 
trajnimeve nga ofruesi i pajisjes. Siç e kemi përmendur, në kontratë është parashikuar 
trajnimi i stafit, i cili do të vendosë në efiçiensë akseleratorin. Nga informacionet që arritëm 
të merrnim gjatë kohës së auditimit rezulton se inxhinieri dhe mjekja e trajnuar për 
Akseleratorin Linear janë zhvendosur në qendra të tjera punësimi ku ushtrojnë aftësitë e 
përfituara gjatë trajnimit. 
28. Sot jemi ende përpara faktit ku të dhënat mjekësore të pacientëve regjistrohen në 
mënyrë manuale (shkrim dore) me anë të regjistrave. Duke marrë në konsideratë fluksin e 
madh të pacientëve të cilët vizitojnë QSUT në një ditë, konsumimi i këtyre regjistrave është i 
shpejtë. Për këtë arsye ata vazhdimisht zhvendosen në arkivën e spitalit. Kjo metodë është jo 
efiçiente për pacientin dhe për mjekun njëkohësisht. Është një procedurë e cila kërkon mjaft 
kohë, por ka edhe probabilitet të lartë gabueshmërie apo humbjeje të dhënash.  
29. Nga vëzhgimi në terren dhe kontaktet me mjekët rezultoi se disa pajisje nuk janë në 
përdorim për shkak të mungesës së kompetencave dhe aftësive për përdorimin e tyre nga stafi 
mjekësor. Më konkretisht, pajisja e Angiografisë Periferale e instaluar në spitalin e ri është 
totalisht jo efiçiente për shkak të mungesës së trajnimit të mjekëve dhe laboranteve. 
Përgjigjja e subjektit: Subjekti i pranoi të gjitha gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e 
këtij auditimi. 
 
12. Performanca e Ujësjellës-Kanalizime ShA, Pogradec 
Konteksti i auditimit: Ky auditim ka të bëjë me një shqyrtim e efiçiensës dhe efektivitetit të 
kësaj sipërmarrje, programeve të saj, duke iu përmbajtur ekonomicitetit me synim 
identifikimin e përmirësimeve, rritjen e performancës dhe transparencës së Ujësjellës – 
Kanalizime SH.A. në procesin e vendosjes së tarifave të përballueshme, në garantimin e 
shlyerjes së kredisë si dhe në përmirësimin e shërbimit. 
Në të janë trajtuar disa nga problemet kryesore të performancës së Ujësjellës – Kanalizime 
SH.A. Pogradec, në shërbim të konsumatorëve për furnizimin me ujë të pijshëm dhe trajtimin 
e largimin e ujërave të përdorur. Ndërmjet konkluzioneve të këtij auditimi konsumatorët, 
autoritetet vendore si pronarët, të interesuarit, etj., do të kuptojnë pikat e forta e të dobëta të 
kësaj shoqërie, do të gjejnë informacion për të vlerësuar menaxhimin e perspektivën e saj për 
rritjen e të ardhurave dhe shkallës së shërbimit. 
Mesazhi kryesor i auditimit: “Ujësjellës – Kanalizime SH.A. Pogradec siguron një shërbim 
të mirë e cilësor, në furnizimin me ujë të pijshëm dhe largimin e trajtimin e ujërave të 
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përdorura, por kosto e këtyre shërbimeve si bazë për llogaritjen e tarifave është në rritje për 
konsumatorët e tij.” 
 
Gjetje, konkluzione dhe rekomandime kryesore: 
1. Departamenti i Financës i UKP, të rrisë efiçiensën e punës për kontribut parësor në 
programimin dhe realizimin e të ardhurave, administrimin e shpenzimeve, uljen e detyrimeve 
të papaguara dhe kostos. 
2. Në bashkëpunim, UKP me aksionerët të analizojnë gjetjen e mënyrës më të 
përshtatshme të mbledhjes së taksave nga pushteti vendor (konkretisht duke ndarë faturën e 
shitjes së ujit pijshëm dhe largimit të ujërave të përdorura nga taksat vendore).  
3. Për auditimin e brendshëm të hartohen manuale, dokumente dhe formularë standart 
mbi mënyrën e raportimit, realizimit të objektivave dhe rekomandimeve. 
4. Në realizimin e auditimeve, aksionerët të përfshijnë audituesit e tyre, si dhe të 
auditohen sistemet e kontrollit të departamenteve dhe drejtorive të UKP.  
5. Në shërbim të konsumatorëve dhe për arritjen e objektivave të saj, UKP të bëjë 
analiza mbi humbjet, me orientimin: humbjet teknike rrisin kostot ndërsa ato komerciale ulin 
të ardhurat, si dhe dokumentojë llogaritjet e tyre. 
6. Në bazë të përvojave më të mira, UKP e aksionerët e saj, në bashkëpunim me 
Ministrinë e Punëve Publike e Transportit dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Ujësjellës 
Kanalizime, të hartojnë metodika edhe standarte në përcaktimin e nivelit të humbjeve si 
indikatorë kryesorë të performancës së shoqërisë.  
7. UKP, në llogaritjen e tarifave si kusht i plotësimit të nevojave të konsumatorit, të 
analizojë metodologjinë e vlerësimit sa më të saktë të kostos së plotë të produktit dhe 
shërbimeve që ofron. 
8. Për uljen tarifave dhe rritjen e shërbimit ndaj konsumatorëve, të analizohet nga 
aksionerët në bashkëpunim me UKP, ecuria dhe përgjegjësitë e likuidimit të detyrimeve të 
kredisë. 
9. UKP të përcaktojë në rregullore ose udhëzues, hartimin e formularëve standart për 
procedurat e lidhjeve të reja, ndjekjes së kërkesave dhe ankesave të klientëve si dhe të 
shkëmbejë rezultatet e monitorimeve për cilësinë e ujit të pijshëm me ISSH-Pogradec.  
10. Të realizohen anketime me qëllim përmirësimin e raporteve qytetar, subjekte publike 
e jopublike si konsumator të shërbimeve të ofruara nga UKP dhe aksionerët e tij, për cilësinë 
e furnizimit me ujë të pijshëm, largimin e ujërave të përdorura me synim rritjen e 
transparencës së menaxhimit dhe vlerësimit të performancës. 
 
Përgjigjja e subjektit: Subjekti i pranoi të gjitha gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e 
këtij auditimi. 
 
Auditime të 2014, Projekt-Raporte 
 
6. Performanca e RTSH-së – Projekti i digjitalizimit të TVSH-së 
Konteksti i auditimit: Një nga sfidat e fundit me të cilën po përballet TVSH është kalimi 
nga transmetimi analog në atë numerik. Ky është një kusht i përcaktuar edhe nga Bashkimi 
Evropian. Afati përfundimtar i kalimit të plotë në transmetimet numerike televizive është data 
17 Qershor 2015. Mënyra e kalimit të plotë në transmetimet numerike, institucionet 
përkatëse, financimet, mbulimi i territorit, si dhe çështje të tjera, të cilat lidhen me këtë 
proces, përcaktohen në strategjinë për kalimin nga transmetimet analoge në ato numerike të 
miratuar nga Këshilli i Ministrave. Procedimi i është ngarkuar Ministrisë për Inovacionin dhe 
Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit dhe institucioneve të tjera publike të 
përfshira në strategji. 
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Mesazhi kryesor i auditimit: “Parimisht RTSH është në gjendje të garantojë mbarëvajtjen e 
kalimit në transmetimet digjitale por, konkretisht suksesi i kësaj ndërmarrjeje varet nga 
kryerja e një reforme thelbësore në pothuajse të gjitha aspektet organizacionale.” 
 
Gjetje, konkluzione dhe rekomandime kryesore: 
 Institucioni ende funksionon me Statut dhe Rregullore të Brendshme të vjetër. 

Projekt-statuti i ri përmban dokumenta që nuk i përshtaten të ardhmes digjitale të 
transmetuesit publik, si dhe nuk reflekton strategjinë e digjitalizimit. Si pasojë, veprimtaria e 
institucionit mbështetet mbi akte nënligjore të papërshtatura me ligjin e ri, çka tregon dhe 
mospërmbushje të detyrimeve ligjore nga ana e organeve drejtuese të RTSH-së.  
 Drejtoria e Përgjithshme e RTSH-së nuk ka deklarata të politikave të programit 

(Deklarata e Qëllimit) për periudhën 2014-2018, ku të paraqitet: 1- Përshkrimi i politikës së 
programit; 2- Qëllimi i politikës së programit; 3 – Misioni i RTSH-së; 4- Synimi strategjik i 
RTSH-së për periudhën 2014-2018; 5- Objektivat e politikës së programit për periudhën 
2014-2018.  
 Drejtoria e Përgjithshme e RTSH-së nuk ka hartuar asnjë strategji 5-vjecare për 

mënyrën se si do të menaxhohet kjo risi teknologjike dhe ndryshimet që do të 
implementohen.  
 Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH-së, në cilësinë e kryetarit të Grupit të 

Menaxhimit Strategjik (GMS), nuk është ngritur grupi i punës për hartimin e Strategjisë së 
Zhvillimit të RTSH-së në epokën digjitale për periudhën 2014 e në vazhdim.  
 Komunikimi me Njësinë e Harmonizimit në Ministrinë e Financave (Shkresë Nr. 404, 

dt. 28.02.2014) për Strategjinë është e pasaktë, duke qenë se nuk ndahet prodhimi nga 
transmetimi si dy gjëra të ndryshme.  
 Departamentet krijohen pa planifikim të qartë apo strategji të mbështetur për 

veprimtarinë e viteve të ardhshme, si dhe pa u përshtatur me Strategjinë e Kalimit në 
Transmetime. 
 Institucioni nuk ka planifikuar ngritjen e një komisioni ekspertësh të dedikuar me 

kohë të plotë për projektin e digjitalizimit, i cili do të drejtojë dhe kujdeset për suksesin në 
terren të këtij projekti.  
 Institucioni nuk ka hartuar një projekt të plotë për digjitalizimin dhe mënyrën e 

aplikimit të këtij procesi brenda institucionit.  
 Drejtoria e Përgjithshme e RTSH-së nuk ka një plan-veprim të miratuar në KDRTSH 

për arritjen e qëllimeve strategjike.  
 Deklarata e bërë në shkresën drejtuar Ministrisë së Financave (Shkresë Nr. 404 dt. 

28.02.2014) nuk qëndron, pasi institucioni ka përgjegjësitë e veta për hartimin e plan-
veprimit në përputhje me Strategjinë e Kalimit në Transmetimet Numerike.  
 Si rezultat i një iniciative të guximshme dhe në kuadrin e një projekti eksperimental, 

Drejtoria e Përgjithshme e RTSH-së ka krijuar në Drejtorinë e TVSH-së Departamentin e 
Transmetimeve digjitale që merret me menaxhimin e kanaleve digjitale dhe së bashku me 
Departamentin e Programacionit realizojnë transmetimet digjitale.  
 Nuk ekzistojnë plane të miratuara për vendin se ku do të vendosen pajisjet dhe studiot 

e reja të kanaleve digjitale apo pajisjet teknologjike përkatëse. Godina e paramenduar për 
mbështetjen fizike të infrastrukurës digjitale i është dhënë me qera 3-vjeçare institucionit të 
ATSH-së me vendim Nr. 558, dt.19.03.2014.  
 Nga intervistat tona ka rezultuar se ekziston një Atelier i ish-Kinostudios, i cili 

gjendet nën administrimin e RTSH-së dhe që kërkon investime të mëdha për t’u bërë 
funksional.  
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 Në çdo kohë raportohet për projektin e digjitalizimit të Arkivës, por nuk ka qoftë dhe 
një projekt të vetëm studimor se si do të realizohet një gjë e tillë.  
 Drejtoria e Përgjithshme e RTSH-së nuk ka planifikime buxhetore apo analiza 

financiare për përgatitjen e mjedisit të nevojshëm për projektin e Kalimit në Transmetimet 
Numerike.  
 Drejtoria e Përgjithshme e RTSH-së nuk ka plan marketingu për mënyrën se si 

Teknologjia digjitale dhe Transferimi në Transmetimet Numerike do të përdoret për 
gjenerimin e të ardhurave përgjatë 8 viteve të ardhshme në përputhje me Strategjinë e Kalimit 
në Transmetimet Numerike. (Referuar shkresës Nr. 794/2, Dt: 06.05.2014 nga Drejtoria e 
Marketingut). Drejtoria e Marketingut nuk ka përgatitur asnjë studim mbi aktorët në treg 
(palët e interesit) dhe efektet e këtij projekti në mjedisin e jashtëm. 
 Drejtoria e Përgjithshme e RTSH-së nuk ka bërë asnjë lloj publiciteti për Projektin e 

Kalimit në Transmetimet. Në strategjinë e Kalimit në Transmetimet Numerike parashikohet 
që njoftimi do të fillojë të kryhet 3 muaj para kalimit të çdo allotmenti, çdo ditë.  
 Nuk është bërë ndonjë planifikim apo projekt lidhur me Teknologjinë e Informacionit, 

risitë, ndryshimet dhe nevojat që do të sjellë digjitalizimi. Nuk ka një rrjet brenda institucionit 
për përmirësimin e komunikimit dhe ndarjes së informacioneve.  
 Drejtoria e Përgjithshme e RTSH-së nuk ka planifikim të Burimeve Njerëzore, lidhur 

me Projektin e Kalimit në Transmetimet Numerike. Nuk ka asnjë udhëzim, informim apo 
memo për Drejtorinë e Burimeve Njërëzore për të bërë plane trajnimi, plane për 
indentifikimin dhe promovimin e punonjësve më të mirë dhe më të kualifikuar që mund dhe 
do të operojnë në këtë risi teknologjike.  
 Sipas një anketimi për performancën, të kryer në Drejtorinë e TVSH-së për periudhën 

Dhjetor 2013-Janar 2014, vetëm 58% e stafit të brendshëm të TVSH-së kanë informacion 
mbi Strategjinë e digjitalizimit në RTSH (transferimin në transmetimet numerike në Qershor 
2015).  
 Transmetimet dhe platforma digjitale ekzistojnë (pavarësisht se vetëm në zonën e 

Tiranës, Durrësit dhe disa qytete të tjera) dhe janë funksionale. Njëkohësisht ekziston dhe 
eksperienca e nevojshme për ta përhapur në të gjithë Shqipërinë. Paketa aktuale ka 5 kanale, 
nga të cilat 4 në formatin SD dhe 1 në formatin HD.(RTSH HD, RTSH Sport, RTSH Muzikë, 
RTSH Art, RTK).  
 Nuk është bërë planifikimi konkret dhe i plotë për kanalet, platformën programore, 

përmbajtjen dhe programet specifike që do të transmetohen, në përputhje me Strategjinë e 
Kalimit në Transmetimet Numerike dhe planin për rritjen e audiencës.  
 Kontrata e Shërbimit të Transmetimit Publik nuk ka kaluar në konsultime as 

brenda institucionit dhe as me drejtuesit, me ekspertët e industrisë apo me publikun sipas 
pikës 1 të Nenit 117 në ligjin 97/2013dhe nuk i është referuar ligjit apo standardeve 
ndërkombëtare. 
 Infrastruktura krijuese digjitale është e duhura dhe mund të jetë operacionale në çdo 

moment, mbështetur dhe në Analizën Vjetore 2013-2014, prezantuar nga Drejtoresha e 
TVSH-së Mirela Oktrova. Prodhimet digjitale prodhohen dhe mund të transmetohen me cilësi 
të pranueshme. 
 Megjithë nevojën për trajnime të mëtejshme, si pasojë e përvojës së gjatë dhe 

ambientimit me teknologjinë, pjesa dërrmuese e teknikëve të transmetimit (zë dhe figurë), 
teknikëve të studiove lëvizëse, montazhierëve dhe specialistëve të ndriçimit kanë nivelin e 
kërkuar profesional dhe grupe të caktuara të tyre (zë, ndriçim, montazh) trajnim përkatës 
(mbështetur në raportet vjetore, angazhimin e mirëpritur dhe emrin që gëzojnë në treg disa 
grupe profesionistësh të TVSH-së).  
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 Aktualisht RTSH ofron mundësinë dhe ka kapacitet teknik për transmetimin e TVSH-
së dhe RTSH-së në “Livestream”. Konkretisht në bazë të intervistave me Drejtorin e IT-së 
është arritur finalizimi i marrëveshjes për transmetimin e Botërorit në “Livestream”.  
 Nuk është krijuar, konceptuar apo planifikuar ndonjë ëebsite i ri, i cili do të publikojë 

informacione dhe të dhëna mbi platformën digjitale, kanalet dhe programacionin e mundshëm 
si edhe listën e shërbimeve që planifikohet të ofrohen.  
 Nuk ka strategji promocionale për programacionin dhe promovimet e evenimenteve e 

të programacionit bëhen vetëm brenda RTSH-së pa u hapur në mediat e tjera apo në forma të 
tjera publiciteti. Buxhetet dhe aktivitetet për zërin Auto-Promocion (Reklamë jashtë RTSH-
së) janë shumë të ulëta në mos nuk ekzistojnë, ndërsa pesha e zërit promocion në buxhet 
është shumë e ulët.  
 Drejtoria e përgjithshme e RTSH-së nuk ka studim dhe matje të pavarura për 

shikueshmërinë. Për pasojë, RTSH nuk mund të masë vetë renditjen e vet në treg sipas 
shikueshmërisë. 
 
7. Siguria Rrugore 
Kontekst i auditimit: Qarkullimi dhe siguria rrugore janë çështje kryesore sociale për këtë 
dekadë, pasi aksidentet në trafikun rrugor janë një nga tetë shkaqet e humbjes së jetës në 
nivel global dhe shkaku kryesor i vdekjes për të rinjtë e grupmoshës 15-29 vjeç. Në Shqipëri, 
kostot që shkaktojnë aksidentet rrugore përllogariten në miliona euro.  
Problemi i sigurisë rrugore na takon të gjithëve. Të gjithë ne jemi përdorues të rrugës si në 
rolin e drejtuesit të automjetit, këmbësorit, biçiklistit apo të pasagjerit. Nga të dhënat 
paraprake të institucioneve të përfshira në auditim, rezulton se pjesa më e madhe e 
aksidenteve janë pasojë e sjelljes së drejtuesve të automjeteve ose atyre që shkelin rregullat e 
trafikut.  
Pikërisht në këtë kontekst, ku ndërthuren probleme të rrugëve, por edhe të edukatës së 
përgjithshme qytetare, të një tradite të munguar, nëse do t'i referohemi statistikave të viteve 
2011-2013, numri i të vrarëve është mesatarisht 317 vetë për çdo vit. Rritja e numrit të 
aksidenteve nga viti në vit përbën një shqetësim shumë të madh qytetar dhe institucional. 
Nëse nuk merren masat e duhura dhe lejohet vazhdimi i prirjeve të së shkuarës, numri i 
vdekjeve nga aksidentet do të ketë tendencë rritjeje. 
Kontrolli i Lartë i Shtetit, përballë një dukurie kaq shqetësuese për shoqërinë tonë, duke 
mbajtur në konsideratë Standartet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit, 
ISSAI 5800, në bashkëpunim me kolegët tanë të Zyrës së Audituesit të Përgjithshëm në 
Kosovë dhe me asistencën e bashkëpunëtorëve të Zyrës Kombëtare të Auditimit në Suedi, për 
herë të parë, ndërmorri iniciativën e kryerjes së auditimit paralel për sigurinë rrugore në 
Shqipëri dhe në Kosovë. Bazuar në këto standarte, auditimi do kryhet pak a shumë në të 
njëjtën kohë nga të dy institucionet, me ekipe të veçanta auditimi 
 
Mesazhi kryesor i auditimit: “Edhe pse është bërë shumë në drejtim të politikave dhe 
legjislacionit, ato duhet të adresohen kryesisht në hartimin e standardeve në dhënien lejeve të 
drejtimit, ku ka vend për përmirësime të mëtejshme, për faktin se “ Siguria rrugore“ përsëri 
mbetet një shqetësim serioz.” 
 
Gjetje, konkluzione dhe rekomandime kryesore: 
1. Rritja e ndërgjegjësimit ndaj problemit. Ky hap mund të përfshijë ndërmarrjen e 
fushatave të komunikimit, sensibilizimit të publikut për natyrën e rrezikut dhe inkurajimin 
ndaj qëndrimit dhe sjelljes se duhur. Kjo masë mund të ndërmerret menjëherë. Në vetvete, 
kjo nuk pritet të sjelle reduktime të larta të rrezikut; megjithatë, ajo është një kusht paraprak 
për të arritur një mirëkuptim më të madh publik të problemit, duke inkurajuar pranimin e 
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masave të tjera, pasi kombinimi i tyre, mund të sjelle ndryshime afatgjatë në qëndrimet ndaj 
rrezikut. Ky hap ka kosto të dukshme të përfshira, megjithatë, ato do të jenë të justifikuara 
krahasuar me impaktin që do të kenë. 
2. Realizimi i përmirësimeve të përgjithshme të sigurisë rrugore që adresojnë risqet ndaj 
drejtuesve te rinj. Kjo përfshin sigurimin dhe zbatimin e duhur të legjislacionit, duke u 
fokusuar në fushat ku rreziku ndaj shofereve te rinj është më i lartë si, tejkalimi i shpejtesisë, 
përdorimi i alkoolit, drogës, apo evitimi i përdorimit të mjeteve mbrojtëse. Kjo është një 
fushë ku mund të merren masa të menjëhershme, në bazë të ligjeve dhe rregulloreve 
ekzistuese, dhe ku përfitimet do të viheshin re në afatshkurtër. Do të ketë kosto të 
rëndesishme për përfshirjen e policisë në përforcimin e inspektimeve. Do te jete i nevojshem 
komunikimi dhe bashkepunimi efektiv mes paleve te interesit, per të fituar mbështetjen e 
publikut.  
3. Rritja e nivelit të kursit të praktikës për fazën e shoqërimit nga të rritur. Kjo është 
potencialisht një nga masat më të efektshme. Megjithatë, kjo mund të kërkojë nje 
legjislacionin te ri. Shpenzimet janë relativisht të ulëta si për administratën ashtu dhe për 
publikun por kjo do të kërkojë më tepër kohë nga të rinjtë.  
4. Të zbatohen kufizime mbrojtëse gjatë drejtimit të mjetit në fazat fillestare të drejtimit. 
Kjo masë ka potencial të konsiderueshëm dhe duhet të përfshijë nivelet e përdorimit të 
alkoolit, drejtim i kufizuar gjatë natës dhe me pasagjerë. Gjithashtu do të ketë edhe kosto 
administrative shtesë që lidhen me ndryshimet në sistemin e licencimit.  
5. Te sigurohen masa penguese apo penalizuese të efektshme ndaj sjelljeve të 
papërshtatshme. Zbatimi i ligjit per sigurinë rrugore dhe i masave të posaçme të licencimit, 
do të jetë efikas vetëm nëse ato mbështeten ne prova konkrete për mos-pajtueshmërinë. 
Drejtuesit e rinj duhet të jenë subjekt i periudhave të provës gjatë të cilave sjelljet e 
papërshtatshme mund të rezultojë në humbjen e privilegjeve ndaj mjetit apo ri-trajnimin e 
detyrueshëm. Këto masa mund të kërkojnë ndryshimin e legjislacionit, por nuk do të shtojnë 
kosto të rëndësishme për sa i perket zbatimit.. Masa të tjera për përmirësimin e drejtimit tek 
të rinjtë, do të ishin primet apo bonuset e ofruara nga kompamitë e sigurimeve. 
6. Përmirësimi i trajnimeve dhe testimeve per drejtuesit, me fokus vetë-ndergjegjesimin 
dhe të kuptuarit e rrethanave që çojnë në drejtimin e sigurt. Per keto ndryshime do të duhet 
nje analizë e konsiderueshme dhe ndoshta edhe veprime legjislative, që do të thotë se do të 
kërkohet kohë për implementim. Fillimisht, do të ketë shpenzime të reja që lidhen me 
ndryshimet në sistemin e licencimit. 
7. Marrja në konsideratë e pasojave të vendimeve politike që nuk lidhen direkt me 
sigurinë në rrugë. Kjo përfshin, ndër të tjera, çështje të tilla si kostoja e transportit publik, 
disponueshmëria e parkimit në shkolla dhe zona të tjera të frekuentuara nga të rinjtë, bare dhe 
disko, si dhe rregulloret lidhur me disponueshmërinë e alkoolit. Nga kjo masë nuk pritet 
ndonjë ndryshim veçanërisht i madh, edhe pse me kalimin e kohës ajo mund të ketë efekte të 
rëndësishme. 
8. Te kuptojmë përfitimet e zgjidhjeve teknologjike për monitorimin dhe zbatimin, si dhe 
për të ndihmuar drejtuesit e rinj. Kjo është një nismë afatgjatë, veçanërisht pasi ajo përfshin 
kërkimin dhe zhvillimin. Ndërsa mundësia është e lartë, fitimet aktuale që duhet të arrihen 
nga teknologjitë e reja janë të panjohura. Këto fillimisht do të gjenerojnë kosto të reja për 
zbatimin e teknologjisë në automjete, të cilat mund të rezultojnë në rezistencën e drejtuesve 
dhe prodhuesve te automjeteve.  
 
8. Infrastruktura e Shërbimit Bibliotekar Kombëtar 
Konteksti i auditimit: Duke vlerësuar hapësirat funksionale në shërbimin bibliotekar dhe 
kryesisht të Bibliotekës Kombëtare si institucion i dijes dhe kujtesës mbarëkombëtare, në 
kultivimin e dashurisë për librin, kurimit të imazhit të librit, mbledhjes, ruajtjes, përpunimit, 
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ngritjes së nivelit shkencor e akademik të traditës bibliotekare, është padyshim me vend 
shtimi i këtyre hapësirave në drejtim të përmirësimit cilësor të shërbimit bibliotekar 
kombëtar. 
Aktualisht, shërbimi bibliotekar dhe Biblioteka Kombëtare e ushtron aktivitetin e saj në 
kushte të vështira, jo të denja për një institucion të tillë, simbol të kulturës kombëtare. 
Konkretisht mungojnë hapësirat fizike funksionale, gjë e cila ka përkeqësuar gradualisht 
ruajtjen dhe zhvillimin e fondit të librit, cilësinë e shërbimit ndaj lexuesit, kushtet e punës për 
punonjësit, krijimin e një perspektive afatgjatë dhe të qëndrueshme zhvillimi, bashkëpunimet 
me institucione homologe apo akademike brenda e jashtë vendit, etj. 
 
Mesazhi kryesor i auditimit: “Biblioteka Kombëtare dhe shërbimi bibliotekar, në 
bashkëpunim me qeverinë shqiptare dhe pushtetin vendor, të krijojnë një qasje të re në 
vlerësim të librit dhe shërbimit qytetar, me synim ruajtjen e kulturës kombëtare dhe rritjen e 
vetë‐edukimit të tij”. 
 
Gjetje, konkluzione dhe rekomandime kryesore: 
1. Ministria e Kulturës nuk ka hartuar strategjinë dhe politikat kombëtare të zhvillimit në 
fushën e bibliotekave dhe të Bibliotekës Kombëtare, po ashtu dhe kjo e fundit për 
veprimtarinë e saj. Këshilli Kombëtar i Bibliotekave në Ministrinë e Kulturës nuk ka 
funksionuar, si një promotor kryesor në hartimin e strategjisë kombëtare të bibliotekave dhe 
Bibliotekës Kombëtare.  
2. Mos hartimi i strategjisë kombëtare të bibliotekave dhe Bibliotekës Kombëtare ka 
sjellë mospasjen e objektiva për mbarëvajtjen e tyre si qendra të dijes, kulturës dhe 
trashëgimisë kombëtare me pasojë në qëndrimin në vend (moszhvillimin dhe lënien pas dore) 
të bibliotekave në përgjithësi dhe Bibliotekës Kombëtare si institucioni kryesor i kësaj fushe. 
3. Ministria e Kulturës, në bashkëpunim më Këshillin Kombëtar të Bibliotekave, 
Bashkitë, grupet e interesit dhe aktorë të tjerë të interesuar të hartojë Strategjinë Kombëtare të 
zhvillimit të bibliotekave dhe në mënyrë të veçantë atë të Bibliotekës Kombëtare si një nga 
institucionet më të rëndësishëm në zhvillimin, kulturor, shkencor, edukativ, informues dhe 
ruajtës të trashëgimisë kulturore dokumentare, si pjesë e pasurisë kulturore kombëtare. 
4. Hartimi dhe miratimi i standardeve në mënyrë institucionale është lënë jashtë 
vëmendjes së Ministrisë së Kulturës dhe Bibliotekës Kombëtare, duke u mjaftuar vetëm me 
qenien e kësaj të fundit si anëtare e organizatës ndërkombëtare të IFLA-s. Madje dhe 
standardet që sot u referohen dhe punojnë, si bibliotekat publike në qytetet e vendit, ashtu dhe 
Biblioteka Kombëtare, janë të institucioneve ndërkombëtare dhe të vitit 1999, çka nënkupton 
mosinteresimin si të Ministrisë Kulturës dhe Bibliotekës Kombëtare për të bërë hartimin dhe 
miratimin e tyre ndryshimet përkatëse për t’i adaptuar në kushtet e vendit tonë. Gjithashtu 
kanë kaluar rreth 15 vite e çdo gjë ndryshon, evoluon, kështu edhe standardet.  
5. Formalizmi dhe miratimi i standardeve bibliotekare bëjnë veprimtarinë e tyre më të 
thjeshtë në rritjen e besimit dhe efikasitetit të shërbimit, për arritjen e objektivave dhe 
qëllimeve të bibliotekave si qendra të dijes, kulturës dhe trashëgimisë kombëtare. Gjithashtu 
pasja e standardeve të miratuara bëhet shtysë për ecjen përpara në krahasimin e kushteve me 
realitetin e shërbimit bibliotekar dhe standardet më të mira ndërkombëtare.  
6. Biblioteka Kombëtare në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës dhe përvojave më të 
mira ndërkombëtare të hartohen dhe miratohen standardet e bibliotekave për çdo fushë të 
veprimtarisë së saj, të hartohen aktet nënligjore të harmonizuara me ligjin e bibliotekave. 
7. Shërbimi i bibliotekave dhe në veçanti ai i BKSH, megjithë hapat e ndërmarra, ka 
mungesa të theksuara në hapësira për përdoruesin dhe personelin; të kushteve në shërbim të 
përdoruesit me aftësi të kufizuar; mungesa në numrin e personelit bibliotekar dhe ndihmës; 
hapësirave të pushimit dhe shërbimit; hapësirave për ekspozita; mungesa e kushteve të 
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përshtatshme mjedisore e klimaterike, si dhe të pajisjeve si tavolina, karrige, kompjuterë; 
mungesa e orareve të përshtatshme për lexuesin; mungesa të materialeve bibliotekare; etj., të 
cilat vazhdojnë të jenë gjithmonë në rënie me rritjen e numrit të lexuesve dhe të përdoruesve. 
8. Mungesa e hapësira për shërbim ndaj përdoruesve, personelit dhe kushteve të 
veprimtarisë ka bërë që ky shërbim të zhvillohet jo me hapin e kohës dhe të standardeve të 
IFLA-s në plotësimin e qëllimit të saj, i cili është plotësimi i nevojave bibliotekare dhe 
informuese të komunitetit dhe përdoruesve të cilit i shërben.  
9. Shërbimi bibliotekar dhe Biblioteka Kombëtare të marrë hapa konkretë për 
rregullimin e ambienteve dhe veprimtarisë së saj në shërbim të komunitetit dhe përdoruesve 
të saj. 
10. Ndërtesat bibliotekare në Shqipëri janë lënë pothuajse jashtë vëmendjes së Ministrisë 
e Kulturës dhe Bashkive, duke i “harruar” ato në gjendjen e tyre si përpara 70-80 viteve a më 
shumë, ku duhet të veçohet rasti i Bibliotekës Kombëtare si institucioni më i rëndësishëm në 
këtë fushë, si dhe nuk është planifikuar ndërtimi i një biblioteke të re për Kryeqytetin, të cilit 
i ka munguar gjithmonë.  
11. Nga mungesa e një strategjie, të bashkërendimit dhe bashkëpunimit të veprimtarisë 
institucionale ndërmjet Ministrisë së Kulturës, asaj të Ekonomisë dhe Bibliotekës Kombëtare 
për saktësimin e sipërfaqeve e ambienteve të saj, shtimit të tyre brenda institucionit të Pallatit 
të Kulturës; ndërtimeve të reja dhe rikonstruksionit të bibliotekave ekzistuese ka rezultuar 
mosarritja e objektivave dhe qëllimeve ose nxjerrja pothuajse jashtë funksionit e bibliotekave 
si qendra të dijes, kulturës dhe trashëgimisë kombëtare. 
12. Ministria e Kulturës, në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, të marrë hapa 
konkretë për saktësimin e ambienteve të Bibliotekës Kombëtare dhe shtimin e tyre si brenda 
Pallatit të Kulturës, ashtu dhe ndërtimit të një ambienti të ri të konceptuar për Bibliotekë 
Kombëtare. 
Ministria e Kulturës, në bashkëpunim me Bashkinë e qytetit të Tiranës si qendra më e madhe 
administrative e vendit, të përfshijë në planet e saj strategjike ndërtimin e bibliotekës së 
qytetit, që Kryeqytetit aq shumë i mungon.  
Ministria e Kulturës, në bashkëpunim me pushtetin vendor, të hartojnë plane për ndërtimin e 
godinave të reja bibliotekare dhe rikonstruksionin e atyre ekzistuese. 
13. Shërbimi bibliotekar publik dhe në veçanti ai në Bibliotekën Kombëtare është lënë 
jashtë vëmendjes dhe me mungesa të theksuara të hapësirave për të vendosur materiale 
bibliotekare. Sipërfaqja e ambientit ku është vendosur fondi i Bibliotekës Kombëtare plotëson 
vetëm 15% të nevojave të saj. Pjesa tjetër është vendosur jashtë çdo kushti më minimal dhe 
standardi. Vendi ku ruhet fondi i vlerave të rralla ka mungesa të theksuara të ambienteve, 
kushteve të sigurisë dhe mjedisore. Procesi i spastrimit të koleksioneve bibliotekare ecën me 
ritme të ngadalta. Për vazhdimin e procesit normal të punës në të ardhmen në Bibliotekën 
Kombëtare duhet të merren hapa konkretë për sigurimin e perspektivës së zhvillimit të 
ambienteve të reja, në kushtet kur ky proces nuk ka të ndalur dhe zhvillohet gjithmonë. 
14. Nga ana e Bibliotekës Kombëtare duhet të ishte punuar më shumë për të rritur 
bashkëpunim me institucionet qendrore për krijimin e hapësirave të reja në funksion të fondit 
të saj, ruajtjes së fondit të vlerave të rralla, marrjes së masave më efikase në avancimin e 
procesit të spastrimit i cili krijon ambiente të lira dhe krijimit të një vizioni më të qartë për 
hapësirat e reja që duhen në të ardhmen në rritjen e efikasitetit të shërbimit .  
15. Në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës të punohet për krijimin e hapësirave të 
reja; të merren masa konkrete për ruajtjen e fondit të vlerave të rralla në standardet që ato 
kërkojnë si trashëgimi kulturore shumë shekullore; të merren masa konkrete në avancimin më 
shpejt të procesit të spastrimit të materialeve bibliotekare. 
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9. Performanca e KESH SHA, Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike 
Konteksti i auditimit: Sistemi elektro-energjetik shqiptar, si rezultat i akumulimit të 
problemeve në vijimësi pas viteve ’90, gjendet përballë sfidash shumë-dimensionale: me 
natyrë strategjike, teknologjike e operacionale, tregtare e financiare, duke vënë në rrezik jo 
vetëm zhvillimin e funksionimin normal të vetë këtij sistemi, por dhe integrimin e tij në 
sistemet rajonale të energjisë dhe investimet e reja për prodhimin e energjisë elektrike, si dhe 
duke u bërë pengesë serioze për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm të vendit tonë. Në 
këtë kuadër përfshihen edhe pasojat mbi KESH ShA, si operatori kryesor i këtij sistemi për 
furnizimin me energji elektrike, si dhe treguesit cilësorë në standardet tekniko-ekonomike të 
energjisë elektrike të furnizuar dhe mungesa e furnizimit të pandërprerë me energji elektrike 
për konsumatorët. Kjo për arsye se KESH ShA krahas prodhimit përgjigjet dhe për 
furnizimin publik me shumicë. 
Gjendja financiare e KESH ShA në fund të viti 2013 rezulton me mungesë të likuiditeteve si 
rezultat i blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve të CEZ Shpërndarje në 
shumën 53.735.648,3 mijë lekë; klientëve të pa arkëtuar, me vlerë të transferuar nga OST, 
prej 40.691.823 mijë lekë; nga pamundësia financiare me burime të vetat për blerjen e 
energjisë elektrike nga importi për garantimin e furnizimit me energji dhe mbulimin e 
humbjeve të CEZ Shpërndarje, si dhe blerjet nga HEC-et private dhe ato koncesionare, nga 
viti 2010 e në vazhdim, overdraftet e marra nga KESH ShA kanë pësuar rritje 3,4 herë, duke 
arritur në 214.926.755 euro ose 30.132.731.000 lekë në fundin e vitit 2013, etj. 
Aktualisht KESH ShA, për shkak të mënyrës së organizimit dhe administrimit, nivelit të 
hapjes së tregjeve, mungesës së strategjive afatgjata për zhvillimin e sektorit energjitik të 
shoqëruara me planin e masave të zbatimit dhe kostot përkatëse, ndërhyrjet qeveritare në dëm 
të saj, vendosjes së raporteve të detyrueshme me operatorë privatë, megjithëse funksionon si 
shoqëri publike, është në një pozitë të disfavorshme në këtë sektor për shkaqet e mësipërme, 
gjë që reflekton në fund të fundit cilësinë dhe koston e furnizimit me energji elektrike për 
taksapaguesit. 
 
Mesazhi i auditimit: “Ngarkimi me funksionin e prodhuesit publik të energjisë, garantimi i 
blerjes së energjisë së prodhuar nga HEC-et e dhëna me koncesion, si dhe ndërtimi i 
marrëdhënieve kontraktuale me çmime të rregulluara (të diktuara ose nga ERE, ose nga 
qeveria në marrëveshjet koncesionare), sigurimi i importit (blerjes) së energjisë elektrike për 
llogari të CEZ Shpërndarje (aktualisht OSHEE), jo vetëm që e kanë denatyruar funksionin 
themelor të një shoqërie publike (sigurimin e fitimit dhe rritjen e efektivitetit), por e kanë 
zhytur atë në detyrime financiare ndaj klientëve, duke e bërë domosdoshmëri ndryshimin e 
mënyrës se funksionimit, administrimit dhe menaxhimit, nëpërmjet ndarjes së përgjegjësive 
(prodhimi nga blerja: importi dhe/ose blerja e energjisë nga HEC-et e dhëna me koncesion), 
si dhe hapjen e tregut të energjisë elektrike, të cilat do të reflektohen në fund të fundit në 
cilësinë dhe koston e furnizimit me energji elektrike të konsumatorëve.” 
 
Gjetje, konkluzione dhe rekomandime kryesore: 
I. Modeli aktual i tregut ka ndikuar në situatën ekonomike dhe financiare të KESH ShA në 
këto drejtime: 

 Fillimisht, modeli aktual i tregut nuk ka arritur synimet e veta për të krijuar strukturën e 
nevojshme që të ketë konkurrencë në tregun e shitjes me shumicë, si dhe ka dështuar në 
krijimin strukturave të nevojshme ligjore dhe rregullatore për privatizimin e suksesshëm të 
industrisë elektro-energjitike, duke filluar me sektorin e Shpërndarjes; 

 Modeli i tregut ka dështuar në këto drejtime kryesore: të sigurojë përfitime sa më të 
mëdha për klientët në drejtim të sigurisë së furnizimit me energji elektrike dhe shërbim 
cilësor e të qëndrueshëm; në liberalizimin e tregut të energjisë elektrike, për të krijuar një 



RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2013 
 

312 
 

strukturë tregu që rrit interesin dhe numrin e pjesëmarrësve në të; zhvillimin e një reforme 
tarifore me interes për mbrojtjen e konsumatorëve dhe njëkohësisht për rritjen e eficiencës së 
sistemit elektro-energjetik shqiptar; integrimin e tregut të energjisë elektrike të vendit tonë në 
Tregun Rajonal e më vonë në Tregun Evropian të Energjisë Elektrike; 

 Ka një situatë të komplikuar të tregut të energjisë elektrike në vendin tonë, i cili nuk 
mundëson ndërhyrjen me strategji dhe politika afatgjata në këtë sektor, duke ndikuar për 
rrjedhojë në performancën e pjesëmarrjes në tregun rajonal dhe më gjerë; 

 Si rezultat i shtimit të vazhdueshëm të futjes në rrjetin e shpërndarjes të HEC-eve të 
dhëna me koncesion, krahas përmirësimit potencial të qëndrueshmërisë së furnizimit me 
energji elektrike të konsumatorëve si rezultat i shtimit të prodhimit, kemi aktualisht 
përkeqësim të situatës financiare të KESH Sha. Ky përkeqësim vjen si rezultat i raportit të 
detyruar vendosur nga ERE për tarifën blerjes prej tyre, disa herë më të lartë kjo sesa çmimi i 
shitjes tek Operatori i Shpërndarjes, madje në disa raste me tarifa blerjeje edhe më të larta 
sesa çmimet e importit; 

 Një pjesë e stafit menaxhues dhe administrues të KESH ShA nuk ka një vizion të qartë 
mbi gjendjen aktuale ekonomike dhe financiare të shoqërisë, shkaqet, pasojat dhe mendime 
mbi perspektivën e zhvillimit të shoqërisë, kjo për shkak dhe të ndryshimeve në nivelin e 
mesëm dhe të lartë menaxhues, i përcaktuar nga grupi i auditimit edhe si një nga risqet e 
suksesit të subjektit. 

 Prodhimi publik i KESH ShA (p.sh në vitin 2013 prej 5.811.762 Mëh) është mëse i 
mjaftueshëm për të garantuar furnizimin aktual me energji elektrike të popullatës (i cili për 
vitin 2013 ka pasur nevoja vjetore 2.261.313 Mëh), edhe me përfshirjen nivelit aktual të 
humbjeve, i cili detyrimisht me ndryshimin e pronësisë së operatorit të shpërndarjes dhe 
përmirësimet në menaxhim dhe administrim do të vijë duke u zvogëluar. Prodhimi i kësaj 
sasie energjie nga KESH ShA me kosto shumë të ulët (1,14 lekë/këh në vitin 2013), shitja me 
tarifë të caktuar nga ERE (2,3 lekë për vitin 2013) Operatorit të Shpërndarjes (CEZ-it, sot 
OSHEE) dhe blerja nga konsumatori me një çmim prej 7,7 dhe ose 13,5 lekë për këh 
dëshmon për marzhe pozitive dhe të konsiderueshme fitimi të operatorëve të përfshirë, madje 
theksojmë se çmimi final që paguhet nga konsumatori është nga më të lartët në rajon, në një 
kohë që për nga niveli i mirëqenies (të ardhurave) vendi ynë renditet në fund. 
Për sa më lart, KLSH rekomandon: 

 Ndryshimin e modelit të tregut të energjisë elektrike në funksion të kalimit gradual në një 
treg të liberalizuar, me synim rritjen e konkurrencës; zhvillimin e një reforme tarifore me 
interes për mbrojtjen e konsumatoreve; mundësimin për ndërhyrje me strategji dhe politika 
afatgjata; integrimin e këtij tregu në Tregun Rajonal dhe atë Evropian të Energjisë Elektrike, 
duke siguruar qëndrueshmëri dhe shërbim cilësor në furnizimin me energji elektrike. 

 Ndarjen e Divizionit të Furnizimit Publik me Shumicë nga KESH ShA, si strukturë më 
vete, duke e vendosur KESH ShA si operator në treg në cilësinë e prodhuesit dhe tregtuesit të 
energjisë elektrike, duke bërë të mundur fuqizimin ekonomik dhe financiar të KESH ShA në 
funksion të rritjes së efektivitetit të përdorimit të burimeve hidrike në kaskadën e Drinit (e 
vetmja publike aktualisht); përmirësimi i teknologjisë ekzistuese dhe për pasojë uljen e 
kostos, si dhe mundësimin e burimeve të tjera për rritjen e prodhimit dhe diversifikimin e 
burimeve elektrike; 

 Në kushtet aktuale të modelit ekzistues të tregut dhe pozicionimit të operatorëve në këtë 
sistem, si edhe në perspektivën e ndryshimeve të mundshme, rekomandojmë ruajtjen e 
çmimeve aktuale të energjisë elektrike për konsumatorët familjarë. Arsyet e mungesës së 
efiçiensës në këtë sektor nuk kanë lidhje me çmimin, por mosarkëtimin dhe rregullat e tregut 
në përgjithësi. Po kështu, rritja e çmimit të energjisë penalizon konsumatorët korrektë dhe 
favorizon vjedhësit e energjisë, duke sjellë komplikime sociale. Rritja e çmimit rrit gjithashtu 
presionin inflacionist për ekonominë si të tërë, gërryen fuqinë blerëse dhe madje mund të 
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shpjerë në rënie të ritmit të rritjes. Përfundimisht, rritja e çmimit të energjisë duhet të 
konsiderohet nga MEI si alternativë e fundit e përmirësimeve në këtë sektor dhe shoqërinë në 
përgjithësi; kjo pasi humbjet të jenë reduktuar në nivele të pranueshme, pasi tregu të jetë 
liberalizuar dhe konkurrenca të veprojë normalisht dhe pasi të jetë bërë një studim i plotë dhe 
i kujdesshëm i efekteve e risqeve në ekonomi dhe harmonizimit me politikat monetare, 
fiskale e sociale. 

 Pavarësisht ndryshimeve organizative dhe administrative që mund dhe duhet të 
ndërmerren në KESH ShA, ERE duhet të harmonizojë më mirë domosdoshmërinë e rritjes së 
burimeve elektro-energjetike nga Hece-t e dhëna me koncesion me interesin e biznesit 
pjesëmarrës në këtë aktivitet, nëpërmjet politikave të çmimeve, ku mbi bazën e madhësisë së 
investimit dhe sasisë vjetore të prodhimit të energjisë elektrike, të llogaritet për secilin prej 
tyre periudha e vetëshlyerjes së investimit dhe gradualisht prodhimi i këtyre subjekteve të 
kalojë në çmime tregu. 
 
II. Marrëdhëniet tregtare midis KESH ShA dhe prodhuesve të vegjël e privatë të energjisë 
elektrike nuk janë në përputhje me funksionin e kësaj shoqërie, pasi: 

 “Çlirimi” i KESH ShA nga sigurimi i furnizimit me 14% të sasisë së nevojave për energji 
elektrike, i shoqëruar me zvogëlimin e kapaciteteve prodhuese si rezultat i privatizimeve të 
fundit, nuk ka ndikuar në pozicionin e saj në treg, përveçse në një farë mënyre solli pasoja 
negative në gjendjen e saj financiare, për shkak të nevojës së sigurimit me çmime shumë herë 
më të larta se kostoja e prodhimit të tyre; 

 Për shkak të modelit të tregut të rregulluar, KESH ShA blen energjinë elektrike të 
prodhuar nga HEC-et private dhe koncesionare me një tarifë shumë më të lartë se kosto e 
prodhimit të vet dhe ia shet Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes me një çmim të rregulluar 
nga ERE, disa herë më të ulët nga kostoja e blerjes, duke i shkaktuar kompanisë kosto 
financiare shtesë, të cilat për shkak të paqëndrueshmërisë së prodhimit, rriten vazhdimisht 
duke u bërë të papërballueshme për këtë shoqëri;  

 Metoda e vendosjes së tarifës së blerjes nga KESH ShA të prodhimit të koncesionarëve 
dhe prodhuesve të vegjël mbi bazën e çmimit të importit të një viti më parë, mbart riskun që 
tarifat e blerjes të jenë më të larta se çmimi aktual i importimit të energjisë elektrike, duke i 
shkaktuar KESH-it kosto financiare shtesë dhe përkeqësim të perspektivës së zhvillimit dhe 
ulje të eficiencës së prodhimit publik të energjisë elektrike; 

 Pamundësia reale e parashikimit të sasisë së prodhimit të energjisë elektrike nga privatët 
dhe koncesionarët, për shkak të varësisë hidrologjike, si dhe detyrimi për blerjen me 
përparësi të prodhimit (edhe këta operatorë e prodhojnë energjinë elektrike nëpërmjet 
derivacionit, pra periudha e prurjeve të konsiderueshme në kaskadën e lumit Drin 
korrespondon për të gjithë në të njëjtën kohë), KESH ShA ka pasur raste që ka derdhur ujë 
nga HEC-et në administrim të saj, duke zvogëluar si efektivitetin, ashtu edhe rezervën hidrike 
me pasoja negative financiare për shoqërinë. 

 Marrëdhëniet tregtare të KESH ShA me prodhuesit e vegjël dhe privatë të energjisë 
elektrike jo vetëm që nuk kanë siguruar një normë fitimi në rritje nga viti në vit nëpërmjet 
tarifave, por në fakt ka ndodhur e kundërta, duke rezultuar me borxhe të shumta krahas 
kredive të marra për investimet në këtë sektor. 
Nisur nga sa më sipër, KLSH rekomandon: 

 MEI dhe ERE, të ndërmarrin hapat e nevojshëm për ndryshime në kuadrin ligjor e më pas 
edhe në atë rregullator, me qëllim që KESH ShA t’i hiqet detyrimi për blerjen e energjisë nga 
prodhuesit e vegjël dhe privatë të energjisë elektrike, në përmbushje të plotë të funksioneve të 
KESH ShA, për të vijuar rolin e rëndësishëm në sektorin energjetik, duke optimizuar 
teknikisht dhe ekonomikisht prodhimin vendas dhe shitjen/shkëmbimin e energjisë elektrike, 
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për të siguruar furnizimin e qëndrueshëm dhe me kosto të ulët për klientët tariforë, paralelisht 
me vënien në punë të burimeve të reja dhe përmirësimin e atyre ekzistuese. 
 
III. Performanca e marrëdhënieve KESH ShA me kompaninë CEZ Shpërndarje është 
karakterizuar nga mangësi të shumta dhe mungesë strategjie nga ana e Ministrisë së linjës dhe 
asaj pronare të KESH ShA, pasi: 

 Nuk ka pasur përpjekje nga ana e OSSH (më vonë CEZ Shpërndarje) për mbledhjen e 
detyrimeve debitore të konsumatorëve para vitit 2006 në shumën 40.938.168 mijë lekë, pasi 
në periudhën 2008-2013 është arritur të arkëtohen për llogari të KESH ShA vetëm 509.405 
mijë lekë, pa pasur të dhëna të sakta për shumën e arkëtuar në fakt nga CEZ-i; mungojnë 
gjithashtu të dhëna të detajuara për debitorët;  

 KESH ShA ka shfaqur performancë të dobët për vjeljen e detyrimeve të mësipërme, pasi 
“Sektori i detyrimeve të prapambetura” me 19 punonjës, në periudhën 2010-2013 ka arritur të 
arkëtojë vetëm 3.542 mijë lekë; nga mosveprimi për një kohë të gjatë dhe mungesa e 
bashkëpunimit në vitin 2016 parashkruhen plotësisht këto detyrime, duke rrezikuar që të mos 
arkëtohet asnjëherë ky detyrim financiar. 

 Nga moszbatimi i detyrimeve kontraktore të CEZ Shpërndarje për pagesën e sasisë së 
energjisë së blerë nga KESH ShA, për garantimin e furnizimit me energji elektrike 
megjithëse e blerë me çmimin me shumicë 2,2 lekë/këh dhe e shitur me pakicë nga CEZ me 
7,5 lekë/këh dhe 13,7 lekë këh, i ka krijuar KESH-it një deficit prej së paku 28.739.223.700 
lekë. 

 Nga detyrimi i KESH ShA, me Vendim të Këshillit të Ministrave për blerjen e energjisë 
elektrike për mbulimin e humbjeve të CEZ Shpërndarje dhe mospagesave të CEZ-it të kostos 
së blerjes për këtë sasi energjie, i ka krijuar KESH-it detyrime debitore në shumën e së paku 
19.270.823.600 lekë, që duke shtuar dhe penalitetet për pagesë të vonuar, detyrimet e CEZ 
Shpërndarje ndaj KESH ShA për te dy rastet e mësipërme arrijnë në 53.735.648.300 lekë. 

 Nga konsiderimi që i ka bërë Ministria e Financave gjetjes së burimeve të financimit për 
blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve të CEZ Shpërndarje, për KESH ShA 
duke lëshuar garanci huaje ka bërë që në fund të vitit 2013, KESH ShA të ketë detyrime për 
hua dhe overdrafte në shumën 30.132.731.000 lekë.  
Bazuar në konkluzionet e mësipërme, KLSH rekomandon: 

 KESH ShA dhe Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (ish-CEZ Shpërndarje), 
nën mbikëqyrjen dhe udhëheqjen metodologjike të MEI-t, të krijojnë një grup të përbashkët 
dhe të hartojnë, nënshkruajnë dhe të vënë në zbatim një marrëveshje mbi saktësimin dhe 
mundësinë e përdorimit të të gjitha rrugëve ligjore për vjeljen e detyrimeve debitore të para 
vitit 2006; 

 KESH ShA, bazuar në performancën e dobët të “Sektorit për detyrimet e prapambetura” 
(pagat e tyre janë mesatarisht 8-fishi i arkëtimeve nga këto detyrime), të riorganizojë këtë 
sektor, duke reduktuar ndjeshëm numrin e punonjësve, mbi bazën e marrëveshjes përkatëse 
me OSHEE për vjeljen e detyrimeve të mundshme.  

 Kalimi në pronësi publike i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes të bëjë të mundur 
njohjen dhe saktësimin e detyrimit të OSHEE ndaj KESH ShA, si dhe të arrihet në një 
marrëveshje mbi afatet, sasitë dhe detyrimet e saj për likuidimin e detyrimeve; 

 MEI të marrë masat e nevojshme për ta përfshirë KESH ShA në subjektet për 
subvencionim për likuidimin e huave dhe overdrafteve të shpenzuara për blerjen e energjisë 
elektrike për mbulimin e humbjeve të CEZ Shpërndarje.  
 
IV. Performanca e Strategjisë Kombëtare të Energjisë 2003-2015, në fushën e prodhimit dhe 
furnizimit me energji elektrike, rezulton se ka shfaqur: 
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 Mungesën e realizimit të planit të përbashkët të veprimeve me institucionet përkatëse, 
përgjegjëse për zbatimin e kësaj strategjie deri në vitin 2015, në kundërshtim me VKM Nr. 
647, datë 11.9.2003. 

 Nuk është realizuar çdo dy vjet përditësimi i kësaj Strategjie për t'ia paraqitur për miratim 
Këshillit të Ministrave, në kundërshtim me pikën 3 të VKM Nr. 647, datë 11.9.2003; 

 Nuk është monitoruar zbatimi i kësaj strategjie dhe raportimi pranë Komitetit 
Ndërministror të Energjisë, për rezultatet dhe problemet e konstatuara, duke shkaktuar pasoja 
në fushat dhe subjektet e përfshira në këtë Strategji; 

 Nuk janë siguruar kapacitete të reja gjeneruese të prodhimit të energjisë elektrike në 
periudhë afatgjatë pas vitit 2005, siç ishin parashikuar shtimi i kapaciteteve të tjera termike, 
HEC-i i Bratilës në 2009, HEC-i i Kalivaçit në vitin 2013, si dhe TEC-et, të cilat nuk janë 
zhvilluar, duke sjellë si pasojë rritjen e konsumit të energjisë, mungesën e diversifikimit, si 
dhe cënimin e sigurimit të furnizimit në mënyrë të vazhdueshme me energji elektrike. 

 Nuk janë marrë masat sipas strategjisë për investime për zëvendësimin e energjisë 
elektrike për ngrohje, gatim me LPG dhe lëndë të tjera djegëse, duke sjellë si pasojë rritjen e 
konsumit të energjisë elektrike, uljen e eficiencës së saj, si dhe pasigurinë e furnizimit të 
vazhdueshëm me energji elektrike. 

 Privatizimi i HEC-eve në pronësi publike: Hec Lanabregas në 2011, Bistrica 1 dhe 2, si 
dhe Ulzë e Shkopet në vitin 2012, pa qenë parashikuar në këtë Strategji, kanë përkeqësuar 
peshën e prodhimit publik të energjisë elektrike në totalin e gjenerimit, si dhe situatën 
financiare të kompanisë publike KESH ShA. 
Për sa më lart, KLSH rekomandon: 

 MEI ta shoqërojë hartimin e Strategjisë Kombëtare të Energjisë me planin e veprimit, në 
të cilin të përcaktohen afatet kohore dhe institucionet përgjegjëse për zbatimin e saj, si edhe 
monitorimin e vazhdueshëm, në funksion të politikave afatgjata të zhvillimit të qëndrueshëm 
të vendit, në përputhje me direktivat përkatëse të Bashkimit Evropian. 

 Strategjia Kombëtare e Energjisë, nëpërmjet politikave të zhvillimit të sektorit të 
energjisë elektrike të sigurojë rritjen e kapaciteteve të prodhimit të energjisë elektrike, 
diversifikimin e burimeve, liberalizimin e mëtejshëm të tregut, si edhe rritjen e efektivitetit të 
përdorimit në funksion të furnizimit me energji të lirë dhe të garantuar për konsumatorin. 

 Bazuar në marrjen e masave për zvogëlimin e humbjeve të energjisë elektrike drejt nivelit 
të humbjeve teknike, si dhe koston e ulët të prodhimit të energjisë elektrike dhe çmimin e 
lartë të shitjes konsumatorëve, në Strategjinë Kombëtare të Energjisë, ekzistojnë mundësitë e 
përfshirjes së uljes së çmimit të shitjes së energjisë konsumatorëve familjarë, masë e cila do 
të shoqërohet me përmirësim të arkëtimeve për shkak të rënies së motivit për të rrezikuar 
vjedhjen e energjisë, uljen e kostove të biznesit dhe përgjithësisht në rënien e çmimeve.  
 
V. Kuadri ligjor ekzistues për energjinë e elektrike, konstatohet se ka sjellë si pasojë 
problematikën aktuale të sektorit hidro-energjetik lidhur me:  

 Ndryshimet e shpeshta dhe të shumta të ligjit që rregullon gjithë veprimtarinë e sektorit 
elektro-energjetik (që nga viti 2008 deri më sot është ndryshuar 11 herë në disa nene të cilat 
kanë adoptuar zhvillimet e tregut), duke reflektuar pjesërisht dhe në mënyrë spontane sfidat e 
ndryshme të sektorit elektro-energjetik, të cilat deri tani nuk sigurojnë një përqasje të plotë 
me direktivat dhe praktikat më të mira evropiane; 

 Ekzistencën e tregut të rregulluar të energjisë elektrike dhe jo të liberalizuar (në pjesën më 
të madhe dhe/ose plotësisht), i cili me tarifat e aplikuara në këtë sistem “ngarkon” 
financiarisht prodhuesin publik (KESH ShA) me kosto shtesë për përballimin e tarifave 
preferenciale kundrejt prodhuesve të vegjël të energjisë elektrike, si edhe për importin e saj 
në rast nevoje; përfshirë mungesën e zgjerimit të kapaciteteve publike prodhuese të energjisë 
elektrike, në kushtet e rritjes kërkesës për energji elektrike, si edhe të mungesës së 
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diversifikimit të burimeve gjeneruese, duke vazhduar të qenit ndjeshëm nën varësinë e 
kushteve klimaterike (reshjeve), 

 Situatën e përkeqësuar financiare të të gjithë operatorëve tashmë publikë të sistemit 
elektro-energjetik: KESH, OST dhe OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë elektrike 
(ish-OSH, më vonë CEZ Shpërndarje), të cilat së bashku ndikojnë në cilësinë, garantimin e 
furnizimit me energji elektrike, si edhe çmimin e shitjes së energjisë elektrike tek 
konsumatorët familjarë. 
KLSH rekomandon hartimin e një ligji të ri, për rregullimin e sektorit të energjisë elektrike, 
në përputhje me kërkesat e BE-së, në të cilin të reflektohen: 

 Harmonizimi dhe bashkërendimi më i mirë i legjislacionit për koncesionet, licencimin dhe 
ndërtimin e kapaciteteve gjeneruese, përfshirë dhe burimet e rinovueshme të energjisë, si 
përqasje me direktivat dhe praktikat më të mira evropiane. 

 Përshkrimin e hapave ligjore dhe me afate të mirë-përcaktuara për të siguruar kalimin 
gradual nga një treg i rregulluar i energjisë elektrike në një treg të hapur, si një nga objektivat 
themelore të Traktatit të Energjisë. 

 KESH ShA, në cilësinë e prodhuesit të vetëm publik, të sigurojë furnizimin me energji 
elektrike të konsumatorëve familjarë, duke e përcaktuar si të gjithë operatorët e tjerë në 
tregun e energjisë elektrike, nëpërmjet liberalizmit gradual të këtij tregu. 

 Të përcaktojë në një seksion të veçantë raportet ekonomike dhe financiare me Hec-et e 
vegjël, duke u bazuar në një harmonizim më të mirë të interesave të ndërsjella publike dhe 
private, si dhe transferimit të drejtave dhe detyrimeve nga KESH ShA (Furnizuesi Publik me 
Shumicë-FPSH) tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSHEE).  

 Bazuar në sa më sipër, lind e domosdoshme që të ndërmerren studime lidhur me 
prodhimin mesatar të energjisë elektrike nga HEC-et private, duke llogaritur kthyeshmërinë e 
investimit privat në parametra kohorë normalë, mbiprodhimin, çmimin mesatar të importit, të 
përcaktohet sasia e prodhimit që do të blihet prej tyre së bashku me çmimin e blerjes. Vetëm 
kështu mund të arrihet një harmonizim më i mirë i interesave dhe partneritetit publik dhe 
privat në sektorin e prodhimit të energjisë elektrike. 
 
Megjithëse Modeli i Tregut, teorikisht, midis të tjerave merr në konsideratë që të sigurojë 
përfitime sa më të mëdha për klientët në drejtim të sigurisë se furnizimit me energji elektrike 
dhe shërbim cilësor e të qëndrueshëm; liberalizimin e tregut të energjisë elektrike duke 
krijuar një strukturë tregu që rrit interesin dhe numrin e pjesëmarrësve në të; zhvillimin e një 
reforme tarifore me interes për mbrojtjen e konsumatorëve dhe njëkohësisht për rritjen e 
eficiencës së sistemit elektro-energjetik shqiptar; integrimin e tregut të energjisë elektrike të 
vendit tonë në Tregun Rajonal e më vonë në Tregun Evropian të Energjisë Elektrike1, 
praktikisht konstatohet se pikërisht në këto drejtime kryesore ka dështuar.  
Ky model i tregut nuk ka arritur synimet e veta për të krijuar strukturën e nevojshme që të 
ketë konkurrencë në tregun e shitjes me shumicë, si dhe ka dështuar në krijimin strukturave të 
nevojshme ligjore dhe rregullatore për privatizimin e suksesshëm të industrisë elektro-
energjitike, duke filluar me sektorin e Shpërndarjes. 
 
10. Kurrikulat universitare dhe avancimi në karrierën akademike 
Konteksti i auditimit: Ky auditim bëhet për të vlerësuar reformat e thella dhe shumë-
planëshe të ndërmarra nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Institucione të ndryshme dhe 
Universitetet Publike në fushën e arsimit të lartë, promovimit të programeve, përmirësimit të 
kurrikulave, avancimit në karrierë të stafit akademik që përgatisin brezat e ardhshëm.  

                                                            
1 VKM nr. 338, datë 19.3.2008 “Për miratimin e modelit të tregut të energjisë elektrike”, i ndryshuar. 
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Arsimi i lartë publik në vendin tonë po përballet aktualisht me një sërë sfidash të cilat kanë 
nevojë për vëmendjen e të gjithëve. Si një popullsi me moshë të re dhe arsim-dashëse, që 
tashmë po e kthen de-facto edhe arsimin e lartë në arsim të detyrueshëm, të rinjtë shqiptarë 
duhet të gëzojnë mundësinë për t’u arsimuar njësoj si bashkëmoshatarët e tyre në Perëndim. 
Implementimi i Kartës së Bolonjës, profilizimi i studentëve në programe që i përgjigjen dhe 
zhvillojnë tregun e punës, cilësia e mësim-dhënies dhe literatura e ofruar, laboratorët e punës 
dhe aksesi në informacion, janë disa nga drejtimet që kërkojnë vëmendje të posaçme, sepse 
investimi në arsim është investim afatgjatë dhe për një vend i vogël si i yni, me burime të 
kufizuara dhe të kaluar regresive, arsimi duhet të konceptohet si një avantazh strategjik 
kombëtar. 
Po kështu, avancimi në karrierë i stafit të kërkuesve të rinj, akordimi i gradave shkencore dhe 
titujve akademikë, origjinaliteti, koherenca dhe kohezioni i punëve kërkimore-shkencore që 
kryhen sot në fakultetet tona, janë trualli për kultivimin e brezave të ardhshëm. Veçanërisht 
sot, kur mundësinë e dhënies së titujve shkencorë e ka fituar edhe sektori privat i arsimit, 
sfidat për arsimin publik janë ato të rritjes së cilësisë, për ta përkthyer çdo gradë apo titull si 
shtim real të kapacitetit shkencor e profesional dhe jo si inflacion që priret të shkaktojë më 
shumë inflacion diplomash. 
 
Mesazhi kryesor i auditimit: “Kurrikulat universitare reflektojnë shkëputjen e arsimit të 
lartë publik nga tregu i punës. Ato janë të pambështetura nga studime vendase dhe kanë 
frekuencë të lartë ndryshimi, duke mos krijuar një traditë të konsoliduar arsimimi. 
Avancimi në karrierën akademike i studiuesve të rinj është fiktiv, artificial dhe pa vlerë të 
shtuar në tregun vendas e ndërkombëtar të kërkim-studimit apo tregut të punës.” 
 
Gjetje, konkluzione dhe rekomandime kryesore: 
1. Shqipëria në gjithë procesin e pranimit në Procesin e Bolonjës ka bërë hapa përpara 
kryesisht në përfshirjen e saj në ndryshimet dhe përshtatjet ligjore për arsimin e lartë, ku 
ndryshimi më i madh është kalimi në tre ciklet e studimit Bachelor – Master – Doktoratë, 
përcaktimit të standarteve e kritereve, format dhe programet e studimeve të organizuara në 
module dhe të vlerësuara në kredite. 
2. Megjithë hapat përpara, implementimi i programeve të studimit sipas procesit të Bolonjës 
kanë dhe disa mangësi në drejtim të; 
 lëvizjes së lirë për studime, kërkimit e punësimit në ZEAL, lëvizjen e studentëve, 

pedagogëve, kërkuesve dhe krijimin e programeve të përbashkëta. 
 nuk jemi bërë anëtarë të Agjencia Europiane (ENQA), për të garantuar cilësinë, 

vetëpërgjegjësinë dhe përgjegjësinë publike të AL dhe kërkimit, ku duhet theksuar se 
APAAL e cila është pëgjegjëse dhe ka për detyrë të akreditojë universitet e programet nuk 
është bërë anëtare e saj, 
 nuk jemi pranuar në Rrjetin Europian për njohjen e kualifikimeve dhe diplomave (ENIC 

NARIC), 
 nuk janë kryer trajnimet e nevojshme në implementimin sa më të mirë të këtij sistemi, 
 nuk u përgatit një staf akademik i mirëkualifikuar për zbatimin e këtij procesi sidomos në 

hapat e para. 
3. Ndryshimet e mëdha demokratike në jetën e vendit pas viteve 90, kanë sjellë ndryshime 
edhe në satatusin e universiteteve si nga ana formale ashtu dhe në përpjekjet e vazhdueshme 
për rritjen e nivelit të mësimdhënies dhe veprimtarisë kërkimore shkencore.  
4. Megjithë ndryshimet e mëdha rezulton se; 
 Universitet janë krijuar duke bërë ndryshime me VKM pa një procedurë vlerësimi nga 

ekspertë të fushës, por thjesht nga ndryshimet e sistemit politik nga Institute ose filiale në 
Universitete.  
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 Universitetet nuk kanë më në fokusin e tyre primar atë për të cilën ata janë krijuar në fillim 
si Institute, siç janë mësuesia, marina, infiermieria, bujqësia, por janë bërë njësoj ku të gjithë 
kanë të njëjtat fakultete dhe programe studimi pothuajse pa asnjë dallim përveç ndryshime 
emërtimesh. 
5. IAL dhe programet e hapura para hyrjes në fuqi të ligjit i cili bëri ndryshimet përkartëse në 
sistemin e studimit Bachelor + Master profesional/shkencor + Doktoratura duhet të 
riorganizoheshin sipas ligjit, sipas afateve të caktuara kohore, gjë e cila nuk është realizuar si 
nga ana e tyre, ashtu dhe nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve. 
6. Në bazë të përgjigjeve të IAL të vëna në dispozicion, mungesës së theksuar të 
dokumentacionit bashkangjitur këtij pyetësori i cili është kërkuar nga grupi i auditimit, për të 
bërë të mundur verifikimet përkatëse, të të dhënave që IAL ofrojnë në faqet e tyre të Ëeb –it, 
si dhe të dhënave në faqen zyrtare të APAAL, rezulton se, të gjithë IAL janë të paakredituar 
konform ligjit, gjithashtu janë të paakredituara edhe programet e ofruara nga IAL para 
implementimit të procesit të Bolonjës ashtu dhe programet e reja të hapura më vonë e deri më 
sot. 
7. IAL janë prirur drejt rritjes se kuotave të pranimit ose drejt sasisë pa konsideruar cilësinë 
për përzgjedhjen e kandidatëve, të cilët kanë mbaruar Maturën Shtetërore, për t’u pranuar në 
ciklin e parë të studimeve. 
8. Megjithë punën e bërë nga IAL, ato janë prirur kryesisht drejt rritjes së numrit të 
studentëve, të cilin të gjitha universitetet e quajnë sukses pa bërë asnjë propozim për 
vendosjen e kritereve apo standarteve të veçanta sipas natyrës së çdo universiteti për mënyrën 
e filtrimit dhe pranimit të studentit.  



 

Aneksi nr. 1  
 

LISTA E SUBJEKTEVE TË AUDITUAR PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2013 
 
 

 1. Ministria e Financave, Tiranë 
 2. Ministria e Shëndetësisë, Tiranë 

 3. Ministria e Kulturës                                                               
 4. Ministria e Bujqësisë, Ushqimit&Mbrojtjes Konsumatorit (sot MBZHR&AU), Tiranë 

 5. Banka e Shqipërisë 
 6. Autoriteti i Mbikëqyrjes Audiovizive, Tiranë                                    

 7. Autoriteti i Konkurencës, Tiranë                                                       
 8. Autoriteti Shëndetësor Rajonal, Tiranë                                  

 9. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Tiranë                                               
 10. Arkivi Shtetror Vendor, Durrës                                              

 11. Autoriteti Rrugor Shqipëtar, Tiranë   
 12. Gjykata Kushtetuese, Tiranë 

 13. Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizimeve, Tiranë            
 14. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivit të Shtetit, Tiranë                         

 15. Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, Tiranë    

 16. Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare, Tiranë                                                 
 17. Drejtoria Rajonale e ISSH, Tiranë 

 18. Shkolla e Magjistraturës, Tiranë                                                        
 19. Universiteti Bujqësor, Tiranë                                                  

 20. Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë                           
 21. Universiteti Politeknik, Tiranë                                                

 22. Muzeu Kombëtar “Gjergj Kostrioti”, Krujë                           
 23. Instituti i Shëndetit Publik, Tiranë                                                     

 24. Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Tiranë 
 25. Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Tiranë                                            

 26. Fondi i Zhvillimit Shqiptar 
 27. Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë            

 28. Komuna Qendër Mallakastër  (Tematik)                              



 

 29. Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 

 30. Bashkia Rrogozhinë 

 31. Bashkia Laç 

 32. Bashkia Shijak 

 33. Bashkia Peqin 

 34. Bashkia Berat 

 35. Bashkia Vlorë 

 36. Bashkia Ura-Vajgurore 

 37. Bashkia Elbasan 

 38. Bashkia Kamëz 

 39. Bashkia Shkodër 

 40. Prefektura e Qarkut, Tiranë 

 41. Këshilli i Qarkut, Dibër 

 42. Këshilli i Qarkut, Elbasan 

 43. Komuna Pezë, Tiranë 

 44. Komuna Gjepalaj, Durrës 

 45. Komuna Shën-Kollë, Lezhë 

 46. Komuna Remas, Lushnjë 

 47. Komuna Qendër, Çlirim Fier 

 48. Komuna Tomin, Dibër 

 49. Komuna Udenisht, Pogradec 

 50. Komuna Golem, Kavajë 

 51. Komuna Labinot, Mal, Elbasan 

 52. Komuna Rrashbull, Durrës 

 53. Komuna Qendër, Librazhd 

 54. Komuna Farkë, Tiranë 

 55. Komuna Miras, Devoll 

 56. Komuna Kodër-Thumanë, Durrës 

 57. Komuna Bicaj, Kukës 

 58. Komuna Lurë, Dibër 

 59. Komuna Margegaj, Tropojë 



 

 60. Komuna Lekbibaj, Tropojë 

 61. ALUIZNI, Elbasan 1 

 62. ALUIZNI, Durrës 

 63. ALUIZNI, Sarandë 

 64. ALUIZNI, Vlorë nr. 2 

 65. ALUIZNI, Tiranë 1 

 66. ZVRPP, Tiranë 

 67. ZVRPP, Kavajë 

 68. Spitali Rajonal, Durrës 

 69. Shërbimi Spitalor, Krujë 

 70. Agjencia e Zhvillimit Bujqësor Rajonal 

 71. Ujësjellësi Sh.a. Ura-Vajgurore 

 72. Projekti “Zhvillimi i rrugëve Bashkiake Tiranë”, Bashkia Tiranë   

 73. Projekti “Mbi menaxhimin e mbetjeve të ngurta të Tiranës”, DPUK Tiranë   

 74. Projekti “Modernizimi i Asistencës Sociale“, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë 

 75. Projekti “Modernizimi i sistemit shëndetësor”, MSH 

 76. Projekti “Rrugët sekondare lokale”, FSHZH 

 77. Projekti “Baypass” Durrës, MPPT 

 78. Projekti “Furnizimi me ujë i zonave rurale”, FSHZH 

 79. Projekti  “Përballja dhe zbutja e riskut të fatkeqësive” 

 80. Drejtoria e Shërbimit Pyjor, Tiranë 

 81. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Tiranë 

 82. Agjencia Rajonale e Mjedisit, Qarku Vlorë 

 83. Agjencia Rajonale e Mjedisit, Qarku Durrës 

 84. Agjencia Rajonale e Mjedisit, Qarku Tiranë 

 85. Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë, Tiranë 

 86. Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV, Tiranë   

 87. Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr. 1, Tiranë   

 88. Enti Kombëtarë i Banesave, Tiranë, 

 89. Sh.a. “Posta Shqiptare”, Tiranë 

 90. Radio Televizioni Shqiptar, Tiranë 



 

 91. Sh.a. Ujësjellës Kanalizime, Fier 

 92. Autoriteti i Aviacionit Civil, Tiranë 

 93. Autoriteti Portual, Durrës 

 94. Koorporata Elektroenergjetike Shqiptare 

 95. Operatori i Sistemit të Transmetimit Sh.a., Tiranë 

 96. INSIG 

 97. Sh.a. “Albpetrol”, Fier 

 98. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

 99. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

 100. Dega e Doganës, Rinas 

 101. Dega e Doganës, Fier 

 102. Dega e Doganës, Tiranë 

 103.Dega e Doganës, Durrës 

 104.Dega e Doganës, Vlorë 

 105. Dega e Doganës Qafë-Botë, Sarandë 

 106. Dega e Doganës, Kapshticë 

 107. Dega e Doganës, Bllatë 

 108. Dega e Doganës, Berat 

 109. Dega e Doganës, Kakavijë 

 110. Drejtoria e Tatim-Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia, Tiranë 

 111. Drejtoria e Tatim-Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Fier 

 112. Drejtoria e Tatim-Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia, Korçë 

 113. Drejtoria e Tatim-Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia, Shkodër 

 114. Perfomanca e RTSH “Projekti i digjitalizimit të TVSH-së” 

 115. Perfomanca “Shërbimin parashkollor”, Ministria e Arsimit dhe Sportit 

 116. Perfomanca “Menaxhimi i pajisjeve mjekësore spitalore”, QSUT 

 117. Perfomanca “Siguria Rrugore”, MPPTT, DPP, ARRSH               

 118. Perfomanca “Censusi 2011”, Instituti i Statistikës 

 119. Perfomanca “Kurikulat universitare dhe avancimi në karrierën akademike”, në  
         Universitetet Publike 

 120. Perfomanca në KESH “Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike” 

 121. Perfomanca “Infrastruktura e Shërbimit Bibliotekar Kombëtar” 



 

 122. Perfomanca e Ujësjellës-Kanalizime Sh.a., Pogradec 

 123. Perfomanca  “Ndarj administrative në RSH”, Ministria e Brendshme 

 124. Perfomanca “Shërbimi ushqimor spitalor”, Ministria e Shëndetësisë 

  

  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEKSI NR 2. 
 
TË DHËNA PËRMBLEDHËSE PËR  SHKELJET ME PASOJË DËM EKONOMIK NË 
TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET E BUXHETIT TË SHTETIT DHE DETYRIMET 
DEBITORE  DERI ME 31.12.2013 

në milionë/lekë    
I. Vlera e shkeljeve me pasojë dëm ekonomik në të ardhurat e buxhetit: 3 901.2
1. Në sistemin e tatimeve dhe doganave, shkelje të legjislacionit 857.8
2. Nga mosarkëtimi i të ardhurave nga dhënia me qira e pronës dhe me 

koncesione 
2 086.5

3. Në pushtetin vendor 592.5
4. Në projektet me financim të huaj dhe të tjera 364.4
  
II. Vlera e shkeljeve me pasojë dëm ekonomik në shpenzimet: 665.9
1. Në shpenzimet e personelit 5.9
2. Në shpenzimet operative 48.1
3. Në zbatimin e procedurave të prokurimit 101.8
4. Në fondin e pensioneve 313.7
5. Në projektet me financim të huaj 85.3
6. Në pushtetin vendor         92.1
7. Të tjera (mungesa materiale, etj.) 19

 

GJITHSEJ (I+II):   4 567.1 milionë lekë 
 
III. VLERA E KONSTATIMEVE NË SHOQËRITË ANONIME ME PASOJË DËM 

EKONOMIK GJATË VITIT 2013  
në milionë/lekë    

1. Albpetrol sh.a. Fier, shkelje e dispozitave ligjore dhe nënligjore  5 566.8 
2. Autoriteti Portual, Durrës, shkelje e dispozitave ligjore dhe nënligjore 2 242.8
3. Si edhe në 11 shoqëri anonime të tjera në fushën e shpenzimeve 296.9

 TOTALI 8 106.5
 

GJITHSEJ  ( I+II+III) = 12 673.6 milionë lekë 
 
IV. TË DHËNA PËRMBLEDHËSE MBI DETYRIMET DEBITORE DERI MË 

DATËN 31.12.2013  
      në milionë/lekë  

1. Vlera e detyrimeve debitore në sektorin e tatimeve (DPT) 79 234
2. Vlera e borxhit doganor në sektorin e doganave (DPD 8 861
3. Vlera e detyrimeve të prapambetura të kontributeve të sig.shoq. 9 969

 GJITHSEJ: 98 064
 

GJITHSEJ  (I+II+III+IV) = 110 737.6 milionë lekë  
 



FJALORI I SHKURTIMEVE 
 
AB Auditi i Brendshëm
AAC Autoriteti i Avacionit Civil
AKBN Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 
AZHBR Agjencia e Zhvillimit Bujqësor e Rural 
AKM Agjencia Kombëtare e Mjedisit 
AKU Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 
ALUIZNI Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve 

Informale 
AMA Autoriteti i Mbikëqyrjes Audiovizive 
AMTP Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi 
ASHR Autoriteti Shëndetësor Rajonal 
APD Autoriteti Portual Durrës
APP Agjencia Prokurimit Publik
ARRSH Autoriteti Rrugor Shqiptar
ATK Agjencia e Trajtimit të Kredive 
BSH Banka e Shqipërisë 
DAB Drejtoria e Auditimit të Brendshëm  
DAR Drejtoria Arsimore Rajonale 
DRFP Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional
DRSSH Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore
DRSKSH Drejtoria Rajonale e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor 
DRT Drejtoria Rajonale Tatimore 
DPA Drejtoria e Përgjithshme e Auditimit
DPAB Drejtoria e Përgjithshme e Auditimit të Brendshëm 
DP Drejtoria e Përgjithshme
DPB Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit 
DPMB Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit të Borxhit Publik  
DPM Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë 
DPP Drejtoria e Përgjithshme e Policisë
DPD Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
DPT Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 
DPMA  Drejtoria e Përpunimit dhe Menaxhimit të të Ardhurave 
DPTH Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit 
DPUK Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizime 
DSHP Drejtoria e Shërbimit Pyjor
DPRMSH Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit 
DPSHTRR Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor 
DTTV Drejtoria Tatimore dhe Tarifave Vendore
EKB Enti Kombëtar i Banesave 
FSDKSH Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 
FSHZH Fondi Shqiptar i Zhvillimit
GMS Grupi për Menaxhimin Strategjik 
IDA Organizata Ndërkombëtare për Zhvillim 
IT Teknologji e Informacionit 
ISKSH Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor 
ISSH Instituti i Sigurimeve Shoqërore 
INSTAT Instituti i Statistikës 



INTOSAI Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Kontrollit 
INSIG Instituti i Sigurimeve 
KAB Komiteti i Auditimit të Brendshëm 
KBFP Kontrolli i Brendshëm Financiar Publik
KfW  (Bankë gjermane zhvillimi me kapital shtetëror) 
KESH Koorporata Elektroenergjetike Shqiptare 
KLSH Kontrolli i Lartë i Shtetit 
KMR Komisioni i Menaxhimit të Riskut 
KML Komisioni Mjeko Ligjor 
KM Këshilli i Ministrave
KPP Kartelat e regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 
LPP Ligji i Prokurimit Publik
MF Ministria e Financave 
MSH Ministria e Shëndetësisë 
MBUMK Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit 
METE Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës 
MFK Menaxhimi Financiar i Kontrollit
MK Ministria e Kulturës 
MPPTT Ministria e Punëve Publike dhe Transportit 
NJAB Njesia e Auditit të Brendshëm 
NJQH Njesia Qendrore e Harmonizimit
NJQHAB Njesia Qendrore e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm 
NJQV Njesia e Qeverisjes Vendore 
NJZP Njesia të Zbatimit të Projekteve
OBSH Organizata Botërore e Shëndetësisë 
OJF Organizata Jo fitimprurëse 
OST Operatori i Sistemit të Transmetimit 
OSHEE Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike 
PBA Programi Buxhetor Afatmesëm 
PBB Produkti i Brendshëm Bruto 
QEZHEF Qendra Ekonomike për Zhvillimin dhe Edukimin e Fëmijëve 
QKT Qendra Kombëtare Teknike 
QKR Qendra Kombëtare e Regjistrimit 
QSUT Qendra Spitalore Universitare, Tiranë 
RSH Republika e Shqipërisë
RTSH Radio Televizioni Shqiptar 
Sh.a. Shoqëri anonime 
T.v.sh. Tatimi mbi vlerën e shtuar 
UK Ujësjellës Kanalizime 
VKA Vendimi i Këshillit Administrativ 
VKM Vendim i Këshillit të Ministrave 
ZVRPP Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 
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