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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit 

Mbështetur në ligjin154/2014 datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe funksionimin e KLSH”, në 

zbatim të të Programit të Auditimit nr. 1116/1 prot, datë 06.11.2020, i ndryshuar me shkresat nr. 

nr.1116/3 prot datë 07.12.2020  dhe nr.1116/4 prot datë 18.12.2020, në Drejtorinë e Përgjithshme 

të Burgjeve, nga data 06.11.2020 deri  në 29.01.2021, u krye auditimi Financiar dhe 

Përputhshmërie, për periudhën e auditimit 01.01.2019 deri në 31.12.2020. 

Grupi i auditimit, për të realizuar objektin e auditimit, për dhënien e opinionit mbi aktivitetin 

financiar dhe të përputhshmërisë  së veprimtarisë së DPB-ve, auditoi drejtimet kryesore, në 

auditimin e pasqyrave financiare të institucionit, nëse janë paraqitur saktë, në përputhje me 

kuadrin rregullator të raportimit financiar dhe mbi auditimin e përputhshmërisë së veprimtarisë së 

subjektit me kuadrin rregullator në fuqi, duke përfshirë këtu procedurat e prokurimeve dhe 

shpenzimet vjetore, të financuara nga Buxheti i Shtetit. 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, ka mision krijimin e kushteve të duhura për zbatimin me 

rigorozitet të të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues duke siguruar një trajtim 

njerëzor të personave me liri të kufizuar dhe shndërrimin e dënimit penal në një mundësi 

riedukimi. 

Zhvillimin e një strategjie të përshtatshme për sistemin e burgjeve dhe kushtet sociale në Shqipëri. 

Hartimi i programeve të specializuara për të rritur punësimin e të burgosurve për çdo burg duke 

patur parasysh kushtet e çdo institucioni. 

Forcimi i sistemit të burgjeve dhe rritjen profesionale të stafit, duke i motivuar për të kryer një 

shërbim sa më të mirë, gjë e cila do të rriste sigurinë në shoqëri dhe do të kishte efekte pozitive në 

mbarëvajtjen e punës së institucionit. 

Gjithë misioni zhvillohet nëpërmjet financimit të fondeve nga Buxheti i Shtetit. 

Sa më sipër, DPB vepron mbi bazën ligjore të mëposhtme: 

-Ligji nr 81/2020 “Për të drejtat dhe tajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve.” 

-Ligji nr 80/2020 “Për policinë e shtetit.”  

-Ligji 79/2020 “Për ekzekutimin e veprave penale.” 

-Ligji 10296, datë 08.07.2010 “Mbi menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar; 

-Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare.”  

-Ligji nr. 9936, datë 26,06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar me 

ligjin nr. 57, datë 02.06.2016.  

-Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar. 

-Ligji nr.114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik.” 

-Ligji 75/2020 “për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit nr.21, datë 27.05.2020 “për disa 

ndryshime në aktin normativ nr.9, datë 25.03.2020 të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e 

masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes se epidemisë 

së shkaktuar nga Covid-19” miratuar me ligjin nr.30/2020.” 

-Çdo bazë ligjore me të cilën është operuar për vitin 2019  si dhe aktet juridike që janë në funksion 

për funksionimin e DPB. 

- VKM nr. 248, datë 10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik të organeve të pushtetit 

lokal, institucioneve shtetërore qendrore si dhe njësive që varen prej tyre”, ndryshuar me VKM nr. 

25, datë 20.01.2001 “Për disa shtesa e ndryshime të VKM nr. 248, datë 10.04.1998.” 

- VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik.” 

-VKM nr.918 datë 29.12.2014 “Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë 

eletronike” 

- Udhëzim e APP-së nr. 2 datë 27.01.2015 “Për hartimin e regjistrit të parashikimeve të prokurimit 

publik dhe regjistrit të realizimeve të prokurimit publik”, udhëzim e APP-së nr. 2 datë 08.01.2018 

“Mbi përdorimin e procedurës me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës dhe 

zhvillimit të saj me mjete eletronike” i ndryshuar. 
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- VKM-së nr.160, datë 02.03.2016 “Për mënyrën e funksionimit, kompetencat dhe përbërjen e 

komitetit të auditimit të brendshëm në njësitë publike 

Rëndësia e këtij auditimi është vlerësimi dhe evidentimi nëse aktivitetet, transaksionet financiare 

dhe informacionet e raportuara janë , në çdo aspect material, në përputhje me ligjshmërinë dhe 

menaxhimin financiar mbi bazën e të cilit e ushtron veprimtarinë Drejtoria e Përgjithshme e 

Burgjeve, në mënyrë për të bërë të mundur ndërmarrjen e veprimeve korrigjuese sipas rastit, me 

synimin e mirëpërdorimit të fondeve publike. 
 

2. Përshkrimi i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve 

R PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

1 

Nga auditimi rezultoi se, në strukturën e 

DPB, nuk janë planifikuar struktura 

prokuruese apo aplikuar struktura 

monitoruese për zbatimin e kontratatave, 

nga ku konstatuam mungesa të theksuara 

të burimeve njerëzore. Subjekti është 

mjaftuar vetëm me vendosjen e emrit të 

specialistit që do të ndjekë ecurinë e 

kontratës. Si pasojë, rezultoi se ka 

munguar gjurma e auditimit, që lidhet me 

përgatitjen e informacionit në mënyrë të 

vazhdueshme, mbi ecurinë e zbatimit të 

kontratës. Si pasojë nuk është hartuar 

raporti përmbledhës për korrektësinë dhe 

cilësinë e zbatimit të kontratës, nuk janë 

referuar problemet e hasura gjatë 

zbatimit me qëllim marrjen e masave për 

zgjidhjen e tyre, dhe në përfundim të 

kontratës nuk është mundësuar as 

dërgimi i një kopje të këtij raporti APP-

së, në kundërshtim me kërkesat e VKM 

nr. 914/2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publil”, i ndryshuar, neni 

77, pika 3 dhe 4.  

1.2 Gjatë vitit 2020, DPB ka zhvilluar 16 

procedura prokurimi në vlerën totale të 

kontratës prej 182,353,155.0 lekë pa 

tvsh, nga të cilat 6 procedura “negocim 

pa shpallje” me vlerë kontrate 

155,337,397.0 lekë pa tvsh (ose rreth 85 

% e total e procedurave të kryera 

rezultuan të jenë “procedura me negocim 

pa shpallje”. Procedurat “negocim pa 

shpallje” në vetvete janë parashikuar të 

kryhen në situata emergjente dhe si të 

tilla mbartin përherë risqe që në kushte të 

afateve tejet të shkurtra, të cënohet 

cilësia e punës për hartimin e DT, për 

llogaritjen e fondit limit, për vendosjen e 

kritereve dhe kërkesave, për hartimin e 

kontratave, deri në përzgjedhjen e 

operatorit fitues. Këto risqe shtohen edhe 

më tepër në mungesë të strukturave të 

dedikuara dhe njohurive dhe 

kompetencave të stafit të angazhuar në 

këto procedura, i cili nga auditimi 

126-181 I LARTË 

1.1DPB, në bashkëpunim me 

Departamentin e Administratës 

Publike, të shikojë mundësinë e 

krijimit të strukturës së prokurimit 

publik, duke marrë përgjegjësinë 

dhe detyrat, për realizimin konform 

kuadrit ligjor dhe rregullator të 

procedurave tenderuese, të hartimit 

të  kërkesave dhe kritereve, në 

përzgjedhjen e operatorit fitues,  në 

ekzekutimin dhe monitorimin e 

kontratave, duke synuar forcimin e 

kontrolleve të brendshme që lidhen 

me këto procese dhe për të realizuar 

me sukses misionin dhe objketivat 

institucionale.  

1.2 DPB në bashkëpunim me ABP 

të marrë masa për realizimin në 

kohë të procedurave të prokurimit, 

me objekt furnizimin me ushqime 

për të dënuarit, për të minimizuar 

dhe/ose shmangur procedurat të 

cilat mund të sjellin risqe në 

përdorimin dhe administrimin e 

fondeve buxhetore me 

ekonomicitet, eficence dhe 

efektivitet.  
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rezultoi konfuz mbi faza të caktuara të 

procesit të prokurimit, si pasojë e 

mosnjohjes së kuadrit ligjor dhe 

rregullator përkatës si dhe mos ndjekjes 

së trajnimeve që organizon APP në 

bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të 

Administratës Publike, mbi prokurimet 

publike. 

1.3 Gjatë periudhës objekt auditimi u 

vërejt se, për vitin 2020, Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve (DPB) në 

cilësinë e AK, ka realizuar procedurat 

negocim pa shpallje për nevoja 

emergjente për furnizimet të produkteve 

ushqimore, për të dënuarit në IEVP, si 

pasojë e mosrealizimit në kohë të këtyre 

procedurave nga Agjencia e Blerjeve të 

Përqëndruara (ABP), kjo e fundit duke 

moszbatuar detyrimin ligjor, të VKM 

nr.82 datë 14.02.2018 “Për ngarkimin e 

Agjencisë së Blerjeve të përqëndruara 

për kryerjen e procedurave të prokurimit 

publik, në emër dhe për llogarit të 

kryeministrisë, ministrive dhe 

institucioneve të varësisë, për disa mallra 

dhë shërbime” i ndryshuar. Grupet e 

punës të DPB, për përllogaritjen e fondit 

limit në DPB, kanë evidentuar se çmimet 

e Agjensisë së Blerjeve të Përqëndruara, 

kanë rezultuar më të larta se çmimet e 

tregut, apo se çmimet e publikuara nga 

INSTAT dhe ato të kontratave të 

mëparshme, për pasojë nuk janë marrë në 

konsideratë nga grupet e punës në ABP. 

Ky fakt, tregon që ABP, nuk i është 

përmbajtur parimit të 3E-ve, në kryerjen 

e procedurave të prokurimit publik, në 

emër dhe për llogari të institucioneve të 

varësisë, për disa mallra dhë shërbime. 

Procedurat në ABP kanë dështuar, dhe 

pas kësaj DPB i ka kryer vetë këto 

procedura, në kushte të përshpejtuara. 
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2 

1.Nga auditimi mbi ekzekutimin dhe 

monitorimin e kontratave përgjatë vitit 

2020, me objekt furnizimin me produkte 

ushqimore, në bazë të kampioneve të 

përzgjedhura, në IEVP-ve (Burrel, 

Sarandë, Shkodër dhe Kukës)
1
, u 

konstatua, si më poshtë vijon: 

1.1 Në faturat e thjeshta të shoqërimit të 

lëshuara nga operatori ekonomik fitues, 

për çdo furnizim me produkte ushqimore 

të freskëta, kanë munguar kritere që 

lidhen me specifikimin e llojit të 

makinave apo targat e tyre, janë të 

ndryshëm nga sa parashikuar në kriteret e 

veçanta të kualifikimit në DT, në bazë të 

të cilave operatori ekonomik fitues ka 

tenderuar, duke konstatuar shpërndarje të 

produkteve nga OE  të ndryshëm, të cilët 

nuk figurojnë në listë pagesat e 

kontributeve të sigurimeve 

shoqërore/shëndetësore, ose që të kenë 

kontrata pune me OE-në fitues. 

1.2 Çertifikatat shëndetësore veterinare 

dhe/ose raport analizat e kryera nga 

AKU, nuk janë paraqitur në emër të 

operatorit ekonomik fitues, sikundër 

përcaktohen në kritereve të veçanta të 

kualifikimit në DT, të plotësuara nga 

fituesi në tender, por janë të paraqitur 

nga persona fizikë ose operatorë 

ekonomikë të tjerë, të cilët nuk kanë qenë 

pjesë e procedurës tenderuese. 1.3 Për 

rastet e konstatuara, nuk është paraqitur 

fatura tatimore e blerjes së mallrave për 

të verifkuar nëse produkti është blerë nga 

të tretët.  

1.4 Fakti që këto procedura janë tërësisht 

të centralizuara në DPB si dhe 

mosvendosja në kontratë si detyrim 

kontraktor, të disa prej elementëve të 

mësipërm, ka bërë të mundur që 

komisionet e pritjes së mallit në IEVP-të 

përkatëse, kanë pranuar dërgesat e 

produkteve ushqimore nga palë të treta, 

në kundërshtim VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 

pika 1, pasi në DT nuk është i lejuar 

nënkontraktimi. 

162-181 I LARTË 

1.Ministria e Drejtësisë si 

institucioni epror në bashkëpunim 

me Drejtorinë e Përgjithshme e 

Burgjeve, në cilësinë e intitucionit 

të varësisë, të marrin  masa,  për 

ngritjen e grupit të punës, për të 

analizuar veprimet, shkaqet, arsyet 

dhe të dalin përgjegjësitë, në lidhje 

me mungesën totale të kontrolleve 

të brendshme në DPB, sa i takon 

monitorimit dhe ekzekutimit të 

kontratave me objekt furnizim me 

produkte ushqimore, me qëllim 

menaxhimin me efektivitet, 

ekonomicitet dhe eficiencë të 

fondeve buxhetore, dhe shmangien 

e risqeve financiare, në disfavor të 

Buxhetit të Shtetit. 

2. Mbështetur në ligjin nr.154/2014 

datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e KLSH” neni 15 

pika b, në ligjin nr.9643 datë 

20.11.2006 “Për prokurim publik” i 

ndryshuar, në referim të nenit 58, 

“Llojet e masave disiplinore”të 

ligjit nr. 152/2013 "Statusi i 

nëpunësit civil", datë 13.05.2013 i 

ndryshuar  dhe VKM nr. 115, datë 

05.03.2014 "Për përcaktimin e 

procedurës disiplinore dhe të 

rregullave për krijimin, përbërjen e 

vendimmarrjen në komisionin 

disiplinor në shërbimin civil" dhe 

ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 i 

ndryshuar i rekomandojmë 

Ministrit të Drejtësisë si 

institucion epror, referuar 

shkeljeve të konstatuara në fushën e 

prokurimeve dhe menaxhimit 

financiar si dhe përgjegjësive 

individuale të evidentuara dhe 

pasqyruar në aktkonstatimet 

përkatëse dhe pjesës së Raportit 

Përfundimtar të Auditimit, të 

vlerësojë shkeljet e konstatuara dhe 

të vendosë marrjen e masave 

disiplinore “verejte deri në largim 

nga shërbimi civil (për punonjëst që 

janë pjesë e shërbimit civil) ose 

                                                      
1
 Në IEVP-Burrel për kontratat për periudhën (maj, qershor dhe korrik). 

1.Kontrata nr.4028/5 prot datë 07.05.2020 “Blerje artikuj ushqimor-mish”. 
2.Amendimi i kontratës nr.158/22 datë 30.04.2020 “Blerje artikuj ushqime të freskëta, bulmet dhe vezë”. 

Në IEVP-Sarandë për kontratat, për periudhën (shtator, tetor). 
1. Kontrata nr.4028/5 prot datë 07.05.2020 “Blerje artikuj ushqimor-mish”. 

2. Kontrata nr.8124/7 datë 18.08.2020 “Blerje bulmet për nevojat emergjente të DPB”. 

3.Kontrata nr.7827/5 datë 05.08.2020 “Blerje bukë për nevojat emergjente të DPB”. 
Në IEVP-Shkodër për kontratat, për periudhën (shtator, tetor). 

1.Kontrata nr.8124/7 prot, datë 18.08.2020 “Blerje bulmet për nevojat emergjente të DPB”. 

Në IEVP-Kukës për kontratën, për periudhën muaji prill. Amendimi i kontratës nr.162/44 datë 28.06.2018 me afat 2 mujor deri më 30.04.2020 
“Blerje artikuj ushqimor-mish”. 
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Sa më sipër, në DPB rezultuan: (i) 

kontrolle të dobëta si pasojë e 

mosngritjes se strukturave të dedikuara 

për monitorimin e kontratave; (ii) 

mosparashikimi si detyrime kontraktore 

për OE-të, të elementëve, llojin e 

automjeteve me targa, certifikatat 

ushqimore, kushtet e transportit me 

qëllim ruajtjen e sigurise ushqimore; (iii) 

komisionet e IEVP-ve të miratuara në 

fillim viti buxhetor, kanë rrezikuar që, 

duke mos u informuar në kohë mbi OE-

në fitues, si dhe mbi kriteret e veçanta të 

kontratave, të kenë marrë në dorëzim 

mallra  nga palë të treta, pa verifikuar 

nëse plotësojnë ose jo kriteret e kërkuara 

(pasi është e pamundur të kryhet 

mbikëqyrje, në mungesë të elementëve 

për tu mbikëqyrur); (iv)mosplotësimi i 

urdhër-shpenzimeve me dokumentacion 

ligjor dhe financiar nga IEVP-të, pasi 

pagesat  për këto produkte të freskëta 

ushqimore për OE fitues, i kryen DPB, 

duke ekzpozuar institucionin përpara 

rrezikut të kryerjes së shpenzimeve 

buxhetore pa efiçiencë, ekonomicitet dhe 

efektivitet të fondeve publike.  

Kështu, në referim në IEVP-ve rezultoi si 

vijon: Në Burrel për 2 artikuj ushqimorë 

(mish, qumësht) është paguar nga DPB 

vlera prej 1,234,615 lekë; Në Sarandë për 

3 artikuj ushqimorë (mish, bulmet, bukë) 

është paguar nga DPB vlera prej në 

vlerën prej 242,398 lekë; Në Shkodër për 

1 artikull ushqimorë (bulmet) është 

paguar nga DPB vlera prej në vlerën prej 

798,000 lekë 

Në Kukës për 1 artikull ushqimorë 

(mish) është paguar nga DPB vlera prej 

në vlerën prej 74,400 lekë.  Pra në total 

nga DPB, vlera prej 2,349,413 lekë, 

është paguar në kundërshtim me ligjin 

nr.10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” i 

ndryshuar, Udhëzimi nr.30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve 

në njësitë e sektorit publik” pika 35 dhe 

36, me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik“, i ndryshuar, 

neni 59, 60, me VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 

pika 1 dhe neni 77, me Kontratë pika V 

(Afati i zbatimit) pika 5. 

largim nga puna (për punonjëst që 

janë punësuar sipas Kodi të Punës), 

3 

Nga auditimi rezultoi se, gjatë vitit 2020, 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 

(DPB) në cilësinë e AK, ka realizuar 

procedurat “negocim pa shpallje” për 

nevoja emergjente për furnizimet të 

produkteve ushqimore, për të dënuarit në 

131-161 I LARTË 

Ministria e Drejtësisë si institucioni 

epror në bashkëpunim me 

Drejtorinë e Përgjithshme e 

Burgjeve, në cilësinë e intitucionit 

të varësisë, të marrin  masa,  për 

ngritjen e grupit të punës, për të 
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IEVP, konkretisht: 

1. Procedura me objekt “Blerje artikull 

ushqimor-bulmet” me Urdhër Prokurimi 

nr.8124 prot datë 07.08.2020. 

2. Procedura me objekt “Blerje artikull 

ushqimor-bukë” me Urdhër Prokurimi 

nr.7827 prot datë 30.07.2020. 

3. Procedura me objekt “Blerje artikuj 

ushqimore-mish” me Urdhër Prokurimi 

nr.10128 prot datë 07.10.2020, për të 

cilat, u konstatua se: 

Në DST, në rubrikën “Kriteret e vecanta 

të kualifikimit” është kërkuar që 

operatori ekonomik pjesëmarrës, për cdo 

mjet motorik (ATV) dhe për ambjentin 

që e përdor për kryerjen e aktivitetit, 

duhet të paraqes akt miratimin higjeno –

sanitar (AMHS) të miratuar nga 

institucionet shtetërore, por pa e 

specifikuar se nga cili institucion duhej të 

lëshohet ky akt, si dhe nuk është 

vendosur vlefshmëria në kohë e aktit 

administrativ. 

Nisur nga sa më sipër, KVO-të kanë 

kualifikuar OE-të, të cilët kanë paraqitur 

aktet administrative AMHS të lëshuara 

nga Ministria e Shëndetësisë 

(Inspektorati Shtetëror Shëndetësor) 

Dega Rajonale/Qarku përkatës, referuar 

ligjit nr.7643 datë 01.12.1992 “Për 

inspektimin sanitar” i ndryshuar, neni 12. 

Aktet janë të lëshuara 3 ose 2 vite 

përpara, pra jo në koherencë me 

realizimin e procedurës dhe jo në 

përputhshmëri me aktualitetin, duke 

humbur seriozitetin e kriterit të higjenës.  

Nga auditimi u konstatua se, ligji i 

mësipërm ka pësuar ndryshime të 

vazhdueshme, konkretisht, ndryshimi i 

fundit është me ligjin nr.54/2020 datë 

30.04.2020“Për disa ndryshime dhe 

shtesa në ligjin nr.7643 datë 01.12.1992 

“Për inspektim sanitar”, duke 

shfuqizuar neni 12. Për rrjedhojë, mbas 

kësaj date (30.04.2020) KVO nuk duhet 

të pranonte AMHS, i cili tashmë është i 

panevojshëm dhe i kundraligjshëm, me 

aktet nënligjore të mësipërme. 

Në këto raste OE-të fitues nuk e kanë 

plotësuar kriterin e mësipërm dhe 

shpallja e tyre fitues nga KVO-të, është 

bërë në mospërputhje me VKM nr.914 

datë 29.12.2014“Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar neni 66 dhe me DST për 

rrjedhojë, vlera prej 75,632,935 lekë pa 

tvsh, përbën shpenzime, pa ekonomicitet, 

pa eficiencë dhe pa efektivitet të 

financuara nga fondet publike. 

- Ekzistenca e mosplotësimit të 

analizuar veprimet, shkaqet, arsyet 

si dhe për nxjerrjen e përgjegjësive, 

në lidhje me mangësitë e 

konstatuara në kontratat me objekt 

furnizim me produkte ushqimore, 

me qëllim menaxhimin me 

efektivitet, ekonomicitet dhe 

eficiencë të fondeve buxhetore, dhe 

shmangien e risqeve financiare në 

disfavor të Buxhetit të Shtetit. 

 

2. Mbështetur në ligjin nr.154/2014 

datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e KLSH” neni 15 

pika b, në ligjin nr.9643 datë 

20.11.2006 “Për prokurim publik” i 

ndryshuar, në referim të nenit 58, 

“Llojet e masave disiplinore”të 

ligjit nr. 152/2013 "Statusi i 

nëpunësit civil", datë 13.05.2013 i 

ndryshuar  dhe VKM nr. 115, datë 

05.03.2014 "Për përcaktimin e 

procedurës disiplinore dhe të 

rregullave për krijimin, përbërjen e 

vendimmarrjen në komisionin 

disiplinor në shërbimin civil" dhe 

ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 i 

ndryshuar i rekomandojmë 

Ministrit të Drejtësisë si 

institucion epror, referuar 

shkeljeve të konstatuara në fushën e 

prokurimeve dhe menaxhimit 

financiar si dhe përgjegjësive 

individuale të evidentuara dhe 

pasqyruar në aktkonstatimet 

përkatëse dhe pjesës së Raportit 

Përfundimtar të Auditimit, të 

vlerësojë shkeljet e konstatuara dhe 

të vendosë marrjen e masave 

disiplinore “verejte deri në largim 

nga shërbimi civil (për punonjëst që 

janë pjesë e shërbimit civil) ose 

largim nga puna (për punonjëst që 

janë punësuar sipas Kodi të Punës), 
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elementëve të mësipërm, u konstatua dhe 

në procedurën e mëposhtme me dy Lote: 

Loti I: Procedura me objekt “Blerje 

artikull ushqimor-bulmet dhe 

nënprodukte të tij” me Urdhër Prokurimi 

nr.13002 prot datë 24.12.2020; dhe Loti 

II: Procedura me objekt “Blerje artikull 

ushqimor-bukë” me Urdhër Prokurimin 

nr.13002 prot datë 24.12.2020, lidhja e 

kontratave për të cilat është bërë më datë 

07.01.2021.  

KVO-të, kanë vepruar në kundërshtim 

me VKM nr.914 datë 29.12.2014“Për 

miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar neni 66 dhe me DST, 

duke shpallur fitues OE, dhe duke vënë 

në diskutim cilësinë e produkteve 

ushqimor –shtazor për të dënuarit në 

IEVP, të financuara nga fondet 

buxhetore. Për rrjedhojë vlera e 

kontratave prej 52,041,839 lekë pa tvsh, 

përbën risqe për shpenzime të fondeve 

buxhetore pa ekonomicitet, eficiencë dhe 

efektivitet. 

4 

Nga auditimi i pasqyrave financiare të 

Aparatit të DPB, u konstatua se: 

-Për regjistrimet kontabël, DBP përdor 

programin “Microsoft Excel”, program i 

cili duke mos penguar mundësinë e 

ndryshimit të veprimeve kontabël të 

periudhave të mëparshme, mbart risk të 

shtuar operacional. Veprim ky në 

kundërshtim me Ligjin nr. 25/2018 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, 

neni 3, pika 15. 

-Pasqyrat Financiare të vitit ushtrimor 

2019, nuk janë nënshkruar nga Drejtori i 

Përgjithshëm i DPB z. A, në cilësinë e 

përfaqësuesit ligjor të DPB, në 

kundërshtim me ligjin nr. 25/2018 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, 

neni 23, pika 3. 

-Në PF të vitit ushtrimor 2019 është 

paraqitur ish-ndërtesa e DPB në llogarinë 

“212 Ndërtesa e Konstruksione” me vlerë 

303,020,916 lekë, ndërtesë për të cilën 

edhe pse pranohet nga vetë institucioni 

(si në shkresat drejtuar Ministrisë së 

Drejtësisë dhe në relacionin e PF së vitit 

2019) që një godinë e tillë nuk është në 

pronësi apo administrim të DPB, fakt i 

evidentuar dhe nga auditimi i mëparshëm 

i KLSH-së, sërish është paraqitur në PF e 

vitit 2019, në kundërshtim me ligjin nr. 

25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, nenet 6, 7 dhe 15. 

-Në PF të vitit ushtrimor 2019, është 

paraqitur llogaria “213 Rrugë, rrjet, vepra 

ujore” me vlerë 6,753,717 lekë, e cila 

përbën një vlerë të mbartur nga viti 2005 

112-125 I LARTË 

1.Nga Drejtori i Përgjithshëm i 

DBP dhe Sektori i Financës, të 

merren masa për përshtatjen e 

programit kompjuterik të përdorur 

për regjistrimet kontabël, me 

kërkesat e Ligjit nr. 25/2018 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, si dhe nevojat e 

institucionit. 

2 .Nga Drejtori i Përgjithshëm i 

DBP dhe Sektori i Financës, në 

bashkëpunim me Ministrinë e 

Drejtësisë, të merren masa për 

saktësimin e statusit të ish ndërtesës 

së DPB, me qëllim paraqitjen e 

saktë të gjendjes së aktivit në 

pasqyrat financiare të institucionit. 

3.Nga Drejtori i Përgjithshëm i 

DBP dhe Sektori i Financës, të 

merren masa që ti kushtohet një 

vëmendje e posaçme procesit të 

hartimit të pasqyrave financiare të 

vitit ushtrimor 2020, me qëllim 

paraqitjen e saktë të zërave të 

bilancit në pasqyrat financiare të 

institucionit, për të cilat DPB nuk 

dispononte informacion dhe 

dokumentacion mbi natyrën dhe 

origjinën e tyre. 

4.Nga Drejtori i Përgjithshëm i 

DBP dhe Sektori i Financës, në 

bashkëpunim me Ministrinë e 

Drejtësisë, të merren masa për 

transferimin e vlerës 16,819,200 

lekë, për IEVP “Jordan Misja”, me 

qëllim paraqitjen e saktë të gjendjes 
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pa analizë, për të cilën DPB nuk ka 

informacion mbi natyrën dhe origjinën e 

kësaj vlere, në kundërshtim me ligjin nr. 

25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, neni 7. 

-Në PF është paraqitur llogaria “202 

Studime dhe kërkime” në vlerën 

79,414,806 lekë, në të cilën përfshihet 

Studim-Projektim për IEVP “Jordan 

Misja” në vlerën 16,819,200 lekë dhe 

vlera 28,705,606 lekë, e cila është e 

mbartur nga viti 2005, DPB nuk 

disponon informacion dhe 

dokumentacion mbi natyrën dhe 

origjinën e kësaj vlere. Paraqitja e 

vlerave 16,819,200 lekë që i përket 

Studim-Projektim për IEVP “Jordan 

Misja”, institucion i cili harton pasqyra 

financiare individuale dhe 28,705,606 

lekë për të cilën DBP nuk ka informacion 

mbi natyrën dhe origjinën e këtyre 

vlerave, është kryer në kundërshtim me 

ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, neni 7. 

-Llogaria “218 Inventar Ekonomik” e 

paraqitur në PF të vitit ushtrimor 2019 

me vlerë 25,516,055 lekë, konstatohet se 

ndryshon me 6,272,140 lekë nga vlera e 

rezultuar në përfundim të procesit të 

inventarizimit, e cila është në vlerën 

19,243,915 lekë, në kundërshtim me 

ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, neni 15. 

-Në PF të vitit ushtrimor 2019, 

konstatohet se për zërin “Vendimet 

gjyqësore 2019”, detyrimi më 31.12.2019 

është 0 (zero) lekë. Por nga auditimi i 

veprimeve të Thesarit për DPB për 

periudhën 01.01.2020-31.08.2020, 

konstatohet se në 27 raste janë paguar 

detyrime për vendime gjyqësore të para 

datës 31.12.2019, në vlerën 19,161,328 

lekë dhe mbeten për tu paguar detyrime 

në vlerën 1,007,009 lekë, detyrime të 

cilat nuk janë pasqyruar në PF të vitit 

2019. Nga Drejtoria e Çështjeve 

Shoqërore, Shëndetësore, Ligjore dhe 

Trajnimeve, me marrjen e formës së 

prerë të vendimeve gjyqësore, nuk janë 

dorëzuar një kopje e këtyre vendimeve 

në zyrën e financës, çka ka shkaktuar 

mos paraqitjen në PF të vitit ushtrimor 

2019, të detyrimeve me vlerë 20,168,337 

lekë, në kundërshtim me ligjin nr. 

25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, nenet 6 dhe 15, si dhe me 

Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe 

Ekonomisë nr. 8, datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore 

së aktivit në pasqyrat financiare të 

institucionit. 

 

5.Nga Drejtori i Përgjithshëm i 

DBP dhe Sektori i Financës, të 

merren masa që ti kushtohet një 

vëmendje e posaçme procesit të 

inventarizimit nga komisionet 

përkatëse, me qëllim paraqitjen e 

saktë të gjendjes së inventarit në 

pasqyrat financiare të institucionit. 

6.Nga Sektori i Financës dhe 

Drejtoria e Çështjeve Shoqërore, 

Shëndetësore, Ligjore dhe 

Trajnimet, të merren masa që 

përpara hartimit të pasqyrave 

financiare, të kryhen rakordimet 

dhe koordinimet përkatëse, me 

qëllim pasqyrimin e saktë në 

pasqyrat financiare të institucionit 

të detyrimeve për të cilat është 

marrë vendimi i formës së prerë 

nga gjykata. 

7 .Nga Drejtori i Përgjithshëm i 

DBP dhe Sektori i Financës, në 

bashkëpunim me të gjitha strukturat 

e DPB, të merren masa që përpara 

hartimit të pasqyrave financiare, të 

kryhen rakordimet dhe koordinimet 

përkatëse, me qëllim pasqyrimin e 

saktë në pasqyrat financiare të 

institucionit të faturave të cilat 

mund të jenë në proces marrjeje në 

dorëzim. 

8. Nga Drejtori i Përgjithshëm i 

DBP dhe Sektori i Financës, të 

merren masa për fshirjen nga 

pasqyrat financiare për 2 debitorët 

me vlerë 1,848,100 lekë, për të cilët 

padia e DPB është rrëzuar nga 

gjykata në vitin 2009, me qëllim 

paraqitjen e saktë të gjendjes së 

aktivit në pasqyrat financiare të 

institucionit. 

9.Nga Drejtori i Përgjithshëm i 

DBP, Sektori i Financës dhe 

Drejtoria e Çështjeve Shoqërore, 

Shëndetësore, Ligjore dhe 

Trajnimet, të kërkohet në mënyrë 

ligjore duke ndjekur të gjitha 

shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës 200,000 lekë, nga 2 debitorët 

procesi gjyqësor ka përfunduar në 

favor të DPB në vitin 2007, por që 

nuk janë marrë masa për arkëtimin 

e kësaj vlere. 

10.Nga Drejtori i Përgjithshëm i 

DBP, Sektori i Financës dhe 

Drejtoria e Çështjeve Shoqërore, 

Shëndetësore, Ligjore dhe 
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në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, 

pika 34 dhe Aneksi 1 “Analiza e detajuar 

e klasave të llogarive të kontabilitetit në 

sektorin publik”. 

-Nga auditimi i transaksioneve të thesarit 

për periudhën 01.01.2020-31.08.2020, si 

dhe krahasimi i këtyre veprimeve me PF 

të DPB (Llogaritë e pagueshme), u 

konstatua se për 7 raste në vlerën 

60,113,270 lekë, janë likuiduar detyrime 

që i përkasin vitit 2019, detyrime të cilat 

nuk janë pasqyruar në PF të vitit 

ushtrimor 2019. Veprimet e mësipërme 

janë në kundërshtim me ligjin nr. 

25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, nenet 6 dhe 15, si dhe me 

Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe 

Ekonomisë nr. 8, datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore 

në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, 

Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të 

llogarive të kontabilitetit në sektorin 

publik”. 

-Në PF është paraqitur llogaria “468 

Debitorë të ndryshëm” më vlerë 

28,913,525 lekë, e cila përbëhet nga një 

listë prej 56 debitorësh, për të cilën u 

konstatua se: 

Për 2 debitorë me vlerë totale 200,000 

lekë, procesi gjyqësor ka përfunduar në 

favor të DPB në vitin 2007, por nuk janë 

marrë masa për arkëtimin e kësaj vlere; 

Për 2 debitorë me vlerë totale 1,848,100 

lekë, padia e DPB është rrëzuar nga 

gjykata qysh në vitin 2009, e për pasojë 

këto detyrime nuk duhen pasqyruar në 

PF; 

Për 45 debitorë me vlerë totale 

21,704,165 lekë, i përkasin një periudhe 

të para vitit 2009. 

Në kushtet kur për këto detyrime, 

veprimi i fundit konstatohet të jetë bërë 

para 12 vitesh ose nuk janë bërë veprime 

për ti mbledhur ato, këto detyrime mund 

të jenë parashkruar sipas nenit 203 të 

Kodit të Punës ose Kreut IV 

“Parashkrimi i padisë dhe dekadenca e të 

drejtave” të Kodit Civil, por nga DPB 

janë paraqitur sërish pa komente në PF e 

vitit 2019. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me Ligjin nr. 25/2018 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, 

nenet 6, 7 dhe 15. 

Trajnimet, të merren masa që 

përpara hartimit të pasqyrave 

financiare të vitit ushtrimor 2020, të 

kryhen verifikimet përkatëse për 

saktësimin e statusit ligjor të 45 

debitorëve me vlerë totale 

21,704,165 lekë, për të cilat 

veprimi i fundit konstatohet të jetë 

bërë para 12 vitesh ose nuk janë 

bërë veprime për ti arkëtuar këto 

detyrime, me qëllim paraqitjen e 

saktë të gjendjes së aktivit në 

pasqyrat financiare të institucionit. 
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5 

Nga auditimi i funksionimit të strukurës 

dhe organikës së administratës publike në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve 

dhe në njësitë e varësisë në IEVP, u 

konstatua se: 

-Punonjësit e adminstratës së DPB 

rekrutohen në bazë të ligjit nr. 152/2013, 

“Për nëpunësin civil” i ndryshuar. 

Aktualisht DPB operon me dy struktura, 

në bazë të dy Urdhrave të Kryeministrit 

nr. 49 datë 16.04.2015 “Për miratimin e 

Strukturës e të Organikës së Drejtorisë së 

Përgjithshme të Burgjeve dhe sistemit të 

institucioneve në varësi të saj” dhe nr.58 

datë 24.04.2017 “Për miratimin e 

Strukturës e të Organikës së Drejtorisë së 

Përgjithshme të Burgjeve dhe sistemit të 

institucioneve në varësi të saj”. Urdhri i 

Kryeministrit nr. 49 datë 16.04.2015 

rezulton të mos jetë shfuqizuar dhe për 

pasojë të dy aktet janë në fuqi 

njëkohësisht. Ky ngërç, për stafin e 

punonjësve me status të nënpunësit civil 

të DPB, ende nuk ka marrë zgjidhje 

juridike nga strukturat shtetërore 

përkatëse sic janë, Ministria e Drejtësisë 

(MD) dhe Departamenti i Administratës 

Publike (DAP), për shkak të 

moskoordinimit midis tyre.  

- Rezultoi se, prej hyrjes në fuqi të 

urdhrit të ri (prill 2017), për këtë cështje 

DPB, ka dërguar vetëm një shkresë me 

nr. 2294 datë 27.02.2020, drejtuar DAP-

it, për dijeni MD-së, mbi situatën e 

krijuar nga moszbatimi i Urdhrave të 

Kryeministrit, duke vënë në dukje 

problematikën për strukturën dhe duke 

kërkuar zgjidhje.   

- Për periudhën objekt auditimi në 

institucion u konstatua se deri në datë 

30.12.2020 numri punonjësve është 

4336, kundrejt 4556 punonjësve të 

strukturës organizative miratuar me 

Urdhrin e Kryeministrit nr.58 datë 

24.04.2017“Për miratimin e Strukturës e 

të Organikës së Drejtorisë së 

Përgjithshme të Burgjeve dhe sistemit të 

institucioneve në varësi të saj” nga ku 

administrata e DPB rezulton me 196 

punonjës dhe sistemi i institucioneve në 

varësi të DPB me 4360 punonjës. 

-Si pasojë e kësaj situate kaotike në 

lidhje me emerimet e administratës së 

DPB, për periudhën e auditimit, me 

qëllim plotësimin e vendeve vakante në 

strukturën e miratuar, nga ana e Drejtorit 

të Përgjithshëm të DPB, janë miratuar 4 

urdhra për administratën qëndrore, 

konkretisht (nr. 3353; nr.7627; nr.4293 

dhe nr.1797) duke komanduar në nivele 

69-79 I LARTË 

1.DPB, në bashkëpunim me 

Ministrinë e Drejtësisë, 

Departamentin e Administratës 

Publike, të marrin masa të 

menjëhershme për rishikimin e 

strukturës së institucionit dhe për 

përditësimin e rregullores së 

brendshme të organizimit dhe 

funksionimit të DPB-së, duke e 

plotësuar dhe harmonizuar edhe me 

kuadrin ligjor në fushën e 

menaxhimit financiar dhe kontrollit 

të brendshëm. Gjithashtu të ndiqen 

të gjitha procedurat administrative 

dhe ligjore për të bërë ndryshimin e 

statusit të punonjësve, nga punonjës 

që marrëdhëniet e punës u 

rregullohen me dispozitat e Kodit të  

Punës, në  punonjës që 

marrëdhëniet e punës u rregullohen 

me Ligjit nr. 152/2013 “Për 

nëpunësin civil”.  

 

1.2 Ministria e Drejtësisë, si 

institucion epror, të marrë masa për 

ngritjen e një grupi pune për të 

analizuar shkaqet që kanë cuar 

Titullarin e këtij institucioni në 

kryerjen e emërimeve të 

përkohshme, përtej afateve të 

parashikuara, me qëllim nxjerrjen e 

përgjegjësinë si dhe garantimin për 

fillimin dhe finalizimin me sukses 

të procedurave të rekrutimit, për 

plotësimin e strukturave të DPB-së 

me personel të përhershëm dhe jo të 

përkohshëm sikundër është vepruar 

deri tani. 
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drejtuese pa afat kohor deri në një 

vendim të dytë. Për këto emërime 

konstatuam se, është tejkaluar periudha 

gjashtëmujore e komandimit të 

nënpunësit civil në një pozicion tjetër, në 

kundërshtim me VKM nr. 125, datë 

17.2.2016 “Për transferimin e 

përkohshëm dhe të përhershëm të 

nëpunësve civilë” neni 48, transferimi i 

përkohshëm, “Nëpunësi civil mund të 

transferohet, përkohësisht, në një 

pozicion tjetër të shërbimit civil, të së 

njëjtës kategori, për këto arsye dhe 

kohëzgjatje:a) në interes të institucionit, 

deri në 6 muaj gjatë 2 viteve.”  

Përvec pozicioneve drejtuese, gjatë vitit 

2019, nga Drejtori i Përgjithshëm janë 

miratuar urdhra komandimesh në detyrë 

për 194 punonjës të kategorive të 

ndryshme si në DPB ashtu edhe në 

institucionet e varësisë, nga këto për 56 

punonjës me afat kohor komandimi 

brenda një periudhe më pak se 6-mujore. 

Pjesa tjetër e urdhrave (për 138 

punonjës) janë komandime pa afat kohor 

të punonjësve të policisë së burgjeve deri 

në një urdhër të dytë.  

- Nga auditimi rezultoi mosplotësim i 

vakancave të vendeve të punës për 220 

pozicione, në nivele civile, në nivele 

drejtuese dhe inspektorë të policisë së 

burgjeve në IEVP. Sipas DPB-së, 

vakancat në stafin civil janë për arsyet e 

mësipërme ndërsa vakancat për 

pozicionet me uniformë janë, për 

mospërshtatshmëri të punonjësve të 

ardhur nga Policia e Shtetit në sistemin e 

burgjeve, vendi i punës larg vendbanimit, 

verifikimi i gjendjes gjyqësore me 

probleme, kriteri i moshës, kriteri i 

testimit fizik, intervista e strukturuar me 

gojë ose masa disiplinore të mëparshme.  

-Nga auditimi rezultoi se, organizimi dhe 

veprimtaria administrative e DPB 

mbështeten në Rregulloren e Brendshme 

të vitit 2006, e cila nuk është përditësuar 

pas ndryshimeve strukturore që ka pësuar 

institucioni në vite, si dhe nuk përmban 

përshkrimet e punës konform 

ndryshimeve të reja strukturore. 

Gjithashtu kjo rregullore nuk reflekton 

ndryshimet që dikton Ligji nr. 10296, 

datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, I ndryshuar. 

DPB ka ngritur një grup pune, me 

Urdhrin Nr.2195, datë 03.03.2019, për 

rishikimin e draft-rregulloreve të 

brendshme dhe manualet e proçedurave 

administrative për DPB dhe IEVP në 

varësi për pasqyrimin e ndryshimeve 
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strukturore në rregullore, por deri në 

përfundim të auditimit nuk rezulton të 

jetë miratuar nga institucioni, kjo në 

kundërshtim me nenin 29 pika 2 të ligjit 

nr. 90/2012 “Për organizimin dhe 

funksionimin e administratës shtetërore”. 

-Gjithashtu, pjesa më e madhe 

punonjësve të administratës në Drejtorinë 

e Përgjithshme të Burgjeve, marrëdhëniet 

e punës rregullohen në përputhje me 

ligjin 152/2013 “Për nëpunësin civil”, 

ndërsa gjatë vitit 2019 dhe 2020 janë 

rekrutuar punonjës, marrëdhëniet e punës 

të të cilëve, rregullohen sipas dispozitave 

të ligjit nr.7961, datë 12.7.1995, “Kodi i 

Punës i Republikës së Shqipërisë” i 

ndryshuar. Punonjësit publik, pa statusin 

e nëpunësit civil janë më vunerabël dhe 

më të dobët se nëpunësit që përfshihen në 

shërbimin civil, për shkak të nivelit më të 

ulët të sigurisë së vazhdimësisë së 

marrëdhënieve të punës. Pra, nisur nga 

detyrat dhe përgjegjësitë që i janë 

ngarkuar Drejtorisë së Përgjithshme të 

Burgjeve dhe punonjësve të saj, 

marrëdhëniet e punës të stafit të DPB 

duhet të rregullohen, vetëm në në bazë të 

ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i 

cili ndër të tjera garanton, 

qëndrueshmërinë në detyrë të nëpunësit 

civil, vazhdimësinë profesionale, si dhe 

rekrutimin e punonjësve bazuar në meritë 

dhe integritet moral. 

6 

Nga auditimi është konstatuar shkelje të 

disiplinës buxhetore sa i takon: 

2.1 Likuidimit të faturave që tejkalojnë 

afatin e parashikuar ligjor prej 30 ditësh, 

në kundërshtim me nenin 52 të ligjit nr. 

9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin 

e sistemit buxhetor në RSH” dhe me 

ligjin nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara 

në detyrimet kontraktore e tregtare” e 

konkretisht: për vitin 2019, 105 fatura në 

vlerën totale prej 551,672,244 lekë; dhe 

për periudhën janar – gusht 2020, 89 

fatura në vlerën totale prej 459,463,756 

lekë. Sa më sipër sjell jo vetëm tejkalim 

të afateve që parashikon ligji, por 

implikon risqe për krijimin e detyrimeve 

të reja (të prapambetura). Mos pagesa në 

kohë e faturave, shkakton premisë që 

operatorët ekonomikë të kërkojnë 

kamatëvonesa në favor të tyre. Në ato 

raste kur operatorët ekonomikë do të 

kërkojnë kamatëvonesa për moskryerjen 

e pagesës në afat, kjo vlerë do të 

konsiderohet dëm ekonomik, duke 

cënuar përdorimin me efiçencë, 

efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve 

publike. 

27-68 I MESËM 

1. Me qëllim respektimin e 

disiplinës buxhetore dhe shmangien 

e riskut për krijimin e detyrimeve të 

prapambetura, në cdo rast NZ duhet 

të paraqes në strukturën e thesarit 

dokumentacionin justifikues të 

shpenzimeve për rastet e pagesave 

ndaj operatorëve ekonomikë, 

brenda 30 ditëve nga data e faturës 

origjinale të OE-së, dhe jo ndryshe. 

Për cdo rast në vijim, që do të 

konstatohet ndryshe, të evidentohen 

përgjegjësitë dhe për personat 

përgjegjës për shkaktimin e 

vonesave të aplikohen sanksionet e 

parashikuara në Kreun IX, neni 71, 

të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 

“Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në RSH”, i ndryshuar. 

2. Drejtoria e Përgjithshme e 

Burgjeve të marrë të gjitha masat e 

nevojshme me qëllim pasqyrimin, 

raportimin, dhe likuidimin në kohë 

dhe në përputhje me parimin FIFO 

të detyrimeve të prapambetura. 

Sektori i financës të kërkojë 

informacione zyrtare periodike nga 
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2.2 Për vitin 2019 janë likuiduar nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 80 

vendime të formës së prerë në shumën 

totale 78,025,998 lekë, ku vlera 

6,576,123 lekë është pagesë tarifë 

përmbarimore e cila përbën dëm 

ekonomik për buxhetin e shtetit, ndërsa 

vlera 71,449,875 lekë si rezultat i 

ekzekutimit të vendimeve gjyqësore 

përbën menaxhim jo efektiv i fondeve të 

buxhetit të shtetit. Krahasuar me 

raportimin e nëntëmujorit të DPB 

rezultojnë të jenë likuiduar 42 vendime 

më tepër, të cilat nuk janë raportuar nga 

DPB në shumën totale prej 38,883,291 

lekë, në kundërshtim me Strategjinë për 

Parandalimin dhe Shlyerjen e 

Detyrimeve të Prapambetura. Për vitin 

2020 janë likuiduar nga DPB 30 vendime 

gjyqësore në shumën totale 20,167,637 

lekë, ku vlera prej 1,020,908 lekë është 

pagesë e tarifës përmbarimore e cila 

përbën dëm ekonomik për buxhetin e 

shtetit, ndërsa vlera 19,146,729 lekë si 

rezultat i ekzekutimit të vendimeve 

gjyqësore përbën menaxhim jo efektiv i 

fondeve të buxhetit të shtetit. Lidhur me 

sa më sipër grupi i auditimit ka 

konsultuar me përzgjedhje 4 praktika 

vendimesh gjyqësore, nga ku ra rezultuar 

se Drejtoria e Çështjeve Shoqerore, 

Shëndetësore dhe Ligjore pranë DPB nuk 

ka përcjellë në kohën e duhur (momentin 

kur vendimi merr formë të prerë) 

vendimet pranë sektorit të financës me 

qëllim pasqyrimin e këtyre detyrimeve në 

kontabilitet për konstatimin e tyre, duke 

krijuar vonesa në shlyerjen e tyre. 

2.3 Nga auditimi është konstatuar mos 

dokumentim i raportimit të detyrimeve të 

prapambetura e konkretisht, për vitin 

2019, DPB pohon se ka raportuar pranë 

Ministrisë së Drejtësisë detyrime të 

prapambetura nëpërmjet adresën zyrtare 

të përgjegjëses së sektorit të financës, për 

38 vendime gjyqësore në shumën 

39,142,707 lekë, 11 pagesa kalimtare në 

shumën 3,447,810, 6 fatura tatimore në 

shumën 13,068,000, 3 fatura ujësjellës – 

kanalizime dhe 5 fatura OSHEE në 

shumën 703,895 lekë, në total 

56,362,412 lekë. Në dosjen përkatëse 

gjendet vetëm raportimi për periudhën 

janar – shtator 2019 dërguar me mailin e 

datës 10.08.2019 e nuk gjenden 

raportimet e tjera detyrim për tu dërguar 

pranë Ministrisë së Drejtësisë sipas 

përcaktimeve të Strategjisë për 

Parandalimin dhe Shlyerjen e 

Detyrimeve të Prapambetura. Për vitin 

sektori/njësia që mbulon çëshjet 

ligjore në institucion me qëllim 

pasqyrimin në kontabilitet të 

detyrimeve nga vendimet 

gjyqësore. Në të gjitha rastet 

sektorët/njësitë që mbulojnë 

çështjet juridike në DPB, të ndjekin 

me kujdes proceset gjyqësore dhe 

të përcjellin informacionin e plotë 

dhe të saktë në njësitë që merren 

me financë/kontabilitetin, në 

mënyrë që kjo e fundit të mund të 

provigjionojë fonde për shpenzime 

të këtij lloji si edhe të njohë dhe 

kontabilizojë në kohë vlerat që 

lidhen me këto 

shpenzime/detyrime, në përputhje 

me kuadrin ligjor në fuqi. 

3. Drejtoria e Përgjithshme e 

Burgjeve të marrë masa për ngritjen 

e grupit të punës, për të evidentuar 

përgjegjësitë përkatëse brenda 

sektorit të financës, për vonesat e 

shkaktuara në likuidimin e 

vendimeve gjyqësore.  

4. Drejtoria e Përgjithshme e 

Burgjeve, sektori përgjegjës për 

financën/kontabilitetin të marrë të 

gjitha masat e nevojshme me qëllim 

raportimin e duhur të detyrimeve të 

prapambetura pranë Ministrisë së 

Drejtësisë nëpërmjet shkresave 

zyrtare dhe formateve përkatës të 

miratuar, me qëllim gjurminin e 

saktë të raportimit të tyre. 
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2020, DPB pretendon të ketë dërguar 

nëpërmjet adresës zyrtare raportimet 

përkatëse pranë Ministrisë së Drejtësisë, 

por përsëri konstatohet se këto raportime 

nuk administrohen në dosjen përkatëse. 

Më datë 19.01.2021, DPB nëpërmjet 

emailit të përgjegjëses së sektorit të 

financës ka raportuar si detyrim shumën 

prej 3,348,000 lekë faturë e pashlyer për 

kontratën e projektit të Pojskës. Nga 

komunikimet zyrtare me emailin e datës 

28 dhjetor 2020, përgjegjësja së sektorit 

të financës i përgjigjet grupit të auditimit 

duke pohuar se për vitin 2020 DPB dhe 

sistemi i burgjeve nuk kanë detyrime të 

prapambetura. 

7 

Për marrjen në dorëzim të 

medikamenteve për vitin 2019, Titullari i 

DPB-së nëpërmjet Urdhrit nr. 3192, datë 

08.04.2019 ka ngritur komisionin e 

marrjes në dorëzim i cili përbëhej nga 

Znj. I  (kryetare), Znj. E. (anëtare), Znj. 

Z.  (anëtare), Znj. A (anëtare) dhe Znj. B 

(anëtare). Në kontratën 4178/17, datë 

29.06.2018 lidhur ndërmjet DPB dhe F, 

me afat 2 vjeçar, në specifikimet teknike 

të blerjes së medikamenteve përcaktohet 

se medikamentet duhet të kenë afat 

skadence jo më pak se 1.5 vite nga 

momenti i pranimit në magazinën e DPB. 

Nga shqyrtimi i medikamenteve të 

skaduara në vitin 2019 dhe 2020 në 

depon farmaceutike të DPB-së, 

konstatohet se 4 medikamente për vitin 

2019 (2 lloje Buscolamine, Prulan, 

Tetalgam) dhe 9 medikametnte për vitin 

2020 (Acid folic, Adrenaline,  

Buscolamine, Durilak, Nacl 0.9%, 

Haloperidol, Ranitidine, 2 lloje Luminal) 

janë marrë në dorëzim në kundërshtim 

me kushtet e kontratës, me afat skadence 

më të vogël se 1.5 vite dhe si rrjedhojë e 

këtij fakti kanë skaduar në depon 

farmaceutike të DPB-së. Vlera e 

medikamenteve në shumën totale prej 

412,903 lekë, shpenzuar në kundërshtim 

me kushtet e kontratës përsa i përket 

afatit të skadencës, dhe si pasojë 

skadencës përpara përdorimit, ka 

shkaktuar dëm ekonomik në buxetin e 

shtetit konkretisht për vitin 2019 në 

vlerën 124,690 lekë dhe për vitin 2020 në 

vlerën 288,213 lekë.  

Ndërsa vlera e medikamenteve të blera 

në vitin 2019, të cilat janë marrë në 

dorëzim në kundërshtim me kushtet e 

kontratës, me afat skadence më të vogël 

se 1.5 vite, është 2,222,760 lekë, e cila 

rezulton të jetë menaxhuar pa efiçiencë, 

pa efektivitet dhe pa ekonomicitet, të 

80-111 I LARTË 

Me qëllim forcimin e kontrolleve 

për menaxhimin me efektivitet dhe 

ekonomicitet të fondeve që lidhen 

me procesin e blerjes së 

medikamenteve në DPB, duhet që: 

-Titullari i DPB-së të mos pranojë 

në asnjë rast nënshkrimin e 

kontratës së medikamenteve, nëse 

lista e medikamenteve bashkëlidhur 

kontratës nuk ka të përcaktuar 

afatin e skadencës për çdo 

medikament. 

-Komisioni i marrjes në dorëzim të 

medikamenteve të verifikojë çdo 

medikament që merr në dorëzim 

nëse është në përputhje me kushtet 

e kontratës me fokus afatin e 

skadencës. Verifikimi duhet të 

bëhet tërësor dhe jo me kampionim. 

-Komisioni i marrjes në dorëzim të 

medikamenteve, duhet që në 

proces-verbalin e hartuar, të 

reflektojë të gjitha medikamentet që 

janë në kundërshtim me kushtet e 

kontratës duke specifikuar 

emërtimin e tyre për çdo 

medikament dhe arsyen se pse 

kundërshtohet të merret në 

dorëzim. Në asnjë rast proces 

verbali nuk mund të përmbajë fraza 

“...janë identifikuar disa 

medikamente të cilat do të 

zëvëndësohen.” 

-Përgjegjësi material i magazinës së 

medikamenteve, në çdo rast që 

konstaton medikamente në 

magazinë me afat skadence më të 

ulët sesa specifikimet e kontratës, 

duhet të njoftojë menjëherë 

përgjegjësin e sektorit të 

shëndetësisë dhe Nëpunësin 

Autorizues.  

- Nga ana e DPB të merren masa 

për ndjekjen në rrugë ligjore për 



 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Drejtorinë e Përgjithshme 

të Burgjeve 
 

17 

 

financuara nga Buxheti i Shtetit.  

 

arkëtimin e dëmit ekonomik në 

shumën 412,903 lekë, si pasojë e 

skadencave të ilaceve për arsye të 

keqmenaxhimit të procesit të 

blerjes së tyre. 

 

8 

Nga shqyrtimi i medikamente të skaduara 

në 22 IEVP-të dhe Qendrën Spitalore të 

Burgjeve (QSB) gjatë vitit 2020, u 

konstatua se vlera e medikamenteve të 

skaduara është 1,863,910 lekë. Nëse 

shihet data e hyrjes së këtyre 

medikamenteve në IEVP, rezulton se 

pothuajse të gjitha kanë hyrë në vitin 

2019. Nga kjo rezulton se 10% e vlerës 

furnizimit me medikamente nga kontrata 

e vitit 2019, ka skaduar po në atë vit. Kjo 

vjen së pari nga pranimi i 

medikamenteve në kundërshtim me 

kushtet e kontratës përsa i përket afatit të 

skadencës, ku në specifikimet teknike të 

kontratës përcaktohet se “medikamentet 

duhet të kenë afat skadence jo më pak se 

1.5 vite nga momenti i pranimit në 

magazinën e DPB” dhe së dyti nga një 

proces planifikimi i pabazuar në nevoja 

konkrete.  

Nga shqyrtimi i listës me medikamente të 

skaduara në të gjitha IEVP-të, 

konstatohet se pothuajse në të gjitha 

IEVP-të, kanë skaduar medikamente në 

atë sasi që janë bërë hyrje, duke mos u 

përdorur asnjëhere, çfarë tregon se blerjet 

e këtyre medikamenteve janë të 

pambështetura në planifikime që burojnë 

nga nevoja konkrete.  

Konkretisht, rezultoi se: 

- Në IEVP-në Berat, të tre medikamentet 

e skaduara gjatë vitit 2020 kanë skaduar 

në po atë sasi që janë bërë hyrje gjatë 

vitit 2018 dhe 2019.  

- Në IEVP-në Mine Peza, nga 25 

medikamente të skaduara, 7 prej tyre 

kanë skaduar në atë sasi që janë kërkuar.  

- Në IEVP-në Tepelenë, nga 18 

medikamente të skaduara, 7 prej tyre 

kanë skaduar në atë sasi që janë kërkuar.  

Përveç kësaj, konstatohet se dhe pjesa 

tjetër e medikamenteve të skaduara (77 

medikamente në Qendrën Spitalore të 

Burgjeve dhe 181 medikamente në 

IEVP) është përdorur në sasi të vogël 

nëse bëjmë krahasimin mes sasisë së 

hyrë dhe sasisë së skaduar. 

- Konstatohet se gjatë vitit 2019, janë 

riblerë disa medikamente të cilat edhe 

pse të papërdorura dhe si pasojë të 

skaduara gjatë po këtij viti, porosia për të 

to ka ardhur në rritje. Konkretisht, 

80-111 I LARTË 

Në të gjitha rastet e ngjashmet për 

blerje medikamentesh, në mënyrë 

që risqet të mbahen brenda kufijve 

të pranueshëm, në vijim: 

-Të tregohet kujdes nga njësitë 

shpenzuese, në planifikimin e 

nevojave duke argumentuar rast pas 

rasti limitet e propozuara;  

- Sektori i Shëndetësisë në DPB të 

ndjekë me kujdes dhe monitorojë 

periodikisht aktivitetin e IEVP-ve 

dhe Qendrës Spitalore të Burgjeve 

në lidhje me medikamentet e 

konsumuara, ato gjendje, afër 

skadencës dhe të skaduara dhe të 

njoftojë menjëherë Titullarin e 

institucionit në rastet kur nuk 

dërgohet informacioni i kërkuar. 

-  Titullari i institucionit të marrë 

masa ndaj personave përgjegjës të 

sektorit shëndetësor në IEVP dhe 

QSB të cilët nuk kanë zbatuar 

urdhrin për raportimet mujore 

Sektorin e Shëndetësisë në DPB 

lidhur lidhur me me konsumin 

mujor, gjendjen dhe afatet e 

skadencave te medikamenteve. 

- Titullari i institucionit të ketë në 

vëmendje planifikimin e 

auditimeve tematike apo 

inspektimeve në IEVP dhe QSB, 

lidhur me menaxhimin e 

medikamenteve. 
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medikamenti Buscolaminë ampulë, në 

vitin 2018 rezultoi të jetë blerë në sasinë 

6,400 copë dhe nga këto, në vitin 2019 

skaduar 3,620 copë, ose rreth 57% e 

sasisë së blerë. Konstatohet se në vitin 

2019, ky medikament është blerë në 

sasinë 7,000 copë, pra më shumë se një 

vit më parë, edhe pse më shumë se 

gjysma e sasisë së blerë skadoi, duke 

vënë në dyshim nevojat reale për këtë 

artikull.  

Po ashtu, edhe nga sasia prej 7,000 

copësh të blera në vitin 2019, skaduan 

1,770 copë në vitin 2020. Kjo tregon mos 

planifikim të drejtë sipas nevojave për 

medikamente në vitin 2019 dhe përdorim 

të fondeve pa efiçencë dhe efektivitet në 

kundërshtim me kërkesat e ligjit Nr.10 

296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”. 

-Në vijim konstatuam gjithashtu se, 

IEVP-të nuk raportojnë në sektorin e 

shëndetësisë në DPB çdo muaj lidhur me 

konsumin mujor, gjendjen dhe afatet e 

skadencave, duke mos zbatuar në këtë 

mënyrë urdhrin e titullarit. 

Sa më sipër, tregon se IEVP-të nuk bëjnë 

planifikim sipas nevojave reale për 

medikamente, duke ekspozuar 

vazhdimisht institucionit përballë riskut 

të shpërdorimit të fondet publike. Për sa 

më sipër konkludojmë se, vlera prej 

1,863,910 lekë, e medikamenteve të 

skaduara është menaxhim pa efiçencë, 

efektivitet dhe ekonomicitet i fondeve 

publike.  

9 

Nga auditimi me zgjedhje i 30 (tridhjetë) 

urdhër shpenzimeve për blerjen e 

ushqimeve të freskëta, me objekt loti 

mish, bukë dhe bulmet, në të gjitha rastet 

konstatohet se urdhër shpenzimet nuk 

përmbajnë bashkëlidhur të gjithë 

dokumentacionin e plotë vërtetues. 

Furnizimi me ushqime të freskëta, bëhet 

nga furnitori në secilën IEVP, dhe 

komisioni i marrjes në dorëzim si dhe 

vërtetimi i plotësimit të kushteve 

kontraktuale të produkteve, kryhet në 

IEVP-të përkatëse. Duke qenë se 

kontraktori është DPB, fatura tatimore e 

mallit vjen në DPB e cila kryen edhe 

pagesën e faturës. Në mënyrë që 

Nëpunësi Zbatues i DPB të regjistrojë 

dhe të kryejë pagesën, duhet që të 

shqyrtojë paraprakisht të gjithë 

dokumentacionin e marrë nga secila 

IEVP i cili duhet të jetë i plotë dhe i 

rregullt sipas përcaktimeve të pikës 36 të 

Udhëzimit nr.30. Por në këtë rast, 

bashkëlidhur urdhër-shpenzimit janë 

80-111 I LARTË 

1.Ministria e Drejtësisë, si 

institucin epror, të marrë masa për 

ngritjen e një grupi pune, me qëllim 

verifikimin dhe vlerësimin e 

impaktit të procedurave jo korrekte 

të marrjes në dorëzim të ushqimeve 

në rang sistemi (për DPB dhe për 

njësitë e varësisë), në kushtet kur 

kanë munguar procedura të qarta të 

lëvizjes së mallrave, shoqëruar me 

përgjegjësitë respektive për mallrat 

që janë dërguar drejtpërdrejt nga 

furnitori tek përdoruesi, dhe 

marrjen e masave për personat 

përgjegjës.  

 

2.Titullari i DPB-së, të analizojnë 

së bashku me Nëpunësin Zbatues 

situatën dhe problematikat e sjella 

nga kjo situatë, dhe të vlerësojë 

mundësinë që pagesa për ushqimet 

e freskëta të bëhet nga vetë IEVP-

të. Deri në marrjen e një vendimi 

mbi këtë çështje, Nëpunësi Zbatues 
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vetëm fletë-hyrjet në magazinat e IEVP-

ve të shoqëruara me një shkresë nga 

drejtorët e IEVP-ve, por pa dokumenta të 

tjera vërtetuese si komisioni i pritjes së 

mallit, dokumentat me kushtet e 

dorëzimit të mallit, etj, sikurse 

përcaktohen në kontratë. Nga sa më 

sipër, nëpunësi autorizues i DBP-së e 

kryen pagesën e faturës së mallrave, duke 

mos u bazuar në dokumentacion të 

rregullt, të plotë dhe vërtetues, në 

kundërshtim me pikën 35 dhe 36 të 

Udhëzimit nr.30. Kjo lë shteg për 

abuzime dhe mos dhënien e sigurisë nëse 

malli është dorëzuar në sasinë dhe 

cilësinë e kërkuar. 

i DPB-së duhet të kërkojë nga 

IEVP-të të gjithë dokumentacionin 

e plotë dhe vërtetues dhe në asnjë 

rast të mos shlyejë faturat e 

operatorëve ekonomikë, pa 

vërtetuar paraprakisht nëse janë 

plotësuar të gjitha kushtet dhe 

kërkesat e kontratave.  

-Titullari i DPB-së të marrë masat e 

nevojshme që të implementojë një 

sistem të informatizuar të 

menaxhimit financiar në DPB dhe 

nëpër IEVP. 

-Titullari i DPB-së të rrisë numrin e 

auditimeve tematike dhe 

inspektimeve lidhur me marrjen në 

dorëzim të ushqimeve të freksëta, 

për të vlerësuar nëse janë në 

përputhje me kërkesat ligjore dhe 

me kushtet e kontratave. 

 
3. Konkluzioni i përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit 

Nga auditimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve sipas Programit të auditimit nr.1116/1, datë 

06.11.2020, i ndryshuar u konstatuan  problematikat si vijon: 

Nga auditimi i hartimit dhe zbatimit t buxhetit të shtetit u konstatua rishpërndarje e shpeshtë e 

fondeve buxhetore përgjatë viteve 2019 - 2020; nivel i ulet i realizimit të fondeve të alokuara në 

vitin 2019 dhe 2020, kryesisht fondeve per investime; rishpërndarje fondesh që ka rezultuar në 

mos realizimin e tre projekteve; realizim procedure prokurimi në vlerë më të lartë se fondi limit i 

miratuar; mos derdhje në thesar i të ardhurave dytësore dhe përdorim i gabuar i tyre; mos 

respektim i procedurës për dhënie me qera të ambienteve nën 200 m2; mos respektim i formatit të 

kontratës tip; mos respektim i afatit të vlefshmërisë 1 vjeçare të kontrateve të qerave nën 200m2; 

mos dokumentim i raportimit të detyrimeve të prapambetura; Mos raportim i detyrimeve për 

vendime gjyqësore në kohën e duhur; mos respektim i afatit 30 për likuidimin e faturave detyrim 

ndaj furnitorëve. 

Nga auditimi i pasqyrave financiare Në opinionin tonë, veprimet përgjatë raportimit financiar dhe 

transaksionet e kryera për ekzekutimin e buxhetit janë në përputhje me ligjin për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare, si dhe me ligjet dhe rregullat përkatëse të financave publike, përveç çështjeve 

të trajtuara në bazën për kualifikimin e opinionit. Në vijim: 

-Është paraqitur ish-ndërtesa e DPB në llogarinë “212 Ndërtesa e Konstruksione” me vlerë 

303,020,916 lekë, ndërtesë e cila nuk është më në pronësi, administrim dhe /ose përdorim të DPB. 

-Në 2 raste janë paraqitur aktive në vlerën totale 35,459,323 lekë, për të cilat DBP nuk ka 

informacion mbi natyrën dhe origjinën e këtyre vlerave. 

-Llogaria “218 Inventar Ekonomik” ndryshon me 6,272,140 lekë nga vlera e rezultuar në 

përfundim të procesit të inventarizimit. 

-Janë paraqitur aktive në vlerën 16,819,200 lekë, të cilat nuk i përkasin këtij institucioni. 

-Në 27 raste nuk janë paraqitur detyrime për vendime gjyqësore të formës së prerë në vlerën 

20,168,337 lekë. 

-Në 7 raste nuk janë paraqitur detyrime për marrëdhënie tregtare në vlerën 60,113,270 lekë. 

 

-Në 2 raste, janë paraqitur llogari të arkëtueshme me vlerë 1,848,100 lekë, për të cilat gjykata e ka 

rrëzuar padinë e DPB. 

-Për 45 raste, janë paraqitur llogari të arkëtueshme me vlerë 21,704,165 lekë, për të cilat në 

kushtet kur veprimi i fundit konstatohet të jetë bërë para 12 vitesh ose nuk janë bërë veprime për ti 
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mbledhur ato, këto debitorë mund të jenë objekt i parashkrimit sipas përcaktimeve të nenit 203 të 

Kodit të Punës ose Kreut IV “Parashkrimi i padisë dhe dekadenca e të drejtave” të Kodit Civil. 

Përsa i përket Auditit të Brendshëm në Institucionin e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve 

rezultoi se, sektori i auditimit është  një strukturë jo e plotë me burime njerëzore dhe si rrjedhojë 

numri i auditimeve është ulur, duke mos plotësuar me auditim të gjitha subjektet me risk. 

Gjithashtu u evidentua se auditimi realizohet kryesisht me një grup prej tre vetash. Ky grup në 

mënyrë të vazhdueshme (përbëhet nga përgjegjës sektori të auditimit dhe dy auditues). Pozicioni i 

përgjegjësit të sektorit, bie në kundërshtim me detyrën e tij funksionale pasi duhet të bëjë 

rishikimin e cilësisë së auditimit dhe të mos marrë pjesë në angazhime të auditimit, pasi ky proces 

duhet të bërë në mënyrë sa më objektive dhe transparente.Është konstatuar se ka munguar nga kjo 

njësi një analizë e thelluar e sistemeve të kontrollit të brendshëm për periudhën 2019 – 2020. Nga 

dosjet e shqyrtuara nga grupi i auditimit për periudhën objekt auditimi është konstatuar se njësia e 

auditimit të brendshëm në DPB nuk është thelluar në analizën e riskut me qëllim evidentimin e 

zonave me risk më të lartë parregullsish dhe problematikash. Nisur nga sa më sipër është 

konstatuar se në auditimet e kryera kjo njësi nuk ka arritur të identifikojë si aktivitete me risk të 

lartë për parregullsi për institucionin tematikat si vijon: zbatimin e kontratave të medikamenteve 

dhe ushqimeve, procedurat e marrjes në dorëzim të ushqimeve të freskëta, lëvizjet e magazinës 

(fletë hyrje fletë dalje), si dhe ekzekutimin e vendimeve gjyqësore dhe raportimin e detyrimeve të 

prapambetura. NJAB në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve për periudhën objekt auditimit ka 

ndryshuar qëllimin e veprimtarisë së saj duke privilegjuar kryerjen e angazhimeve të këshillimit të 

iniciuara nga Tituallari kundrejt auditimeve të kombinuara të plota, në kundërshtim me nenet 1 

dhe 9 të ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”. 

-DPB “punon me dy struktura” në bazë të Urdhrave të Kryeministrit nr.49 datë 16.04.2015  “Për 

miratimin e Strukturës e të Organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe sistemit të 

institucioneve në varësi të saj” dhe Urdhri nr.58 datë 24.04.2017“Për miratimin e Strukturës e të 

Organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe sistemit të institucioneve në varësi të 

saj”, të cilat mbivendosen me njera-tjetrën, duke mos krijuar struktura të konsoliduara efektive, 

për të realizuar dhe për të përmbushur misionin e DPB. 

- Punonjësit publik pa statusin e nëpunësit civil janë më vunerabël dhe më të dobët se nëpunësit që 

përfshihen në shërbimin civil, për shkak të nivelit më të ulët të sigurisë së vazhdimësisë së 

marrëdhënieve të punës. Pra, nisur nga detyrat dhe përgjegjësitë që i janë ngarkuar Drejtorisë së 

Përgjithshme të Burgjeve dhe punonjësve të saj, marrëdhëniet e punës të stafit të DPB duhet të 

rregullohen, vetëm në në bazë të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i cili ndër të tjera garanton, 

qëndrueshmërinë në detyrë të nëpunësit civil, vazhdimësinë profesionale, rekrutimin e punonjësve 

bazuar në meritë dhe integritet moral.  

-Nga auditimi, i procedurave prokuruese  me objekte, për të siguruar nevojat e përditshme jetike, 

për personat që vuajnë dënimin pranë IEVP, u konstatua se, ka mungesa të theksuara të burimeve 

njerëzore dhe mungesë profesionale, të cilët kryejnë detyra në procedurat e prokurimit, ndaj 

forcimi i kapaciteteve administrative të autoritetit kontraktor, mbetet një nevojë e vazhdueshme, 

kjo  dhe për faktin që për vitin buxhetor 2020 furnizimi me ushqime deri më 30.10.2020,  ka vlerë 

të realizuar prej 350,922,564.0 lekë, financuar nga Buxheti i Shtetit. 

-Në procedurat me objekt për furnizim produkte ushqimore, u konstatuan mangësi,në hartimin e  

dhe vendosjen e kritereve të vecanta të kualifikimit, në përzgjedhjen e operatorëve ekonomikë 

fitues, në ekzekutimin dhe monitorimin e kontratave, duke mos garantuar kontratë të sukseshme 

deri në ekzekutimin e plotë të saj, duke përdorur dhe shpenzuar pa efektivitet, pa eficiencë dhe pa 

ekonomicitet fondet publike, që bëjnë të mundur realizimin e tyre. 

Përsa i përket menaxhimit financiar dhe kontrollit u konstatua se, punonjësit nuk janë trajnuar mbi 

menaxhimin e riskut element ky shumë i rëndësishëm në veprimtarinë e një institucioni bazuar në 

ligjin për Menaxhimin Financiar dhe Kontrolli si dhe referuar kapitullit III të “Manualit të 

Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit” i cili citon se punonjësit duhet të kryejnë trajnime në fushën 
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e përdorimit të metodikës së pranuar në identifikimin, analizën dhe menaxhimin e riskut. 
 

OPINIONI I AUDITIMIT 

Opinion mbi pasqyrat financiare (Opinion i Modifikuar/Kualifikuar) 

Ne audituam Pasqyrat Financiare të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, më datë 31.12.2019, 

të cilat përbëhen nga: Pasqyra e pozicionit financiar (Formati nr. 1); Pasqyra e performancës 

financiare (Formati nr. 2); Pasqyra e flukseve monetare (Formati nr. 3); Pasqyra e ndryshimeve në 

aktivet neto (Formati nr. 4); Pyetësor dhe shënime shpjeguese për përgatitjen dhe raportimin e 

pasqyrave financiare (Formati nr. 5); Investimet dhe burimet e financimit (Formati nr. 6); Gjendja 

dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me koston historike (Formati nr. 7/a); Gjendja dhe ndryshimet 

e aktiveve afatgjata me vlerën neto (Formati nr. 7/b); si dhe Numri i punonjësve dhe fondi i 

pagave (Formati nr. 8). 

Në opinionin tonë, veprimet përgjatë raportimit financiar dhe transaksionet e kryera për 

ekzekutimin e buxhetit janë në përputhje me ligjin për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, si 

dhe me ligjet dhe rregullat përkatëse të financave publike, përveç çështjeve të trajtuara në bazën 

për kualifikimin e opinionit. 

 

Baza për Opinionin mbi pasqyrat financiare
2
 

Ne e kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 

Sektorit Publik (ISSAI). Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më hollësisht 

në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit”, pjesë e raportit tonë përfundimtar. Ne jemi të pavarur 

kundrejt subjektit të audituar, e theksuar kjo në INTOSAI-P-10 “Deklarata e Meksikës mbi 

pavarësinë e SAI”, si dhe ISSAI 130- Kodi Etik, apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin e 

pasqyrave financiare. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e 

sipërpërmendura. Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e mara gjatë punës sonë audituese janë të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit. 

Në vijim: 

-Është paraqitur ish-ndërtesa e DPB në llogarinë “212 Ndërtesa e Konstruksione” me vlerë 

303,020,916 lekë, ndërtesë e cila nuk është më në pronësi, administrim dhe /ose përdorim të DPB. 

-Në 2 raste janë paraqitur aktive në vlerën totale 35,459,323 lekë, për të cilat DBP nuk ka 

informacion mbi natyrën dhe origjinën e këtyre vlerave. 

-Llogaria “218 Inventar Ekonomik” ndryshon me 6,272,140 lekë nga vlera e rezultuar në 

përfundim të procesit të inventarizimit. 

-Janë paraqitur aktive në vlerën 16,819,200 lekë, të cilat nuk i përkasin këtij institucioni. 

-Në 27 raste nuk janë paraqitur detyrime për vendime gjyqësore të formës së prerë në vlerën 

20,168,337 lekë. 

-Në 7 raste nuk janë paraqitur detyrime për marrëdhënie tregtare në vlerën 60,113,270 lekë. 

-Në 2 raste, janë paraqitur llogari të arkëtueshme me vlerë 1,848,100 lekë, për të cilat gjykata e ka 

rrëzuar padinë e DPB. 

-Për 45 raste, janë paraqitur llogari të arkëtueshme me vlerë 21,704,165 lekë, për të cilat në 

kushtet kur veprimi i fundit konstatohet të jetë bërë para 12 vitesh ose nuk janë bërë veprime për ti 

mbledhur ato, këto debitorë mund të jenë objekt i parashkrimit sipas përcaktimeve të nenit 203 të 

Kodit të Punës ose Kreut IV “Parashkrimi i padisë dhe dekadenca e të drejtave” të Kodit Civil. 

 

Opinion mbi përputhshmërinë (Opinion i Modifikuar/Kualifikuar) 

Në bazë të punës së kryer, grupi audititoi përputhshmërinë, mbi zbatimin e dispozitave ligjore për 

marrëdhëniet e punës dhe respektimin e strukturave organike të miratuara, mbi zbatimin e 

dispozitave ligjore për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale 

                                                      
2 ISSAI 2705 – Modifikimet e opinionit në Raportin e Audituesit të Pavarur. 
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e monetare, mbi zbatimin e legjislacionit për realizimin, ekzekutimin dhe monitorimin e 

procedurave të prokurimit publik, etj, për të vlerësuar nëse çdo aspekt material, është në përputhje 

me ligjshmërinë dhe menaxhimin mbi të cilën ushtron veprimtarinë DPB dhe njësitë e varësisë 

IEVP, të përshkruar në këtë Raport, ku është siguruar evidencë e mjaftueshme dhe e plotë, por 

janë evidentuar raste të mospërputhshmërisë me kriteret e aplikuara, të cilat janë materiale. 

Baza për kufizimin e sigurisë të opinionit  të përputhshmërinë 

Ne e kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 

Sektorit Publik (ISSAI-t). Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më 

hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për auditimin e përputhshmërisë”, pjesë e 

raportit. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar kjo në INTOSAI-P 10, 

Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 130- Kodi Etik, të cilat janë 

përmendur në ISSAI-n 4000 ”Standardi i Auditimit të Përputhshmërisë” si dhe në mbështetje të 

Kodit të Etikës së KLSH-së, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 27, datë 20.04.208. 

Dokumentacioni administrativ, procedurat prokuruese, etj, janë përzgjedhur, mbështetur mbi 

gjykimin profesional të audituesit, përfshirë marrjen në konsideratë të risqeve të 

mospërputhshmërisë materiale të vendim marrjes nga DPB, me kriteret e parashikuara. 

Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e marra gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të 

përshtatshme për të siguruar një nivel të arsyeshëm për dhënien e opinionit i modifikuar/ i 

kualifikuar
3
 

Në vijim konstatuam thyerje të kontrolleve të brendshme që konsistojnë në sa më poshtë: 

- Nga shqyrtimi i medikamente të skaduara në 22 IEVP-të dhe Qendrën Spitalore të Burgjeve 

(QSB) gjatë vitit 2020, vlera e medikamenteve të skaduara është 1,863,910 lekë, është dëm 

ekonimik i fondeve publike.  

-Në procedurat me objekt për furnizim produkte ushqimore, u konstatuan mangësi, (i) kontrolle të 

dobëta si pasojë e mosngritjes se strukturave të dedikuara për monitorimin e kontratave; (ii) 

mosparashikimi si detyrime kontraktore për OE-të, të disa elmentëve si targat e automjeteve, 

certifikatat e ushqimore, kushtet e transportit me qëllim ruajtjen e sigurise ushqimore; (iii) 

komisionet e IEVP-ve, duke mos pasur njohuri mbi OE fitues, duke mos garantuar kontratë të 

sukseshme deri në ekzekutimin e plotë të saj, për pasojë vlera prej 2,349,413 lekë është përdorur 

dhe shpenzuar pa efektivitet, pa eficiencë dhe pa ekonomicitet fondet publike.  

- Gjithashtu, për mosplotësim të kritereve të veçanta nga OE të vendosura në DST, KVO-të  kanë 

shpallur fitues, në kundërshtim me rregullat e prokurimit public për 3 procedura tenderuaes, duke 

shkaktuar vlerën prej 75,632,935 lekë pa tvsh, risqe shpenzimesh, pa ekonomicitet, pa eficiencë 

dhe pa efektivitet të financuara nga fondet publike si dhe në 2 procedura vlerën prej 52,041,839 

lekë pa tvsh, risk potencial me efekte negative, pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të 

financuara nga fondet publike. 

- Gjatë periudhës objekt auditimi, DPB “ka punuar me dy struktura” në bazë të Urdhrave të 

Kryeministrit: nr.49 datë 16.04.2015  “Për miratimin e Strukturës e të Organikës së Drejtorisë së 

Përgjithshme të Burgjeve dhe sistemit të institucioneve në varësi të saj”, dhe nr.5 8 datë 

24.04.2017“Për miratimin e Strukturës e të Organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve 

dhe sistemit të institucioneve në varësi të saj”,pasi Urdhri i KM nr.49 datë 16.04.2015, nuk është 

shfuqizuar, e për pasojë, kemi mbivendosje me njera-tjetrën, duke mos krijuar struktura të 

konsoliduara efektive, për të realizuar dhe për të përmbushur misionin e DPB. 

 

 

Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjet nën auditim: 

Drejtimi i Drejtorisë së Përgjithshme së Burgjeve dhe njësive të varësisë së saj IEVP, janë 

                                                      
3.Opinioni i modifikuar/i kualifikuar, jepet në ato raste kur është marrë siguri e arsyeshme, është siguruar një evidencë e mjaftueshme dhe e plotë, 

por janë evidentuar raste të mospërputhshmërisë me kriteret e aplikuara, të cilat janë materiale, por jo të përhapura. 
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përgjegjëse për zbatimin e veprimtarisë në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e 

aplikuara.  

Përgjegjësia e Audituesve të KLSH-së: 

Përgjegjësia jonë lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme mbi përputhshmërinë e aktivitetit të 

DPB si dhe njësisë së varësisë së saj të IEVP, në lidhje mbi menaxhimin e fondeve buxhetore 

vjetorë të DPB për sigurimin  e kushteve të duhura për zbatimin me rigorozitet të të gjitha 

detyrimeve që rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues te personave me liri të kufizuar.  

Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin 

profesional në punën audituese.  

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

auditimit si dhe konkluzionet/gjetjet. Ne identifikojmë çështjet më të rëndësishme lidhur me 

auditimin dhe i përshkruajmë ato në materialet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri 

ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne  

vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që 

publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë. 

 

II. HYRJA 

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

në zbatim të Programit të Auditimit nr. 1116/1 prot, datë 06.11.2020, i ndryshuar me shkresat nr. 

nr.1116/3 prot datë 07.12.2020 dhe nr.1116/4 prot datë 18.12.2020, në Drejtorinë e Përgjithshme 

të Burgjeve (DPB), nga data 06.11.2020 deri në 29.01.2021, për periudhën e auditimit 01.01.2019 

deri në 31.12.2020, u krye auditim Financiar dhe Përputhshmërie, nga grupi i auditimit me 

përbërje:  

1. Valentina Golemi (përgjegjës grupi), 

2. Erjola Meçaj, anëtar 

3. Alfonc Gabili, anëtar 

4. Xhuljeta Çelaj anëtar 

5. Hektor Kosova anëtar 

6. Miranda Misini anëtar 

 

Titulli: 

Raporti i Auditimit Financiar dhe i Përputhshmërisë në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve 

(DPB) 

 Marrësi: 

Ky Raport i adresohet Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve  

 

METODOLOGJIA DHE OBJEKTIVAT E AUDITIMIT 

a.Objektivat dhe qëllimi i auditimit: 

Objektivat specifike të auditimit janë, dhënia e opinionit mbi pasqyrat financiare të institucionit, 

nëse janë paraqitur saktë, në përputhje me kuadrin rregullator të raportimit financiar dhe dhënia e 

opinionit mbi përputhshmërinë e veprimtarisë së subjektit me kuadrin rregullator në fuqi, duke 

përfshirë këtu procedurat e prokurimeve dhe shpenzimet vjetore të buxhetit. 

Qëllimi i auditimit është, vlerësimi dhe evidentimi nëse aktivitetet, transaksionet financiare dhe 

informacionet e raportuara janë, në çdo aspekt material, janë  në përputhje me ligjshmërinë dhe 

menaxhimin financiar mbi bazën e të cilit e ushtron veprimtarinë Drejtoria e Përgjithshme e 

Burgjeve, në mënyrë për të bërë të mundur ndërmarrjen e veprimeve korrigjuese sipas rastit, me 

synim të mirëpërdorimit  fondeve të financuara nga Buxheti i Shtetit. 
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b. Identifikimi i çështjes: 
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, ka mision krijimin e kushteve të duhura për zbatimin me 

rigorozitet të të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues duke siguruar një trajtim 

njerëzor të personave me liri të kufizuar dhe shndërrimin e dënimit penal në një mundësi 

riedukimi. Misioni i mësipërm realizohet, nëpërmjet, zhvillimit të një strategjie të përshtatshme 

për sistemin e burgjeve në përshtatje me kushtet sociale në Shqipëri, të hartimit të programeve të 

specializuara për të rritur punësimin e të burgosurve për çdo burg duke patur parasysh kushtet e 

çdo institucioni dhe të forcimit të sistemit të burgjeve dhe rritjen profesionale të stafit, duke i 

motivuar për të kryer një shërbim sa më të mirë, gjë e cila do të rriste sigurinë në shoqëri dhe do të 

kishte efekte pozitive në mbarëvajtjen e punës së institucionit. Gjithë misioni zhvillohet nëpërmjet 

financimit të fondeve nga Buxheti i Shtetit. 

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

drejtimeve të miratuara nga Kryetari i KLSH-së, në Programin e Auditimit nr. 1116/1 prot, datë 

06.11.2020, i ndryshuar 

 

c. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjen nën 

auditim: 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve është përgjegjëse për zbatimin me rigorozitet të të gjitha 

detyrimeve që rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues, zhvillimin e një strategjie të përshtatshme për 

sistemin e burgjeve dhe kushteve sociale në Shqipëri,forcimi i sistemit të burgjeve dhe rritjen 

profesionale të stafit, zbatimi i kritereve në planifikimin e buxhetit, mbështetur në ligjet vjetore të 

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

identifikimin, vlerësimin dhe menaxhimin e riskut nga institucioni, procedurat për qarkullim e 

dokumentacionit, prokurimet duke filluar nga buxhetimi i fondit, hartuesi i specifikimeve, 

komisionet e vlerësimit, kontraktuesi, zbatuesi i kontratës,  procedurat për pagesat dhe auditimin  e 

brendshëm. 

 

d. Përgjegjësia e audituesve të KLSH: 

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

DPB-së, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë 

sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet mundëson identifikimin e 

çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, 

gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin profesional në punën audituese.Ne 

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

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

kemi identifikuar gjatë auditimit tonë. Ne identifikojmë çështjet më të rëndësishme lidhur me 

auditimin dhe i përshkruajmë ato në raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor 

nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që 

këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre 

mund të sjellë në publikun e gjerë. 

 

e. Kriteret e vlerësimit 

-Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë 

-Ligji organik i KLSH-së nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 

 - Ligji 10296, datë 08.07.2010 “Mbi menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar; 

- Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare.”  

- Ligji nr. 9936, datë 26,06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar me 

ligjin nr. 57, datë 02.06.2016  

-Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar. 
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- Ligji nr.114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik.” 

-Ligji nr 81/2020 “Për të drejtat dhe tajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve.” 

-Ligji nr 80/2020 “Për policinë e shtetit.”  

-Ligji 79/2020 “Për ekzekutimin e veprave penale.” 

-Ligji 75/2020 “për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit nr.21, datë 27.05.2020 “për disa 

ndryshime në aktin normativ nr.9, datë 25.03.2020 të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e 

masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes se epidemisë 

së shkaktuar nga Covid-19” miratuar me ligjin nr.30/2020.” 

-Çdo bazë ligjore me të cilën është operuar për vitin 2019  si dhe aktet juridike që janë në funksion 

për funksionimin e DPB. 

- VKM nr. 248, datë 10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik të organeve të pushtetit 

lokal, institucioneve shtetërore qendrore si dhe njësive që varen prej tyre”, ndryshuar me VKM nr. 

25, datë 20.01.2001 “Për disa shtesa e ndryshime të VKM nr. 248, datë 10.04.1998.” 

- VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik.” 

- VKM nr.918 datë 29.12.2014 “Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë 

eletronike” 

- Udhëzim e APP-së nr. 2 datë 27.01.2015 “Për hartimin e regjistrit të parashikimeve të prokurimit 

publik dhe regjistrit të realizimeve të prokurimit publik”, udhëzim e APP-së nr.2 datë 08.01.2018 

“Mbi përdorimin e procedurës me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës dhe 

zhvillimit të saj me mjete eletronike” i ndryshuar. 

-VKM-së nr.160, datë 02.03.2016 “Për mënyrën e funksionimit, kompetencat dhe përbërjen e 

komitetit të auditimit të brendshëm në njësitë publike 

 

f. Standardet e auditimit 

-Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të INTOSAI (ISSAI).  

-Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ( ISA) t ë  IFAC. 

-ISSA 4000-4899 Standardet e Auditimit të Përputhshmërisë 

-ISSAI 400-499 Parimet e Auditit të Përputhshmërisë. 

- “Libri Jeshil” i GAO-s, etj; 

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

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

 

g. Medodat e auditimit 

Auditimi ynë përfshin përputhshmërinë e aktivitetit të DPB-së, me kuadrin ligjor dhe rregullator 

në fuqi lidhur me  zbatimin e kritereve në planifikimin e buxhetit, mbështetur në ligjet vjetore të 

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

identifikimin, zbatimin e kritereve në çeljen e buxhetit sipas viteve, detajimin e planit fillestar, 

transferimet dhe rialokimet e fondeve buxhetore gjatë viteve ushtrimore, si dhe planin 

përfundimtar, parashikimin dhe realizimin e të ardhurave dytësore, planifikimin mbi identifikimin 

vlerësimin dhe menaxhimin e riskut nga institucioni, ruajtjen, arkivimin e informacioneve 

dokumenteve , procedurat për qarkullim e dokumentacionit, prokurimet duke filluar nga 

buxhetimi i fondit, hartuesi i specifikimeve, komisionet e vlerësimit, kontraktuesi, zbatuesi i 

kontratës,  procedurat për pagesat dhe auditimin  e brendshëm. 

 

h. Dokumentimi i auditimit 

Auditimi financiar dhe i përputhshmërisë, është realizuar në bazë të Standardeve Ndërkombëtare 

të Auditimit të Sektorit Publik (ISSAI) mbështetur në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi 

Pavarësinë e (SAI) si dhe ISSAI 30 Kodi Etik, apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin 

përputhshmërisë të një institucioni ndërkombëtar, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 4000 

”Standardi i Auditimit të Përputhshmërisë”,  ISSAI 1000-2999 “Udhëzues të Auditimit 
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Financiar”; ISSAI 1300 “Planifikimi i auditimit të pasqyrave financiare”; Ne i kemi përmbushur 

përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura, përfshirë këtu edhe Kodin 

e Etikës së KLSH-së, miratuar me Vendimin nr. 27, datë 20.04.2018, të Kryetarit të KLSH-së si 

dhe Rregullore “Mbi Procedurat e auditimit në KLSH”, miratuar me Vendimin nr. 107, datë 

08.08.2017 , e ndryshuar me Vendimin nr.63 datë 22.06.2020, të Kryetarit të KLSH-së. 

Auditimi u fokusua, për dhënien e opinionit mbi përputhshmërinë e veprimtarisë së DPB, me 

kuadrin rregullator në fuqi, në lidhje mbi procedurat mbi zbatimin e kritereve në planifikimin e 

buxhetit, mbështetur në ligjet vjetore të buxhetit dhe  udhëzimeve të Ministrisë së Financave mbi 

hartimin dhe zbatimin e buxhetit, identifikimin, zbatimin e kritereve në çeljen e buxhetit sipas 

viteve, detajimin e planit fillestar, transferimet dhe rialokimet e fondeve buxhetore gjatë viteve 

ushtrimore, si dhe planin përfundimtar, parashikimin dhe realizimin e të ardhurave dytësore, 

planifikimin mbi identifikimin vlerësimin dhe menaxhimin e riskut nga institucioni, ruajtjen, 

arkivimin e informacioneve dokumenteve , procedurat për qarkullim e dokumentacionit, 

prokurimet duke filluar nga buxhetimi i fondit, hartuesi i specifikimeve, komisionet e vlerësimit, 

kontraktuesi, zbatuesi i kontratës,  procedurat për pagesat dhe auditimin  e brendshëm në zbatim të 

bazës ligjore dhe nënligjore, respektive, të ligjit organik të KLSH-së nr. 154/2014, datë 

27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, ligjit 10296, datë 

08.07.2010 “Mbi menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar; ligjit nr. 9228, datë 

29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare.”, ligjit nr. 9936, datë 26,06.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar me ligjin nr. 57, datë 02.06.2016 , Ligji nr. 

9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, Ligji nr.114/2015 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik, ”Ligji nr 81/2020 “Për të drejtat dhe tajtimin e të dënuarve me 

burgim dhe të paraburgosurve”, Ligji nr 80/2020 “Për policinë e shtetit”,  ligjit 79/2020 “Për 

ekzekutimin e veprave penale ”, Ligji 75/2020 “për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit 

nr.21, datë 27.05.2020 “Për disa ndryshime në aktin normativ nr.9, datë 25.03.2020 të Këshillit të 

Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë 

kohëzgjatjes së gjendjes se epidemisë së shkaktuar nga Covid-19” miratuar me ligjin 

nr.30/2020”,VKM nr. 248, datë 10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik të organeve të 

pushtetit lokal, institucioneve shtetërore qendrore si dhe njësive që varen prej tyre”, ndryshuar me 

VKM nr. 25, datë 20.01.2001 “Për disa shtesa e ndryshime të VKM nr. 248, datë 10.04.1998”, 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik.”, VKM nr.918 

datë 29.12.2014 “Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë eletronike”, Udhëzim 

e APP-së nr. 2 datë 27.01.2015 “Për hartimin e regjistrit të parashikimeve të prokurimit publik dhe 

regjistrit të realizimeve të prokurimit publik”, udhëzim e APP-së nr.2 datë 08.01.2018 “Mbi 

përdorimin e procedurës me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës dhe zhvillimit 

të saj me mjete eletronike” i ndryshuar, VKM-së nr.160, datë 02.03.2016 “Për mënyrën e 

funksionimit, kompetencat dhe përbërjen e komitetit të auditimit të brendshëm në njësitë publike. 

 

 

III. PËRSHKRIMI AUDITIMIT 

III. 1. Informacioni i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim 

Organizimi dhe funksionimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve (DPB)  në lidhje me 

objektivat e auditimit, rregullohet në bazë të  Ligjit nr 81/2020 “Për të drejtat dhe tajtimin e të 

dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, Ligjit nr 80/2020 “Për policinë e shtetit” ,Ligjit 

79/2020 “Për ekzekutimin e veprave penale ”, çdo bazë ligjore me të cilën është operuar për vitin 

2019  si dhe aktet juridike që janë në funksion për funksionimin e DPB. Drejtoria e Përgjithshme e 

Burgjeve është përgjegjëse për zbatimin me rigorozitet të të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga 

kuadri ligjor ekzistues, zhvillimin e një strategjie të përshtatshme për sistemin e burgjeve dhe 

kushteve sociale në Shqipëri,forcimi i sistemit të burgjeve dhe rritjen profesionale të stafit, zbatimi 

i kritereve në planifikimin e buxhetit, mbështetur në ligjet vjetore të buxhetit dhe  udhëzimeve të 
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Ministrisë së Financave mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit, identifikimin, vlerësimin dhe 

menaxhimin e riskut nga institucioni, procedurat për qarkullim e dokumentacionit, prokurimet 

duke filluar nga buxhetimi i fondit, hartuesi i specifikimeve, komisionet e vlerësimit, kontraktuesi, 

zbatuesi i kontratës,  procedurat për pagesat dhe auditimin  e brendshëm. Drejtoria e Përgjithshme 

e Burgjeve, ka mision krijimin e kushteve të duhura për zbatimin me rigorozitet të të gjitha 

detyrimeve që rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues duke siguruar një trajtim njerëzor të personave 

me liri të kufizuar dhe shndërrimin e dënimit penal në një mundësi riedukimi. Misioni i mësipërm 

realizohet, nëpërmjet, zhvillimit të një strategjie të përshtatshme për sistemin e burgjeve në 

përshtatje me kushtet sociale në Shqipëri, të hartimit të programeve të specializuara për të rritur 

punësimin e të burgosurve për çdo burg duke patur parasysh kushtet e çdo institucioni dhe të 

forcimit të sistemit të burgjeve dhe rritjen profesionale të stafit, duke i motivuar për të kryer një 

shërbim sa më të mirë, gjë e cila do të rriste sigurinë në shoqëri dhe do të kishte efekte pozitive në 

mbarëvajtjen e punës së institucionit. Gjithë misioni zhvillohet nëpërmjet financimit të fondeve 

nga Buxheti i Shtetit. Kontrolli i Lartë i Shtetit si organi Kushtetues i kontrollit të fondeve 

buxhetore nga studimi i vlerësimit të riskut në lidhje me menaxhimin e fondeve buxhetore vjetorë 

të DPB për sigurimin  e kushteve të duhura për zbatimin me rigorozitet të të gjitha detyrimeve që 

rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues te personave me liri të kufizuar mer një fond të 

konsiderueshëm nga buxheti i Shtetit. Qëllimi është auditimi i fondeve të buxhetit nëse janë 

përdorur me eficensë efektivitet dhe ekonomicitet. 

 

III. 2. MBI HARTIMIN DHE ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT 
Hartimi dhe zbatimi i buxhetit të shtetit për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve (më tej DPB) është 

mbështetur mbi bazën ligjore si vijon: 

- Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar: 

- Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar: 

- Ligji nr. 99/2018, “Për buxhetin e vitit 2019”; 

- Akt normativ nr. 2, datë 02.10.2019 “Për disa ndryshime ne ligjin nr. 99/2018, “Për buxhetin e vitit 

2019”; 

- Akt normativ nr. 11, datë 24.12.2019 “Për disa ndryshime ne ligjin nr. 99/2018, “Për buxhetin e vitit 

2019”, të ndryshuar; 

- Ligj nr.88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”; 

- Akt normativ nr.6 datë 21.03.2020, “për disa ndryshime në ligjin nr. 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020”; 

- Akt normativ nr. 15 datë 15.04.2020, “Për disa ndryshime në ligjin nr.88/2019 “Për buxhetin e vitit 

2020”, i ndryshuar; 

- Akt normativ nr. 28, datë 02.07.2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 88/2019 “Për buxhetin e vitit 

2020”, të ndryshuar 

- VKM nr. 128, datë 07.03.2018, “Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit 

buxhetor afatmesëm 2019–2021”; 

- VKM nr. 117, datë 13.3.2019 “Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor 

afatmesëm 2020 – 2022”; 

- VKM nr. 50, datë 05.02.2014, “Për miratimin e strategjise për shlyerjen dhe parandalimin e detyrimeve të 

prapambetura e të planit të veprimit”, i ndryshuar; 

- Udhëzim nr. 37, datë 06.10.2020, “Për monitorimin dhe publikimin e stokut periodik të detyrimeve të 

prapambetura të qeverisjes së përgjithshme”; 

- Udhëzimi nr. 7, datë 28.02.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së planit buxhetor afatmesëm”; 

- Udhëzimi nr. 7/1, datë 28.02.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së planit buxhetor afatmesëm 

2019 - 2021”; 

- Udhëzimi nr. 8, datë 28.02.2019 “Për procedurat standarde të përgatitjes së planit buxhetor afatmesëm 

2020 - 2022”; 

- Udhëzim i përhershëm nr. 2 datë 06. 02. 2012, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”; 

- Udhëzimin nr. 9, datë 20.03.2018, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”. 
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- Udhëzimi nr. 1, datë 17.01.2019, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2018” 

 

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

Ministrisë së Financave mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit. 

Viti 2019 – PBA 

Me VKM nr. 128, datë 07.03.2018, “Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit 

buxhetor afatmesëm 2019–2021” janë miratuar tavanet buxhetore përgatitore për sistemin e burgjeve sipas 

tabelës 1 më poshtë nga ku rezulton se tavani i shpenzimeve buxhetore për vitin 2019 është 5,573,916 mijë 

lekë, nga të cilat 5,281,916 mijë lekë janë shpenzime korrente dhe 292,000 mijë lëkë janë shpenzime 

kapitale: 

 

Tabela 1, Tavanet PBA 2019 - 2021      në 000/lekë 

 
Përpunoi: Grupi i auditimit 

 

Detajimi i tavaneve të PBA – së 2019 – 2020, për vitin 2019 i është përcjellë institucionit nga ku 

shpenzimet korente ndahen respektivisht për llogarinë 600/601 në vlerën 3,801,416 mijë lekë, llogaritë 602 

– 606 në vlerën 1,480,500 mijë lekë dhe 231 në vlerën 292,000 mijë lëkë. 

Me shkresën nr. prot. 3406/8 datë 27.04.2018, DPB ka përcjellë pranë Ministrisë së Drejtësisë, (Drejtorisë 

së Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar) Tabelat e PBA –së faza 1 (faza strategjike). 

me kërkesat buxhetore për këtë fazë. 

Tabela 2         në 000/lekë 

Sistemi i Burgjeve Detajimi i tavanit sipas VKM nr. 128 Detajimi PBA faza 

I 

Llog. Vlera Vlera 

600+601 3,801,416 3,801,416 

602 - 606 1,480,500 1,480,500 

231 292,000 396,700 

Totali 5,573,916 5,678,616 

 

Referuar tavaneve të miratuara me VKM nr. 128, datë 07.03.2018, “Për miratimin e tavaneve përgatitore të 

shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2019–2021”, rezulton se në fazën e parë diferenca nga 

tavani i përcaktuar në vkm e sipërcituar gjendet në fondin për investime në vlerën 104,700 milë lekë më 

tepër, krahasuar me vlerën 292,000 mijë lekë. 

Me urdhër nr. prot. 3406, datë 04.04.2018 “Për ngritjen e grupit të punës për përgatitjen e programit 

buxhetor afatmesëm 2019 – 2021”, DPB ka proceduar me ngritjen e grupit të punës për hartimin e PBA – 

së për sistemin e burgjeve për periudhën respektive. Gjithashtu, me urdhrin nr. 3406/1, datë 05.04.2018, 

“Për ngritjen e grupit të punës për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2019 – 2021”, DPB ka 

urdhëruar drejtuesit e institucioneve të verësisë marrjen e masave për përgatitjen e PBA- së, sipas 

udhëzimeve përkatëse. 

Gjatë fazës I të PBA – së, DPB thekson se tavanet buxhetore të vendosura rezultojnë të ulëta për 

shpenzimet korente si edhe për ato kapitale si vijon: 

- për artikullin 600/601, përcaktuar në vlerën 3,801,416 mijë lekë, nuk plotësohen nevojat për paga e 

sigurime për 4565 punonjës të sistemit të burgjeve, kjo pasi përllogaritja e fondit të pagave të nevojshëm 

për këtë qëllim është bërë bazuar në Urdhrin e Kryeministrit nr. 58, datë 24.04.2017 “Për miratimin e 

strukturës dhe të organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe sistemit të institucioneve në 

varësi të saj“. Fondi i nevojshëm për mbulimin e pagave dhe sigurimeve të punonjësve të sistemit të 

burgjeve sipas përllogaritjeve të DPB - së, bazuar edhe në VKM nr. 187, datë 08.03.2017 “Për miratimin e 

strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civil/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të 

Financim i 

brendshëm
Financimi i huaj

Totali i shp. 

kapitale

Financim i 

brendshëm

Financimi i 

huaj

Totali i 

shp. 

kapitale

Financim i 

brendshëm

Financimi i 

huaj

Totali i 

shp. 

kapitale

5,281,916 292,000 0 292,000 5,573,916 5,300,000 367,000 0 367,000 5,667,000 5,400,000 267,000 0 267,000 5,667,000

Sistemi i 

burgjeve

Totali i 

shpenzimev

e buxhetore

Totali i 

shpenzimeve 

buxhetore

Totali i 

shpenzimev

e buxhetore

Shpenzimet kapitale

Totali i shp. 

korrente

Shpenzimet kapitale

2020 2020

Totali i shp. 

korrente

Shpenzimet kapitale

2019

Totali i shp. 

korrente
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kabineteve dhe kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit 

qendror të zgjedhjeve gjykatën e lartë, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, 

institucione në varësi të kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e 

prefektit”, VKM nr. 717, datë 23.06.2009 “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore 

dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore”, i ndryshuar dhe VKM nr. 201, datë 15.03.2017“Për 

trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të policisë së burgjeve“, është gjithsej 3,935,644 mijë 

lëkë, e si rrjedhojë në fazën 1 kërkohet një fond shtesë në vlerën 134,230 mijë lekë 

- për artikullin 602, mund të mbulohen vetëm shpenzimet si më poshtë: 

 

Tabela 3         në 000/lekë 

Nr. Përshkrimi Vlera 

1 Ushqime për të burgosur dhe të paraburg.(nr. 5830) 523,550 

2 Medikamente dhe materiale mjekësore 38,350 

4 Karburant dhe shërbime të tjera transporti 102,320 

4 Shërbime me të tretët - Uji 85,000 

5 Shërbime me të tretët – Energji elektrike 355,510 

6 Materiale pastrimi, detergjentë etj 61,160 

7 Shpenzime gatime me gas dhe ngrohje 23,300 

8 Materiale kazermimi për të dënuarit 69,840 

9 Uniforma (mbulohen pjesërisht) 94,800 

10 Shërbime mirëmbajtje, qiramarrje, dieta etj. 126,170 

 

Mbeten pa mbuluar nevoja të tjera si: diferenca për shpenzime për uniforma në shumën 45,200 mijë lekë si 

dhe detyrime për shpenzime gjyqësore e detyrime të tjera kontraktuale në shumën 130,000 mijë lekë. Për 

vitin 2019 kërkesa për shtesë për artikullin 602 është 175,200 mijë lekë 

Pra, nga DPB është kërkuar rishikimi i tavaneve për shpenzimet korente në vlerën totale prej 309,340 mijë 

lekë. 

- për artikullin 231, me tavanin e vendosur (397,700 mijë lekë) mbulohen vetëm shpenzimet si vijon: 

 

Tabela 4         në 000/lekë 

Nr. Përshkrimi Vlera 

1 Informatizimi i DPB – kartelat e të dënuarve (kontratë në vazhdim) 10,742 

2 Përfundimi i rikonstruksionit IEVP Lezhë (kontratë në vazhdim nga 2018) 12,371 

4 Studim projektim për investime në IEVP të ndryshme 4,000 

4 Blerje të 10 automjeteve (ambulancë dhe autobus) 60,000 

5 Blerje pajisje sigurie dhe kontrolli 150,000 

6 Krijimi i sistemeve të vëzhgimit dhe kontrollit (pjesërisht) 22,406 

7 Blerje pajisje për të dënuarit 20,000 

8 Krijimi i sistemit upgrade për zyrën e gjendjes gjyqësore (në vijim nga viti 2018) 25,000 

9 Përmirësimi i linjës së furnizimit me energji elektrike në IEVP Lezhë dhe F. Krujë  67,512 

10 Përmirësimi i infrastrukturës – sistemimi ujërave të zeza IEVP Korçë 5,000 

10 Përmirësimi i infrastrukturës – hidroizolim tarraca IEVP Lushnje (pjesërisht) 19,669 

 TOTAL 397,700 

 

Me tavanin e vendosur mbeten pa plotësuar kërkesat shtesë për përmirësimin e infrastrukturës ndërtimore 

në disa IEVP. Nevojat shtesë janë paraqitur nga institucioni në formatin nr. 6 në vlerën totale prej 490,394 

mijë lekë të përbërë nga projektet si vijon: 

 

Tabela 5         në 000/lekë 

Nr. Projekti Totali i shpenz. kap 

të projektit 

Viti 2019 

1 M140027 Studim projektime (2018 – 2021) 18,000 3,000 

2 M140299 Blerje pajisje sigurie e kontrolli (2018 -2021) 79,294 10,000 
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3 M140299 Rritja e sigurisë dhe kontrollit në IEVP – të 

(2018 – 2021) 

317,500 45,094 

4 Ndërtimi i sistemit të hidrantit dhe detektimit të zjarrit në 

11 IEVP (2018 – 2021) 

55,000 55,000 

5 Përmirësimi i infrastrukturës në IEVP 1,245,633 377,300 

TOTAL 490,394 

 

Devijimi nga tavanet e përcaktuar me VKM nr. 128, datë 07.03.2018, “Për miratimin e tavaneve përgatitore 

të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2019–2021” për shpenzimet korente dhe kapitale për 

DPB për vitin 2019 është në vlerën 799,730 mijë lekë më tepër se tavani. 

Faza II (faza teknike) 

Në përputhje me kreun 3.2 Hapat ndërinstitucionale të gjatë fazës teknike, pika 2 i Udhëzimit nr. 7, datë 

28.02.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së planit buxhetor afatmesëm”, dhe Udhëzimi nr. 7/1, 

datë 28.02.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së planit buxhetor afatmesëm 2019 - 2021”; DPB 

ka dërguar me shkresën nr. prot. 3406/9, datë 15.08.2018 tabelat e PBA – së 2019 – 2021 (Faza II), brenda 

afatit të përcaktuar, data 3 shtator. 

Referuar tavaneve përgatitore të shpenzimeve edhe në fazën II (faza teknike), shpenzimet kapitale dhe ato 

korente rezultojnë më të ulëta krahasuar me nevojat e shprehura nga institucioni. Tavanet e miratuar për 

fazën II janë për 600/601 në vlerën 3,981,600 mijë lekë, 602 – 606 në vlerën 1,500,316 mijë lekë dhe për 

231 në vlerën 292, 000 mijë lekë, të cilët krahasur me fazën strategjike paraqiten si më poshtë: 

 

Tabela 6           000/lekë 

Sistemi i 

Burgjeve 

1. Detajimi i tavanit 

sipas VKM nr. 128 

2. Detajimi 

PBA faza I 

3. Nevoja 

DPB 

4. Detajimi 

PBA Faza II 

Diferenca 

4 - 2 

Llog. Vlera Vlera Vlera Vlera  

600+601 3,801,416 3,801,416 3,935,644 3,981,600 +180,184 

602 - 606 1,480,500 1,480,500 1,655,700 1,500,316 +19,816 

231 292,000 396,700 490,394 292,000 -104,700 

Totali 5,573,916 5,678,616 6,081,738 5,773,916 +93,300 

 

Pra, në përfundim të fazës së II rezulton se detajimet e tavaneve për secilin artikull buxhetor rezultojnë si 

vijon: 

- për 600/601 është miratuar tavani në vlerën 1,500,316 mijë lekë, vlerë e cila krahasuar me fazën 1 është 

shtuar me 180,184 mijë lekë, por që krahasuar me kërkesat e DPB gjatë fazës strategjike për këtë artikull 

janë më shumë se nevojat me 45,956 mijë lekë. (Fondi i pagave është shtuar pasi në vitin 2019 është hapur 

IEVP Shkodër me nr. punonjësish në organikë 408). 

- për 602 – 606 është miratuar tavani në vlerën 1,500,316 mijë lekë, vlerë e cila krahasuar me fazën I është 

shtuar me 19,816 mijë lekë, por që krahasuar me kërkesat e DPB gjatë fazës strategjike për këtë artikull 

janë më pak se nevojat me 155,384 mijë lekë. Sa i takon shpenzimeve operative (602) rezulton se mund të 

mbulohen me tavanin e fazës II vetëm sa vijon: 

 

Tabelë 7         000/lekë 

Nr. Përshkrimi Vlera 

1 Ushqime për të burgosur dhe të paraburg.(nr. 5830) 506,550 

2 Medikamente dhe materiale mjekësore 28,946 

4 Karburant dhe shërbime të tjera transporti 123,330 

4 Shërbime me të tretët - Uji 94,000 

5 Shërbime me të tretët – Energji elektrike 294,271 

6 Materiale pastrimi, detergjentë etj 52,040 

7 Shpenzime gatime me gas dhe ngrohje 14,131 

8 Materiale kazermimi për të dënuarit 67,178 
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9 Uniforma (mbulohen pjesërisht) 140,000 

10 Shërbime mirëmbajtje, qiramarrje, dieta etj. 133,870 

 

Mbeten pa mbuluar nevoja të tjera si: 

- detyrime për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore e detyrime të tjera kontraktuale në vlerën 150,000 mijë 

lekë.  

- për 606 mbulohen: 

“Të tjera transferua korrente të brendshme”, mbulimi i ushqimit për punonjësit e trajnuar tek Akademia e 

Sigurisë, sipas Urdhrit të Përbashkët nr. 295, datë 21.05.2018, “Për zhvillimin e procesit të trajnimit të 

punonjësve të Policisë së Burgjeve dhe të shërbimit të brendshëm në sistemin e burgjeve , në Akademinë e 

Sigurisë”, në shumën 5,500 mijë lekë; 

“Transferta për buxhetet familjare dhe individët”, trajtim financiar për pagesë kalimtare për punonjës 

ushtarak që dalin në reformë sipas ligji nr. 10142, datë 15.05.2009, “Për sigurimin shoqëror suplementar të 

ushtarakëve të forcave të armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të 

Shërbimit Informativ Shtetëror, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit e 

të punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë” në shumën 40,000 mijë 

lekë; 

- për 605 mbulohen “Transferta korente të huaja”, në shumën 500 mijë lekë pagesë për anëtarësimin e DPB 

në Organizatën Evropiane të Burgjeve. 

- për 231 për projektet janë paraqitur nevoja shtesë që nuk mbulohen nga faza II në shumën totale prej 

591,054 mijë lekë: 

 

Tabela 8          000/lekë 

Nr. Përshkrimi Kërkesa për Shtesë 

Faza II 

1 Blerje të 10 automjeteve (ambulancë dhe autobus) kodi i projektit 

(M140023) 

36,000 

2 Blerje pajisje sigurie dhe kontrolli, kodi i projektit (M140299) 23,585 

3 Krijimi i sistemeve të vëzhgimit dhe kontrollit (pjesërisht) kodi i ri 67,500 

4 Krijimi i sistemit upgrade për zyrën e gjendjes gjyqësore (në vijim nga 

viti 2018) kodi i projektit (M140348) 

10,000 

5 Ndërtimi i sistemit të hidrantit dhe detektimit të zjarrit në 11 IEVP, 

kod i ri 

55,000 

6 Përmirësimi i infrastrukturës – furnizimi me ujë në disa IEVP. Kodi i 

projektit (M 140330) 

13,000 

7 Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore në IEVP (M140325) 383,969 

8 Studim projektim 6,000 

 TOTAL 595,054 

 

Nga sa më sipër rezulton se për vitin 2019, me tavanet e miratuara për fazën II mbeten pa mbuluar me 

buxhet shpenzime korente dhe kapitale në shumën 745,054 mijë lekë. 

 

Viti 2020 – PBA 

Me VKM nr. 117, datë 13.3.2019 “Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit 

buxhetor afatmesëm 2020 – 2022” janë miratuar tavanet buxhetore përgatitore për sistemin e burgjeve sipas 

tabelës 9 më poshtë nga ku rezulton se tavani i shpenzimeve buxhetore për vitin 2020 është 5,818,916 mijë 

lekë, nga të cilat 5,551,916 mijë lekë janë shpenzime korente dhe 267,000 mijë lëkë janë shpenzime 

kapitale: 

 

Tabela 9          në 000/lekë 
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Detajimi i tavaneve të PBA – së 2020 – 2021, për vitin 2020 i është përcjellë institucionit nga ku 

shpenzimet korente ndahen respektivisht për llogarinë 600/601 në vlerën 3,881,600 mijë lekë, llogaritë 602 

– 606 në vlerën 1,479,574 mijë lekë dhe 230/231 në vlerën 432,000 mijë lëkë. 

Me shkresën nr. prot. 2674/8 datë 23.04.2018, DPB ka përcjellë pranë Ministrisë së Drejtësisë, (Drejtorisë 

së Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar) Tabelat e PBA –së faza 1 (faza strategjike). 

me kërkesat buxhetore për këtë fazë. 

 

Tabela 10          në 000/lekë 

Sistemi i Burgjeve Detajimi i tavanit sipas VKM nr. 117 Detajimi PBA faza I 

Llog. Vlera Vlera 

600+601 4,072,342 3,881,600 

602 - 606 1,479,574 1,479,574 

230/231 267,000 432,000 

Totali 5,818,916 5,793,174 

 

Referuar tavaneve të miratuara me VKM nr. 117, datë 13.3.2019 “Për miratimin e tavaneve përgatitore të 

shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020 – 2022” rezulton se në fazën e parë diferenca nga 

tavani i përcaktuar në vkm e sipërcituar gjendet në fondin për investime në vlerën 165,000 mijë lekë më 

tepër, krahasuar me vlerën 267,000 mijë lekë. 

Me urdhër nr. prot. 2674/1, datë 08.04.2019, “Për ngritjen e grupit të punës për përgatitjen e planit 

buxhetor afatmesëm 2020 – 2020, DPB ka proceduar me ngritjen e grupit të punës për hartimin e PBA – së 

për sistemin e burgjeve për periudhën respektive. Gjithashtu, me urdhrin nr. 2674/2, datë 05.04.2018, 

“2674/1, datë 08.04.2019, “Për ngritjen e grupit të punës për përgatitjen e planit buxhetor afatmesëm 2020 

– 2020, DPB ka urdhëruar drejtuesit e institucioneve të verësisë marrjen e masave për përgatitjen e PBA- 

së, sipas udhëzimeve përkatëse.  

Për sa më sipër ka rezultuar se për: 

- artikullin 600/601fondi i parashikuar prej 4,072,342 mijë lekë nuk është i mjaftueshëm për të plotësuar 

nevojat për paga dhe sigurime, pasi përllogaritja për fondin e pagave dhe sigurimeve kryet për 4553 

punonjës të sistemit të burgjeve në përputhje me Urdhrin e Kryeministrit nr. 58, datë 24.04.2017 “Për 

miratimin e strukturës dhe të organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe sistemit të 

institucioneve në varësi të saj“. Fondi i nevojshëm për mbulimin e pagave dhe sigurimeve të punonjësve të 

sistemit të burgjeve sipas përllogaritjeve të DPB - së, bazuar edhe në VKM nr. 187, datë 08.03.2017 “Për 

miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civil/nëpunësve, zëvendësministrit dhe 

nëpunësve të kabineteve dhe kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, 

kuvendit, komisionit qendror të zgjedhjeve gjykatën e lartë, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të 

pavarura, institucione në varësi të kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe 

administratën e prefektit”, VKM nr. 717, datë 23.06.2009 “Për pagat e punonjësve mbështetës të 

institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore”, i ndryshuar dhe VKM nr. 201, 

datë 15.03.2017“Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të policisë së burgjeve“, i 

ndryshuar. Për këtë arsye DPB ka kërkuar një fond shtesë për shpenzime personeli në vlerën 121,933 mijë 

lekë (paraqitur në formatin 3 Formati standard i përgatitjes së kërkesave buxhetore PBA 2020 – 2022 për 

kërkesat shtesë). Kërkesat shtesë janë argumentuar si pasojë e reformës në sistemin penitenciar sa i takon 

personelin policor dhe mjekësor: 

Financim i 

brendshëm

Financimi i 

huaj

Totali i 

shp. 

kapitale

Financim i 

brendshëm

Financimi i 

huaj

Totali i 

shp. 

kapitale

Financim i 

brendshëm

Financimi i 

huaj

Totali i 

shp. 

kapitale

5,551,916 267,000 0 267,000 5,818,916 5,610,000 217,000 0 217,000 5,827,000 5,670,000 217,000 0 217,000 5,887,000

Sistemi i 

burgjeve

2020 2021 2022

Totali i shp. 

korrente

Shpenzimet kapitale Totali i 

shpenzime

ve 

buxhetore

Totali i 

shp. 

korrente

Shpenzimet kapitale Totali i 

shpenzime

ve 

buxhetore

Totali i 

shp. 

korrente

Shpenzimet kapitale Totali i 

shpenzime

ve 

buxhetore
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- Për stafin policior shtesa është për trajtimin e njëjtë të stafit policor të sistemit të burgjeve me atë të 

policisë së shtetit. DPB ka kërkuar barazimin e pagave për elementin e pagesës së shtesës së vjetërsisë në 

punë deri në 25 vitet e shërbimit si ushtarak në institucionet e sigurisë. Aktualisht pagesa e shtesës për 

vjetërsi vetëm për 10 vite, kjo sepse me VKM nr.201, datë 15,03,2017 ˝Për trajtimin me page dhe shtesa 

mbi page të punonjësve të policisë së burgjeve˝, është përcaktuar përllogaritja e shtesës për vjetërsi në punë 

të fillojë në çastin e marrjes së gradës së re sipas ligjit nr.10032, datë 11.12.2008 ˝Për Policinë e Burgjeve˝, 

pra vjetërsia llogaritet me marrjen e gradës së re, pas vitit 2008. 

- Për stafin shëndetësor është kërkuar shtesë për rritjen e pagave të mjekëve në vlerën 38.383 lekë, kjo në 

vijim të klasifikimit të pagave të mjekëve, stomatologëve dhe farmacistëve në sistemin e burgjeve, si më 

poshtë: 

- Përgjegjësit e shëndetësisë në të gjitha IEVP-të aktualisht janë me klasë IV-a dhe është kërkuar që të 

kalojnë në klasën III - a; 

- Specialistët mjek në të gjitha IEVP - të aktualisht janë me klasë IV - b dhe është kërkuar që të kalojnë në 

klasën III - b; 

- Stomatologët në të gjitha IEVP-të aktualisht janë me klasë IV - b dhe është kërkuar që të kalojnë në 

klasën IV - a; 

- Farmacistët të lartë në IEVP, aktualisht paguhen si punonjë mbështetës (magazinier) pa klasë dhe është 

kërkuar që të kalojnë në klasën IV - b. 

- për artikullin 602 - 606, mund të mbulohen vetëm shpenzimet si më poshtë: 

 

Tabela 11         në 000/lekë 

Nr. Përshkrimi Vlera 

1 Ushqime për të burgosur dhe të paraburg.(nr. 5800) 448,000 

2 Medikamente dhe materiale mjekësore 47,000 

4 Karburant dhe shërbime të tjera transporti 119,100 

4 Shërbime me të tretët - Uji 94,000 

5 Shërbime me të tretët – Energji elektrike 317,200 

6 Materiale pastrimi, detergjentë etj 61,600 

7 Shpenzime gatime me gas dhe ngrohje 20,000 

8 Materiale kazermimi për të dënuarit 46,000 

9 Uniforma (mbulohen pjesërisht) 126,614 

10 Shërbime mirëmbajtje, qiramarrje, dieta etj. 154,060 

11 Shpenzime të tjera operative 46,000 

 

Për 602 mbeten pa u mbuluar nevojat si, sigurimi i uniformave pjesërisht në vlerën 29.746 mijë lekë, si dhe 

detyrimet ndaj ekzekutimit të vendimeve gjyqësore e detyrime të tjera kontraktuale në vlerën 85.000 mijë 

lekë. Kërkesa totale për shtesë për vitin 2020 në artikujt (602 - 606) është 114.746 mijë lekë. 

Në këtë fazë DPB ka kërkuar rishikimin e tavaneve të shpenzimeve korente për sistemin e burgjeve pasi në 

tavanin e dhënë nuk janë planifikuar nevojat totale në shumën 236,680 mijë lekë. 

- artikullin (230 - 231) ˝Shpenzime për investime˝. Për sistemin e burgjeve brenda tavanit buxhetor është 

planifikuar vlera prej 267.000 mijë lekë, e cila nuk është e mjaftueshme për të mbuluar kërkesat për 

investime që ka programi i burgjeve. Me tavanin e përcatuar tek shpenzimet kapitale për vitin 2020 mund 

të mbulohen vetëm projektet si më poshtë: 

 

Tabela 12         në 000/lekë 

Nr. Përshkrimi Vlera 

1 Blerje pajisje speciale (kontratë në vazhdim) 96,310 

2 Rikonstruksion i dhomës së serverave në DPB (kontratë nga viti 2018) 12.348 

3 Blerje pjesërisht të disa pajisje të ndryshme logjistike e shëndetësore në funksion të 

të dënuarve 

7,652 

4 Blerje të 10 automjeteve (ambulancë dhe autoburg) 86,000 

5 Krijimi i sistemeve të vëzhgimit dhe kontrollit (pjesërisht) 13,490 

6 Krijimi i sistemit upgrade për zyrën e gjendjes gjyqësore (në vijim nga viti 2018) 38,200 



 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Drejtorinë e Përgjithshme 

të Burgjeve 
 

34 

 

7 Përmirësimi i infrastrukturës të IEVP – ve (IEVP Peqin dhe “Jordan Misja”) 13.000 

 TOTAL 267,000 

 

Nevojat shtesë për shpenzime kapitale janë pasqyruar tek kërkesat shtesë (formati 6) në vlerën 774,558 

mijë lekë, ku janë kërkuar nevojat më të domosdoshme për përmirësimin e kushteve të sigurisë dhe 

administrimit në programin e burgjeve për të garantuar rritjen e elementeve të sigurisë dhe përmirësimin e 

ambjenteve me infrastrukturë brenda standarteve të kërkuar të personave me liri të kufizuar sipas 

prioriteteve në projektet si më poshtë: 

 

Tabela 12        në 000/lekë 

Nr. Projekti Viti 2019 

1 M140023 Blerje automjete (2020 – 2022) 89,000 

2 M140299 Blerje pajisje sigurie e kontrolli (2020 -2022) 114,048 

3 M140299 Rritja e sigurisë dhe kontrollit në IEVP – të (2018 – 

2021) (Kod i ri) 

111,510 

4 Ndërtimi i sistemit të hidrantit dhe detektimit të zjarrit në 11 IEVP 

(2018 – 2021) (Kod i ri) 

55,000 

5 Godina të ristrukturuara në IEVP (Kod i ri) 405,000 

TOTAL 774,558 

 

Blerje e automjeteve (ambulanca dhe autoburgje) në shumën 89.000 mijë lekë, pasi gjendja aktuale e 

automjeteve është e amortizuar e për këtë arsye sistemi i burgjeve ka nevoja të vazhdueshme për shtimin e 

tyre. Atomjetet në dispozicion janë të pamjaftueshme për lëvizjen e të dënuarve e paraburgosurve nëpër 

gjykata, spitale dhe shoqërime të tjera nga një institucion në një tjetër dhe nuk përmbushim elementet e 

sigurisë gjatë shoqërimit të personave me liri të kufizuar. 

Blerje Pajisje të ndryshme logjistike, shëndetësie, sigurie e kontrolli në vlerë prej 114.048 mijë lekë për 

sistemin e burgjeve me qëllim krijimin e bazës materiale të nevojshme dhe përmirësimin e vazhdueshëm të 

elementeve të sigurisë në sistemin e burgjeve, si pajisje sigurie e kontrolli, logjistike e shendetësore. 

Rritja e nivelit të sigurisë fizike nëpërmjet vëzhgimit dhe kontrollit me sisteme sigurie në IEVP-të, (Kod i 

ri) në vlerë prej 111.510 mijë lekë, fond i kërkuar për sisteme elektronike dhe vëzhgimi në ambjentet e 

vuajtjes së dënimit, me qëllim përmirësimin e elementëve të mbikqyrjes dhe sigurisë për stafin policor në 

Sistemin e Burgjeve, dhe krijimin e regjimeve të posaçëm sipas parametrave të sigurisë së lartë ku 

nevojiten të instalohen sisteme të pavarura për mbikqyrje dhe monitorimin e kategorisë që do të trajtohen 

në këto regjime. 

Godina të Rikonstruktuara në vlerë prej 405.000 mijë lekë, fond i kërkuar për investime ndërtimore \ si 

pasojë e gjendjes së amortizuar të infrastrukturës në shumë institucioneve si IEVP ˝Ali Demi˝, Rrogozhinë, 

Lushnjë, Lezhë, Krujë, Tepelenë, Vaqarr etj. 

Ndërtimi i sistemit të hidrantit dhe detektimit, në vlerë prej 55.000 mijë lekë, për sistemin e hidratimit e 

detektimit, fond i kërkuar për ngritjen e sistemit të hidrantit dhe mbrojtjes kundër zjarrit në 11 institucione 

të sistemit të burgjeve. 

Për sa më sipër rezulton se, devijimi nga tavanet përgatitore të përcaktuar me VKM nr. 117 cituar më sipër 

për shpenzimet korente dhe kapitale për sistemin e burgjeve për vitin 2020 është në vlerën 889,304 mijë 

lekë më tepër se tavani. 

 

Faza II (faza teknike) 

Në përputhje me kreun 3.2 Hapat ndërinstitucionale të gjatë fazës teknike, pika 2 i Udhëzimit nr. 7, datë 

28.02.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së planit buxhetor afatmesëm”, dhe Udhëzimi nr. 8, 

datë 28.02.2019 “Për procedurat standarde të përgatitjes së planit buxhetor afatmesëm 2020 - 2022””; DPB 

ka dërguar me shkresën nr. prot. 7029/9, datë 19.08.2018 tabelat e PBA – së 2020 – 2022 (Faza II), brenda 

afatit të përcaktuar, data 2 shtator. 

 

Tabela 13         në 000/lekë 
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Sistemi i 

Burgjeve 

1. Detajimi i tavanit 

sipas VKM nr. 117 

2. 

Detajimi 

PBA faza 

I 

3. Nevoja 

DPB 

4. 

Detajimi 

PBA Faza 

II 

Diferenca 

4 - 2 

Diferenca 

3 - 4 

Llog. Vlera Vlera Vlera Vlera Vlera Vlera 

600+601 4,072,342 4,072,342 4,729,342 4,072,342 0 657,000 

602 - 606 1,479,574 1,479,574 1,594,320 1,479,574 0 114,746 

231 267,000 267,000 1,091,558 317,000 +50,000 774,558 

Totali 5,573,916 5,818,916 5,818,916 5,773,916 +50,000 1,546,304 

 

Pra, në përfundim të fazës së II rezulton se detajimet e tavaneve për secilin artikull buxhetor rezultojnë si 

vijon: 

- për 600/601 është miratuar tavani në vlerën 1,479,574 mijë lekë, vlerë e cila krahasuar me fazën 1 nuk ka 

ndryshuar, por që krahasuar me kërkesat e DPB gjatë fazës strategjike për këtë artikull është më pak se 

nevojat me 657,000 mijë lekë, pasi në të nuk përfshihen Kërkesat shtesë janë argumentuar si pasojë e 

reformës në sistemin penitenciar sa i takon personelin policor dhe mjekësor: 

- Për stafin policior shtesa është për trajtimin e njëjtë të stafit policor të sistemit të burgjeve me atë të 

policisë së shtetit në vlerë 618,000 mijë lekë.  

- Për stafin shëndetësor është kërkuar shtesë për rritjen e pagave të mjekëve në vlerën 39.000 mijë lekë.  

- për 602 – 606 është miratuar tavani në vlerën 1,479,574 mijë lekë, vlerë e cila krahasuar me fazën I nuk 

ka ndryshuar, por që krahasuar me kërkesat e DPB gjatë fazës strategjike për këtë artikull janë më pak se 

nevojat me 114,746 mijë lekë. Sa i takon shpenzimeve operative (602) rezulton se mund të mbulohen me 

tavanin e fazës II vetëm sa vijon: 

 

Tabela 14         në 000/lekë 

Nr. Përshkrimi Vlera 

1 Ushqime për të burgosur dhe të paraburg.(nr. 5800) 448,000 

2 Medikamente dhe materiale mjekësore 47,000 

4 Karburant dhe shërbime të tjera transporti 119,100 

4 Shërbime me të tretët - Uji 94,000 

5 Shërbime me të tretët – Energji elektrike 274,700 

6 Materiale pastrimi, detergjentë etj 61,600 

7 Shpenzime gatime me gas dhe ngrohje 19,000 

8 Materiale kazermimi për të dënuarit 46,000 

9 Uniforma (mbulohen pjesërisht) 126,614 

10 Shërbime mirëmbajtje, qiramarrje, dieta etj. 177,560 

11 Shpenzime të tjera operative 66,000 

 

Në përfundim të fazës II, për 602 mbeten pa u mbuluar nevojat si, sigurimi i uniformave pjesërisht në 

vlerën 29.746 mijë lekë, si dhe detyrimet ndaj ekzekutimit të vendimeve gjyqësore e detyrime të tjera 

kontraktuale në vlerën 85.000 mijë lekë. Kërkesa totale për shtesë për vitin 2020 në artikujt (602 - 606) 

është 114.746 mijë lekë. Kërkesa totale shtesë për shpenzimet korente për vitin 2019 është në vlerën 

771,700 mijë lekë. 

- për artikullin (230-231) ˝Shpenzime për investime˝. Për sistemin e burgjeve brenda tavanit buxhetor është 

miratuar vlera prej 317,000 mijë lekë, e cila nuk është e mjaftueshme për të mbuluar kërkesat për investime 

që ka programi i burgjeve. Krahasuar me tavanin e fazës I për këtë artikull është miratuar një shtesë prej 

50,000 mijë lekë. Me tavanin e përcatuar tek shpenzimet kapitale për vitin 2020 mund të mbulohen vetëm 

projektet si më poshtë: 

Tabela 15         000/lekë 

Nr. Përshkrimi Vlera 

1 Blerje pajisje speciale (kontratë në vazhdim) 96,310 

2 Rikonstruksion i dhomës së serverave në DPB (kontratë nga viti 2018) 12.348 
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3 Blerje pjesërisht të disa pajisje të ndryshme logjistike e shëndetësore në funksion të 

të dënuarve 

27,652 

4 Blerje të 10 automjeteve (ambulancë dhe autoburg) 86,000 

5 Krijimi i sistemeve të vëzhgimit dhe kontrollit (pjesërisht) 13,490 

6 Krijimi i sistemit upgrade për zyrën e gjendjes gjyqësore (në vijim nga viti 2018) 46,336 

7 Përmirësimi i infrastrukturës të IEVP – ve (IEVP lezhë godina 4 dhe 5) 34,864 

 TOTAL 317,000 

 

Nisur nga më sipër konstatohet se me fondin e alokuar për investime nuk përmbushen të gjitha nevojat 

pritoritare për investime të identifikuara që në fazën e parë të PBA – së në vlerë totale prej 774,558 mijë 

lekë sipas tabelës në vijim: 

 

Tabela 16          000/lekë 

Nr. Projekti Viti 2019 

1 M140023 Blerje automjete (2020 – 2022) 89,000 

2 M140299 Blerje pajisje sigurie e kontrolli (2020 -2022) 114,048 

3 M140299 Rritja e sigurisë dhe kontrollit në IEVP – të (2018 – 

2021) (Kod i ri) 

111,510 

4 Ndërtimi i sistemit të hidrantit dhe detektimit të zjarrit në 11 IEVP 

(2018 – 2021) (Kod i ri) 

55,000 

5 Godina të ristrukturuara në IEVP (Kod i ri) 405,000 

TOTAL 774,558 

Pra, nuk realizohet dot: blerja e automjeteve, autoambulanca dhe autoburg, në shumën 89,000 mijë lekë, 

pavarësisht faktit se ato aktuale rezultojnë tejet të amortizuara; blerje pajisje të ndryshme logjistike, 

shëndetësie, sigurie e kontrolli në vlerë prej 114.048 mijë lekë; rritja e nivelit të sigurisë fizike nëpërmjet 

vëzhgimit dhe kontrollit me sisteme sigurie në IEVP-të, (Kod i ri) në vlerë prej 111.510 mijë lekë; godina 

të rikonstruktuara në vlerë prej 405.000 mijë lekë, fond i kërkuar për investime ndërtimore si pasojë e 

gjendjes së amortizuar të infrastrukturës në shumë institucioneve si IEVP ˝Ali Demi˝, Rrogozhinë, Lushnjë, 

Lezhë, Krujë, Tepelenë, Vaqarr etj; ndërtimi i sistemit të hidrantit dhe detektimit, në vlerë prej 55.000 mijë 

lekë. 

Për sa më sipër rezulton se, devijimi nga tavanet përgatitore të përcaktuar me VKM nr. 117 cituar më sipër 

për shpenzimet korente dhe kapitale për sistemin e burgjeve për vitin 2019 është në vlerën 889,304 mijë 

lekë më tepër se tavani. 

 

b. Zbatimi i kritereve në çeljen e buxhetit sipas viteve, detajimi i planit fillestar, transferimet dhe rialokimet 

e fondeve buxhetore gjatë viteve ushtrimore, si dhe planin përfundimtar. 

Viti 2019 

Me ligjin nr. 99/2018 “Për buxhetin e vitit 2019” është miratuar buxheti i sistemit të burgjeve për vitin 

2019 sipas tabelën shoqëruese nr. 5 nga ku rezulton si më poshtë: 

 

Tabela nr. 17         në 000/lekë 

Nr. Përshkrimi Shuma 

1 Paga (600) 3,311,826 

2 Sigurime Shoqërore Shëndetësore (601) 569,774 

3 Mallra dhe Shërbime (602) 4,433,574 

4 Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme (604) 5,500 

5 Transfer. Korrente të Huaja (605) 500 

6 Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët (606) 40,000 

7 Shpenzime Kapitale te Patrupezuara (230) 1,000 

8 Shpenzime Kapitale te Trupezuara 431,000 

 TOTAL 5,793,174 

 

Shpenzimet korente të miratuara me ligjin e buxhetit 2019 janë 5,361,174 mijë lekë, ndërsa ato kapitale 
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janë 432,000 mijë lekë. 

Përkatësisht, Ministria e Drejtësisë i ka përcjellë DPB – së detajimin e buxhetit 2019, për Drejtorinë dhe 

për sistemin e burgjeve, sa i takon shpenzimeve korrente dhe kapitale me shkresat nr. 22760/200, datë 

29.01.2019 dhe nr. prot. 22760/209, datë 30.01.2019 si vijon: 

 

Tabela nr. 18        në lekë 

Nr Artikulli Plani fillestar 

1 600 Paga& shpërblime 3,311,826,000 

- DPB 170,000,000 

- Institucionet e varesise 3,141,826,000 

2 601 Sigurim shoq.&shend 569,774,000 

- DPB 29,300,000 

- Institucionet e varesise 540,474,000 

3 602 shpenzime operative 1,433,574,000 

 DPB 927,830,000 

 Institucionet e varesise 505,744,000 

4 604 - 606 Transferta  46,000,000 

- DPB 9,300,000 

- Institucionet e varesise 36,700,000 

5 230 Studime &projek. 1,000,000 

- DPB 1,000,000 

- Institucionet e varesise 0 

6 231 Investime 431,000,000 

- DPB 431,000,000 

- Institucionet e varesise 0 

  Totali  (1 - 6) 5,793,174,000 

- Aparati 1,568,430,000 

- Sistemi i burgjeve 4,224,744,000 

 

Sipas detajimit fillestar të korrekteve dhe kapitaleve buxheti 2019 i miratuar për DPB është në shumën 

1,568,430,000 lekë, ndërsa për sistemine e burgjeve është 4,224,744,000 lekë, pra në totalin e çelur për 

vitin 2019 buxheti i sistemit të burgjeve përbën 73% të tij, ndërsa DPB 27%. 

Gjatë vitit 2019, plani fillestar ka pësuar ndryshime (shtesa dhe pakësime) të paraqitura në tabelën në vijim: 

 

Tabela nr. 19          në lekë 

Nr Artikulli Plani fillestar 

(fillim 2019) 

Ndryshimi Plani 

përfundimtar 

(B. Rishikuar) 
shtesa pakësime 

1 600 Paga& shpërblime 3,311,826,000 122,532,000 52,832,000 3,381,526,000 

- DPB 170,000,000 9,000,000 0 179,000,000 

- Institucionet e varesise 3,141,826,000 113,532,000 52,832,000 3,202,526,000 

2 601 Sigurim shoq.&shend 569,774,000 14,468,000 14,700,000 569,542,000 

- DPB 29,300,000 1,000,000 0 30,300,000 

- Institucionet e varesise 540,474,000 13,468,000 14,700,000 539,242,000 

3 602 shpenzime operative 1,433,574,000 115,399,128 70,022,128 1,478,951,000 

- DPB 927,830,000 60,235,910 38,412,910 949,653,000 

- Institucionet e varesise 505,744,000 55,163,218 31,609,218 529,298,000 

4 604 - 606 Transferta  46,000,000 42,643,154 2,919,830 85,723,324 

- DPB 9,300,000 433,950 0 9,733,950 
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- Institucionet e varesise 36,700,000 42,209,204 2,919,830 75,989,374 

5 230 Studime &projek. 1,000,000 0 0 1,000,000 

- DPB 1,000,000 0 0 0 

- Institucionet e varesise 0 0 0 0 

6 231 Investime 431,000,000 94,540,600 97,540,600 428,000,000 

- DPB 431,000,000 94,540,600 97,540,600 428,000,000 

- Institucionet e varesise 0 0 0 0 

  Totali  (1 - 6) 5,793,174,000 389,582,882 238,014,558 5,944,742,324 

- Aparati 1,568,430,000 165,210,460 135,953,510 1,597,686,950 

- Sistemi i burgjeve 4,224,744,000 224,372,422 102,061,048 4,347,055,374 

 

Nga sa më sipër konstatohet se total (shtesa – pakësime) për vitin 2019, për DPB janë 32,256,950 lekë, 

ndërsa për sistemin e burgjeve janë 122,311,374 lekë të detajuara sipas shkresave si vijon: 

a. Për shpenzimet korente të DPB – së ka rezultuar se në total janë shtuar në shumën 32,256,950 

 lekë përshkruar sipas shkresave në vijim: 

- Me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.17343/131 prot., date 04.11.2019 sipas aktit 

normativ nr. 2, datë 02.10.2019 tek kodi i projektit 91408AB shtohet në shumën 12.000.000 leke për DPB. 

- Me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 3971/1 prot., datë 27.03.2019 është shtuar 

fondi i veçantë në shumën 6,500,000 lekë. 

- Me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 11004/1 prot., datë 14.06.2019 është shtuar 

fondi i pagave e sigurimeve në shumën 118,000,000 lekë, nga të cilat paga në shumen 107.182.000 lekë 

dhe sigurime në shumën 10.818.000 leke. 

- Me shkresën e Ministrisë së Drejtësisë nr. 5166/2 prot., datë 24.07.2019 është miratuar rialokim fondesh 

për shpenzime korente (fondi i veçantë) në shumën 586.980 lekë (shtesa e pakësime). 

- Me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 10980/1 prot. rialokim fondesh shpenzime 

korente për pagesat kalimtare në shumën 21,200,000 lekë (pakësime pagat 14.000.000 lekë, sigurimet 

5.300.000 lekë dhe pakesat kalimtare 1.900.000 lekë dhe shtohet pagesat kalimtare në shumën 21.200.000 

lekë) 

- Me shkresen e Ministrisë së Drejtësisë nr. 6300/1 prot. datë 18.09.2019 janë rishperndarë fondet 

shpenzime korente (600 - 602) në shumën 11,613,000 lekë (pakesime/shtesa pagat 1,790,000. leke, 

shtesa/paksime 602 në shumën 9,823,000 lekë). 

- Me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 16779/1 prot.,datë 09.10.2019 është miratuar 

transferimi i fondeve për shpenzime korente (600 - 602) në shumën 29,232,000 lekë (pakësime shpenz 

personeli pagat 23.482.000 lekë, sigurime 5.750.000 lekë, shtesa 602 në shumën 15.377.000 leke dhe 606 

për pagesat kalimtare në shumën 13.855.000 lekë) 

- Me shkresën e Ministrisë së Drejtësisë nr. 7240/2 prot., datë 31.10.2019 është pakësuar fondi i vecantë 

(606) në shumën 432,850 lekë. 

- Me shkresen Ministrisë së Drejtësisë nr. 7273/2/2, datë 04.11.2019 rishperndarje fondit të shpenzimeve të 

personelit (600 – 601) në shumën 15,850,000 lekë (pakesime/shtesa paga e sig në shumën 15.850.000 lekë) 

- Me aktin normativ nr. 2, datë 02.10.2019, dërguar me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 

nr.17343/131 prot., datë 04.11.2019 është miratuar shtesë fondi tek shpenzimet korente për sistemin e 

burgjeve në kodi i projektit 91408AB në shumën 30,000,000 lekë. 

b. Për shpenzimet kapitale të DPB ka rezultuar se në total janë pakësuar në shumën 3,000,000 lekë 

përshkruar sipas shkresave në vijim: 

- Me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 7402/1 prot., datë 14.05.2019 është miratuar 

pakësim fondi te shpenzimet kapitale për kodin e projektit M140349 Krijimi  i databeseve per ruajtjen e te 

dhenave(informatizimi i regjistrave themeltar te periudhes se denimit)në shumën 5,000,000 lekë dhe janë 

shtuar kodi i projektit M140071 TVSH detyrim Doganor në shumën 524,330 lekë, kodi i projektit 

18AR804 Furnizim vendosje të pajisjeve fundore të vezhgimit me kamera dhe sistemit të radiove në IEVP 

˝Jordan Misja˝ Tiranë në shumën 400,000 lekë, kodi i projektit M140299 Blerje pajisje për sistemin e 

burgjeve në shumën 4,075,670 lekë. 

- Me VKM nr. 460, datë 03.07.2019 “Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e vitit 2019, miratuar për 

Ministrinë e Drejtësisë, Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe Ministrinë e financave dhe 

Ekonomisë” është pakësuar fondi i investimeve në shumën 43,000,000 lekë tek kodi i projektit 18AR709 
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Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore në IEVP, rrjeti elektrik Lezhë e Fushë - Krujë. Pakësimi i është 

dërguar institucionit me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 12804/7 prot., datë 

14.10.2019. 

- Me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 17343/149 prot, datë 08.11.2019 është shtuar 

fondi i investimeve sipas aktit normativ nr. 2, datë 02.10.2019 tek kodi i projektit M140299 Blerje pajisje 

per sistemin e burgjeve në shumën 40,000,000 lekë. 

- Me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 21060/1 prot., datë 10.12.2019 është rialokuar 

fondi i investimeve, pra është pakësuar kodi i projektit M140330 Përmirësimi i infrastrukturës së furnizimit 

më ujë në IEVP Lezhë, Peqin, Fushë - Krujë etj në shumën 10,000,000 lekë, kodi 18AR709 Përmirësimi i 

infrastrukturës ndërtimore në IEVP Vaqarr, Sarandë, Lezhë në shumë 3,540,600 lekë. kodi M140023 Blerje 

mjete transpoti për sistemin e burgjeve në shumë 36.000.000 lekë dhe është shtuar kodi M140324 

Rikonstruksioni i ambjenteve te zyrave ne D.P.Burgjeve në shumën 13,540,600 lekë, kodi M140322 

Rikonstruksioni i dhomës së serverave në D.P,Burgjeve, kontratë e vitit 2018 në shumën 12,348,000 lekë 

dhe kodi M140299 Blerje pajisje për sistemin e burgjeve në shumën 23,652,000 lekë (shtesa e pakesime në 

total shuma 49,540,600 lekë). 

Për shpenzimet kapitale shtesa - pakësime sipas tabelës në vijim: 

 

Tabela nr. 20         në lekë 

 Pakësohet Vlera Vlera Shtohet 

1 18AR709 Përmirësimi i 

infrastrukturës ndërtimore në 

IEVP, rrjeti elektrik Lezhë e 

Fushë - Krujë 

43,000,000   

2   40,000,000 M140299 Blerje 

pajisje per sistemin e 

burgjeve 

 M140349 Krijimi  i databeseve 

per ruajtjen e te 

dhenave(informatizimi i 

regjistrave themeltar te 

periudhes se denimit) 

5,000,000   

 M140349 Krijimi  i databeseve 

per ruajtjen e te 

dhenave(informatizimi i 

regjistrave themeltar te 

periudhes se denimit) 

5,000,000 524,330 M140071 TVSH 

detyrim Doganor 

400,000 18AR804 Furnizim 

vendosje te pajisjeve 

fundore te vezhgimit  

me kamera dhe 

sistemit te radiove ne  

IEVP ˝Jordan 

Misja˝Tirane 

4,075,670 M140299 Blerje 

pajisje për sistemin e 

burgjeve 

3 M140330 Përmirësimi i 

infrastrukturës së furnizimit më 

ujë në IEVP Lezhë, Peqin, Fushë 

- Krujë 

10,000,000 13,540,600 M140324 

Rikonstruksioni i 

ambjenteve te zyrave 

ne D.P.Burgjeve 

4 18AR709 Përmirësimi i 

infrastrukturës ndërtimore në 

IEVP Vaqarr, Sarandë, Lezhë 

3,540,600 12,348,000 M140322 

Rikonstruksioni i 

dhomes se serverave 

ne D.P,Burgjeve, 

kontrate e vitit 2018 

5 M140023 Blerje mjete transpoti 36.000.000 23,652,000 M140299 Blerje 
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për sistemin e burgjeve pajisje për sistemin e 

burgjeve 

 TOTAL Pakësime 97,540,600 94,540,600 TOTAL Shtesa 

 

Gjatë auditimit është verifikuar nëse kërkesat për rialokime të fondeve të lira i janë dërguar Ministrisë së 

Drejtësisë në përputhje me afatin e përcaktuar në pikën nr 80 të Udhëzimit të përhershëm nr. 2 datë 06. 02. 

2012, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”; ku përcaktohet se “E drejta e njësisë së qeverisjes 

së përgjithshme për rishpërndarjen e fondeve të miratuara për vitin buxhetor, ushtrohet deri në datën 15 

nëntor të çdo viti, e cila konsiderohet data e fundit e paraqitjes së kërkesës tek Nëpunësi i Parë Autorizues.” 

Për sa më sipër është konstatuar se për vitin 2019, DPB ka respektuar limitin e datës 15 nëntor për 

paraqitjen e kërkesave për rishpërndarje të fondeve. 

 

Viti 2020 

Me ligjin nr. 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020” është miratuar buxheti i sistemit të burgjeve për vitin 

2020 sipas tabelën shoqëruese nr. 5 nga ku rezulton si më poshtë: 

 

Tabela nr. 21         000/në lekë 

Nr. Përshkrimi Shuma 

1 Paga (600) 3,410,582 

2 Sigurime Shoqërore Shëndetësore (601) 572,760 

3 Mallra dhe Shërbime (602) 1,313,574 

4 Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme (604) 5,500 

5 Transfer. Korrente të Huaja (605) 500 

6 Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët (606) 60,000 

7 Shpenzime Kapitale te Patrupezuara (230) 0 

8 Shpenzime Kapitale te Trupezuara 370,374 

 TOTAL 5,733,290 

 

Planifikimi i shpenzimeve korrente për vitin 2020 është në shumën 5,362,916 mijë lekë, ndërsa ai i 

kapitaleve është në shumën 370,370 mijë lekë. 

Me shkresën 883/4, datë 04.03.2020 Ministria e Drejtësisë i ka përcjellë DPB detajimin e buxhetit për 

periudhën 2020 – 2022 për shpenzimet korrente dhe kapitale, mbështetur në shkresat e Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë nr. 2169/10 prot. dhe nr. 24325/327 prot, datë 25.02.2020, si vijon: 

Tabela nr. 22        në lekë 

Nr Artikulli 
Plani fillestar 

(fillim 2019) 

1 600 Paga& shpërblime 3,410,582,000 

- DPB 179,000,000 

- Institucionet e varesise 3,231,582,000 

2 601 Sigurim shoq.&shend 572,760,000 

- DPB 30,300,000 

- Institucionet e varesise 542,460,000 

3 602 shpenzime operative 1,313,574,000 

- DPB 793,765,000 

- Institucionet e varesise 519,809,000 

4 604 - 606 Transferta  72,500,000 

- DPB 9,000,000 

- Institucionet e varesise 63,110,000 

5 230 Studime &projek. 30,000,000 

- DPB 30,000,000 
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- Institucionet e varesise 0 

6 231 Investime 340,374,000 

- DPB 335,874,000 

- Institucionet e varesise 4,500,000 

  Totali (1 - 6) 5,739,790,000 

- Aparati 1,377,939,000 

- Sistemi i burgjeve 4,361,461,000 

Totali SISTEMI I BURGJEVE (1 - 7) 5,829,582,703 

 

Lidhur me sa më sipër, subjekti ka paraqitur komente me emailin zyrtar të datës 08.02.2021. 

Pretendimet e Subjektit: ...vlera prej 6.500.000 lekë i përket planit të miratuar nga MFE me shkresën 

nr.2864/1,datë 17.02.2020. Subjekti ka bashkëlidhur në email tabelën për detajimin e fondit të vecantë për 

vitin buxhetor 2020 për sistemin e burgjeve për pagesat e transfertave për buxhetet familjare ndihma 

ekonomike, sipas udhezimit të buxhetit nr.2, datë 20.01.2020, Fondi i vecante, pika 51. Si perfundim fondi 

i vecantë prej 6.500.000 lekë eshte regjistruar si plan fillestar tek databesi i situacionit të shpenzimeve (plan 

–fakt)  pas miratimit të vlerës totale të këtij fondi për sistemin e burgjeve dhe në vijim jane pasqyruar të 

gjitha rialokimet tek shtesa e pakësime pas miratimeve për cdo institucion. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Lidhur me gjetjen në aktkonstatimin nr. 1 si më poshtë:  

Nga verifikimi i kryer midis detajimit të korrekteve dhe kapitaleve sipas shkresës cituar më sipër dhe planit 

fillestar analitik të paraqitur nga institucioni grupit të auditimit me situacionin e shpenzimeve janar – 

dhjetor 2020, rezulton se një diferencë prej 6,500,000 lekë me tepër në planin fillestar të institucionti që i 

përket llogarisë ekonomike 606 Transferta per buxhetet familjare ndihmat ekonomike, vlerë kjo e cila nuk 

rezulton në detajimin sipas shkresave më sipër. 

Tabela 23          në lekë 

6060 Transferta Shuma  

6060000 Transferta per buxhetet familjare ndihmat ekonomike 6,500,000  

 

Grupi i auditimit pranon komentet dhe sqarimet e subjektit lidhur me problematikën e evidentuar më sipër. 

Njëkohësisht, grupi i auditimit i tërheq vëmendjen subjektit lidhur me mënyrën e administrimit të 

shkresave zyrtare për hartimin dhe realizimin e buxhetit, pasi shkresa në fjalë është kërkuar nga grupi i 

auditimit, por nuk është vendosur në dispozicion në kohën e duhur nga subjekti, në një kohë kur ajo duhet 

të gjendjej në dosjen përkatëse në kohën e kryerjes së auditimit. 

 

Gjatë vitit 2020, plani fillestar ka pësuar ndryshime (shtesa dhe pakësime) të paraqitura në tabelën në vijim: 

 

Tabela 24          në lekë 

Nr Artikulli 
Plani fillestar 

(fillim 2019) 

Ndryshimi Plani 

përfundimtar 

(B. Rishikuar) shtesa pakësime 

1 600 Paga& shpërblime 3,410,582,000 32,656,000 34,853,200 3,408,384,800 

- DPB 179,000,000 0 2,653,200 176,346,800 

- Institucionet e varesisë 3,231,582,000 32,656,000 32,200,000 3,232,038,000 

2 601 Sigurim shoq.&shend 572,760,000 6,700,000 6,700,000 572,760,000 

- DPB 30,300,000 0 0 30,300,000 

- Institucionet e varesisë 542,460,000 6,700,000 6,700,000 542,460,000 

3 602 shpenzime operative 1,313,574,000 131,438,477 125,438,477 1,319,574,000 

- DPB 793,765,000 76,615,240 76,615,240 793,765,000 

- Institucionet e varesisë 519,809,000 54,823,237 48,823,237 525,809,000 

4 604 - 606 Transferta  72,500,000 14,287,200 18,090,000 68,697,200 
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- DPB 9,000,000 2,197,200 8,000,000 3,197,200 

- Institucionet e varesisë 63,500,000 12,090,000 10,090,000 65,500,000 

5 230 Studime &projek. 30,000,000 0 30,000,000 0 

- DPB 30,000,000 0 30,000,000 0 

- Institucionet e varesise 0 0 0 0 

6 231 Investime 340,374,000 71,393,000 91,393,000 320,374,000 

- DPB 335,874,000 71,393,000 86,893,000 320,374,000 

- Institucionet e varesise 4,500,000 0 4,500,000 0 

  Totali (1 - 6) 5,739,790,000 256,474,677 276,474,677 5,719,790,000 

- Aparati 1,377,939,000 150,205,440 204,161,440 1,323,983,000 

- Sistemi i burgjeve 4,361,851,000 106,269,237 72,313,237 4,395,807,000 

 

Konkretisht sipas shkresave zyrtare shtesat dhe pakësimet rezultojnë si vijon: 

- Me shkresën nr, 3784/1 prot. të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë datë 27.02.2020 janë rialokuar 

fonde në shumen 2.197.200 lekë, pakësuar llogaria 6001006 Shtesë page në punë për turne të II + III dhe 

shtuar llogaria 6060000 Transferta për buxhetet familjare pagesa kalimtare për pagesat e IT – së. 

- Me shkresen nr. 6865/62 prot. të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë datë 28.04.2020 në zbatim të 

aktit normativ nr. 15 datë 15.04.2020 janë pakësuar shpenzimet kapitale në shumën 50,000,000 lekë, e 

konkretisht është pakësuar llogaria 230 studim projektim në shumën 30,000,000 lekë dhe kodi i projektit 

M140323 Blerje mjete transpoti per sistemin e burgjeve 

në shumë 20.000.000 lekë. 

- Me shkresën nr.3168/2 të Ministrisë së Drejtësisë datë 03,06,2020 janë rialokuar shpenzimet korente në 

shumën 9.250.000 lekë (pakesuar dhe shtuar pagat 5.000,000 lekë, sigurimet 1.000.000  

lekë dhe transferta 3.250.000 lekë). 

- Me shkresën nr.11679/1 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë datë 29.06.2020 janë rialokuar 

shpenzimet kapitale në shumën 57,879,000 lekë (pakesuar pajisjet tek kodi i projektit M140299 Blerje 

pajisje per sistemin e burgjeve për SHKBB në shumën 4,500,000 lekë , pakësuar kodi i projek te M140325 

në shumen 53.379.000 lekë dhe është shtuar rikonstruksioni për godinën e Posjkës për të denuarit e moshës 

së tretë në shumën 57.879.000 lekë si vijon: 

Tabela 24          në lekë 

Kodi i 

Projektit 
Përshkrimi 

Plani 

fillestar 
Shtesa Pakësime 

Plani 

Përfundimtar 
Realizimi 

18AR714 Rikonstruksioni i godinave të 

Pojskës  per te denuarit e moshes 

se trete (hartim projekti, 

rikonstruksion, supervizion dhe 

kolaudim) 2020 shuma 

59,980.000 lekë dhe 2021 shuma 

140.020.000 lekë 

 57,879,00

0  

13,514,000   44,365,000   330,057  

 

- Me shkresën nr.16752/1, prot. të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë datë 18,9,2020 janë transferuar 

fondet shpenzimet korente në shumen 6.000.000 lekë (pakësuar 604 në shumën 5,500,000 lekë , 604 në 

shumën 500.000 lekë dhe është shtuar 602 në shumën 2,500,000 lekë në IEVP Elbasan dhe 3,500,000 lekë 

për IEVP 313. 

- Me shkresën nr.18305/1 prot., të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë datë 16,10,2020 janë rialokuar 

shpenzimet kapitale në shumen 13,514,000 lekë (pakësuar kodi i projektit 18AR714 dhe shtuar tek kodi i 

projek M140324 Rikonstruksioni i ambjenteve të zyrave në D.P.Burgjeve, pas shtesës së kontratës për 

projektin në vazhdim). 

Nisur nga sa më sipër rezulton se në total për vitin 2020 fondet e DPB janë pakësuar në shumën -

53,956,000 lekë (nga të cilat shuma prej 30,000,000 i përketë llogarisë 230 e shuma prej -15,500,000 lekë i 

përket llogarisë 231, pra në total shpenzimet kapitale janë pakësuar me 45,500,000 lekë, ndërsa ato korente 
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janë pakësuar në shumën 8,456,000 lekë), ndërsa ato të sistemit të burgjeve janë shtuar në shumën 

33,956,000, krahasuar me planin fillestar. 

Gjatë auditimit është verifikuar nëse kërkesat për rialokime të fondeve të lira i janë dërguar Ministrisë së 

Drejtësisë në përputhje me afatin e përcaktuar në pikën nr 80 të Udhëzimit të përhershëm nr. 2 datë 06. 02. 

2012, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”; ku përcaktohet se “E drejta e njësisë së qeverisjes 

së përgjithshme për rishpërndarjen e fondeve të miratuara për vitin buxhetor, ushtrohet deri në datën 15 

nëntor të çdo viti, e cila konsiderohet data e fundit e paraqitjes së kërkesës tek Nëpunësi i Parë Autorizues.” 

Për sa më sipër është konstatuar se për vitin 2019, DPB ka respektuar limitin e datës 15 nëntor për 

paraqitjen e kërkesave për rishpërndarje të fondeve. 

 

c. Realizimi i planit të buxhetit. 

Viti 2019 

Niveli i realizimit të buxhetit të vitit 2019, sipas sipas artikujve buxhetor, trajtuar në bazë të planit të 

rishikuar, paraqitet si më poshtë: 

Tabela 20      në lekë 

 
 

Sikurse evidentohet edhe nga tabela e realizimit të buxhetit për vitin 2019, buxheti i sistemit të burgjeve në 

tërësi është realizuar në masën 95.88% krahasuar me planin përfundimtar. Buxheti i Drejtorisë së 

Përgjithshme të Burgjeve është realizuar në masën 93.47%, ndërsa ai i sistemit në masën 96.75%. 

Niveli më i ulët i realizimit të buxhetit i përket llogarisë 230 studime projektime e cila nuk është realizuar 

pra realzimi për këtë është 0%. 

Referuar artikullit 231 “Investime” ka rezultuar se është realizuar në masën 86,42%. Mos realizimi i plotë i 

shpenzimeve kapitale ka ardhur si pasoje e punimeve ndërtimore të realizuara pjesërisht sipas situacioneve 

të punimeve  

Mos realizim i plotë financiar ka tek shpenzimet kapitale (investimet punimet ndërtimore) pasi këto 

shtesa pakësime

1 600 Paga& shpërblime 3,311,826,000 122,532,000 52,832,000 3,381,526,000 3,326,915,497 98.39 54,610,504

- DPB 170,000,000 9,000,000 0 179,000,000 176,934,219 98.85 2,065,781

- Institucionet e varesise 3,141,826,000 113,532,000 52,832,000 3,202,526,000 3,149,981,278 98.36 52,544,723

2 601 Sigurim shoq.&shend 569,774,000 14,468,000 14,700,000 569,542,000 551,519,393 96.84 18,022,607

- DPB 29,300,000 1,000,000 0 30,300,000 28,703,937 94.73 1,596,063

- Institucionet e varesise 540,474,000 13,468,000 14,700,000 539,242,000 522,815,456 96.95 16,426,544

3,881,600,000 137,000,000 67,532,000 3,951,068,000 3,878,434,890 98.16 72,633,111

3 602 shpenzime operative 1,433,574,000 115,399,128 70,022,128 1,478,951,000 1,377,219,367 93.12 101,731,633

- DPB 905,830,000 60,235,910 38,412,910 927,653,000 893,852,902 96.36 33,800,098

- Institucionet e varesise 527,744,000 55,163,218 31,609,218 551,298,000 483,366,465 87.68 67,931,535

1,433,574,000 115,399,128 70,022,128 1,478,951,000 1,377,219,367 93.12 101,731,633

4 604 - 606 Transferta 46,000,000 42,643,154 2,919,830 85,723,324 74,120,844 86.47 11,602,480

- DPB 9,300,000 433,950 0 9,733,950 3,389,000 34.82 6,344,950

- Institucionet e varesise 36,700,000 42,209,204 2,919,830 75,989,374 70,731,844 93.08 5,257,530

46,000,000 42,643,154 2,919,830 85,723,324 74,120,844 86.47 11,602,480

5 230 Studime &projek. 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0.00 0

- DPB 1,000,000 0 0 0 0 0.00 0

- Institucionet e varesise 0 0 0 0 0 0.00 0

6 231 Investime 431,000,000 94,540,600 97,540,600 428,000,000 369,888,971 86.42 58,111,029

- DPB 431,000,000 94,540,600 97,540,600 428,000,000 369,888,971 86.42 58,111,029

- Institucionet e varesise 0 0 0 0 0 0.00 0

432,000,000 94,540,600 97,540,600 429,000,000 369,888,971 86.22

7 466 F.tè ngurtèsuara për Invest. 108,286 108,286 89,960 83.08 18,326

Kap 6 Sponsorizim nga banka Credins 108,286 108,286 89,960 83.08 18,326

Totali  (1 - 6) 5,793,174,000 389,582,882 238,014,558 5,944,742,324 5,699,664,072 95.88 245,078,253

- Aparati 1,546,430,000 165,210,460 135,953,510 1,575,686,950 1,472,769,029 93.47 102,917,921

- Sistemi i burgjeve 4,246,744,000 224,372,422 102,061,048 4,369,055,374 4,226,895,043 96.75 142,160,332

5,793,282,286 5,944,850,610 5,699,754,032 95.88 245,096,579Totali SISTEMI I BURGJEVE (1 - 7)

Totalet

Totalet

Totalet

Totalet

Nr Artikulli
Plani fillestar 

(fillim 2019)

Plani përfundimtar (B. 

Rishikuar)
Realizimi Në % 

Ndryshimi
Tepricat
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projekte janë realizuar pjesërisht sipas situacioneve të kryerjes së punimeve si më poshtë: 

Blerjen pajisje për Sistemin e Burgjeve në vlerën 232.772.670 lekë e cila është prokuruar dhe likujduar 

sipas sasisë së lëvrimit të pajisjeve për 2019. Realizimi për muajin janar -  dhjetor është 99,10%, pasi janë 

likujduar kontratat e vitit 2018 pas realizimit të marrjes në dorëzim të pajisjeve të blera për sigurinë, 

pajisjet e logjistikën dhe pajisjet e shendetësisë sipas levrimit të mallit. 

Blerjen automjete për sistemin e burgjeve në vlerën 36.000.000 lekë, ishte në proçes prokurimi për blerjen 

e 6 automjeteve tek njësia e prokurimit në Ministrinë e Brendshme por procedura nuk u realizua në afat e 

për këtë arsye realizimi për muajin janar -  dhjetor është 0%. 

Rikonstruksioni i godinës 4 e 5 në IEVP Lezhë në vlerën 27.247.000 lekë. Për këtë projekt është likujduar 

vlera e investimit sipas situacioneve progresive për vitin 2019. Ky investim është kontratë në vazhdim 

(kontratë dy vjeçare). Realizimi  i likujdimit për muajin janar -  dhjetor është 99,45%. 

Rikonstruksioni i zyrave të DPB në vlerën 84.940.600 lekë. Ky projekt është prokuruar dhe për vitin 2019 

ka qenë është në fazën e kryerjes së punimeve sipas kushteve të kontratës dhe situacioneve të punimeve. 

Realizimi i likujdimit për muajin janar – dhjetor  është 48,22%. 

Krijimi i sistemit upgrade për zyrën e Gjendjes Gjyqësore në vlerën 25.200.000 lekë. Ky projekt është 

likujduar plotesisht, sipas buxhetit të planifikuar per vitin 2019. Ky projekt është 3 vjeçar për periudhën 

2018 - 2020,i planifikuar që në pregatitjen e PBA-së 2018 -2020. Realizimi i likujdimit për muajin janar - 

dhjetor është 100%. 

Krijimi i databeseve për ruajtjen e të dhënave të regjistrit themeltar për periudhën e dënimit në vlerën 

5.954.000 lekë e cila është prokuruar nga AKSHI. Ky projekt është likujduar plotësisht sipas vlerës së 

tenderuar dhe realizuar për vitin 2019. Realizimi i likujdimit për muajin janar – dhjetor është 100%. 

Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore në IEVP në vlerën 20.971.400 lekë 

Ky projekt është realizuar për kryerjen e punimeve për IEVP - në Lezhë, magazinat në IEVP Vaqarr dhe në 

IEVP Sarandë. realizimi i likujdimit për muajin janar – dhjetor është 58,94%. 

Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore në vlerën 9.642.000 lekë. Ky projekt është realizuar për kryerjen e 

punimeve për sistemimin e ujërave të zeza në IEVP Korçë dhe investimi për zbatimin e ligjit të 41 bis në 

IEVP Peqin.  Realizimi i likujdimit për muajin janar – dhjetor është 70,34%. 

Përmirësimi i infrastrukturës se furnizimit me ujë në IEVP në vlerën 3.000.000 lekë. Ky projekt është 

realizuar për kryerjen e punimeve për ndërtimin e depos së ujit në IEVP Lezhë. Realizimi i likujdimit për 

muajin janar – dhjetor  është 86.48%. 

Furnizim vendosje e sistemit te kamerave dhe vëzhgimit në IEVP 313 në vlerë 5.400.000 lekë. Realizimi i 

likujdimit për muajin janar – gusht është 100%. 

 

Tabela nr. 26          në lekë 

 
 

Nga auditimi është konstatuar shkelje të disiplinës buxhetore sa i takon realizimit të një procedure 

prokurimi në tejkalim të fondit limit dhe marrjes së një angazhimi financiar nga institucioni pa pasur fonde 

të miratuara në dispozicion për të, në kundërshtim me nenet 40 dhe 52 të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 

“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe VKM nr. 50, datë 

05.02.2014 “Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura dhe 

shtesa pakësime

231 Investime - pajisje 67,727,670 36,000,000 232,772,670 230,671,088 99

M140023 Blerje mjete transpoti per sistemin e burgjeve (ne shkrese 86,000,000 lek PSE?) 36,000,000 0 36,000,000 0 0 0

M140299 Blerje pajisje per sistemin e burgjeve 165,045,000 67,727,670 0 232,772,670 230,671,088 99

231 Investime - ndertim 229,955,000 26,812,930 61,540,600 195,227,330 139,217,883 71

18AR709 Permiresimi i infrastruktures Ndertimore ne IEVP,rrjeti elektrik Lezhe e Fushe - Kruje 67,512,000 0 46,540,600 20,971,400 12,360,410 59

18AR710
Permiresimi i infrastruktures Ndertimore ne IEVP, ujerat e zeza ne IEVP Korce dhe investim 

pjesor ne ievp-te (SIPAS Shkreses poshte duhet te ishte 25,490,000 lek) (PSE?) 9,642,000 0 0 9,642,000 6,782,021 70

18AR804
Furnizim vendosje te pajisjeve fundore te vezhgimit me kamera dhe sistemit te radiove ne 

IEVP ˝Jordan Misja˝ Tirane 5,000,000 400,000 0 5,400,000 5,400,000 100

M140324 Rikonstruksioni i ambjenteve te zyrave ne D.P. Burgjeve 71,400,000 13,540,600 0 84,940,600 40,957,704 48

M140348
Krijimi i sistemit Upgrade per zyren e gjendjes gjyqesore (vertetim i Gjendjes Gjyqesore) Ne 

shkrese eshte + 38,200,000 leke PSE?) 25,200,000 0 0 25,200,000 25,200,000 100

M140349
Krijimi  i databeseve per ruajtjen e te dhenave(informatizimi i regjistrave themeltar te 

periudhes se denimit) 10,954,000 0 5,000,000 5,954,000 5,954,000 100

M140325 Rikonstruksioni i godines nr.4 dhe godinen nr.5 te vuajtjes se denimit në IEVP Lezhë 27,247,000 0 0 27,247,000 27,097,006 99

M140330 Permiresimi i infrastruktures se furnizimit me uje ne IEVP lezhe,Peqin ,Fushe-Kruje etj 13,000,000 0 10,000,000 3,000,000 2,594,412 86

M140322 Rikonstruksioni i dhomes se serverave ne D.P,Burgjeve, kontrate e vitit 2018 0 12,348,000 0 12,348,000 12,348,000 100

M140071 TVSH detyrim doganor kap 4 0 524,330 0 524,330 524,330 100

229,955,000 94,540,600 97,540,600 428,000,000 369,888,971 86

Në % Nr Artikulli Plani fillestar
Ndryshimi Plani 

përfundimtar

Shkresa nr. Prot. 22760/209, date 30.01.2019 Dergohet detajimi i buxhetit per vitet 2019 - 2021 shpenzimet kapitale

Te vendos cfare shkrese ka patur ketu

TOTALI

Realizimi



 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Drejtorinë e Përgjithshme 

të Burgjeve 
 

45 

 

planit të veprimit”, i ndryshuar, e konkretisht: 

- është konstatuar se për projektin e rikonstruksionit të dhomes se serverave të DPB – së (kodi i projektit 

M140322), AKSHI ka kryer procedurën e prokurimit dhe ka nënshkruar kontratën nr. 7447, prot. datë 

27.12.2018 me OE ˝A˝ shpk. Shpenzimet për rikonstruksionin e dhomes se serverave dhe mirëmbajtjen 

(kod projekti 91408AB) kanë qenë në total 16,668,000 lekë (nga të cilat vlera e investimit ka qenë 

12,348,000 lekë, vlera e mirëmbajtjes për 24 muaj ka qenë 4,320,000 lekë). Konstatohet se për vlerën e 

investimit në buxhetin e vitit 2019 për këtë kontratë ishte planifikuar dhe miratuar shuma prej 6,085,542 

lekë, ndërkohë që AKSHI për këtë projekt ka prokuruar në vlerën 12,348,000 lekë. Pra angazhimi për këtë 

kontratë është ndërmarrë për 6,262,458 lekë më tepër se fondet në dispozicion. Si rrjedhojë kjo kontratë 

nuk mund të obligohej nga DPB (si institucion përfitues i investimit dhe përgjegjës për likuidimin e 

detyrimeve financiare që vijnë si pasojë e zbatimit të kësaj kontrate si përfitues) dhe të bëhej likuidim 

pjesor i saj me fondet disponibël në njësinë shpenzuese. Gjatë vitit 2019 institucioni ka kërkuar të merren 

në konsideratë kërkesat për shtesa në buxhet në këtë projekt dhe mundësia për likuidimin për këtë është 

bërë e mundur vetëm nëpërmjet rialokimeve. Nga një verifikim i databazës së thesarit është konstatuar se si 

rrjedhojë e kësaj problematike gjatë vitit 2020 DPB ka likuiduar përtej afatit 30 ditor 13 fatura të OE “A”. 

Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore janë realizuar në masën 98.16% për sistemin e burgjeve, 

94.73% për DPB dhe 96.95% për institucionet e sistemit. 

Shpenzimet operative janë realizuar në masën 93.12% për sistemin e burgjeve, 96.36 % për DPB dhe 

87.68% për institucionet e sistemit të burgjeve, sipas tabelës në vijim: 

 

Tabela 27           në lekë 

 
 

Nisur nga sa më sipër është konstatuar se peshën më të madhe në shpenzimet operative e zenë shpenzimet 

për uniforma dhe veshje të tjera speciale në shumën 106,523,952 lekë fond i cili është realizuar në masën 

100%, furnizimi dhe shërbime me ushqime në shumën 498,319,610 lekë fond i cili është realizuar në 

masën 94%. 

 

Tabela 28           në lekë 

shtesa pakësime

1,433,574,000 115,399,128 70,022,128 1,478,951,000 1,377,219,367 93.12

6020 Mallra dhe sherbime te tjera 47,681,500 5,234,364 7,972,014 44,943,850 39,440,050 87.75

DPB 20,700,000 2,390,000 5,018,160 18,071,840 18,040,291 99.83

Sistemi i Burgjeve 26,981,500 2,844,364 2,953,854 26,872,010 21,399,759 79.64

6021 Materiale dhe sherbime speciale 764,694,210 2,440,490 32,735,364 734,399,336 667,036,729 90.83

DPB 721,474,210 0 31,366,360 690,107,850 639,244,238 92.63

Sistemi i Burgjeve 43,220,000 2,440,490 1,369,004 44,291,486 27,792,491 62.75

6022 Sherbime nga te trete 361,208,607 36,087,042 21,531,988 375,763,661 364,171,888 96.92

DPB 14,960,607 400,000 1,535,480 13,825,127 13,319,353 96.34

Sistemi i Burgjeve 346,248,000 35,687,042 19,996,508 361,938,534 350,852,535 96.94

6023 Sherbime transporti 137,052,231 3,938,970 2,646,063 138,345,138 132,409,859 95.71

DPB 90,805,031 72,910 372,910 90,505,031 88,142,891 97.39

Sistemi i Burgjeve 46,247,200 3,866,060 2,273,153 47,840,107 44,266,968 92.53

6024 Shpenzime udhetimi 23,809,200 3,319,258 525,900 26,602,558 23,875,601 89.75

DPB 14,283,900 0 0 14,283,900 13,326,856 93.30

Sistemi i Burgjeve 9,525,300 3,319,258 525,900 12,318,658 10,548,745 85.63

6025 Shpenzime per mirembajtje te zakonshme 59,389,000 5,328,956 4,187,764 60,530,192 53,903,659 89.05

DPB 31,173,000 200,000 120,000 31,253,000 31,062,851 99.39

Sistemi i Burgjeve 28,216,000 5,128,956 4,067,764 29,277,192 22,840,808 78.02

6026 Shpenzime per qeramarrje 5,055,100 418,000 90,000 5,383,100 5,206,040 96.71

DPB 3,276,100 250,000 0 3,526,100 3,526,040 100.00

Sistemi i Burgjeve 1,779,000 168,000 90,000 1,857,000 1,680,000 90.47

6027 Shpenzime per detyrime dhe kompesime 32,037,152 57,643,048 0 89,680,200 88,169,198 98.32

DPB 8,857,152 56,823,000 0 86,813,501 86,813,501 100.00

Sistemi i Burgjeve 23,180,000 820,048 0 24,000,048 1,355,697 5.65

6029 Shpenzime te tjera operative 2,647,000 989,000 333,035 3,302,965 3,006,343 91.02

DPB 300,000 100,000 0 400,000 376,881 94.22

Sistemi i Burgjeve 2,347,000 889,000 333,035 2,902,965 2,629,462 90.58

Tot 602 Shpenzime të tjera operative

Realizimi Në % Nr
Ndryshimi Plani 

përfundimtar
Artikulli Plani fillestar
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Një vlerë të konsiderueshme në shpenzimet operative zenë edhe shpenzimet për vendime gjyqësore të cilat 

janë realizuar për vitin 2019 në masën 98%. 

Në zbatim të kapitullit VI “Raportet e Monitorimit”, paragrafi 253 i Udhëzimit të Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” dhe udhëzimit nr. 

22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore, 

për vitin 2019 DPB ka përcjellë raportet e monitorimit sipas katër mujorëve si vijon: 

- me shkresën nr. 4720 prot., datë 27.05.2019 dërgohen tabelat me treguesit e monitorimit për 4 mujorin e 

parë të vitit 2019 nga ky rezulton se raporti i monitorimit është kryesisht në përputhje me formatin standart 

të monitorimit të buxhetit. Ai përmban relacionin përmbledhës për realizimin e shpenzimeve sipas artikujve 

buxhetor në total për sistemin e burgjeve. Treguesit janë pasqyruar sipas udhëzimeve të sipërcituar. Analiza 

e realizimit të tyre kryhet sipas artikujve buxhetorë përkatës.; 

- me shkresën nr. 7699, prot. datë 16.09.2019 dërgohen tabelat me treguesit e monitorimit për 4 mujorin të 

dytë të vitit 2019 nga ky rezulton se raporti i monitorimit është kryesisht në përputhje me formatin standart 

të monitorimit të buxhetit. Ai përmban relacionin përmbledhës për realizimin e shpenzimeve sipas artikujve 

buxhetor në total për sistemin e burgjeve. Treguesit janë pasqyruar sipas udhëzimeve të sipërcituar. Analiza 

e realizimit të tyre kryhet sipas artikujve buxhetorë përkatës; 

- me shkresën nr. 1652, prot., datë 12.02.2020 dërgohen tabelat me treguesit e monitorimit për 4 mujorin të 

tretë të vitit 2019 ky rezulton se raporti i monitorimit është kryesisht në përputhje me formatin standart të 

monitorimit të buxhetit. Ai përmban relacionin përmbledhës për realizimin e shpenzimeve sipas artikujve 

buxhetor në total për sistemin e burgjeve. Treguesit janë pasqyruar sipas udhëzimeve të sipërcituar. Analiza 

e realizimit të tyre kryhet sipas artikujve buxhetorë përkatës. 

 

Viti 2020 

Niveli i realizimit të buxhetit të vitit 2019, sipas sipas artikujve buxhetor, trajtuar në bazë të planit të 

rishikuar, paraqitet si më poshtë: 

 

Tabela 29           në lekë 

shtesa pakësime

6021 Materiale dhe sherbime speciale            764,694,210                2,440,490                32,735,364             734,399,336                 667,036,729 91

6021001 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 106,523,952             -                          -                            106,523,952               106,523,952                   100

6021001 Blerje Kepucesh 33,376,048               -                          -                            33,376,048                 -                                0

6021003 Ilace dhe materiale mjekesore (IEVP) 4,780,000                 59,402                      651,552                      4,187,850                  2,357,546                       56

6021003 Medikamente (tender DPB) 28,945,120               -                          -                            28,945,120                 28,907,920                     100

6021004 Furnizimi dhe sherbime ushqimi 498,319,610             -                          31,366,360                 466,953,250               439,143,829                   94

6027 Shpenzime per detyrime dhe kompesime 32,037,152             57,643,048             -                            89,680,200              88,169,198                  98

6027400 Shpenz.per ekzekutim Vendime Gjyqesore 22,000,000               56,823,000                -                            78,823,000                 78,032,398                     99

6027500 Shpen per ekzek e det. kontr te papaguara 10,037,152               720,048                    -                            10,757,200                 10,136,800                     94

Realizimi Në % Nr Artikulli Plani fillestar
Ndryshimi

Plani përfundimtar
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Për vitin 2020, sikurse evidentohet edhe nga tabela e realizimit të buxhetit, buxheti i sistemit të burgjeve në 

tërësi është realizuar në masën 95.31% krahasuar me planin përfundimtar. Buxheti i Drejtorisë së 

Përgjithshme të Burgjeve është realizuar në masën 87.99%, ndërsa ai i sistemit në masën 97.51%. 

Niveli më i ulët i realizimit të buxhetit i përket llogarisë 230 studime projektime e cila nuk është realizuar 

pasi me shkresën nr. nr. 6865/62 prot. të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë datë 28.04.2020 në zbatim 

të aktit normativ nr. 15 datë 15.04.2020 është pakësuar llogaria 230 studim projektim në shumën 

30,000,000 lekë, pra realzimi për këtë është 0%. 

Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore janë realizuar në masën 98.61% për sistemin e burgjeve, DPB 

dhe për institucionet e sistemit. 

Shpenzimet operative janë realizuar në masën 90.44% për sistemin e burgjeve në tërësi sipas tabelës më 

poshtë: 

 

Tabela 30           në lekë 

shtesa pakësime

1 600 Paga& shpërblime 3,410,582,000 32,656,000 34,853,200 3,408,384,800 3,369,379,412 98.86

- DPB 179,000,000 0 2,653,200 176,346,800 166,620,598 94.48

- Institucionet e varesise 3,231,582,000 32,656,000 32,200,000 3,232,038,000 3,202,758,814 99.09

2 601 Sigurim shoq.&shend 572,760,000 6,700,000 6,700,000 572,760,000 556,434,107 97.15

- DPB 30,300,000 0 0 30,300,000 26,815,079 88.50

- Institucionet e varesise 542,460,000 6,700,000 6,700,000 542,460,000 529,619,028 97.63

3,983,342,000 39,356,000 41,553,200 3,981,144,800 3,925,813,519 98.61

3 602 shpenzime operative 1,313,574,000 131,438,477 125,438,477 1,319,574,000 1,193,457,436 90.44

- DPB 793,765,000 76,615,240 76,615,240 793,765,000 700,244,008 88.22

- Institucionet e varesise 519,809,000 54,823,237 48,823,237 525,809,000 493,213,428 93.80

1,313,574,000 131,438,477 125,438,477 1,319,574,000 1,193,457,436 90.44

4 604 - 606 Transferta 72,500,000 14,287,200 18,090,000 68,697,200 64,104,712 93.31

- DPB 9,390,000 2,197,200 8,000,000 3,587,200 3,576,408 99.70

- Institucionet e varesise 63,110,000 12,090,000 10,090,000 65,110,000 60,528,304 92.96

72,500,000 14,287,200 18,090,000 68,697,200 64,104,712 93.31

5 230 Studime &projek. 30,000,000 0 30,000,000 0 0 0.00

- DPB 30,000,000 0 30,000,000 0 0 0.00

- Institucionet e varesise 0 0 0 0 0 0.00

6 231 Investime 340,374,000 71,393,000 91,393,000 320,374,000 268,038,803 83.66

- DPB 335,874,000 71,393,000 86,893,000 320,374,000 268,038,803 83.66

- Institucionet e varesise 4,500,000 0 4,500,000 0 0 0.00

370,374,000 71,393,000 91,393,000 320,374,000 268,038,803 83.66

7 466 F.tè ngurtèsuara për Invest. 90,182,703 1,133,000 0 91,315,703 26,799,215 29.35

Fonde te ngrutesuara per investime 90,182,703 0 0 90,182,703 89,960 0.10

Totali  (1 - 6) 5,739,790,000 256,474,677 276,474,677 5,719,790,000 5,451,414,470 95.31

- Aparati 1,378,329,000 150,205,440 204,161,440 1,324,373,000 1,165,294,896 87.99

- Sistemi i burgjeve 4,361,461,000 106,269,237 72,313,237 4,395,417,000 4,286,119,574 97.51

5,829,972,703 5,811,105,703 5,451,504,430 93.81

Totalet

Totalet

Totali SISTEMI I BURGJEVE (1 - 7)

Realizimi

Totalet

Totalet

Nr Artikulli
Plani fillestar 

(fillim 2019)
Në % 

Ndryshimi Plani 

përfundimtar (B. 

Rishikuar)
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Peshën më të madhe në shpenzimet e realizuara për vitin 2020 e zenë artikujt: 

- 6021 materiale dhe shërbime speciale në shumën 521,291,324 lekë (realizim) i cili është realizuar në 

mashën 86.58%; 

- 6022 shërbime nga të tretë (shpenzime për ujë, energji elektrike etj) në shumën 365,953,054 lekë 

(realizim) i cili është realizuar në masën 96.17%. 

Sa i takon realizimit të artikujve 6021 materiale dhe shërbime speciale dhe 6027 shpenzime për detyrime 

dhe kompensime, konstatohet se peshën më të madhe e zenë përkatësisht furnizimi dhe shërbime ushqimi i 

cili është realizuar në masën 98% krahasuar me planin përfundimtar. 

 

Tabela 31           në lekë 

 
Për artikullin 231 Investime, konstatohet se DPB për vitin 2020 është realizuar në masën 74% krahasuar 

me planin përfundimtar. Krahasuar me vitin 2019 konstatohet nivel i ulët i realizimit të investimeve në 

DPB e konkretisht: 

 

Tabela 32         në lekë 

shtesa pakësime

1,313,574,000 131,438,477 125,438,477 1,319,574,000 1,193,457,436 90.44

6020 Mallra dhe sherbime te tjera 60,139,500 7,419,705 4,056,223 63,502,982 58,194,329 91.64

DPB 31,674,500 440,000 0 32,114,500 30,349,542 94.50

Sistemi i Burgjeve 28,465,000 6,979,705 4,056,223 31,388,482 27,844,787 88.71

6021 Materiale dhe sherbime speciale 596,035,000 70,208,199 64,164,441 602,078,758 521,291,324 86.58

DPB 555,360,000 68,049,360 58,809,360 564,600,000 491,277,204 87.01

Sistemi i Burgjeve 40,675,000 2,158,839 5,355,081 37,478,758 30,014,120 80.08

6022 Sherbime nga te trete 372,748,000 33,032,099 25,251,141 380,528,958 365,953,054 96.17

DPB 14,160,000 0 0 14,160,000 11,112,629 78.48

Sistemi i Burgjeve 358,588,000 33,032,099 25,251,141 366,368,958 354,840,425 96.85

6023 Sherbime transporti 139,322,900 3,643,362 3,939,488 139,026,774 122,350,071 88.00

DPB 94,976,900 960,000 440,000 95,496,900 86,056,207 90.11

Sistemi i Burgjeve 44,346,000 2,683,362 3,499,488 43,529,874 36,293,864 83.38

6024 Shpenzime udhetimi 25,315,000 5,317,710 2,922,380 27,710,330 27,269,480 98.41

DPB 13,000,000 2,076,880 960,000 14,116,880 14,116,880 100.00

Sistemi i Burgjeve 12,315,000 3,240,830 1,962,380 13,593,450 13,152,600 96.76

6025 Shpenzime per mirembajtje te zakonshme 67,746,000 6,190,940 6,355,722 67,581,218 64,946,610 96.10

DPB 39,972,000 89,000 89,000 39,972,000 38,921,320 97.37

Sistemi i Burgjeve 27,774,000 6,101,940 6,266,722 27,609,218 26,025,290 94.26

6026 Shpenzime per qeramarrje 6,136,000 414,031 308,000 6,242,031 5,484,659 87.87

DPB 3,700,000 0 0 3,700,000 3,403,828 92.00

Sistemi i Burgjeve 2,436,000 414,031 308,000 2,542,031 2,080,831 81.86

6027 Shpenzime per detyrime dhe kompesime 42,821,600 5,171,500 18,016,880 29,976,220 25,514,724 85.12

DPB 40,681,600 5,000,000 16,316,880 29,364,720 24,910,398 84.83

Sistemi i Burgjeve 2,140,000 171,500 1,700,000 611,500 604,326 98.83

6029 Shpenzime te tjera operative 3,310,000 40,931 424,202 2,926,729 2,453,185 83.82

DPB 240,000 0 0 240,000 96,000 40.00

Sistemi i Burgjeve 3,070,000 40,931 424,202 2,686,729 2,357,185 87.73

Realizimi Në % 

Tot 602 Shpenzime të tjera operative

Nr Artikulli Plani fillestar
Ndryshimi Plani 

përfundimtar

shtesa pakësime

6021 Materiale dhe sherbime speciale 596,035,000 59,477,525 63,238,197 592,474,328 428,433,336 72.31

6021001 Uniforma dhe veshje te tjera speciale -              -               -                          -                 -   

6021001 Blerje Kepucesh 33,400,000      -              -               33,400,000               4,099,400        12

6021003 Ilace dhe materiale mjekesore (IEVP) 4,220,000        821,269        276,397        4,764,872                 4,520,772        95

6021003 Medikamente (tender DPB) 42,310,000      57,849,360    -               100,159,360             94,297,890      94

6021004 Furnizimi dhe sherbime ushqimi 448,100,000     10,200,000    61,828,955    396,471,045             390,509,076     98

6027 Shpenzime per detyrime dhe kompesime 42,821,600    5,171,500   18,016,880  29,976,220            25,514,724    85

6027400 Shpenz.per ekzekutim Vendime Gjyqesore 20,000,000      5,000,000     -               25,000,000               24,910,398      100

6027500 Shpen per ekzek e det. kontr te papaguara 22,821,600      110,000        1,700,000      21,231,600               604,326           3

Në % Nr Artikulli Plani fillestar
Ndryshimi

Plani përfundimtar Realizimi



 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Drejtorinë e Përgjithshme 

të Burgjeve 
 

49 

 

 
 

- projekti me kod 140325, përmban dy kontrata si vijon: rikonstruksioni i godinës nr. 4 dhe nr. 5 të IEVP 

Lezhë (projekt në procedurë prokurimi për realizimin e përfundimit të investimit) nuk është realizuar dhe 

përmirësimi i kushteve fizike të jetesës nëpërmjet përmirësimit të përgjithshëm të infrastrukturës 

ndërtimore në IEVP (projekt në proces prokurimi) nuk është realizuar; 

- projekti me kod 18AR714 Rikonstruksion i godinave të Pojskës për të dënuarit e moshës së tretë (i 

klasifikuar) nuk është parashikuar në planin fillestar, por me shkresën me shkresën nr. 11679/1 të 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë datë 29.06.2020 janë rialokuar shpenzimet kapitale në shumën 

57,879,000 lekë (pakësuar pajisjet tek kodi i projektit M140299 Blerje pajisje per sistemin e burgjeve për 

SHKBB në shumën 4,500,000 lekë, pakësuar kodi i projek te M140325 në shumën 53.379.000 lekë dhe 

është shtuar rikonstruksioni për godinën e Posjkës për të denuarit e moshës së tretë në shumën 57.879.000 

lekë. Nisur nga sa më sipër konstatohet se janë pakësuar fondet për zbatimet e dy projekteve M140299 në 

shumën 4,500,000 lekë, dhe M140325 në shumen 53.379.000 lekë dhe është rialokuar fondi për projektin 

18AR714, i cili nuk është realizuar për vitin 2020. 

Në zbatim të kapitullit VI “Raportet e Monitorimit”, paragrafi 253 i Udhëzimit të Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” dhe udhëzimit nr. 

22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore, 

për vitin 2019 DPB ka përcjellë raportet e monitorimit sipas katër mujorëve si vijon: 

- me shkresën nr. 4919 prot., datë 22.05.2019 dërgohen tabelat me treguesit e monitorimit për 4 mujorin e 

parë të vitit 2020 nga ky rezulton se raporti i monitorimit është kryesisht në përputhje me formatin standart 

të monitorimit të buxhetit. Ai përmban relacionin përmbledhës për realizimin e shpenzimeve sipas artikujve 

buxhetor në total për sistemin e burgjeve. Treguesit janë pasqyruar sipas udhëzimeve të sipërcituar. Analiza 

e realizimit të tyre kryhet sipas artikujve buxhetorë përkatës.; 

- me shkresën nr. 9278, prot. datë 16.09.2020 dërgohen tabelat me treguesit e monitorimit për 4 mujorin të 

dytë të vitit 2019 nga ky rezulton se raporti i monitorimit është kryesisht në përputhje me formatin standart 

të monitorimit të buxhetit. Ai përmban relacionin përmbledhës për realizimin e shpenzimeve sipas artikujve 

buxhetor në total për sistemin e burgjeve. Treguesit janë pasqyruar sipas udhëzimeve të sipërcituar. Analiza 

e realizimit të tyre kryhet sipas artikujve buxhetorë përkatës.  

Për sa më sipër është mbajtur aktkonstatimi nr. 1, datë 29.01.2021.  

 

ç) Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave dytësore 

Në zbatim të pikës 1, germa ç të programit të auditimit nr. 1116/1, datë 06.11.2020, i ndryshuar, u  

shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:  

- Raportimet mbi të ardhurat dytësore të gjeneruara nga IEVP – të; 

- Kontratat e qerave të nënshkruara nga IEVP – të 2019 – 2020 

Nga auditimi ka rezultuar se Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve nuk kryen parashikim për të ardhurat që 

do të arkëtojë, pasi ato janë të pakta dhe konsistojnë në të ardhura nga qeraja për vendosjen e makinetave të 

kafesë pranë ambienteve të DPB – së. Gjithashtu edhe institucionet e tjera të sistemit të burgjeve nuk 

kryejnë parashikim të të ardhurave. Burimet kryesore të të ardhurave për këto institucione janë të ardhura 

nga dhënia me qera e ambienteve me sipërfaqe më të vogël se 200 m2.  

Për sa më sipër nga auditimi rezulton se për vitin 2019 realizimi i të ardhurave për DPB dhe institucionet e 

sistemit është si vijon: 

Tabela 33          në lekë 

shtesa pakësime

340,374,000 71,393,000 91,393,000 320,374,000 235,971,866 74

231 Investim paisje+automjete 209,962,000 0 24,500,000 185,462,000 147,525,866 80

M140023 Blerje mjete transpoti per sistemin e burgjeve 86,000,000 0 20,000,000 66,000,000 62,437,008 95

M140299 Blerje pajisje per sistemin e burgjeve 123,962,000 0 4,500,000 119,462,000 116,825,738 98

231 Investime - ndertim 130,412,000 71,393,000 66,893,000 134,912,000 88,776,057 66

M140324 Rikonstruksioni i ambjenteve te zyrave ne D.P. Burgjeve 28,596,000 13,514,000 0 42,110,000 42,110,000 100

M140348 Krijimi i sistemit Upgrade per zyren e gjendjes gjyqesore (vertetim i Gjendjes Gjyqesore 46,336,000 0 0 46,336,000 46,336,000 100

Rikonstruksioni i godines nr.4 dhe godinen nr.5 te vuajtjes se denimit në IEVP Lezhë 16,000,000 0 13,899,000 2,101,000 0 0

Permiresimi i kushteve fizike te jetese nepermjet permiresimit te prgjithshem te infrastruktures Ndertimore ne IEVP 39,480,000 0 39,480,000 0 0 0

18AR714 Rikonstruksion i godinave te Posjkes per te denuarit e moshes se trete 0 57,879,000 13,514,000 44,365,000 0 0

TOTALI

M140325

Në % Nr Artikulli Plani fillestar
Ndryshimi Plani 

përfundimtar
Realizimi
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Të ardhurat faktike në total për vitin 2019 janë 1,499,696 lekë. 

Për vitin 2020, nga raportimet e bëra nga DPB grupit të auditimit rezulton se të ardhurat e konfirmuara 

edhe nga institucionet e sistemi deri në momentin e mbajtjes së këtij akti janë si vijon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 34          në lekë 

1 2 3 4 6

7110199 Te tjera Tarifa Administrative dhe Rregullatore nacionale 14,760

7113099 Te tjera nga shitja e mallrave e sherbimeve 26,150

40,910

7109600 Qira nga Ndertesat 44,000

7113099 Te tjera nga shitja e mallrave e sherbimeve 31,057

75,057

1014012 7110199 Te tjera Tarifa Administrative dhe Rregullatore nacionale IEVP Vaqarr 13,670

1014013 7109600 Qira nga Ndertesat IVSHB 16,070

1014099 7115499 Te tjera gjoba IEVP Kavajë 20,000

1014002 7109600 Qira nga Ndertesat IEVP Rrogozhinë 8,150

1014104 7109600 Qira nga Ndertesat IEVP Elbasan 10,920

1014050 7109600 Qira nga Ndertesat IEVP Fushë Krujë 118,728

1014008 7109600 Qira nga Ndertesat IEVP Lezhë 20,160

1014006 7109600 Qira nga Ndertesat IEVP Burrel 53,950

1014055 7115600 Sekuestrime dhe zhdemtime IEVP Kukës 17,715

7111099 Te tjera te ardhura sekondare dhe pagesa sherbimesh 8,014

7113003 Te ardhura nga mencat 2,512

7113099 Te tjera nga shitja e mallrave e sherbimeve 1,439

7115600 Sekuestrime dhe zhdemtime 2,717

14,682

1014051 7111099 Te tjera te ardhura sekondare dhe pagesa sherbimesh IEVP Berat 152,771

1014003 7109600 Qira nga Ndertesat IEVP Lushnje 129,360

7109600 Qira nga Ndertesat 17,280
7115600 Sekuestrime dhe zhdemtime 117,000

134,280

1014057 7109600 Qira nga Ndertesat IEVP Vlorë 108,089

1014056 7113013 Te ardhura nga tenderat. IEVP Sarandë 97,377

1014105 7109600 Qira nga Ndertesat IEVP Fier 74,340

7110199 Te tjera Tarifa Administrative dhe Rregullatore nacionale 273,467

7113099 Te tjera nga shitja e mallrave e sherbimeve 20,000

7115499 Te tjera gjoba 100,000

393,467

1,499,696TOTAL

Total D.P. Burgjeve

Total Mine Peza

Total Kruja

Total Korca

Total Shkoder

IEVP Korçë

IEVP Shkodër

1014048

1014010

1014053

1014097

1014129

Të ardhurat faktike të vitit 

2019

IEVP Mine Peza

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

IEVP Tropojë

Kodi 

i 

institucionit

Kodi 

i 

te ardhurave

InstitucioniPërshkrimi
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Pra të ardhura faktike në total 927,706 lekë. 

 

Nga auditimi rezulton se për vitin 2019 të gjitha institucionet që kanë në përgjegjësi administrimi ambiente 

të dhëna me qera, përveç IEVP Peqin, IEVP Lezhë, IEVP Shkodër dhe IEVP Rrogozhinë i derdhin të 

ardhurat nga qeraja në buxhetin e shtetit. Konstatohet pra se nuk janë derdhur në thesar për llogari të 

buxhetit të shtetit shuma 569,238 lekë. 

 

Tabela 35          në lekë 

 
 

Për periudhën janar – shtator 2020 është konstatuar se të gjitha institucionet që kanë në përgjegjësi 

administrimi ambiente të dhëna me qera, përveç IEVP Peqin, IEVP Lezhë, IEVP Durrës, i derdhin të 

ardhurat nga qeraja në buxhetin e shtetit. Konstatohet pra se nuk janë derdhur në thesar për llogari të 

buxhetit të shtetit shuma 279,370 lekë. Lidhur me këtë, nga auditimi është konstatuar se IEVP – të nuk 

kanë në organikë arkëtar dhe nuk administrojnë arkë e për rrjedhojë duhet ti derdhin këto për llogari të 

buxhetit të shtetit në thesar. Në total për vitet 2019 – 2020 nuk janë derdhur në thesar 848,608 lekë, e si 

pasojë është konstatuar përdorim i gabuar i këtyre të ardhurave në rastin e IEVP Rrogozhinë, në 

1 2 3 4 5

7,380

45,060

1014013 7109600 Qira nga Ndertesat IVSHB 16,070

7109600 Qera nga Ndertesat IEVP Durrës 46,575

1014002 7109600 Qira nga Ndertesat IEVP Rrogozhinë 85,500

1014104 7109600 Qira nga Ndertesat IEVP Elbasan 8,109

1014050 7109600 Qira nga Ndertesat IEVP Fushë Krujë 73,332

1014008 7109600 Qira nga Ndertesat IEVP Lezhë 22,400

1014006 7109600 Qira nga Ndertesat IEVP Burrel 18,000

1014003 7109600 Qira nga Ndertesat IEVP Lushnje 103,950

14,400

1014057 7109600 Qira nga Ndertesat IEVP Vlorë 68,700

1014105 7109600 Qira nga Ndertesat IEVP Fier 233,640

927,706

184,590

7,380

7109600 Qira nga Ndertesat
45,060

7109600 Qira nga Ndertesat 14,400

Total Korca

1014129 IEVP Shkodër

Total Shkoder

TOTAL

7110199 Te tjera Tarifa Administrative dhe Rregullatore nacionale

Qira nga Ndertesat7109600

1014097 IEVP Korçë

1014048 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

Total D.P. Burgjeve

1014010 IEVP Mine Peza

Total Mine Peza

Kodi 

i 

institucio

Kodi 

i 

te 

Përshkrimi Institucioni
Të ardhurat faktike të vitit 
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Nr. M2 Lekë Lekë Lekë Lekë Lekë

I Kontrata nen 200 m2

6647/1 2           0

3007/2 2           0

2 IEVP Fushë- Krujë Fushë- Krujë 1733 38.8      1 -      118,728           118,728                   -       118,728                   -                          

3 IEVP Vlorë Vlorë 391 34         1           -      108,089           108,089                   -       108,089                   -                          

4 IEVP Vaqarr Vaqarr 1282 2           0 -      5,400               5,400                       -       5,400                       -                          

IEVP Peqin 3944 65 1 -      158,525           158,525          -              -                              158,525               

IEVP Peqin 0 -      48,000             48,000            -              -                              48,000                 

6 IEVP Elbasan Elbasan 24 1           0 -      10,920             10,920                     -       10,920                     -                          

7 IEVP ˝Jordan Misja˝ Tirane Tiranë 130 8           1           -      34,560             34,560                     -       34,560                     -                          

8 IEVP Lushnje Lushnje 507/4 77         1           -      129,360           129,360                   -       129,360                   -                          

9 IEVP Burrel Burrel 206 15.2    1           -      24,000             24,000                     -       24,000                     -                          

10 IEVP Lezhe Lezhe 4205 40         1           -      67,200             67,200                     -       20,160                     47,040                 

11 IEVP Korce Korçe 989 24         1           -      25,920             25,920                     -       25,920                     -                          

12 IEVP Durres Durres 3595 75         2           -      287,000           287,000                   -       287,000                   -                          

13 IEVP Fier Fier 2886 118       1           -      305,620           305,620                   -       305,620                   -                          

IEVP "Mine Peza" Tirane 106/8 2           0 26,818             26,818            

IEVP ˝Mine Peza ˝ Tirane 1443/10 9           1           -      48,240             48,240                     -       
IEVP Rrogozhine 1063 4           0 -      20,250             20,250                     -       
IEVP Rrogozhine 750 40         1           -      84,800             84,800                     -       

16 IEVP Shkoder Shkoder 394 128.19  1           -      246,120           246,120                   -       27,347                     218,773               
17 IVSHB Tirane 304 2.00      0 16,070             16,070            16,070                     -                          

Shuma -      1,780,380        1,780,380       -   1,211,142                569,238               

-                          

14,760                     -                          

96,900                 

14,760             14,760            

8,150                       

75,058                     
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kundërshtim me pikën 1, germa b e VKM nr. 432, datë 28.06.2006 “Për krijimin dhe administrimin e të 

ardhurave dytësore”që krijojnë institucionet buxhetore”; 

 

Tabela 36          në lekë 

 
 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit lidhur me kontratat e qerave konstatohet që: 

1. Në dy dosjet komplete të shqyrtuara nga grupi i auditimit, procedura e ndjekur për dhënien me qira në 

IEVP – të është në kundërshtim me pikën 1, gërmat a, ç dhe dh kreu II, i VKM nr. 54, datë 05.02.2014 “Për 

përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të 

pasurisë shtetërore”, i ndryshuar e konkretisht në IEVP Fier dhe IEVP Shkodër ka rezultuar se institucionet 

që kanë në administrim pronën nuk kanë përgatitur: 

“propozimin për dhënien me qira ose enfiteozë të objektit, i cili të përmbajë propozimin për veprimtarinë 

që mund të ushtrohet në këtë pasuri dhe afatin e dhënies me qira; genplanin e objektit, në 6 (gjashtë) kopje 

origjinale, të hartuar nga eksperti topograf i licencuar dhe të konfirmuar nga drejtuesi i institucionit 

shtetëror, ndërmarrjes apo shoqërisë shtetërore, ku të jenë përcaktuar qartë sipërfaqja e truallit gjithsej, 

sipërfaqja nën ndërtesë dhe sipërfaqja funksionale (jo nën ndërtesë); dhe konfirmimin nga Institucioni 

përgjegjës për regjistrimin e pasurive të paluajtshme për pronësinë shtet të objektit dhe truallit, si dhe nga 

institucioni përgjegjës për kthimin dhe kompensimin e pronave për vendimet që mund të këtë dhënë për 

njohje ose kthim prone.” 

Gjithashtu është konstatuar se, në të dy rastet e shqyrtuara nga grupi i auditimit, në kundërshtim me VKM 

nr. 54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë 

apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar, i cili përcakton se institucionin shtetëror që 

administron pronën është ai që kryen procedurën për dhënien me qera, është ndjekur një procedurë e 

dubluar. Konkretisht rezulton se procedura e përzgjedhjes së operatorit ekonomik fitues që plotëson kriteret 

e përcaktuara nga IEVP kryhet fillimisht në IEVP ku vlerësohen ofertat nga komisioni përkatës i ngritur me 

urdhër të brendshëm të titullarit të IEVP e dokumentohen me procesverbalin përkatës ku identifikohet emri 

i subjektit i cili i plotëson kriteret e kërkuara. Më pas ky dokumentacion dërgohet DPB, ku kryhet përsëri 

shqyrtimi i ofertave të paraqitura nga komisioni i vlerësimit të ofertave. 

2. Në dy dosjet e shqyrtuara mundon njoftimi për publikim për dhënien me qira ose enfiteozë të pasurisë 

shtetërore i cili duhet të shpallet 1 (një) herë në Buletinin e Njoftimeve Publike e ku të jenë përcaktuar të 

dhënat për objektin, kategorizimin e veprimtarisë që do të ushtrohet në objekt, afati i dhënies me qira ose 

enfiteozë, pikët vlerësuese për elementet e konkurrimit, dokumentacioni që do të paraqesin konkurrentët, si 

dhe vendi, data dhe ora e paraqitjes së dokumentacionit, në kundërshtim kjo me pikën 6 kreu II, i VKM nr. 

54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë 
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Nr. M2 Lekë Lekë Lekë Lekë Lekë

I Kontrata nen 200 m2

6647/1 2           0

3007/2 2           0

2 IEVP Fushë- Krujë Fushë- Krujë 717 38.8      1 -      73,332             73,332                     -       73,332                             -                                             

3 IEVP Vlorë Vlorë 391 20         1           -      68,700             68,700                     -       68,700                             -                                             

IEVP Peqin Peqin 2095 65 1 -      101,889           101,889          -              -                                       101,889                                 

IEVP Peqin Peqin 1 -      24,000             24,000            -              -                                       24,000                                   

5 IEVP Elbasan Elbasan 24 1           0 -      10,010             8,190                       -       8,109                               -                                             

6 IEVP Lushnje Lushnje 1118/3 77         1           -      103,950           103,950                   -       103,950                           -                                             

7 IEVP Burrel Burrel 206 15.2    1           -      18,000             18,000                     -       18,000                             -                                             

8 IEVP Lezhe Lezhe 4205 40         1           -      67,200             67,200                     -       22,400                             44,800                                   

9 IEVP Korce Korçe 989 24         1           -      14,400             14,400                     -       14,400                             -                                             

10 IEVP Durres Durres 1803 75         1           -      155,256           155,256                   -       46,575                             108,681                                 

11 IEVP Fier Fier 2886 118       1           -      233,640           233,640                   -       233,640                           -                                             

1443/10    

106/8

 9                      

2 

 1                                            

0 -      10,560             10,560                     -       
10,560                             -                                             

418/1          16            1 -      10,240             10,240            10,240                             -                                             

418/4            1 0 -      24,260             24,260                     -       24,260                             -                                             
IEVP Rrogozhine 1063 4           0 -      18,900             18,900                     -       
IEVP Rrogozhine 750 40         1           -      66,600             66,600                     -       

14 IEVP Shkoder Shkoder 394 128.19  1           -      184,590           184,590                   -       184,590                           -                                             
15 IVSHB Tirane 246 2.00      0 16,070             16,070            16,070                             -                                             

Shuma -      1,208,977        1,207,157       -   927,706                           279,370                                 

7,380                               -                                             

-                                             

7,380               7,380              

85,500                             
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apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar  

3. Asnjë nga kontratat e nënshkruara nga IEVP pas datë 12.06.2018 nuk është kryer në përputhje me 

formatin tip të kontratës përcaktuar në të, në kundërshtim kjo me pikën 12, kreu II të VKM nr. 54, datë 

05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo 

kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar  

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi: 

z. A, Drejtor i IEVP Fier në cilësinë e titullarit të Institucionit që ka në administrim pronën, 

z. G, Drejtor i IEVP Shkodër, në cilësinë e titullarit të Institucionit që ka në administrim pronën,  

si dhe z. A, Drejtor i DPB në cilësinë e titullarit të Institucionit epror i cili jep miratimin për lidhjen e 

kontratës në përfundim të procedurës. 

 

Lidhur me sa më sipër, IEVP Fier ka paraqitur komente me shkresën nr. 378/1 prot., datë 02.02.2021, 

protokolluar në KLSH me nr. 1116/5 prot., datë 04.02.2021. 

Pretendimet e Subjektit: Sa i takon konstatimeve të grupit të auditimit mbi procedurën e ndjekur për 

dhënien me qera nga IEVP Fier dhe DPB subjekti sqaron se:  

1. Bazuar në VKM nr. 54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së 

dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar, subjekti nuk ka bërë 

shpalljen në Buletinin e Njoftimeve Publike pasi sipërfaqet deri në 200 m2, të cilat jepen me qera deri në 1 

vit përjashtohen nga konkurrimi. 

2. Institucioni ka ndjekur procedurën e dhënies me qera nisur nga autorizimi i DPD e ka vijuar me pritjen 

e ofertave, vlerësimin e tyre të dokumentuar nëpërmjet procesverbalit përkatës nga komisioni i vlerësimit 

dhe ka vijuar me shpalljen e fituesit. Institucioni i ka dërguar DPB procedura e ndjekur me shkresën nr. 

2830/1,datë 20.05.2019, për shqyrtimin e dokumentacionit të paraqitur nga operatorët ekonomik dhe 

miratimin e lidhjes së kontratës. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve me procesverbalin nr. 4513/1 prot., 

datë 23.05.2019 ka parë dhe studjuar dokumentacionin e dërguar dhe dy prej operatorëve janë skualifikuar 

dha ka vlerësuar si fituese ofertën e një operatori ekonomik për të cilin ka dërguar miratimin për lidhjen e 

kontratës me një afat të pacaktuar deri në një urdhër të dytë, duke mos caktuar afatin e mbarimit të 

kontratës 

3. Bashkëlidhur institucioni ka dërguar plane vendosjet e dy njësive të dhëna me qera në sipërfaqe totale 

prej 118 m2. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Lidhur me pretendimin nr. 1 sa i takon mos publikimit të njoftimit në Buletinin e Njoftimeve Publike, grupi i 

auditimit sqaron se, pavarësisht faktit se VKM n.r 54 e sipërcituar parashikon mos zhvillimin e konkurrimit 

për sipërfaqe deri në 200m2 të cilat jepen me afat deri në 1 vit, rezulton se IEVP Fier dhe DPB kanë 

zhvilluar një procedurë konkurrimi dhe vlerësimi të ofertave të paraqitura. Konstatimi i grupi të auditimit 

ka të bëjë me mungesën në dosjen përkatëse të gjurmëve të auditimit të cilat të saktësojnë si janë njoftuar 

operatorët ekonomik të interesuar për të marrë me qera ambientet e IEVP Fier. Për këtë arsye ky 

pretendim nuk qëmdron. 

Lidhur me pretendimin nr. 2, konstatimi i grupi të auditimit ka të bëj me faktin se procedura e ndjekur për 

dhënien me qera të ambienteve në pronësi dhe administrim të IEVP Fier është dubluar, pasi vlerësimi i 

ofertave është kryer një herë në IEVP Fier e përsëri në DPB, ndërkohë që VKM nr. 54, i ndan përgjegjësitë 

e institucioneve përgjatë procedurës së dhënies me qera. DPB jep miratimin për nisjen e procedurës dhe 

miratimin për lidhjen e kontratës në përfundim të saj. Ndërkohë që kryerja e procedurës konkretisht i takon 

IEVP Fier. DPB, në cilësinë e institucionin epror nëpërmjet miratimit për nisjen e procedurës dhe 

miratimin për lidhjen e e kontratës nuk duhet të dublojë kompetencat e IEVP Fier në procesin e dhënies me 

qera, por duhet të ushtrojë kompentenca verifikimi dhe mbikëqyrje me qëllim që IEVP Fier të ketë 

përmbushur kërkesat e VKM nr. 50, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës 

së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar. Gjithashtu, IEVP 

Fier nuk mund të pretendojë të mos veprojë në momentin kur DPB autorizon lidhjen e një kontrate me një 

afat të pacaktuar në shkelje të VKM nr. 54, sepse në këtë rast përgjegjësia për mos zbatimin e VKM është e 

dyfshtë, e DPB që ka urdhëruar lidhjen e kontratës me afat të pacaktuar dhe e IEVP që konkretisht e ka 

lidhur atë pa reaguar. Për këto arsye pretendimi i subjektit nuk qëndron. 

Lidhur me pretendimin nr. 3, grupi i auditimit sqaron se në pikën 1, gërmat a, ç dhe dh kreu II, i VKM nr. 

54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë 
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apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i kërkohet që institucionet që kanë në administrim pronën të 

përgatisin ndër të tjera: “ ... genplanin e objektit, në 6 (gjashtë) kopje origjinale, të hartuar nga eksperti 

topograf i licencuar dhe të konfirmuar nga drejtuesi i institucionit shtetëror, ndërmarrjes apo shoqërisë 

shtetërore, ku të jenë përcaktuar qartë sipërfaqja e truallit gjithsej, sipërfaqja nën ndërtesë dhe sipërfaqja 

funksionale (jo nën ndërtesë); dhe konfirmimin nga Institucioni përgjegjës për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme për pronësinë shtet të objektit dhe truallit, si dhe nga institucioni përgjegjës për kthimin dhe 

kompensimin e pronave për vendimet që mund të këtë dhënë për njohje ose kthim prone.” Pra konkretisht i 

kërkohet IEVP Fier që të përgatis këto dokumentacione së bashku me konfirmimet përkatëse, informacion i 

cili duhet të administrohet në dosjen përkatëse të dhënies me qera të ambienteve. IEVP Fier bashkëlidhur 

këtij pretendimi ka bashkëlidhur plan vendosjen e dy sipërfaqeve që ka dhënë me qera, por pavarësisht 

kësaj nuk janë përmbushur kërkesat e VKM nr. 54 sikurse kemi cituar më sipër. Lidhur me këtë pretendimet 

e subjektit nuk qëndron. 

 

4. Nga auditimi ka rezultuar se nuk është respektuar afati i vlefshmërisë një vjeçare të kontratave të qerave 

të lidhura për periudhën objekt auditimi, në kundërshtim kjo me pikën 5, gërma a të VKM nr. 54, datë 

05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo 

kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar, për kontratat si më poshtë: 

- Kontrata nr. prot. 2886, datë 31.05.2019 midis IEVP Fier dhe operatorit ekonomik E, nga ku rezulton se 

kjo kontratë është lidhur për një afat të papërcaktuar mbështetur në urdhrin nr. nr. 4513/2, datë 23.05.2019 

të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, deri në një urdhër të dytë. 

- Kontrata nr. prot. 1448, datë 16.07.2018 midis IEVP Fushë – Krujë dhe operatorit ekonomik “F. Shpk”, , 

e cila është zbatuar nga palët 8 muaj pas datës së përfundimit të vlefshmërisë të kësaj kontrate. IEVP Fushë 

– Krujë ka nënshkruar kontratën e re me nr. prot 717, datë 31.03.2020 me subjektin A, kontratë kjo afati i 

së cilës është vendosur si i papërcaktuar. 

- Institucioni i veçantë shëndetësor i të burgosurve ka nënshkruar kontratën nr. prot. 304, datë 26.03.2019 

me subjektin “L”, vlefshmëria e së cilës është përcaktuar për periudhën 13.01.2019 – 13.01.2020, me të 

drejtë ripërsëritjese ku qiramarrësi do të preferohet për zgjatjen e kontratës kundrejt çdo kërkuesi tjetër me 

përjashtim të rastit kur ka shkelje të përsëritura të kushteve të kontratës, ose qiramarrësi tërhiqet vetë nga 

kjo kontratë. Për vitin 2020, Institucioni i veçantë shëndetësor i të burgosurve ka nënshkruar po me të 

njëjtin subjekt kontratën nr. prot. 246, datë 13.02.2020, afati i vlefshmërisë së së cilës nuk është përcaktuar 

në nenin 3 të kësaj kontrate. 

- Kontrata nr. prot. 130, datë 23.01.2019 midis IEVP “Jordan Misja” dhe subjektit S, është nënshkruar me 

një afat të papërcaktuar e cila mund të ndërpritet në çdo kohë pa penalite të ndërsjellta për të dyja palët. 

Pika 2 e nenit 3 parashikon se IEVP Jordan Misja mund të ndërpres kontratën në zbatim të Urdhrit të 

Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve. 

- Kontrata nr. prot. 130, datë 23.01.2019 midis IEVP Korçë dhe subjektit S, me vlefshmëri të pacaktuar 

deri në një njoftim të dytë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. 

- Kontrata nr. prot. 4205, datë 01.06.2018, midis IEVP Lezhë dhe subjektit R, është nënshkruar me afat të 

pacaktuar. 

- Kontrata nr. prot. 394, datë 22.11.2018 midis IEVP Shkodër dhe subjektit Y, me afat vlefshmërie të 

pacaktuar për një sipërfaqe prej 128.19 m2. 

Nga auditimi ka rezultuar se ka kontrata qiraje të cilat respektojnë afatin 1 vjeçar të vlefshmërisë, por që në 

përfundim të tij ende vazhdojnë të zbatohen nga palët, si më poshtë:  

- Kontrata nr. prot. 206, datë 21.03.2017 midis IEVP Burrel dhe operatorit ekonomik M, respekton afatin 1 

vjetor të vlefshmërisë, por nga auditimi ka rezultuar se në përfundim të afatit të vlefshmërisë së nuk është 

proceduar me nënshkrimin e një kontrate të re. Kjo kontratë ende vazhdon të jetë në përdorim midis palëve. 

- Kontrata nr. prot. 1267, datë 28.02.2018 midis IEVP Durrës dhe operatorit ekonomik G, respekton afatin 

1 vjetor të vlefshmërisë, por nga auditimi ka rezultuar se në përfundim të afatit të vlefshmërisë së nuk është 

proceduar me nënshkrimin e një kontrate të re. Kontrata e sipërcituar është zbatuar midis palëve për 5 muaj 

pas përfudnimit të afatit të vlefshmërisë 1 vjeçare, deri në nënshkrimin e një kontrate të re midis IEVP 

Durrës dhe operatorit ekonomik S nr. prot. 3595, datë 31.07.2019. 

- Kontrata nr. prot. 1118, datë 12.11.2019 midis IEVP Lushnjë dhe subjektit R, me afat vlefshmërie deri më 

31.12.2019, por nga auditimi ka rezultuar se kjo kontratë ende zbatohet nga palët. 

- Kontratë nr. prot. 1443/10, datë 07.10.2018 midis IEVP “Mine Peza” dhe subjektit Xh me afat 
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vlefshmërie 1 vjeçar për 9 m2. Për vitin 2020 Kontrata nr. prot. 418/8, datë 25.03.2020 me afat 1 vjeçar për 

16m2, nga të cilat 15 m2 njësi tregtimi për të burgosurit dhe të paraburgosurit dhe 1m2 automatin e kafesë. 

Amendim kontrate 418/9, datë 07.05.2020 për vendosjen e një automati në ambientet e administratës në një 

sipërfaqe prej 1m2.  

- Kontrata nr. prot. 3944, datë 30.07.2019 midis IEVP Peqin dhe subjektit F, me vlefshmëri deri më datë 

31.12.2019 ende vazhdon të zbatohet nga palët pavarësisht se ka përfunduar afatii zbatimit të saj. 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. A, Drejtor i DPB në cilësinë e titullarit të Institucionit epror i cili jep 

miratimin për lidhjen e kontratës në përfundim të procedurës. 

5. Janë konstatuar gjithashtu edhe parregullsitë si vijon: 

- Kontrata nr. prot. 595, datë 24.05.2019 midis IEVP Elbasan dhe operatorit ekonomik L, me vlefshmëri 

01.11.2018 (data e shënura me korrigjime me stilolaps) deri më datë 31.10.2019 (data e shënuar me 

korrigjime me stilolaps), ku është parashikuar se kontrata është me të drejtë ripërtëritje dhe qiramarrësi do 

të preferohet për zgjatjen e kontratës kundrejt çdo kërkuesi tjetër, me përjashtim të rasteve kur ka shkelje të 

kushteve të kontratës. Kjo klauzolë nuk parashikohet nga VKM nr. 54 i sipërcituar. 

- Kontratë provizore qeraje nr. prot. 250, datë 05.03.2019 midis IEVP Rrogozhine dhe subjektit L, në nenin 

3 të së cilës specifikohet se efektet e saj fillojnë më datë 11.12.2018, kur mbaron afati i kontratës nr. prot. 

4715, datë 11.12.2017 dhe do të vazhdojë për arsye emergjente deri në urdhrin dhe miratimin e një kontrate 

të me firmën që do të rezultojë fituese dhe me afatin përkatës për vijueshmërinë e DPB. Kjo kontratë u lidh 

pasi u soll e-maili nga përgjegjësi i sektorit të shërbimeve dhe projektve në DPB z. A më datë 27.02.2019 

ora 14.19. 

Për vitin 2020 është lidhur kontrata e qerasë nr. prot. 1263, datë 19.04.2019 me subjektin “L”, me afat 

vlefshmërie deri më datë 19.04.2020 kontratë kjo e cila ende vazhdon të zbatohet midis palëve. 

 

Lidhur me sa më sipër, z. A, në cilësinë e Drejtorit të Komanduar të IEVP Rrogozhinë për periudhën 

26.02.2019 – 15.10.2019, ka dërguar komente protokolluar në KLSH me shkresën nr. 1116/7, datë 

05.02.2021. 

Pretendimet e subjektit: 1. Subjekti thekson se është lidhur kontrata provizore e qerasë për arsye 

emergjence deri në urdhrin për miratimin e një kontrate që do të rezultojë fituese dhe me afatin përkatës 

për vijueshmërinë në DPB. Kjo kontratë u lidh pasi u soll e-maili nga përgjegjësi i sektorit të shërbimeve 

dhe projektve në DPB z. A më datë 27.02.2019 ora 14.19. 

2. Për vitin 2020 është lidhur kontrata e qerasë nr. prot. 1263, datë 19.04.2019 me subjektin “L. Kjo 

kontratë është në vazhdimësi për makinetat e kafesë që ndodhen në rajonin e banimit të të dënuarve dhe 

në administratën e institucionit. 

3. Të ardhurat e mbledhura nga qeratë e dy subjekteve një pjesë e tyre janë përdorur për raste 

emergjence në institucion sipas mandat pagesave përkatëse. Të gjitha mandat pagesat janë bërë nga arka 

e institucionit për mbarëvajtjen e punës së tij. 

Qëndrimi i grupit të auditimit:1. Sa i takon pretendimit të parë, grupi i auditimit thekson se lidhja e një 

kontrata provizore është në kundërshtim me VKM nr. 54, e cila parashikon vetëm lidhje kontrate qeraje 

për 1 vit. Gjithashtu, konstatohet se kontrata në fjalë me nr. 250 prot., datë 05.03.2019, pra lidhur më 

datë 05.03.2019 në nenin 3 të saj specifikon se efektet e saj fillojnë më datë 11.12.2018. Sqarojmë me këtë 

rast se institucioni nuk mund të nënshkruaj një kontratë me fuqi prapavepruese. Efektet juridike të 

nënshkrimi të një kontrate kanë vlerë nga momenti i nënshkrimit të saj e në të ardhmen e nuk mund të 

shtrihen pas në kohë. Për këto arsye pretendimi i subjektit nuk qëndron. 

2. Sa i takon pretendimit të dytë, grupi i auditimit sqaron se ka dashur të vendos në dukje të subjektit se 

edhe me nënshkrimin e kontratës së dytë në përfundim të procedurave të përzgjedhje së operatorit 

ekonomik fitues, rezulton se kjo kontratë e ka tejkaluar afatin 1 vjeçar të vlefshmërisë e vazhdon ende të 

jetë në fuqi midis palëve, në kundërshtim me VKM nr. 54 të sipërcituar. 

3. Sa i takon pretendimit të tretë, grupi i auditimit sqaron se, nisur nga VKM nr. 432, datë 28.06.2006, 

“Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave, që krijojnë institucionet buxhetore”, të ardhurat e 

gjeneruara nga IEVP Rrogozhinë klasifikohen sipas pikës 1, gërma b: “Të ardhurat nga veprimtaritë 

ekonomike dytësore të institucioneve buxhetore, ku përfshihen të ardhurat, që realizojnë institucionet 

buxhetore nga ofrimi i shërbimeve apo i mallrave ndaj të tretëve, duke shfrytëzuar kapacitetet e lira të 

tyre, si shtypshkrime, botime etj. Tarifat për këto të ardhura caktohen nga Ministri i Financave, me 

propozimin e ministrisë/institucionit qendror përkatës. Institucionet mund të përdorin deri në 30 për qind 
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të shumës së siguruar nga këto të ardhura, për të kompensuar kostot materiale shtesë, që bëhen për këto 

shërbime/mallra.” Pra, nisur nga sa më sipër, Institucionit i takon 30 % i totalit të të ardhurave dytësore 

të gjeneruara për vitin 2019, pra nga totali prej 330,920 lekë, 99,276 lekë janë të institucionit të cilat 

mund të përdoren vetëm për të kompensuar kostot materiale shtesë, që bëhen për këto shërbime/mallra. 

Nga evidencat e vendosura në dispozicion të grupit të auditimit së bashku me komentet evidentohet se 

përdorimi nuk ka qenë për qëllimin cituar më sipër. Për këtë arsye pretendimi i subjektit nuk qëndron. 

  

 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi: 

z. A, Drejtor i DPB në cilësinë e titullarit të Institucionit epror i cili jep miratimin për lidhjen e kontratës në 

përfundim të procedurës; 

z. A, Drejtor i IEVP Rrogozhine, në cilësinë e titullarit të institucionit që në administrim pronën; 

z. A, Drejtor i IEVP Elbasan, në cilësinë e titullarit të institucionit që në administrim pronën 

 

Për sa më sipër është mbajtur aktkonstatimi nr. 1, datë 29.01.2021.  

 

Lidhur me sa më sipër subjekti ka paraqitur komente me shkresën nr. 11310/36 prot., datë 05.02.2021, 

protokolluar në KLSH me nr. 1116/8, datë 08.02.2021. 

Pretendimet e subjektit: 1. Procedura e ndjekur për dhënien me qera është në përputhje me VKM nr. 54, 

datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo 

kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar pasi në kreun I pika 5 a ku thuhet se përjashtohen 

nga konkurrimi dhënia me qera e sipërfaqeve deri në 200m2; me pikën 6 a ku thuhet se të drejtën e 

lidhjes së kontratës dhe të përcaktimit të afateve të dhënies me qera e kanë institucioni shtetëror, 

ndërmarrja apo shoqëria shtetërore, për një afat deri në 1 vit, që ka në administrim pronën; dhe kreut II 

pika 3 ku thuhet se për pasuritë e përcaktuara në shkronjën a të pikës 6 kreu I, institucioni shtetëror a 

shoqëria shtetërore, pas përgatitjes së dokumentacionit sipas pikës 1 të këtij kreu lidh kontratën e qerasë.  

2. Detyrimi për të publikuar në Buletinin e Njoftimeve Publike dhe përdorimi i kontratës tip i atribuohet 

procedurave në shkronjën b të pikës 6 Kreu I i këtij vendimi. 

3. Lidhur me mos respektimin e afatit të vlefshmërisë subjekti pranon se kjo gjetje në disa raste qëndron 

pasi ekziston një nismë e Ministrisë së Drejtësisë dhe DPB për të përmirësuar shërbimin e nëpër IEVP 

dhe standardizimin lidhur me dhënien me qera, për të krijuar një standard për të gjitha IEVP – të.  

Qëndrimi i grupit të auditimit 

Lidhur me pretendimin nr. 1 konstatimi i grupi të auditimit ka të bëj me faktin se procedura e ndjekur për 

dhënien me qera të ambienteve në pronësi dhe administrim të IEVP – ve për vitin 2019 është dubluar, 

pasi vlerësimi i ofertave kryer një herë në IEVP e përsëri në DPB, ndërkohë që VKM nr. 54, i ndan 

përgjegjësitë e institucioneve përgjatë procedurës së dhënies me qera. DPB jep miratimin për nisjen e 

procedurës dhe miratimin për lidhjen e kontratës në përfundim të saj. Ndërkohë që kryerja e procedurës 

konkretisht i takon IEVP - ve. DPB, në cilësinë e institucionin epror nëpërmjet miratimit për nisjen e 

procedurës dhe miratimin për lidhjen e e kontratës nuk duhet të dublojë kompetencat e IEVP – ve në 

procesin e dhënies me qera, por duhet të ushtrojë kompentenca verifikimi dhe mbikëqyrje me qëllim që 

IEVP – të të ketë përmbushur kërkesat e VKM nr. 50, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, 

procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i 

ndryshuar. Gjithashtu, për vitin 2020, e gjithë procedura është kryer nga DPB ndërkohë që VKM nr. 54, 

parashikon të kundërtën. Për këto arsye pretendimi i subjektit nuk qëndron. 

Lidhur me pretendimin nr. 2 sa i takon mos publikimit të njoftimit në Buletinin e Njoftimeve Publike, 

grupi i auditimit sqaron se, pavarësisht faktit se VKM n.r 54 e sipërcituar parashikon mos zhvillimin e 

konkurrimit për sipërfaqe deri në 200m2 të cilat jepen me afat deri në 1 vit, rezulton se për dhëniet me 

qera të ambienteve nëpër IEVP janë zhvilluar konkretisht procedura konkurrimi dhe vlerësimi të ofertave 

të paraqitura. Konstatimi i grupi të auditimit ka të bëjë me mungesën në dosjen përkatëse të gjurmëve të 

auditimit të cilat të saktësojnë si janë njoftuar operatorët ekonomik të interesuar për të marrë me qera 

ambientet e IEVP - ve. Gjithashtu sa i takon përdorimit të kontratës tip, në asnjë moment nuk specifikohet 

në VKM që kontrata tip përdoret vetëm për sipërfaqet mbi 200m2. Për aq kohë sa është dhënë në aktin 

nënligjor një shembull kontrate atëhere institucioni e ka më të thjeshtë përdorimin e këtij formati. 

Për këtë arsye ky pretendim nuk qëmdron.  
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Lidhur me pretendimin nr. 3, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve duhet të respektojë afatin e 

vlefshmërisë 1 vjeçare të kontratave të qerave në përputhje me VKM nr. 50, datë 05.02.2014 “Për 

përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të 

pasurisë shtetërore”, i ndryshuar. Deri në momentin kur të kryhet standardizimi i këtij shërbimi në të 

gjithë sistemin e burgjeve DPB dhe IEVP janë të detyruar të lidhin kontrata 1 vjeçare. Pretendimi nuk 

qëndron. 

Për sa më sipër është mbajtur aktkonstatimi nr. 2, datë 29.01.2021.  

 

Komentet e Subjektit mbi projektraportin e auditimit 

Pretendimet e subjekti ardhur me shkresën nr. 11310/50, datë 30.04.2021 (protokolluar në KLSH me nr. 

1116/16, datë 06.05.2021) t: Lidhur me gjetjet e grupit të auditimit sa i takon procedurës së dhënies me 

qera të njësive tragtare në IEVP subjekti ka paraqitur të njëjtat pretendime si në komentet e dërguara 

për aktkonstatimin nr. 2, datë 29.01.2021 e konkretisht: “1. Procedura e ndjekur për dhënien me qera 

është në përputhje me VKM nr. 54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe 

mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar pasi në 

kreun I pika 5 a ku thuhet se përjashtohen nga konkurrimi dhënia me qera e sipërfaqeve deri në 200m2; 

me pikën 6 a ku thuhet se të drejtën e lidhjes së kontratës dhe të përcaktimit të afateve të dhënies me 

qera e kanë institucioni shtetëror, ndërmarrja apo shoqëria shtetërore, për një afat deri në 1 vit, që ka 

në administrim pronën; dhe kreut II pika 3 ku thuhet se për pasuritë e përcaktuara në shkronjën a të 

pikës 6 kreu I, institucioni shtetëror a shoqëria shtetërore, pas përgatitjes së dokumentacionit sipas pikës 

1 të këtij kreu lidh kontratën e qerasë.  

2. Detyrimi për të publikuar në Buletinin e Njoftimeve Publike dhe përdorimi i kontratës tip i atribuohet 

procedurave në shkronjën b të pikës 6 Kreu I i këtij vendimi. 

3. Lidhur me mos respektimin e afatit të vlefshmërisë subjekti pranon se kjo gjetje në disa raste qëndron 

pasi ekziston një nismë e Ministrisë së Drejtësisë dhe DPB për të përmirësuar shërbimin e nëpër IEVP 

dhe standardizimin lidhur me dhënien me qera, për të krijuar një standard për të gjitha IEVP – të.  

Qëndrimi i grupit të auditimit” 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit 

Lidhur me këto pretendime, në kushtet kur komentet e sjella në fazë projektraporti nuk sjellin fakte të 

reja, grupi i auditimit gjykon se gjetjet dhe rekomanimet përkatëse do të qendrojnë të pa ndryshuara me 

qëllim që institucioni të aktivizohet dhe të përmirësojë parregullsitë e evidentuara, në mënyrën që e 

konsideron më të mirë, por gjithmonë në përputhje me bazën ligjore në fuqi. 

 

d. Raportimi i Detyrimeve të prapambetura në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve 

Në zbatim të pikës 1, të programit të auditimit nr. 1116/1, datë 06.11.2020, i ndryshuar, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë:  

- Planifikim dhe realizimin e buxhetit për vitet 2019; 

- raportimet e detyrimeve të prapambetura nga DPB; 

- detyrimet për vendime gjyqësore të paguara nga DPB për periudhën 2019 – 2020; 

- pagesat e thesarit nga DPB për periudhën 2019, janar – tetor 2020; 

- si dhe të dhëna të tjera elektronike dhe fizike të vendosura në dispozicion grupit të auditimit. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

1. Për vitin 2019, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka planifikuar një fond prej 22,000,000 lekë për 

ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, ndërkohë që nga pasqyrat financiare 2019 rezulton se detyrime për 

vendime gjyqësore më datë 31.12.2018 janë 0. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të PBA faza II, shkresa nr. 

3406/9 prot., datë 15.08.2018 përcillen tabelat e PBA – së 2019 – 2021 (Faza II), institucioni pranon se 

buxheti i parashikuar për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore dhe detyrimeve të tjera kontraktore nuk është 

i mjaftueshëm e për këtë arsye kërkohet nga institucioni një shtesë prej 150,000,000 lekë. 

DPB për vitin 2019 pohon se ka raportuar pranë Ministrisë së Drejtësisë detyrime të prapambetura 

nëpërmjet adresën zyrtare të përgjegjëses së sektorit të financës, për 38 vendime gjyqësore në shumën 

39,142,707 lekë, 11 pagesa kalimtare në shumën 3,447,810, 6 fatura tatimore në shumën 13,068,000, 3 

fatura ujësjellës – kanalizime dhe 5 fatura OSHEE në shumën 703,895 lekë, në total 56,362,412 lekë. Sipas 

Ankesit nr. 1 bashkëlidhur këtij aktkonstatimi. 
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Nga auditimi është konstatuar se në dosjen përkatëse gjendet vetëm raportimi për periudhën janar – shtator 

2019 dërguar me mailin e datës 10.08.2019 e nuk gjenden raportimet e tjera detyrim për tu dërguar pranë 

Ministrisë së Drejtësisë sipas përcaktimeve të Strategjisë për miratimin e detyrimeve të prapambetura. 

Për vitin 2020, DPB pretendon të ketë dërguar nëpërmjet adresës zyrtare raportimet përkatëse pranë 

Ministrisë së Drejtësisë, por përsëri konstatohet se këto raportime nuk administrohen në dosjen përkatëse. 

Konstatohet se më datë 19.01.2021, DPB nëpërmjet emailit të përgjegjëses së sektorit të financës ka 

raportuar si detyrim shumën prej 3,348,000 lekë faturë e pashlyer për kontratën e projektit të Pojskës.  

Nga komunikimet zyrtare me emailin e datës 28 dhjetor 2020, përgjegjësja së sektorit të financës i 

përgjigjet grupit të auditimit duke pohuar se për vitin 2020 DPB dhe sistemi i burgjeve nuk kanë detyrime 

të prapambetura. 

Nisur nga sa më sipër, grupi i auditimit ka verifikuar detyrimet e prapambetura nga ku ka rezultuar se: 

1. Sa i takon vendimeve gjyqësore të likuiduara nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve për vitin 2019 

janë 80 vendime të formës së prerë në shumën totale 78,025,998 lekë, ku vlera prej 6,576,123 lekë është 

pagesë tarifë përmbarimore e cila përbën dëm ekonomik për buxhetin e shtetit, ndërsa vlera ndërsa vlera 

71,449,875 lekë si rezultat i ekzekutimit të vendimeve gjyqësore përbën menaxhim jo efektiv i fondeve të 

buxhetit të shtetit, si më poshtë. 

 

6027400 Shpenz.per ekzekutim Vendime Gjyqesore Detyrimi 
Tarifa 

permbarimore 

  71,449,875   6,576,123  

1 B, D.P.B  specializ.  demshperblim pages mujore 45.717 

leke deri ne perfundim te kont. 
 548,604  

 

2 K,  IEVP Lezhe  demshperblim page  1,159,400   139,128  

3 P, IEVP Burrel demshperblim page  219,630  
 

4 L, IEVP Lezhe  demshperblim page  158,160  
 

5 P, IEVP Lezhe demshperblim page  821,764  98,612  

6 A, IEVP orçe demshperblim page  781,920  93,830  

7 K, IEVP Lezhe demshperblim page  461,750  36,000  

8 S, IEVP Tepelene demshperblim page  94,480  18,000  

9 D, IEVP Durres demshperblim page  
 

28,160  

10 B, IEVP Vlore demshperblim page  564,000  67,680  

11 A, IEVP Korce demshperblim page  1,030,415  123,649  

12 N, IEVP Korce demshperblim page  787,500   94,500  

13 Z, IEVP Korce demshperblim page  281,216  26,400  

14 E, IEVP Spitali i burgjeve demshperblim page   823,057  98,767  

15 T, IEVP Vlore demshperblim page  ana 365,960  36,000  

16 F, IEVP Vaqarr demshperblim page Diference per  grade 
166,950  

 

17 E, IEVP Peqin demshperblim page   547,968  65,756  

18 R, IEVP Durres demshperblim page   662,000  79,440  

19 D, IEVP Vlore demshperblim page   564,000  67,680  

20 M, IEVP Elbasan demshperblim page   667,994  80,159  

21 S, Elbasan demshperblim page   649,700  77,964  

22 E, Specializante D.P.B  demshperblim page  pages mujore 

44.529 leke deri ne perfundim te kont. 
1,250,325  150,039  

23 E, Specializante D.P.B demshperblim page  pages mujore 

44.529 leke deri ne perfundim te kont. 
423,205  50,572  

24 J, IEVP Korcë demshperblim page   822,300  98,676  

25 P, IEVP Lezhe demshperblim page  B 473,000  36,000  
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26 R, SHKBB demshperblim page   809,280  
 

27 Gj IEVP Lezhe demshperblim page B 403,000  33,600  

28 A IEVP Korcë demshperblim page   653,813  78,457  

29 V IEVP Korce demshperblim page  763,500  91,620  

30 S demshperblim page tel ligjori 507,406  33,488  

31 Sh ievp Burrel demshperblim page 1,694,800  203,376  

32 I ievp Korce demshperblim page 581,400  69,768  

33 P ievp Rrogozhine demshperblim page 380,468  41,000  

34 V ievp Korce demshperblim page 354,995  36,000  

35 P ievp Lezhe demshperblim page 473,950  36,000  

36 K ievp Burrel demshperblim page 627,200  
 

37 I IEVP Korce demshperblim page 576,000  69,120  

38 P IEVP Peqin demshperblim page 598,260  76,791  

39 F IEVP Mine Peza demshperblim page 470,000  36,000  

40 D IEVP Peqin demshperblim page 201,200  
 

41 P IEVP Elbasan demshperblim page 278,250  26,400  

42 B IEVP lezhe demshperblim page 536,200  64,344  

43 A IEVP Lushnje demshperblim page 1,272,725  152,727  

44 H IEVP Vlore demshperblim page 180,425  26,400  

45 E IEVP korce demshperblim page,dif grade 262,918  
 

46 L IEVP Elbasan demshperblim page  466,404  
 

47 K IEVP Fier demshperblim page 522,960  62,755  

48 E IEVP Rrogozhin demshperblim page 557,040  66,845  

49 P SHKBBB demshperblim page 440,000  36,000  

50 A IEVP Korce demshperblim page 581,700  69,804  

51 A IEVP Korce demshperblim page 980,760  117,691  

52 B demshperblim per  Dem Pasuror dhe moral  I denuar  24,267,494  1,747,260  

53 E IEVP Tepelene demshperblim page 626,160  75,139  

54 S IEVP Ali Demi demshperblim page 507,000  60,840  

55 A IEVP Ali Demi demshperblim page 354,480  36,000  

56 B  Spitali i Burgjeve demshperblim page 1,075,680  129,081  

57 B IEVP Durres Demshperblim  203,010   26,400  

58 H IEVP Rrogozhine demshperblim page 806,240  96,748  

59 A IEVP Fier demshperblim page 462,857  63,116  

60 V IEVP Korce demshperblim page 210,875  26,400  

61 R IEVP Lezhe demshperblim page 303,364  36,000  

62 A IEVP Fushe-Kruje demshperblim page 706,426  84,771  

63 F IEVP Korce demshperblim page 375,610  36,000  

64 B IEVP Peqin demshperblim page 445,280  60,720  

65 P IEVP Lezhe demshperblim page 567,950  68,154  

66 J IEVP Lezhe demshperblim page 503,285  
 

67 E IEVP Ali Demi demshperblim page ceshja e dyte 604,220  72,506  

68 I IEVP Peqin demshperblim page 326,375  36,000  

69 V IEVP Korce demshperblim page 332,280  36,000  
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70 A IEVP Korce demshperblim page 1,196,964  143,635  

71 I IEVP Korçë demshperblim page 472,600  36,000  

72 D IEVP Lezhe demshperblim page 1,449,000  173,880  

73 A IEVP Durres demshperblim page 1,632,641  195,916  

74 T IEVP 313 demshperblim page 220,810  
 

75 L IEVP Lezhe demshperblim page 431,250  33,600  

76 L IEVP Lezhe demshperblim page 574,560  
 

77 L IEVP xxxx demshperblim page 681,359  81,762  

78 I IEVP Fier demshperblim page, te saktesoj vleren e 

detyrimit 
1,225,000  146,928  

79 A IEVP Tepelene demshperblim page,  650,578  78,069  

80 T IEVP Peqin demshperblim page,  736,575  
 

TOTALI Detyrimeve plus tarifa permbarimore 78,025,998 

 

Krahasuar me raportimin e nëntëmujorit të DPB nga tabela e mësipërme rezultojnë të jenë likuiduar 42 

vendime më tepër, të cilat nuk janë raportuar nga DPB në shumën totale prej 38,883,291 lekë. 

Për vitin 2020 janë likuiduar nga DPB 30 vendime gjyqësore në shumën totale 20,167,637 lekë, ku vlera 

prej 1,020,908 lekë është pagesë e tarifës përmbarimore e cila përbën dëm ekonomik për buxhetin e shtetit, 

ndërsa vlera 19,146,729 lekë si rezultat i ekzekutimit të vendimeve gjyqësore përbën menaxhim jo efektiv i 

fondeve të buxhetit të shtetit,sipas tabelës më poshtë: 

 

Lidhur me sa më sipër grupi i auditimit ka konsultuar me përzgjedhje 4 praktika vendimesh gjyqësore, nga 

ku ra rezultuar se në rastin e E, për të cilin është dhënë vendimi i shkallës së parë nr. 924, datë 20.07.2015, 

çështja ka marrë formë përfundimtare me vendimin nr. 770, datë 13.03.2019, pra pothuajse 4 vite pas 

vendimit të shkallës së parë. Në rastin e I, për të cilin është dhënë vendimi i shkallës së parë nr.4344 datë 

08.09.2015, çështja ka marrë formë përfundimtare me vendimin nr. 3238, datë 17.12.2019. Në rastin e E 

është marrë vendimi i shkallës së parë nr. 2747 date 26.03.2018, çështja ka marrë formë përfundimtare me 

vendimin nr. 97, datë 04.02.2019. Në rastin e A është dhënë vendimi i shkallës së parë me vendimin nr. 

4344, datë 08.09.2015, çështa ka marrë formë përfundimtare me vendimin nr. 400, datë 14.02.2019. Pra në 

të gjitha rastet cituar ka pasur vonesa të procedurave gjyqësore nga vendimi i shkallës së parë në vendimin 

e formës së prerë.  

Konstatohet gjithashtu se:  

- në çështjen e A, që ka marrë formë përfundimtare me vendim të formës së prerë nr. 400, datë 14.02.2019, 

ka nisur procedura e ekzekutimit me kërkesën vullnetare nr. 1312/A, datë 16.06.2020, pas memos së 

sektorit ligjor nr. 6386, datë 30.06.2020. Nga dosja evidentohet se DPB dhe IEVP Fushë – Krujë kanë qenë 

palë e paditur në këtë çështje. Pra ka nisur ekzekutimi i këtij vendimi rreth 1.5 vite pas vendimit të formës 

së prerë. Ky vendim është likuiduar në datë 13.07.2020. 

- në çështjen e E forma përfundimtare është marrë me vendimin nr. 770, datë 13.03.2019, ndërkohë që 

ekzekutimi i vendimit ka nisur me lajmërimin për ekzekutim datë 31.07.2019 nga zyra permbarimore I dhe 

me memon nga sektori ligjor nr. 6751/2 datë 08.08.2019. Evidentohet se edhe për këtë rast DPB dhe IEVP 

Durrës janë palë e paditur e për rrjedhojë ekzekutimi i vendimit është kryer me vonesë vetëm në momentin 

e paraqitjes së memos përkatëse nga sektori juridik pas lajmërimit për ekzekutim nga përmbaruesi 

gjyqësor. Ky vendim është likuiduar në datë 26.11.2019. 

- në çështjen e I, forma përfundimtare është marrë me vendimin nr. 3238, datë 17.12.2019. Palë e paditur 

në këtë proces ka qenë DPB. Ekzekutimi i vendimit ka nisur me përmbaruesin gyqësor H, kërkesë për 

ekzekutim vullnetar nr. 5342, datë 04.06.2020 dhe memon e sektorit ligjor nr. 5342/1, datë 03.07.2020, pra 

6 muaj me vonesë nga momenti i përfundimit të çështjes. Sikurse evidentohet më sipër, pavarësisht faktit 

që DPB ka qenë palë e paditur në proceset e zhvilluara së bashku me IEVP – të përkatëse, sektori ligjor 

pranë këtij institucioni nuk ka njoftuar menjëherë sektorin e financës në momentin e përfundimit të 

çështjeve me vendimin e formës së prerë, duke krijuar vonesa të pajustifikuar në ekzekutimin e këtyre 

vendimeve. Ky vendim është likuiduar 17.08.2020. 

- në çështjen e E çështja ka marrë formë përfundimtare me vendimin nr. 97, datë 04.02.2019. Nga auditimi 
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i vendimit nr. 97, datë 04.02.2019 rezulton se palët e paditura, Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve, nuk janë paraqitur në gjykim. Për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve personi i 

autorizuar për të përfaqësuar institucionin ka qenë z. G, sipas autorizimit nr. 11595/1, datë 28.12.2017. 

Detyrimi për këtë vendim është likuiduar më datat 06.02.2020, 29.05.2020, 08.07.2020, 09.09.2020 pa 

tarifë përmbarimore. Lidhur me këtë çështje është konstatuar se çështja gjyqësore ka lindur si pasojë e 

faktit që DPB nuk ka trajtuar financiarisht znj. E, me 80% të pagës së mjekut sikurse parashikohet nga 

kontrata nr. 2055/4, datë 07.03.2017 nënshkruar midis palëve. 

Lidhur me këtë konstatim, grupi i auditimit i ka kërkuar Drejtorit të Drejtorisë Drejtorisë Çështjeve 

Shoqerore,Shëndetësore dhe Ligjore të evidentohet për të gjitha vendimet gjyqësore sa kohë pas vendimit 

të formës së prerë janë ekzekutuar nga DPB dhe në çfarë formë ekzekutim vullnetar apo përmbarues 

gjyqësor, si edhe kur i është përcjellë memoja përkatëse nga sektori ligjor në sektorin e financës për nisjen 

e procedurave të likuidimit, pasi nga shqyrtimi i këtyre rasteve konstatohen vonesa të pajustifikuara të 

dërgimit të këtyre memove nga sektori juridik tek sektori i financës, duke qenë se DPB është palë e këtyre 

proceseve gjyqësore së bashku me IEVP përkatëse. 

 

Nga një verifikim i zbatimit të parimit FIFO vetëm për 4 rastet e shqyrtuara më sipër ka rezultuar se nuk 

është respektuar radha e pagesës në rastin e E, (datë vendimi 13.03.2019, datë ekzekutimi 26.11.2019), 

detyrim i cili duhet të ishte paguar përpara detyrimit për I, (datë vendimi 04.06.2020, datë ekzekutimi 

17.08.2020). 

 

Për sa më sipër mban përgjegjësi znj. A në cilësinë e përgjegjëses së sektorit të financës e cila merret me 

ekzekutimin e vendimeve gjyqësore në përputhje me parimin FIFO dhe që nuk ka kërkuar informacione 

periodike pranë Drejtorisë së Çështjeve Shoqerore, Shëndetësore dhe Ligjore. 

Sa i takon përfaqësimit në procesin gjyqësor me paditës znj. E, mban përgjegjësi z. G, në cilësinë e personit 

të autorizuar nga DPB për të përfaqësuar Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve. 

 

2. Sa i takon faturave të cilat nuk respektojnë afatin e shlyerjes 30 ditor sipas përcaktimeve të nenit 52 

“Kryerja e Shpenzimeve”, të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ku specifikohet se “ ... Nëpunësit zbatues të njësive shpenzuese të 

qeverisjes së përgjithshme paraqesin në strukturën përgjegjëse të thesarit dokumentacionin justifikues të 

shpenzimeve për rastet e pagesave ndaj operatorëve ekonomikë, brenda 30 ditëve nga data e faturës 

origjinale të operatorit ekonomik”, grupi i auditimit ka kryer verifikimin përkatës të transaksioneve të 

thesarit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve nga ku ka rezultuar se për vitin 2019 faturat e likuiduara 

në kundërshtim me nenin e sipërcituar janë 105 në shumën totale prej 551,672,244 lekë, sipas tabelës nr. 1 

bashkelidhur këtij aktkonstatimi. 

Për periudhën janar – gusht 2020 është evidentuar i njëjti fenomen, e rezulton se janë likuiduar përtej afatit 

30 ditor fatura në numër 89 e në vlerën totale prej 459,463,756 lekë sipas tabelës 2 bashkëlidhur këtij 

aktkonstatimi. 

Lidhur me konstatimet e mësipërme është verifikuar se këto fatura nuk janë raportuar nga DPB si detyrime 

të prapambetura në kundërshtim me nenit 52 “Kryerja e Shpenzimeve”, të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, 

“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi, znj. A,në cilësinë e përgjegjëses së sektorit të financës e ngarkuar me 

raportimin e detyrimeve të prapambetura. 

 

Lidhur me sa më sipër, z. A, Drejtori i Drejtorisë së Çështjeve Shoqerore, Shëndetësore dhe Ligjore dhe 

ka paraqitur komente me emailin zyrtar të datës 08.02.2021. 

Pretendimet e Subjektit: Sa i takon konstatimeve të grupit të auditimit në aktkonstatimin nr. 3, datë 

29.01.2021, subjekti shpreh dakordësinë e tij me grupin e auditimit. 

 

Lidhur me sa më sipër me shkresën protokolluar në KLSH nr. 1116/11, datë 09.02.2021, z. E, Ish 

Drejtor i Drejtorisë së Çështjeve Shoqerore,Shëndetësore dhe Ligjore ka paraqitur komentet e tij si më 

poshtë: 

Pretendimet e Subjektit: gjetjet e grupit të auditimit nuk janë të bazuara në prova dhe në ligj pasi nuk 
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është detyrë dhe përgjegjësi e Drejtorit të Drejtorisë së Çështjeve Shoqerore,Shëndetësore dhe Ligjore 

pranë DPB të dërgojë në kohën e duhur vendimin e formës së prerë pranë sektorit të financës për 

ekzekutim. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Lidhur me pretendimin e subjektit, grupi i auditimit sqaron se bazuar në pikën 34 të Udhëzimit nr. 8, 

datë 09.03.2018, datë “Procedurat e pergatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” ku përcaktohet se “Provizionet pёr shpenzime janё 

ngjarje të ndodhura, tё cilat sjellin një probabilitet që do të ketë një detyrim për t’u paguar nga ana e 

njësisë. Raste të tilla do të konsiderohen të gjitha vendimet gjyqësore, të cilat kanë kaluar shkallën e dytë 

të procesit të apelimit. Këto provizione duhet të njihen nё kontabilitet dhe të pasqyrohen nё pasqyrat 

financiare vjetore tё njësisë nëse:  Njёsia ka njё detyrim aktual (ligjor ose konstruktiv), si rezultat i njё 

ngjarje tё ndodhur;  Ёshtё e mundur qё një dalje e burimeve ekonomike tё jetё e nevojshme pёr tё 

pёrmbushur detyrimin; si dhe  Mund të bëhet një parashikim i besueshёm mbi vlerën e detyrimit.”, 

Është detyrë e institucionit DPB në tërësi, e Sektorit të financës në veçanti të veprojnë për koordinimin e 

informacionit në këtë sens.  

Sektori i financës duhet t’i drejtohet me kërkesa informacioni zyrtare periodike Drejtorisë së Çështjeve 

Shoqerore, Shëndetësore dhe Ligjore me qëllim pasqyrimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë në 

kontabilitet e vijimin më tej me hapat e duhura për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore.  

Gjithashtu, me qëllim shmangien e akumulimet të detyrimeve nga vendimet gjyqësore dhe pagesës së 

tarifës përmbarimore, është në interes të institucionit që paditësit të njoftohen dhe dëmshpërblehen në 

përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Në ato raste kur ky rakordim midis Drejtorisë së së Çështjeve 

Shoqerore,Shëndetësore dhe Ligjore dhe Sektorit të financës nuk ndodh tarifa përmbarimore e paguar 

nga institucioni përbën efekt negativ për buxhetin e shtetit.  

Lidhur me sa më sipër, grupi i auditimit pranon pretendimin e subjektit. 

Për sa më sipër është mbajtur aktkonstatimi nr. 3, datë 29.01.2021.  

 

1. Titulli i Gjetjes Shkelje të disiplinës buxhetore 

Situata Nga auditimi i hartimit dhe zbatimit të buxhetit të shtetit janë konstatuar shkelje 

të disiplinës buxhetore si vijon:  

1.1 Përgjatë vitit 2019, në DPB janë kryer gjithsej 14 rishpërndarje të fondeve 

buxhetore; ndërsa gjatë vitit 2020, 6 rishpërndarje, të cilat në referencë të 

paragrafit 79, të Udhëzimit nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të 

zbatimit të buxhetit”, mund të përbëjë një nga treguesit për vlerësimin e 

performancës të njësisë gjatë zbatimit të buxhetit. 

Gjatë kësaj periudhe, në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, në total për 

vitin 2019 shtesa – pakësime rezultuan 32,256,950 lekë, ndërsa për sistemin e 

burgjeve janë 122,311,374 lekë. Në total për vitin 2020, fondet e DPB janë 

pakësuar në shumën 53,956,000 lekë (nga të cilat shuma prej 30,000,000 i 

përket llogarisë 230 e shuma prej 15,500,000 lekë i përket llogarisë 231, pra në 

total shpenzimet kapitale janë pakësuar me 45,500,000 lekë, ndërsa ato korente 

janë pakësuar në shumën 8,456,000 lekë), ndërsa ato të sistemit të burgjeve 

janë shtuar në shumën 33,956,000, krahasuar me planin fillestar. 

1.2 Si pasojë e rishpërndarjeve të fondeve buxhetore mbetën të parealizuar dy 

projekte si vijon: Projekti “Rikonstruksion i godinave të Pojskës për të dënuarit 

e moshës së tretë (i klasifikuar)”, me kod 18AR714 parashikuar me vlerë 

57,879,000 lekë; dhe Projekti “Rikonstruksioni i godinës nr. 4 dhe nr. 5 të 

vuajtjes së dënimit në IEVP Lezhë dhe Përmirësimi i kushteve fizike të jetesës 

nëpërmjet përmirësimit të përgjithshëm të infrastrukturës ndërtimore në IEVP”, 

me kod M140325, parashikuar me vlerë 53,379,000 lekë; ndërsa Projekti 

“Blerje pajisje për sistemin e burgjeve për SHKBB”, me kod M140299 është 

parashikuar në planin fillestar në vlerë 123,962,000 lekë dhe pakësuar në vlerën 

4,500,000 lekë, vlerë kjo e cila është alokuar në projektin “Rikonstruksion i 

godinave të Pojskës për të dënuarit e moshës së tretë (i klasifikuar)”, me kod 

18AR714. 
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1.3 Nga auditimi rezultoi se, për vitin 2019, fondet e alokuara për DPB janë 

rreth 1,576 milion lekë dhe janë realizuar në masën 1,473 milion lekë (ose 

93.47 % ndaj planit përfundimtar); ndërsa për sistemin e burgjeve janë alokuar 

4,369 milion lekë dhe realizuar në masën 4,227 milion lekë (ose 96.75 % ndaj 

planit përfundimtar); për vitin 2020 fondet e alokuara për DPB janë 1,324 

milion lekë dhe u realizuan në masën 1,165 milion lekë (ose 87.99 % ndaj 

planit përfundimtar), ndërsa për sistemin e burgjeve janë alokuar 4,395 milion 

lekë dhe realizuar në masën 4,286 milion lekë (ose 97.51 ndaj planit 

përfundimtar). Sa më sipër tregon për një nivel të ulët të realizimit të fondeve të 

alokuara, si pasojë e planifikimeve formale dhe jo të sakta. Për këto dy vite 

niveli më i ulët i realizimit të buxhetit i përket artikullit 230 studime 

projektime, i planifikuar respektivisht për vitin 2019 në shumën 1,000,000 lekë 

dhe për vitin 2020 në shumën 30,000,000 lekë, vlera të parealizuara (ose 

realizuar 0%). 

Kriteri Ligji nr. 99/2017, datë 3.12.2018 “Për buxhetin e vitit 2019”,  

Udhëzimit plotësues nr. 1, datë 17.01.2019 i Ministrit të Financave “Për 

zbatimin e buxhetit të vitit 2019”, Ligji nr. 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020”, 

Udhëzimi nr. 9, datë 20.07.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të 

buxhetit”. 

Ndikimi/Efekti - Rialokimet e shpeshta të fondeve në DPB nuk lejojnë pasqyrimin real të 

situatës lidhur me nivelin e realizimit, pasi shtimi/pakësimi i tyre kryhet sipas 

ecurisë dhe jo planifikimit real të institucionit; mos realizim i fondeve të 

alokuara për programe e projekte mund të ndikojë zbatimin e objektivave 

institucional, sipas së cilave është kryer planifikimi dhe akordimi i fondeve 

sipas programeve dhe produkte e buxhetore; realizimi i procedurave të 

prokurimit me vlerë mbi vlerën e miratuar të fondit limit mund të ndikojë në 

krijimin e detyrimeve të prapambetura. 

Shkaku Niveli i dobët i planifikimit, dhe mungesa e harmonizimit mes kërkesave 

buxhetore, alokimit të fondeve dhe ekzekutimin e tyre. 

Rëndësia E mesme 

Rekomandime DPB, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, të marrë masa për kryerjen e 

një planifikimi të saktë të fondeve në përputhje me objektivat institucionale, me 

qëllim shmangien e rishpërndarjeve të shpeshta dhe realizimin e fondeve 

buxhetore deri në fund të vitit. Planifikimi duhet të iniciohet nga njësitë 

shpeznuese përkatëse, mbi bazën e një analize të kujdesshme nevojash. 

 

2. Titulli i Gjetjes Shkelje të disiplinës buxhetore sa i takon realizimit të një procedure 

prokurimi në tejkalim të fondit limit dhe marrjes së një angazhimi 

financiar nga institucioni pa pasur fonde të miratuara në dispozicion 

Situata Nga auditimi u konstatua shkelje e disiplinës buxhetore sa i takon realizimit 

të një procedure prokurimi në tejkalim të fondit limit dhe marrjes së një 

angazhimi financiar nga institucioni pa pasur fonde të miratuara në 

dispozicion për të, në kundërshtim me nenet 40 dhe 52 të ligjit nr. 9936, datë 

26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar dhe VKM nr. 50, datë 05.02.2014 “Për miratimin e 

strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura dhe 

planit të veprimit”, i ndryshuar, e konkretisht: 

- është konstatuar se për projektin e rikonstruksionit të dhomës së serverave 

të DPB – së (kodi i projektit M140322), AKSHI ka kryer procedurën e 

prokurimit dhe ka nënshkruar kontratën nr. 7447, prot. datë 27.12.2018 me 

OE ˝A˝ shpk. Shpenzimet për rikonstruksionin e dhomës se serverave dhe 

mirëmbajtjen (kod projekti 91408AB) kanë qenë në total 16,668,000 lekë 

(nga të cilat vlera e investimit ka qenë 12,348,000 lekë, vlera e mirëmbajtjes 

për 24 muaj ka qenë 4,320,000 lekë). Konstatohet se për vlerën e investimit 
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në buxhetin e vitit 2019 për këtë kontratë ishte planifikuar dhe miratuar 

shuma prej 6,085,542 lekë, ndërkohë që AKSHI për këtë projekt ka 

prokuruar në vlerën 12,348,000 lekë. Pra angazhimi për këtë kontratë është 

ndërmarrë për 6,262,458 lekë më tepër se fondet në dispozicion. (Vlera e 

kontratës në total është 16,668.000 lekë, e përbërë nga vlera e investimit në 

12.348.000 lekë, vlera e mirëmbajtjes për 24 muaj, 4,320,000 lekë. Rezulton 

se për vlerën e investimit ishte planifikuar në PBA shuma prej 6,085,542 

lekë, ndërkohë që AKSHI për këtë projekt ka prokuruar në vlerën 12,348,000 

lekë). Si rrjedhojë kjo kontratë nuk mund të obligohej nga DPB (si 

institucion përfitues i investimit dhe përgjegjës për likuidimin e detyrimeve 

financiare që vijnë si pasojë e zbatimit të kësaj kontrate si përfitues) dhe të 

bëhej likuidim pjesor i saj me fondet disponibël në njësinë shpenzuese. Gjatë 

vitit 2019 institucioni ka kërkuar të merren në konsideratë kërkesat për shtesa 

në buxhet në këtë projekt dhe mundësia për likuidimin për këtë është bërë e 

mundur vetëm nëpërmjet rialokimeve. 

Kriteri Nenet 40 dhe 52 të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe VKM nr. 50, 

datë 05.02.2014 “Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e 

detyrimeve të prapambetura dhe planit të veprimit”, i ndryshuar 

Ndikimi/Efekti Rialokime të evitueshme dhe të panevojshme fondesh si edhe detyrime të 

prapambetura në dëm të institucionit përfitues. 

Shkaku Mungesë komunikimi midis institucionit që kryen procedurën e prokurimit 

me institucionin përfitues 

Rëndësia E Lartë 

Rekomandime - Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe Agjencia Kombëtare e 

Teknologjisë së Informacionit të bashkëpunojnë në procedurat e prokurimit 

të teknologjisë së informacionit me qëllim shmangien në të ardhmen të 

situatave të cilat mund të ndikojnë në krijimin e detyrimeve të prapambetura 

për institucionet. 

- Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në bashkëpunim me Agjencinë 

Kombëtare e Teknologjisë së Informacionit përpara kryerjes së çfarëdo 

procedure prokurimi të bashkëpunojë me strukturat e zbatimit të buxheteve 

në institucione për të cilat kryen procedura prokurimi në fushën e 

teknologjisë së informacionit, me qëllim verifikimin që fondet buxhetore të 

jenë brenda limiteve të miratuara për ato angazhime, përpara se të fillojë 

procesi i prokurimit. 

 

3. Titulli i Gjetjes Shkelje të disiplinës buxhetore mbi likuidimin dhe raportimin e 

detyrimeve të prapambetura 

Situata 2.1 Likuidimit të faturave që tejkalojnë afatin e parashikuar ligjor prej 30 

ditësh, në kundërshtim me nenin 52 të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH” dhe me ligjin nr. 48/2014 “Për 

pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare” e konkretisht: për vitin 

2019, 105 fatura në vlerën totale prej 551,672,244 lekë; dhe për periudhën 

janar – gusht 2020, 89 fatura në vlerën totale prej 459,463,756 lekë. Sa më 

sipër sjell jo vetëm tejkalim të afateve që parashikon ligji, por implikon risqe 

për krijimin e detyrimeve të reja (të prapambetura). Mos pagesa në kohë e 

faturave, shkakton premisë që operatorët ekonomikë të kërkojnë 

kamatëvonesa në favor të tyre. Në ato raste kur operatorët ekonomikë do të 

kërkojnë kamatëvonesa për moskryerjen e pagesës në afat, kjo vlerë do të 

konsiderohet dëm ekonomik, duke cënuar përdorimin me efiçencë, efektivitet 

dhe ekonomicitet të fondeve publike. 

2.2 Për vitin 2019 janë likuiduar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 80 

vendime të formës së prerë në shumën totale 78,025,998 lekë, ku vlera 
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6,576,123 lekë është pagesë tarifë përmbarimore e cila përbën dëm ekonomik 

për buxhetin e shtetit, ndërsa vlera 71,449,875 lekë si rezultat i ekzekutimit të 

vendimeve gjyqësore përbën menaxhim jo efektiv i fondeve të buxhetit të 

shtetit. Krahasuar me raportimin e nëntëmujorit të DPB rezultojnë të jenë 

likuiduar 42 vendime më tepër, të cilat nuk janë raportuar nga DPB në shumën 

totale prej 38,883,291 lekë, në kundërshtim me Strategjinë për Parandalimin 

dhe Shlyerjen e Detyrimeve të Prapambetura. Për vitin 2020 janë likuiduar 

nga DPB 30 vendime gjyqësore në shumën totale 20,167,637 lekë, ku vlera 

prej 1,020,908 lekë është pagesë e tarifës përmbarimore e cila përbën dëm 

ekonomik për buxhetin e shtetit, ndërsa vlera 19,146,729 lekë si rezultat i 

ekzekutimit të vendimeve gjyqësore përbën menaxhim jo efektiv i fondeve të 

buxhetit të shtetit. Lidhur me sa më sipër grupi i auditimit ka konsultuar me 

përzgjedhje 4 praktika vendimesh gjyqësore, nga ku ra rezultuar se Drejtoria e 

Çështjeve Shoqerore, Shëndetësore dhe Ligjore pranë DPB nuk ka përcjellë në 

kohën e duhur (momentin kur vendimi merr formë të prerë) vendimet pranë 

sektorit të financës me qëllim pasqyrimin e këtyre detyrimeve në kontabilitet 

për konstatimin e tyre, duke krijuar vonesa në shlyerjen e tyre. 

2.3 Nga auditimi është konstatuar mos dokumentim i raportimit të detyrimeve 

të prapambetura e konkretisht, për vitin 2019, DPB pohon se ka raportuar 

pranë Ministrisë së Drejtësisë detyrime të prapambetura nëpërmjet adresën 

zyrtare të përgjegjëses së sektorit të financës, për 38 vendime gjyqësore në 

shumën 39,142,707 lekë, 11 pagesa kalimtare në shumën 3,447,810, 6 fatura 

tatimore në shumën 13,068,000, 3 fatura ujësjellës – kanalizime dhe 5 fatura 

OSHEE në shumën 703,895 lekë, në total 56,362,412 lekë. Në dosjen 

përkatëse gjendet vetëm raportimi për periudhën janar – shtator 2019 dërguar 

me mailin e datës 10.08.2019 e nuk gjenden raportimet e tjera detyrim për tu 

dërguar pranë Ministrisë së Drejtësisë sipas përcaktimeve të Strategjisë për 

Parandalimin dhe Shlyerjen e Detyrimeve të Prapambetura. Për vitin 2020, 

DPB pretendon të ketë dërguar nëpërmjet adresës zyrtare raportimet përkatëse 

pranë Ministrisë së Drejtësisë, por përsëri konstatohet se këto raportime nuk 

administrohen në dosjen përkatëse. Më datë 19.01.2021, DPB nëpërmjet 

emailit të përgjegjëses së sektorit të financës ka raportuar si detyrim shumën 

prej 3,348,000 lekë faturë e pashlyer për kontratën e projektit të Pojskës. Nga 

komunikimet zyrtare me emailin e datës 28 dhjetor 2020, përgjegjësja së 

sektorit të financës i përgjigjet grupit të auditimit duke pohuar se për vitin 

2020 DPB dhe sistemi i burgjeve nuk kanë detyrime të prapambetura. 

Kriteri Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”  

Ligji nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”. 

VKM nr. 50, datë 05.02.2014, “Për miratimin e strategjise për shlyerjen dhe 

parandalimin e detyrimeve të prapambetura e të planit të veprimit”, i 

ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti Krijimi i detyrimeve të prapambetura dhe mos likuidimi në kohë i detyrimeve 

ndaj furnitorëve mund të shkaktojë pagesë kamatvonesash në favor të 

furnitorëve të Akuiduar. 

Krijimi i detyrimeve të prapambetura dhe kosto përmbarimore shtesë përbën 

dëm ekonomik për buxhetin e shtetit. 

Mos dokumentimi nëpërmjet shkresave zyrtare i raportimeve periodike të 

detyrimeve të prapambetura nuk lejon gjurminin e saktë të ecurisë së ketyre 

detyrimeve gjatë vitit dhe rrit riskun për gabime në raportim. 

Shkaku Raportim nëpërmjet emailit i pa shoqëruar me shkresë përcjellëse zyrtare 

Rëndësia E mesme 

Rekomandime - Me qëllim respektimin e disiplinës buxhetore dhe shmangien e riskut për 

krijimin e detyrimeve të prapambetura, në cdo rast NZ duhet të paraqes në 

strukturën e thesarit dokumentacionin justifikues të shpenzimeve për rastet e 
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pagesave ndaj operatorëve ekonomikë, brenda 30 ditëve nga data e faturës 

origjinale të OE-së, dhe jo ndryshe. Për cdo rast në vijim, që do të konstatohet 

ndryshe, të evidentohen përgjegjësitë dhe për personat përgjegjës për 

shkaktimin e vonesave të aplikohen sanksionet e parashikuara në Kreun IX, 

neni 71, të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në RSH”, i ndryshuar. 

- Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve të marrë të gjitha masat e nevojshme me 

qëllim pasqyrimin, raportimin, dhe likuidimin në kohë dhe në përputhje me 

parimin FIFO të detyrimeve të prapambetura. Sektori i financës të kërkojë 

informacione zyrtare periodike nga sektori/njësia që mbulon çëshjet ligjore në 

institucion me qëllim pasqyrimin në kontabilitet të detyrimeve nga vendimet 

gjyqësore. Në të gjitha rastet sektorët/njësitë që mbulojnë çështjet juridike në 

DPB, të ndjekin me kujdes proceset gjyqësore dhe të përcjellin informacionin 

e plotë dhe të saktë në njësitë që merren me financë/kontabilitetin, në mënyrë 

që kjo e fundit të mund të provigjionojë fonde për shpenzime të këtij lloji si 

edhe të njohë dhe kontabilizojë në kohë vlerat që lidhen me këto 

shpenzime/detyrime, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. 

- Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve të marrë masa për ngritjen e grupit të 

punës, për të evidentuar përgjegjësitë përkatëse brenda sektorit të financës, për 

vonesat e shkaktuara në likuidimin e vendimeve gjyqësore.  

- Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, sektori përgjegjës për 

financën/kontabilitetin të marrë të gjitha masat e nevojshme me qëllim 

raportimin e duhur të detyrimeve të prapambetura pranë Ministrisë së 

Drejtësisë nëpërmjet shkresave zyrtare dhe formateve përkatës të miratuar, me 

qëllim gjurminin e saktë të raportimit të tyre. 

4. Titulli i Gjetjes Përdorim në kundërshtim me bazën ligjore në fuqi i të ardhurave 

dytësore dhe mos respektim i procedurë dhënies me qera. 

Situata Nga auditimi u konstatua përdorim në kundërshtim me bazën ligjore në fuqi i 

të ardhurave dytësore dhe mos respektim i procedurës së dhënies me qera, 

pasi: 

- rezultoi se nuk janë derdhur në thesar të ardhurat dytësore nga 4 IEVP 

(Peqin, Lezhë, Shkodër dhe Rrogozhinë) për vitin 2019 dhe 3 IEVP (Peqin, 

Lezhë, Durrës), për periudhën janar - shtator 2020 në vlerën totale 848,608 

lekë dhe si pasojë është konstatuar përdorim i këtyre të ardhurave në rastin e 

IEVP Rrogozhinë, në kundërshtim me pikën 1, germa b e VKM nr. 432, datë 

28.06.2006 “Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave dytësore” që 

krijojnë institucionet buxhetore”;  

- rezultoi se procedura e ndjekur për dhënien me qera të ambienteve nën 200 

m2 në IEVP Fier dhe IEVP Shkodër është në kundërshtim me VKM nr. 54, 

datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së 

dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i 

ndryshuar, pasi: a) IEVP Fier dhe Shkodër nuk kanë përgatitur 

dokumentacionin sipas me pikës 1, gërmat a, ç dhe dh kreu II, i VKM nr. 54, 

datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së 

dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i 

ndryshuar; b) procedura e përzgjedhjes së operatorit ekonomik fitues që 

plotëson kriteret e përcaktuara kryhet fillimisht në IEVP ku vlerësohen 

ofertat nga komisioni përkatës i ngritur me urdhër të brendshëm të titullarit të 

IEVP e dokumentohen me procesverbalin përkatës ku identifikohet emri i 

subjektit i cili i plotëson kriteret e kërkuara. Më pas ky dokumentacion 

dërgohet DPB, ku kryhet përsëri shqyrtimi i ofertave të paraqitura nga 

komisioni i vlerësimit të ofertave. 

- mos respektim i formatit të kontratës tip pasi, asnjë nga kontratat e 

nënshkruara nga IEVP pas datë 12.06.2018 nuk është kryer në përputhje me 
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formatin tip të kontratës përcaktuar në pikën 12, kreu II të VKM nr. 54, datë 

05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies 

me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar. 

- mos respektim i afatit të vlefshmërisë 1 vjeçare të kontratave të qerave nën 

200m2, për kontratat e nënshkruara në vitin 2019 dhe 2020 nga IEVP Fier, 

IEVP Fushë – Krujë, Institucioni i veçantë shëndetësor i të burgosurve, IEVP 

“Jordan Misja”, IEVP Korçë, IEVP Lezhë, IEVP Shkodër. Nga auditimi ka 

rezultuar se për kontratat e lidhura nga IEVP Burrel, IEVP Durrës, IEVP 

Lushnjë, IEVP “Mine Peza”, IEVP Peqin respektohet formalisht afati 1 

vjeçar të vlefshmërisë, por që në përfundim të tij, këto kontrata ende 

vazhdojnë të zbatohen nga palët. 

Kriteri VKM nr. 432, datë 28.06.2006, ‘Për krijimin dhe administrimin e të 

ardhurave dytësore”që krijojnë institucionet buxhetore”. 

VKM nr. 54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe 

mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë 

shtetërore”, i ndryshuar 

Ndikimi/Efekti Mos derdhja e të ardhurave dytësore në buxhetin e shtetit ka lejuar për vitin 

2019 përdorimin e tyre në kundërshtim me VKM nr. 432, datë 28.06.2006. 

Mos respektimi përcaktimeve të VKM nr. 54, datë 05.02.2014 ka shkaktuar 

parregullsi në menyrën e funksionit të dhënies me qera në IEVP dhe DPB. 

- Mos respektimi i afatit të vlefshmërisë 1 vjeçare të ketyre kontratave 

pengon konkurrencën midis operatorëve ekonomik të interesuar dhe lë shteg 

për abuzime. 

Shkaku Përdorim për nevoja emergjente i të ardhurave dytësore. 

Kuptim i gabuar i kompetencave të përcaktuara në bazën ligjore. 

Rëndësia E mesme 

Rekomandime - Ministria e Drejtësisë, si institucion epror, të marrë masa për ngritjen e një 

grupi pune në mënyrë që të analizojë me kujdes gjithë kontratat ekzistuese 

me qëllim verifikimin e përputhshmërisë së tyre me  kriteret e parashikuara. 

Për të gjitha ato kontrata që nuk janë plotësuar kriteret, të nxirren 

përgjegjësitë me qëllim dhënien e masave përkatëse.  

Për të gjitha rastet në vijim, DPB të ndjekë me kujdes dhe përgjegjshmëri 

procesin e dhënies me qera edhe nga institucionet e varësisë, me qëllim 

shmangien në të ardhmen e devijimeve nga baza ligjore aktuale. 

- Në vijim, Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues i DPB-së, të marrin 

të gjitha masat e nevojshme për forcimin e kontrolleve mbikëqyrëse dhe 

monitoruese ndaj institucioneve të varësisë, që të administrojnë në mënyrën e 

duhur të ardhurat dytësore të krijuara nga qeratë. 

 

III. 3 ZBATIMI I DISPOZITAVE LIGJORE PËR MARRËDHËNIET E PUNËS DHE 

PAGAVE 

1.Organizimi dhe funksionimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve (DPB).  

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve (DPB) është institucion në varësinë e Ministrisë së Drejtësisë. 

Drejtoria e  Përgjithshme e Burgjeve financohet nga Buxheti i Shtetit dhe burimet e veta si dhe  ka 

pavarësi në vendimmarrjen dhe kryerjen e funksioneve të saj, të parashikuara me Ligj. Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve e ka selinë në Tiranë në rr.”Zef Serembe” dhe ka vulën e vet. Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve aktualisht organizohet dhe funksionon në bazë të vendimit nr. 79, datë 

20.02.1997, të Këshillit të Ministrave, “Për strukturën dhe organikën e Administratës së 

Përgjithshme të Burgjeve”, një akt i cili nuk reflekton dhe nuk i përshtatet funksioneve dhe 

kërkesave ligjore, të parashikuara në legjislacionin në fuqi, lidhur me funksionimin e Drejtorisë së 

Përgjithshme të Burgjeve dhe institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale. Rregullorja e 

Brendëshme ku mbështetet veprimtaria e DPB dhe IEVP-ve në rrethe  është ajo e vitit 2006 

miratuar nga Ministri i Drejtësisë. Aktiviteti kryesor i DPB  është zbatimi me rigorozitet të të 
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gjitha detyrimeve që rrjedhin nga kuadri ligjor duke siguruar që të gjitha organet e zbatimit të ligjit 

të sigurojnë një trajtim njerëzor të personave me liri të kufizuar.  

Aktualisht ka një ngërç për stafin me status të nënpunësit civil  të DPB, i cili funksionon me 

urdhrin e vjetër nr 49 datë 16.04.2015.  Në datën 24.04.2017 ka dalë urdhrin nr. 58 i 

Kryeministrit “Për miratimin e Strukturës e të Organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve 

dhe sistemit të institucioneve në varësi të saj”. Me hyrjen në fuqi te organikës së re struktura e 

DPB ka pësuar disa ndryshime që nuk jan zbatuar në strukturën e re . Kështu sektori i 

prokurimeve me një përgjegjës dhe dy specialistë ndryshon me një drejtor dhe katër specialistë. 

Sektori i trainimeve me një përgjegjës dhe dy specialistë shkrihet si sektor. Te drejtoria burimeve 

njerëzore shkrihet  pozicioni Drejtor Drejtorie dhe kopetencat i kalojnë Zv.Drejtorit të 

Përgjithshëm.  Te Drejtoria e Analizës dhe Statistikave shkrihet  pozicioni Drejtor Drejtorie dhe 

kopetencat i kalojnë Zv.Drejtorit të Përgjithshëm. Te Drejtoria e Cështjeve Ligjore shtohet një 

specialist nga sektori i trainimeve.Te sektori i transferim-shoqërimeve kryekomisari bëhet me 

gradën drejtues. Te sektori i analizë-monitorimit inspektori bëhet me gradën krye-inspektor. 

 Me shkresën nr. Prot 1751/8, datë 29.05.2017 në lëndë “Kërkesë për ngritjen e komisionit të 

ristrukturimit”, DPB i është  drejtuar Departamentit të Administratës Publike dhe Ministrisë së 

Drejtësisë për nxjerjen e aktit për ngritjen e komisionit të ristrukturimit.  Me urdhër nr. 104, datë 

14.07.2017 “Për krijimin e komisionit të ristrukturimit në kuadër të ristrukturimit të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Burgjeve”, është ngritur Komisioni nga DAP. Në komisionin e krijuar mbi bazë të 

urdhërit nr 104 bëjnë pjesë tre anëtarë, z.O nga DAP, dhe Znj.K dhe z.A nga Ministria e 

Drejtësisë. Në komision nuk është përfshirë TND më i lartë apo ndonjë nënpunës tjetër civil nga 

DPB. Kjo bie në kundërshtim me vetë “Udhëzimin nr 1 datë 0.02.3016” i ndryshuar, nga DAP, 

pika II. “Krijimi dhe funksionimi i komisionit të ristrukturimit”, pika b) Ristrukturimi i 

institucioneve qendrore në varësi të Kryeministrit apo Ministrave të linjës. Komisioni i 

Ristrukturimit përbëhet nga: “Nëpunësi më i lartë civil i institucionit që po ristrukturohet”. Ky 

komision për implementimin e strukturës së re bazuar në urdhrin nr. 58 datë 24.04.2017 nuk ka 

funksionuar dhe stafi me status të nënpunësit civil  të DPB vazhdon funksionon me urdhrin e 

vjetër nr 49 datë 16.04.2015.  

Gjatë periudhës objekt auditimi konstatohet se  Drejtoria e Burimeve Njerëzore në DPB i ka 

dërguar shkresën me nr 2294 datë 27.02.2020,  drejtuar DAP-it për dijeni MD mbi situatën e 

krijuar nga moszbatimi i urdhrit të Kryeministrit nr. 104, datë 14.07.2017 për të vënë në dukje 

problematikën me strukturën dhe për të kërkuar zgjidhje.   

Aktualisht DPB punon me të dyja strukturat (urdhrat nr 49 dhe 58 të Kryeministrit) përsa i 

përket punonjësve me status të nënpunësit civil. Për të plotësuar vendet vakante në strukturën e 

miratuar me urdhrin nr 49 Drejtori I Përgjithshëm ka nxjerë katër urdhra për nënpunësit civilë në 

DPB. Përkatësisht urdhri nr 3353 datë 01.04.2020 për znj. A, urdhri nr 7627 datë 13.09.2019 për 

z.A, urdhri nr 4293 datë 13.05.2019 për zj.E dhe urdhri nr 1797 datë 20.02.2019 për zj. J. Keto 

urdhra janë firmosur nga drejtori i përgjithshëm A pa afat kohor deri në një vendim të dytë. Kjo 

bie në kundërshtim me Vendim nr. 125, datë 17.2.2016 “Për transferimin e përkohshëm dhe të 

përhershëm të nëpunësve civilë”,  Neni 48, Transferimi i Përkohshëm,  “Nëpunësi civil mund të 

transferohet, përkohësisht, në një pozicion tjetër të shërbimit civil, të së njëjtës kategori, për këto 

arsye dhe kohëzgjatje:a) në interes të institucionit, deri në 6 muaj gjatë 2 viteve; Në të katër 

rastet është tejkaluar periudha gjashtëmujore e komandimit të nënpunësit civil në një 

pozicion tjetër.  
Për vitin 2019 janë nxjerrë  urdhra komandimesh në detyrë për 194 punonjës të kategorive të 

ndryshme si në DPB dhe në institucionet e varësisë në rrethe nga Drejtori i Përgjithshëm Nga këto 

urdhra për 56 punonjës janë me afat kohor komandimi brenda një periudhe më pak se 6-mujore. 

Pjesa tjetër e urdhrave (për 138 punonjës) janë komandime pa afat kohor të punonjësve të policisë 

së burgjeve deri në një urdhër të dytë.  

Për vitin 2020 janë nxjerrë  urdhra komandimesh në detyrë për 509 punonjës të kategorive të 
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ndryshme si në DPB dhe në institucionet e varësisë në rrethe nga Drejtori i Përgjithshëm. Nga këto 

urdhra për 334 punonjës janë me afat kohor komandimi brenda një periudhe më pak se 6-mujore. 

Kështu deri ne datë 25.06.2020 janë nxjerë 30 urdhra komandimi deri në një urdhër të dytë. Kjo 

bie në kundërshtim me Ligjin Nr. 10032 datë 11.12.2008 “PËR POLICINË E BURGJEVE” Neni 

22, “Komandimi”, Pika 1. ‘Punonjësi i Policisë së Burgjeve mund të komandohet me urdhër të 

drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve për mbarëvajtjen ose për përballimin e mbingarkesës së 

punës në sistemin e burgjeve. Periudha e komandimit nuk mund të zgjasë më shumë se 3 (tre) 

muaj”. Në të gjitha rastet deri në një urdhër të dytë nuk është zbatuar afati tremujor i 

komandimit të nënpunësit policor në një pozicion tjetër.  
Pjesa tjetër e urdhrave për periudhën 25.06.2020 -31.12.2020 (për 145 punonjës) kur ka hyrë në 

fuqi ligji i ri për Policinë e Burgjeve janë komandime pa afat kohor të punonjësve të policisë së 

burgjeve deri në një urdhër të dytë. Kjo bie në kundërshtim me Ligjin Nr. 80/2020 datë 

25.06.2020 “PËR POLICINË E BURGJEVE” Neni 35, “Komandimi”, Pika 1. ‘Punonjësi i 

Policisë së Burgjeve mund të komandohet me propozimin me shkrim të drejtorit të Policisë së 

Burgjeve dhe me urdhër të drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve për mbarëvajtjen ose për 

përballimin e mbingarkesës së punës në sistemin e burgjeve. Periudha e komandimit nuk mund të 

zgjasë më shumë se 6 (gjashtë) muaj”. Në të gjitha rastet deri në një urdhër të dytë nuk është 

zbatuar afati i komandimit të nënpunësit policor në një pozicion tjetër.  

Përsa sipër mban përgjegjësi Drejtori i Përgjithshëm.  

Nga verifikimi i strukturës dhe organikës rezulton se: 

Nuk ka tejkalim të strukturës, ndërsa mos plotësimi i numrit të punonjësve paraqitet në tabelën më 

poshtë: 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve (DPB) - Vakancat  për vitin 2019-2020 

Nr Institucioni  Emërtesa e Pozicionit 
Numri i 

vakancës 

1 DPB Civil,policor 12 

2 ALI DEMI Civil,policor 4 

3 IEPV BERAT Civil,policor 2 

4 IEPV BURREL Civil,policor 2 

5 IEPV DURRËS Civil,policor 5 

6 IEPV FUSH-KRUJË Civil,policor 6 

7 IEPV KAVAJË Civil,policor 8 

8 IEPV KORCË Civil,policor 14 

9 IEPV ELBASAN Civil,policor 5 

10 IEPV LEZHË Civil,policor 9 

11 MINE PEZA policor 1 

12 SARANDË policor 1 

13 IEPV FIER Civil,policor 38 

14 IEPV PEQIN Civil,policor 22 

15 IEPV SHKODËR Civil,policor 43 

16 IEPV TEPELENË Civil,policor 4 
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17 IEPV TROPOJË Civil 1 

18 IEPV VAQARR Civil,policor 5 

19 IEPV VLORË Civil,policor 4 

20 IVSHB Civil 3 

21 IEPV KRUJË Civil,policor 15 

22 IEPV RROGOZHINË Civil,policor 8 

23 IEPL LUSHNJE Civil 2 

 
TOTAL 

 
220 

 

Gjatë periudhës objekt auditimi ka patur lëvizje në numër dhe në pozicionet “Përgjegjës sektori I 

trainimeve”dhe “Specialist” bazuar në urdhërat nr 49 dhe nr 58 të Kryeministrit.  Për periudhën 

objekt auditimi në institucion u konstatua se deri në datë 30.12.2020 numri punonjësve është 4336 

punonjës, kundrejt 4556 punonjësve të strukturës organizative miratuar me urdhër nr nr 58 datë 

24.04.2017. Me urdhrin nr 58 datë 24.04.2017 pika 36 ka ndryshuar, administrata e DPB rezulton 

me 196 punonjës dhe pika 37 sistemi i institucioneve në varësi të DPB me 4360 punonjës. Me 

vendimin nr 164 sektori i IT me tre punonjës ka kaluar në varësi të AKSH duke cuar numrin total 

të punonjësve 4553.   

Mosplotësim të vakancës prej 220 punonjësish ka në DPB  dhe në IEPV e rretheve në nivele civile 

si dhe  drejtuese dhe inspektorë të policisë së burgjeve. Vakancat në stafin civil dhe me uniformë 

vijnë për rrethana  të ndryshme, shkresa nga Policia e Shtetit për mospërshtatshmëri me sistemin e 

burgjeve, vendi i punës larg vendbanimit, verifikimi i gjendjes gjyqësore me probleme, kriteri i 

moshës, kriteri i testimit fizik, intervista e strukturuar me gojë ose masa disiplinore të mëparshme  

. DPB ka bërë shpallje në faqen zyrtare në 01.04. 2019. Në përfundim të procesit janë emëruar 127 

punonjës. Në vijim për shkak të numrit të lartë të vendeve vakante DPB ka shpallur vakancën per 

rekrutim te PRB-ve e cila u zhvillua më datë 07.12.2020  në DPB ku paraqitën kërkesën për të 

konkuruar  227 kandidatë. U skualifkuan për shkaqe të ndryshme 84 kandidatë. U kualifikuan për 

të vijuar me procedurat e testimit fizik gjithsej 143 aplikantë . Në intervistën e strukturuar me gojë 

u kualifikuan 142 kandidatë nga të cilët u shpallën fitues 139 kandidatë pasi 3 kandidatë u 

skualifkuan. Aktualisht po zhvillohet trajnimi bazë për kandidatët fitues përgjatë periudhës kohore 

datë 13.01.2021 deri më 20.02.2021.  

Rregullorja 

Organizimin dhe veprimtaria e DPB dhe IEVP-ve në rrethe  rregullohet me anë të rregullores së 

vitit 2006 miratuar nga Ministri i Drejtësisë me nr prot.5561/3.  Me strukturën dhe organikën e 

miratuar kanë marrë emërtime të reja drejtoritë pranë këtij institucioni, janë ristrukturuar sektorët 

dhe janë krijuar sektorë të rinj pranë drejtorive përkatëse, ka pësuar rritje në numër personeli i 

drejtorive në përputhje me funksionet që ato do përmbushin. Rregullorja është e vjetër dhe nuk 

përmban metodat e brendshme të punës konform ndryshimeve të reja strukturore. Rregullorja nuk 

përcakton veprimtarinë administrative të drejtorive, sektorëve, specialistëve dhe punonjësve të 

tjerë në realizimin e detyrave konform ndryshimeve që ka pësuar struktura e DPB në vite.  DPB ka 

ngritur një grup pune me Urdhrin Nr.2195, datë 03.03.2019 për pasqyrimin e ndryshimeve 

strukturore në rregullore, por nuk rezulton që grupi i punës të këtë arritur në konkluzione dhe 

ndryshimet të jenë pasqyruar në rregullore të miratuar nga ministri i linjës. Kjo bie në  

kundërshtim me nenin 29të ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e 

administratës shtetërore”. pika 2. “Rregulloret që përcaktojnë metodat e brendshme të punës 

dhe sjelljen e personelit miratohen nga ministri përgjegjës për ministrinë”.  

Mbështetur në rregulloren e vitit 2006 miratuar nga Ministri i Drejtësisë me nr prot.5561/3 ka dalë 

urdhri nr 454/1 datë 05.09.2011 i Drejtorit të Përgjithshëm G, “Për përcaktimin dhe miratimin e 

detyrave funksionale të punonjësve në DPB”. Urdhri është i vjetër dhe detyrat funksionale nuk 

përkojnë me pozicionet aktuale në strukturën e miratuar nga kryeministri me urdhrin nr. 58 në 
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datën 24.04.2017. Gjatë periudhës objekt auditimi Drejtoria e Burimeve Njerëzore nuk ka mbajtur 

korespondencë me DAP në lidhje me ndryshimet e miratuara me urdhrat nr 49 dhe 58 datë 

16.04.2015 dhe  24.04.2017 në strukturë dhe mospasqyrimin e detyrave funksionale të punonjësve  

në zbatim të këtyre urdhrave.  

Bashkëlidhur urdhrit nr 454/1 datë 05.09.2011 nuk figurojnë  kërkesat e veçanta të punësimit që 

nënkuptojnë përcaktimin e nivelit arsimor dhe fushës së studimit, përvojës në punë, si dhe 

njohuritë dhe aftësitë që duhet të ketë një person të cilat përshtaten me këtë vend pune. Kjo bie në 

kundërshtim dhe me VKM  Nr. 142, datë 12.3.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e 

pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, 

Lidhja 2/2. “Përshkrimi i përgjithshëm i punës dhe kërkesat për pranimin në çdo klasë”, Klasa III-

B te “Kërkesa të posaçme”, njohuri dhe aftësi: “Njohuri shumë të mira të specialiteteve brenda një 

fushe të caktuar profesionale dhe të politikave e programeve lidhur me fushën e specialitetit’ si 

dhe Klasa IV/-a te “Kërkesa të posaçme”, njohuri dhe aftësi: “ Dije të përgjithshme të parimeve, 

koncepteve, metodave dhe teknikave të një profesioni, të mjaftueshme për të realizuar detyrat e 

pozicionit”. Si rrjedhojë ka mangësi profesionale në rekrutimet e stafit civil pasi  nuk provohet 

lidhja e aftësive profesionale individuale me fushën e specialitetit të vendit të punës konform 

ligjeve dhe udhëzimeve të DAP. Nuk ka shkresa nga specialisti përkatës në Drejtorinë e Burimeve 

Njerëzore drejtuar DAP për këto problematika. Kjo bie në kundërshtim me urdhrin nr 454/1 

datë 05.09.2011 të drejtorit të përgjithshëm, te Drejtoria e Burimeve Njerëzore, “Detyrat 

funksionale të Specialistit të Sektorit të Burimeve Njerëzore nr 1”, pika 2) “Mbajtja e 

korespondencës me DAP për objekte të zbatimit të ligjit për statusin e nënpunësit civil”.   

Përsa sipër mban përgjegjësi Drejtoria e Burimeve Njerëzore.  

Dosjet e personelit 

-Për nëpunësit e DPB zbatohen procedurat e legjislacionit për nëpunësin civil parashikuar për 

institucionet e administratës shtetërore. Nga auditimi me përzgjedhje i dosjeve të personelit 

rezultoi se, ato administrohen të inventarizuara në zbatim VKM nr. 117, datë 05.03.2014 “Për 

përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit e të regjistrit qendror të 

personelit”. 

 Për periudhën objekt auditimi 2019-2020 nuk është kryer vlerësimi periodik i rezultateve 

individuale në punë të bashkëlidhura në çdo dosje të nëpunësit. Vlerësimi i fundit periodik 

është ai i vitit 2018.  Kjo bie në kundërshtim me vendimin nr. 117, datë 5.3.2014, pika  nr 3. 

“Dosja e personelit është individuale dhe përmban të dhëna të karakterit teknik, profesional, 

masat disiplinore, të dhëna për vlerësimin periodik të rezultateve individuale në punë”. Nga 

verifikimi dosjeve për marrje status i nëpunësit civil për punonjësve aktual të DPB rezultoi se, ligji 

për shërbimin civil i ka gjetur punonjësit në marrëdhënie pune të cilët kanë përfituar status 

nëpunësi civil të konfirmuar nga DAP prej shkurtit 2015, të certifikuar edhe nga Shkolla Shqiptare 

e Administratës Publike (ASPA). Dosjet origjinale te punonjesve administrohen nga zyra e 

personelit  në DPB. Të gjitha dosjet janë plotësuar në zbatim të  Vendimit  nr. 117, datë 

5.3.2014,  “Për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit. Në dosjen 

teknike të nëpunësit janë përfshirë : LIDHJA NR 1. “Fletëinventari me listën e gjithë 

dokumentacionit që ndodhet në dosje dhe  LIDHJA NR 2. “Të dhënat që duhet të përmbajë fleta 

prezantuese e dosjes teknike të nëpunësit 1. Numri i identifikimit të nëpunësit civil; 2. Emri, atësia, 

mbiemri; 3. Numri kombëtar i identifikimit;4. Shtetësia; 5. Gjinia; 6. Datëlindja; 7. Gjendja 

civile; 8. Përbërja familjare; 9. Adresa e vendbanimit të përhershëm; 10. Adresa e vendbanimit të 

përkohshëm; 11. Arsimimi; 12. Diploma; 13. Kualifikimi (llojet); 14. Gradë shkencore (titulli); 

15. Njohuri gjuhe të huaj; 16. Data e fillimit të punës në pozicionin përkatës;” 

Proceset gjyqësore: 

Gjatë periudhës objekt auditimi DPB është në process gjyqësor me tre ish-punonjës që gëzojnë 

statusin e nënpunësit civil. Z. Gj ka paditur DPB për largim nga detyra dhe dhënie mase 

disiplinore. Ka fituar shkallën e parë të gjyqit në gjykatën administrative Tiranë me vendimin nr 
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136 datë 22.01.202. DPB është ankuar në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë në datë 

13.12.2020. Z. A ka paditur DPB për largim nga detyra dhe dhënie mase disiplinore. Ka fituar 

shkallën e parë të gjyqit në gjykatën administrative Tiranë me vendimin nr 136 datë 22.01.2020. 

DPB është ankuar në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë në datë 13.12.2020. Zj L ka paditur 

DPB për disa masa disiplinore dhe ulje në detyrë të mara ndaj sajë. Kërkesa është rrëzuar në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë në datë 13.07.2020 dhe paditësja është ankuar 

në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.  

Gjatë periudhës 2019-2020 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka ndjekur 28 (njëzet e tetë) 

proçese gjyqësore civile/administrative si reultat i ndërprerjeve të mardhënieve të punës nga vitet e 

mëparshme, 21 (njëzetenjë) proçese gjyqësore kanë qenë me palë paditëse PRB (Punonjës të Rolit 

Bazë), 6 (gjashtë) proçese gjyqësore kanë qenë me palë paditëse PRM (Punonjës të Rolit të 

Mesëm), 1 (një) proçes gjyqësor është me palë paditëse PRLD (Punonjës i Rolit të Lartë Drejtues). 

 

Gjatë periudhës 2019-2020 nga proçeset gjyqësore (në lidhje me të cilat marrëdhëniet e punës janë 

zgjidhur përpara periudhë 2019-2020, por që vendimi ka marrë formë të prerë gjatë kësaj 

periudhe), ka rezultuar se: 

Gjatë vitit 2019-2020 kemi 68 (gjashtëdhjetë e tetë) vendime gjyqësore të formës së prerë nga të 

cilat 51 (pesëdhjetë e një) vendime gjyqësore të formës së prerë janë likuiduar me përmbarues 

gjyqësor dhe 17 (shtatëmbëdhjetë) vendime gjyqësore të formës së prerë janë likuiduar në mënyrë 

vullnetare , pa kosto shtesë përmbarimore. 

Drejtoria Juridike nuk i ka dorëzuar në afat vendimet e formës së prerë pranë Drejtorisë së 

financës në DPB duke shkaktuar kosto shtesë të tarifës përmbarimore përkatësisht për vitin 2019 

prej 6.576.123 lekë dhe për vitin 2020 prej 1.020.908 lekë 

Përsa sipër mban përgjegjësi Drejtoria Juridike 

Nga auditimi dokumentacionit vënë në dispozicion (listë pagesat, libri i pagave, shkresat e 

emërimit, si fotokopje të dosjeve të personelit, etj) konstatohet se, struktura dhe niveli pagave për 

secilin pozicion janë miratuar sipas lidhjes 1 për DPB, lidhjes 1/1 për policinë e burgjeve , skema 

2/3-2/26 për institucionet e varësisë dhe rrethet e tjera, të përcaktuara në kategoria III-a,b grupi 

Drejtor dhe IV-a,b grupi specialistë duke përcaktuar dhe kushtet e punës 
 

 
Shënim”Struktura e Personelit të Drejtorisë së Përgjithshme të burgjeve. Të dhënat janë 

disponuar nga specialisti Financës e Personelit. 
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2. Auditimi në lidhje mbi pagat e punonjësve të DPB 

Pagat- Të dhënat në tabelat e mëposhtëme pasqyrojnë treguesit e realizimit të fondit të pagave për 

periudhat raportuese 2019-2020.  Në total për vitin 2019 është 98.25%, dhe për vitin 2020 është 

93.30%.. Mosrealizimi i fondit të pagave, kryesishtë ka ardhur si rezultat i mos plotesimit te 

struktures organike. Nga 4556 punonjes ne strukture numri aktual është me 4336  punonjes.( me 

220 persona më pak se struktura).  Mungesat në personel janë të vazhdueshme, kanë luhatje dhe  

per periudha te caktuara ka arritur deri në 300 punonjës. Kështu në dhjetor 2019 numri i vendeve 

vakante rezulton me 278 punonjës dhe në dhjetor 2020 rezulton me 239 punonjës  

Nr 

  

Viti 2019 

 Emertimi 

Çelja  Shkresa 

nr. dt 

Shpenzime 

Operative 

 Plan  Fakt %  + - 

1 

  

Paga 

         

170.000.000  

 Nr. 

22760/200, 

dt 

29.01.2019 

e MFE  

       

9.000.000  

  

    179.000.000  
       

176.934.219  
98,85% 

Shtese fondi paga 

efekt i rritjes 

pagave (600) 

                             

-    

                                  

-    

                      

-    
  

                        

-    

                           

-    

               

-    

2 

Sigurime 

Shoqërore 

Shëndetësor(601)  

           

29.300.000  

 Nr. 

22760/200, 

dt 

29.01.2019 

e MFE  

       

1.000.000  

  

       

30.300.000  

          

28.703.937  
94,73% 

  Totali 

         

199.300.000    

     

10.000.000        209.300.000  

       

205.638.156  
98,25% 

Shënim: Të dhënat janë disponuar nga specialisti Financës. 

 

Nr 

  

Viti 2020 

 Emertimi  Çelja 

 Shkresa 

nr. dt 

Shpenzime 

Operative 

 Plan  Fakt %  + - 

1 

  

Paga 

         

179.000.000  

 Buxheti 

MFE    

      

2.653.200  

         

161.651.233  

       

152.247.479  
94,18% 

Shtese fondi paga 

efekt i rritjes 

pagave (600) 

                             

-    

                                  

-    
  

                     

-    

                             

-    

                           

-    

               

-    

2 

Sigurime 

Shoqërore 

Shëndetësor(601)  

           

30.300.000  

 Buxheti 

MFE  
  

                     

-    

           

27.775.000  

          

24.479.992  
88,14% 

  Totali 

         

209.300.000  

                                  

-     

      

2.653.200  

         

189.426.233  

       

176.727.471  
93,30% 

Shënim: Të dhënat janë disponuar nga specialisti Financës. 

-Krahasimi përmbledhëses i listëpagesave me shumat e urdhër shpenzimit e pagesa e kryer. U bë 

krahasimi përmbledhëses së listë pagesave me likuidimet, ndërsa nuk u konstatuan pasaktësi në 

shpenzimet për paga e sigurime. Pagesat janë shoqëruar me dokumentacionin mbështetës listë-

prezencat, urdhër shpenzimet për paga dhe urdhra të veçantë të titullarit të nënshkruara nga 

nënpunësi urdhërues, zbatues (Përgjegjësi i financës dhe buxhetit) të nënshkruara edhe nga Dega e 

Thesarit . 

-Respektimi i dispozitave ligjore për përcaktimin e nivelit të pagave, hapja dhe azhornimi periodik 

i rregjistrit të punëmarrësve (libri i pagave). Niveli i pagave është përcaktuar në zbatim të vkm  nr. 

187 , datë 08.03.2017 për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunsve 

civilë/nëpunësve, zëvendës ministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e 

ministrive të linjës, administratën e presidentit , kuvendit, komisionit qëndror të zgjedhjeve, 

gjykatën e lartë, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura , institucionet në varësi 

të kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e prefektit , lidhja 

1 “Struktura e pagave për nëpunësit civilë/nëpunësit në të gjitha institucionet pjesë e fushës së 
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veprimit të këtij vendimi” dhe lidhja nr 2, b) Institucionet qendrore të grupit të dytë, ku bëjnë 

pjesë: Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, VKM Nr. 202, datë 15.03.2017 ˝Për pagat e 

punonjësve mbështetës˝,VKM Nr. 201, datë 15.03.2017 ˝Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi 

pagë të punonjësve të Policisë së Burgjeve ˝i ndryshuar. 

Nga auditimi me përzgjedhje i listëpagesave për periudhat raportuese (3/mujori IV-të 2019; 

3/mujori I-të 2020) u verifikua niveli pagave për çdo punonjës, arsimimi sipas diplomës, vjetërsia 

në punë me librezën e secilit, ndërsa nuk u konstatuan mospërputhje të nivelit të diplomës me 

kategorinë e vendit të punës dhe funksionit sipas emërimit. Për rrjedhoje rezultoi se ato janë në 

përputhje me kriteret e përcaktuara në VKM nr. 545, datë 11.08.2011 i ndryshuar. Përllogaritjet e 

kontributit sigurime shoqërore e shëndetësore përballuar nga punëmarrësi dhe ato nga 

punëdhënësi, deklarimet, ndalesat si dhe derdhjet e tyre janë bërë në përputhje me ligjin nr. 7703, 

datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjin nr. 7770, 

datë 13.10.1994 “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar dhe ligjin 

nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar. Listë pagesat janë përpiluar 

me gjithë elementet përbërës, sipas listë prezencave dhe shumat e tyre janë të rakorduara. 

Vendosja e pagave e shtesave mbi pagë janë bërë me klasën përkatëse për çdo kategori dhe 

ndalesat janë përllogaritur në përputhje me dispozitat ligjore për kontributet e sigurimeve dhe 

tatimi mbi të ardhurat, sipas pasqyrës së realizimit të buxhetit. 

Për përdorimin e fondit të pagave, sigurime shoqërore e shëndetësore është respektuar 

legjislacionin përkatës ligji nr. 9136, datë 11.09.2013 “Për mbledhjen e kontributeve të 

detyrueshme të sigurimeve shoqërore e shëndetësore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, 

UMF nr. 26, datë 16.04.2009 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetësore” i ndryshuar dhe ligji nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të 

ardhurat” i ndryshuar janë bërë llogaritjet dhe ndalesat për tatimin mbi të ardhurat si dhe derdhjet 

e tyre në favor të tatimeve. Për periudhën objekt auditimi rezultuan pagesa për orë jashtë kohës 

normale të punës për stafin policor të DPB për rastet e kalimit në gadishmeri bazuar në Urdhërin e 

Ministrisë së Drejtësisë ”Për kalimin në gadishmëri në Policinë e Burgjeve”. Të gjitha pagesat për 

orët e qëndrimit në gadishmëri janë paguar pas 2 muajve bazuar në VKM 463, datë 16.06.2011 në 

pamundësi për ta kompensuar me ditë pushimi,pasi dhënia e pushimit do të pezullonte aktivitetin 

operacional ditor të strukturës së policies në D.P.Burgjeve. Kështu për vitin 2019 janë paguar në 

total përstafin policor 19.748.586 lekë ndërsa për vitin 2020 janë paguar në total 16.554.854 lekë. 

Nuk është kryer asnjë pagesë për ndihmë ekonomike dhe nuk ka tejkalim të numrit të punonjësve 

në strukturën organizative. Është mbajtur libër për pagat e punonjësve, dhe janë hedhur pagesat e 

kryera për secilin punonjës për periudhën të përcaktuara nga emërimi, fillimi marrëdhënieve të 

punës dhe të rakorduar me listë pagesat.  

 

Në lidhje mbi problematikat e konstatuara, nga grupi i audituesve u mbajt Aktkonstatimi nr.4 datë 

29.01.2021 me nr.11310/16 prot date 29.01.2021 të DPB, të cilët kanë observuar  me shkresë nr 

11310/37 datë 05.02.2021 si dhe observimet e mbi Projekt Raportin me shkresë nr.11310/50 datë 

30.04.2021 të DPB dhe me nr.1116/6 datë 06.05.2021 të KLSH-së. 

Grupi i auditimit pasi i shqyrtoi observimet e paraqitura, mban këtë qëndrim si më poshtë vijon.  
 
Pretendimi i subjektit: 

Mosimplementimi i strukturës organike të miratuar me Urdhër nr.58 të Kryeministrit, ka ardhur nga mosndjekja 

e DAP, pasi DPB e ka adresuar këtë çështje disa herë, siç e ka konstatuar KLSH, për këtë arsye për mbulimin e 

disa detyrave shumë të domosdoshme janë kryer disa komandime në detyrë .Komandimi pa afat i nënpunësve 

civilë dhe  i stafit policor  të IEVP nuk ka sjell asnjë shqetësim apo kosto financiare. Në raportimin që dërgohet 

periodikisht çdo muaj por dhe planifikimin e dërguar MD dhe DAP  çdo vit kalendarik, lidhur me shpalljen e 

vendeve vakante sipas procedurave të parashikuara në Ligjin 152/2013, nuk është kryer asnjë konkurim. 

Drejtoria e Përgjthshme e Burgjeve ka shpallur vazhdimisht njoftime për rekrutim të stafit me uniformë dhe janë 

kryer 5 konkurse, por nuk ka plotësuar nevojat për staf pasi për shkak të dinamikës së punës punonjësit me 
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uniformë lirohen nga detyra kryesisht me kërkesën e tyre. Formatet e miratura për përshkrimet e punës dhe 

klasifikimin për pozicionet e punës shkojnë pararel me strukturën organike e cila nuk është implementuar. Për 

këtë arsye, ka filluar 6-mujorin e dytë të 2020 procesi i hartimit të strukturës të re, pra i përshtatjes të strukturës 

të DPB dhe sistemit te burgjeve me ndryshimet e reja ligjore, proces i cili është në finalizim e sipër nga grupet e 

punës të Ristrukturimit, në bashkëpunim me MD dhe DAP   

Qëndrimi i grupit të auditimit. 

Në datën 24.04.2017 ka dalë urdhri nr. 58 i Kryeministrit “Për miratimin e Strukturës e të Organikës së 

Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe sistemit të institucioneve në varësi të saj”. Me hyrjen në fuqi te 

organikës së re struktura e DPB ka pësuar disa ndryshime që nuk jan zbatuar në strukturën e re për punonjësit 

me status të “Nënpunësit civil”.   Aktualisht DPB punon me të dyja strukturat (urdhrat nr 49 dhe 58 të 

Kryeministrit) përsa i përket punonjësve me status të nënpunësit civil. Mosimplementimi i strukturës së re ka 

sjellë shkelje të ndryshme në   urdhra komandimesh në detyrë pa afat për 703  punonjës të kategorive të 

ndryshme si në DPB dhe në institucionet e varësisë në rrethe nga Drejtori i Përgjithshëm. Nga mosimplementimi 

i strukturës për periudhën objekt auditimi është krijuar një vakancë prej 220 punonjësish  në DPB  dhe në IEPV 

e rretheve në nivele civile si dhe  drejtuese dhe inspektorë të policisë së burgjeve. Urdhrat nr 49 dhe 58 të 

Kryeministrit nuk janë shoqëruar me rregulloren e brendshme që organizon  veprimtarinë e DPB dhe IEVP-ve. 

Rregullorja në fuqi  është e vitit 2006 miratuar nga Ministri i Drejtësisë z.A me nr prot.5561/3. Rregullorja është 

e vjetër dhe nuk përmban metodat e brendshme të punës konform ndryshimeve të reja strukturore. Rregullorja 

nuk përcakton veprimtarinë dhe detyrat funksionale e administrative të drejtorive, sektorëve, specialistëve dhe 

punonjësve të tjerë në realizimin e detyrave konform ndryshimeve që ka pësuar struktura e DPB në vite. Në 

rregullore nuk figurojnë  kërkesat e veçanta të punësimit që nënkuptojnë përcaktimin e nivelit arsimor dhe 

fushës së studimit, përvojës në punë, si dhe njohuritë dhe aftësitë që duhet të ketë një person të cilat përshtaten 

me vendin e punës. Si rrjedhojë ka mangësi profesionale në rekrutimet e stafit civil pasi  nuk provohet lidhja e 

aftësive profesionale individuale me fushën e specialitetit të vendit të punës konform ligjeve dhe udhëzimeve të 

DAP. Nuk ka shkresa nga specialisti përkatës në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore drejtuar DAP për këto 

problematika.  

Për sa më sipër ky observacion merret pjesërisht në konsideratë.   

Për problematikat e adresuara më sipër DPB ka dërguar dy shkresa me nr. Prot 1751/8, datë 29.05.2017 në lëndë 

“Kërkesë për ngritjen e komisionit të ristrukturimit”, DPB i është  drejtuar DAP dhe MD për nxjerjen e aktit për 

ngritjen e komisionit të ristrukturimit, dhe me shkresën me nr 2294 datë 27.02.2020,  drejtuar DAP-it për dijeni 

MD mbi situatën e krijuar nga moszbatimi i urdhrit të Kryeministrit nr. 104, datë 14.07.2017 për të vënë në 

dukje problematikën me strukturën dhe për të kërkuar zgjidhje.   

 
Titulli i Gjetjes:   Auditimi i strukturës, organikës dhe rekrutimi i punonjësve  të DPB.  

Situata 1: Nga auditimi i funksionimit të strukturës dhe organikës së administratës në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe në njësitë e varësisë në IEVP, u konstatua 

se: 

-Punonjësit e adminstratës së DPB rekrutohen në bazë të ligjit nr. 152/2013, “Për 

nëpunësin civil” i ndryshuar. Aktualisht DPB operon me dy struktura, në bazë të dy 

Urdhrave të Kryeministrit nr. 49 datë 16.04.2015 “Për miratimin e Strukturës e të 

Organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe sistemit të institucioneve në 

varësi të saj” dhe nr.58 datë 24.04.2017 “Për miratimin e Strukturës e të Organikës 

së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe sistemit të institucioneve në varësi të 

saj”. Urdhri i Kryeministrit nr. 49 datë 16.04.2015 rezulton të mos jetë shfuqizuar 

dhe për pasojë të dy aktet janë në fuqi njëkohësisht. Ky ngërç, për stafin e 

punonjësve me status të nënpunësit civil të DPB, ende nuk ka marrë zgjidhje 

juridike nga strukturat shtetërore përkatëse të Ministrisë së Drejtësisë (MD) dhe të  

Departamentit të Administratës Publike (DAP), për shkak të moskoordinimit midis 

tyre.  

- Nga hyrja në fuqi të Urdhrit të Kryeministrit nr.58 datë 24.04.2017, për këtë 

çështje DPB, ka dërguar vetëm një shkresë nr. 2294 datë 27.02.2020, drejtuar DAP-

it, për dijeni MD-së, mbi situatën e krijuar nga moszbatimi i Urdhrave të mësipërme 

të Kryeministrit, duke vënë në dukje problematikën për strukturën  si dhe duke 

kërkuar zgjidhje.   

- Për periudhën objekt auditimi në institucion u konstatua se, deri në datë 30.12.2020 

numri punonjësve është 4336, dmth 220 punonjës më pak, kundrejt 4556 punonjësve 

të strukturës organizative miratuar me Urdhrin e Kryeministrit nr.58 datë 

24.04.2017“Për miratimin e Strukturës e të Organikës së Drejtorisë së Përgjithshme 

të Burgjeve dhe sistemit të institucioneve në varësi të saj” (administrata e DPB me 
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196 punonjës dhe sistemi i institucioneve në varësi të DPB me 4360 punonjës). 

Kështu, mosplotësimi i vakancave të vendeve të punës për 220 pozicione, në nivele 

civile, në nivele drejtuese dhe inspektorë të policisë pranë IEVP-ve, janë për shkak 

të mospërshtatshmërisë së punonjësve të ardhur nga Policia e Shtetit në sistemin e 

burgjeve, të vendit të punës larg vendbanimit,  të verifikimit të gjendjes gjyqësore 

me probleme,  të kriterit të moshës, të kriterit të testimit fizik, ose të masave 

disiplinore të mëparshme.  

-Si pasojë e kësaj situate kaotike në lidhje me emërimet e administratës së DPB, për 

periudhën e auditimit, me qëllim plotësimin e vendeve vakante në strukturën e 

miratuar, nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të DPB, janë miratuar 4 urdhra për 

administratën qëndrore, konkretisht (nr. 3353; nr.7627; nr.4293 dhe nr.1797) duke 

komanduar në nivele drejtuese pa afat kohor deri në një vendim të dytë. Për këto 

emërime konstatuam se, është tejkaluar periudha gjashtëmujore e komandimit të 

nënpunësit civil në një pozicion tjetër, në kundërshtim me VKM nr. 125, datë 

17.2.2016 “Për transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve civilë” 

neni 48, transferimi i përkohshëm, “Nëpunësi civil mund të transferohet, 

përkohësisht, në një pozicion tjetër të shërbimit civil, të së njëjtës kategori, për këto 

arsye dhe kohëzgjatje:a) në interes të institucionit, deri në 6 muaj gjatë 2 viteve.”  

Përvec pozicioneve drejtuese, gjatë vitit 2019, nga Drejtori i Përgjithshëm janë 

miratuar urdhra komandimesh në detyrë për 194 punonjës të kategorive të ndryshme 

si në DPB ashtu edhe në institucionet e varësisë, nga këto për 56 punonjës me afat 

kohor komandimi brenda një periudhe më pak se 6-mujore. Pjesa tjetër e urdhrave 

(për 138 punonjës) janë komandime pa afat kohor të punonjësve të policisë së 

burgjeve deri në një urdhër të dytë.  

 

 

Kriteri: Urdhrin nr. 58 datë 24.04.2017  i Kryeministrit “Për miratimin e Strukturës e të 

Organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe sistemit të institucioneve 

në varësi të saj”. Vendim nr. 125, datë 17.2.2016 “Për transferimin e përkohshëm 

dhe të përhershëm të nëpunësve civilë”,  Ligjin Nr. 10032 datë 11.12.2008 “Për 

policinë e burgjeve” Neni 22, “Komandimi”. Ligji nr. 90/2012 “Për organizimin dhe 

funksionimin e administratës shtetërore”. Urdhri nr 454/1 datë 05.09.2011 i Drejtorit 

të Përgjithshëm, “Për përcaktimin dhe miratimin e detyrave funksionale të 

punonjësve në DPB”.  VKM  Nr. 142, datë 12.3.2014 “Për përshkrimin dhe 

klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe 

institucionet e pavarura”. 

Ndikimi/Efekti: Efekti i mosimplementimit të urdhrit nr. 58 datë 24.04.2017 të Kryeministrit ka 

sjellë problematika në ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive, komandime të shumta 

pa afat, vakanca të shumta në të gjitha nivelet, detyra funksionale e administrative të 

papërcaktuara, punësime të personave pa nivel arsimor dhe fushë të studimit, 

përvojë në punë, si dhe njohuri dhe aftësi që duhet të përshtaten me vendin e punës. 

Shkaku:  Aktualisht DPB operon me dy struktura, në bazë të dy Urdhrave të Kryeministrit nr. 

49 datë 16.04.2015 “Për miratimin e Strukturës e të Organikës së Drejtorisë së 

Përgjithshme të Burgjeve dhe sistemit të institucioneve në varësi të saj” dhe nr.58 

datë 24.04.2017 “Për miratimin e Strukturës e të Organikës së Drejtorisë së 

Përgjithshme të Burgjeve dhe sistemit të institucioneve në varësi të saj”. Urdhri i 

Kryeministrit nr. 49 datë 16.04.2015 rezulton të mos jetë shfuqizuar dhe për pasojë 

të dy aktet janë në fuqi njëkohësisht. Ky ngërç, për stafin e punonjësve me status të 

nënpunësit civil të DPB, ende nuk ka marrë zgjidhje juridike nga strukturat 

shtetërore përkatëse të Ministrisë së Drejtësisë (MD) dhe të  Departamentit të 

Administratës Publike (DAP), për shkak të moskoordinimit midis tyre.  

 

Rëndësia: E lartë 
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Rekomandime: 1.DPB, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, Departamentin e Administratës 

Publike, të marrin masa të menjëhershme për rishikimin e strukturës së institucionit 

si dhe të ndiqen të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për të bërë finalizimin 

e një strukture të vetme dhe funksionale për të gjitha nivelet e kategorive të 

punonjësve, me qëllim forcimin e kapaciteteve të burimeve njërëzore që shërbejnë 

në këtë institucion. 

2. Ministria e Drejtësisë, si institucion epror, të marrë masa për ngritjen e një grupi 

pune për të analizuar shkaqet që kanë çuar Titullarin e këtij institucioni në kryerjen e 

emërimeve të përkohshme, përtej afateve të parashikuara, me qëllim nxjerrjen e 

përgjegjësinë si dhe garantimin për fillimin dhe finalizimin me sukses të 

procedurave të rekrutimit, për plotësimin e strukturave të DPB-së me personel të 

përhershëm dhe jo të përkohshëm sikundër është vepruar deri tani. 

Titulli i Gjetjes:   Auditimi i organizimit dhe veprimtarisë administrative të DPB sipas Rregullores së 

Brendshme 

Situata 2: Nga auditimi rezultoi se, organizimi dhe veprimtaria administrative e DPB 

mbështeten në Rregulloren e Brendshme të vitit 2006, e cila nuk është përditësuar 

pas ndryshimeve strukturore që ka pësuar institucioni në vite, si dhe nuk përmban 

përshkrimet e punës konform ndryshimeve të reja strukturore. Gjithashtu kjo 

rregullore nuk reflekton ndryshimet që dikton Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar. 

DPB ka ngritur një grup pune, me Urdhrin Nr.2195, datë 03.03.2019, për rishikimin 

e draft-rregulloreve të brendshme dhe manualet e proçedurave administrative për 

DPB dhe IEVP në varësi për pasqyrimin e ndryshimeve strukturore në rregullore, 

por deri në përfundim të auditimit nuk rezulton të jetë miratuar nga institucioni, kjo 

në kundërshtim me nenin 29 pika 2 të ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe 

funksionimin e administratës shtetërore”. 

-Gjithashtu, pjesa më e madhe punonjësve të administratës në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Burgjeve, marrëdhëniet e punës rregullohen në përputhje me ligjin 

152/2013 “Për nëpunësin civil”, ndërsa gjatë vitit 2019 dhe 2020 janë rekrutuar 

punonjës, marrëdhëniet e punës të të cilëve, rregullohen sipas dispozitave të ligjit 

nr.7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar. 

Punonjësit publik, pa statusin e nëpunësit civil janë më vunerabël dhe më të dobët se 

nëpunësit që përfshihen në shërbimin civil, për shkak të nivelit më të ulët të sigurisë 

së vazhdimësisë së marrëdhënieve të punës. Pra, nisur nga detyrat dhe përgjegjësitë 

që i janë ngarkuar Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe punonjësve të saj, 

marrëdhëniet e punës të stafit të DPB duhet të rregullohen, vetëm në në bazë të ligjit 

152/2013 “Për nëpunësin civil”, i cili ndër të tjera garanton, qëndrueshmërinë në 

detyrë të nëpunësit civil, vazhdimësinë profesionale, si dhe rekrutimin e punonjësve 

bazuar në meritë dhe integritet moral.  

 

Kriteri: Urdhrin nr. 58 datë 24.04.2017  i Kryeministrit “Për miratimin e Strukturës e të 

Organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe sistemit të institucioneve 

në varësi të saj”. Vendim nr. 125, datë 17.2.2016 “Për transferimin e përkohshëm 

dhe të përhershëm të nëpunësve civilë”,  Ligjin Nr. 10032 datë 11.12.2008 “Për 

policinë e burgjeve” Neni 22, “Komandimi”. Ligji nr. 90/2012 “Për organizimin dhe 

funksionimin e administratës shtetërore”. Urdhri nr 454/1 datë 05.09.2011 i Drejtorit 

të Përgjithshëm, “Për përcaktimin dhe miratimin e detyrave funksionale të 

punonjësve në DPB”.  VKM  Nr. 142, datë 12.3.2014 “Për përshkrimin dhe 

klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe 

institucionet e pavarura”. 

Ndikimi/Efekti: Efekti i mosimplementimit të urdhrit nr. 58 datë 24.04.2017 të Kryeministrit ka 

sjellë problematika në ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive, komandime të shumta 

pa afat, vakanca të shumta në të gjitha nivelet, detyra funksionale e administrative të 

papërcaktuara, punësime të personave pa nivel arsimor dhe fushë të studimit, 

përvojë në punë, si dhe njohuri dhe aftësi që duhet të përshtaten me vendin e punës. 

Shkaku:  Mosimplementimi i urdhrit nr. 58 datë 24.04.2017 të Kryeministrit 

Rëndësia: E lartë 
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Rekomandime: DPB, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, të marrin masa të menjëhershme 

për rishikimin dhe përditësimin e Rregullores së brendshme të organizimit dhe 

funksionimit të DBP, duke e plotësuar dhe harmonizuar me kuadrin ligjor në fushën 

e menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm si dhe të ndiqen të gjitha 

procedurat administrative dhe ligjore për të bërë ndryshimin e statusit të punonjësve, 

nga punonjës që marrëdhëniet e punës u rregullohen me dispozitat e Kodit të  Punës, 

në  punonjës që marrëdhëniet e punës u rregullohen me Ligjit nr. 152/2013 “Për 

nëpunësin civil”. 

 

 

 

Pretendimi i subjektit: 

Nuk ka paraqitur Observacion 

Qëndrimi i grupit të auditimit. 

Për periudhën objekt auditimi 2019-2020 nuk është kryer vlerësimi periodik i rezultateve individuale në 

punë të bashkëlidhura në çdo dosje të nëpunësit. Vlerësimi i fundit periodik është ai i vitit 2018.  Nga 

verifikimi dosjeve për marrje status i nëpunësit civil për punonjësve aktual të DPB rezultoi se, ligji për 

shërbimin civil i ka gjetur punonjësit në marrëdhënie pune të cilët kanë përfituar status nëpunësi civil të 

konfirmuar nga DAP prej shkurtit 2015, të certifikuar edhe nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike 

(ASPA). Dosjet origjinale te punonjesve administrohen nga zyra e personelit  në DPB. 

 

Titulli i Gjetjes:   Vlerësimi periodik i rezultateve individuale në punë për punonjësit e DPB 

Situata 3: Nga kontrolli I bërë dosjeve të personelit rezultoi se vlerësimi i fundit periodik është 

ai i vitit 2018.  

Kriteri: Vendimi nr. 117, datë 5.3.2014, pika nr 3. “Dosja e personelit është individuale dhe 

përmban të dhëna të karakterit teknik, profesional, masat disiplinore, të dhëna për 

vlerësimin periodik të rezultateve individuale në punë”. 

Ndikimi/Efekti: Mosazhornimi i dokumentacionit ligjor në dosjet personale të punonjësve . Nuk ka të 

dhëna të azhornuara të karakterit teknik, profesional si dhe rezultateve individuale në 

punë apo masa disiplinore të mara gjatë periudhës objekt auditimi.  

Shkaku:  Nuk është aplikuar Vendimi nr. 117, datë 5.3.2014 

Rëndësia: E ULËT 

Rekomandime:  Të vijohet me vlerësimin periodik të rezultateve individuale në punë dhe këto vlerësime 

ti bashkëlidhen dosjeve përkatëse të nëpunësit.  

 

 

 

III. 4. ZBATIMI I DISPOZITAVE LIGJORE PËR ADMINISTRIMIN, RUAJTJEN, 

DOKUMENTIMIN DHE QARKULLIMIN E VLERAVE MATERIALE E MONETARE 

a. Ligjshmëria dhe saktësia e veprimeve të kryera nëpërmjet bankës dhe arkës në lekë dhe në 

valutë.  

Nga auditimi me zgjedhje për periudhën objekt auditimi, për veprimet e kryera nëpërmjet bankës, 

rezultoi se në përgjithësi veprimet kontabël janë kryer në përputhje me aktet ligjore e nënligjore.  

- Të gjitha Urdhër Pagesat e kontabilizuara në ditarin e bankës për periudhën 01.01.2019-

31.12.2019   janë  në vlerën totale  1,472,858,989 lekë. 

- Të gjitha Urdhër Pagesat e kontabilizuara në ditarin e bankës për periudhën 01.01.2020-

30.10.2020 janë në vlerën totale 1,192,094,111 lekë. 

Nga auditimi me zgjedhje i 200 (dyqind) urdhër shpenzimeve lidhur me afatin e pagesës së 

detyrimeve ndaj të tretëve, është konstatuar se në 50 raste që është detyrimet janë shlyer përtej 

afatit 30 ditor detyrimi ligjor për kryerjen e pagesave. Në vitin 2019 janë identifikuar 30 raste me 

vlerë totale 247,136,690 lekë dhe për vitin 2020 janë identifikuar 20 raste me vlerë 116,956,578 

lekë. 

Në ligjin nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”, në nenin 7 

lidhur me afatin e pagesave për autoritetet publike, përcaktohet se “Në veprimet juridike tregtare, 
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në të cilat debitori është autoritet publik, pas mbarimit të afatit të ekzekutimit të detyrimit nga 

debitori, sipas nenit 463 të Kodit Civil, dhe: a) kur kreditori i ka përmbushur të gjitha detyrimet e 

tij, sipas ligjit dhe kontratës; b) kur kreditori nuk është paguar, me përjashtim të rastit kur vonesa 

nuk ka ardhur për faj të debitorit; c) kur nga kontrata apo nga ndonjë dispozitë tjetër ligjore nuk 

mund të përcaktohet ndonjë afat a datë për kryerjen e pagesës, afati i pagesës nuk duhet të jetë më 

i gjatë se: i) 30 ditë kalendarike pas datës së marrjes nga ana e debitorit të faturës ose të një 

kërkesëpagese të njëvlershme; ii) 30 ditë kalendarike pas datës së marrjes së mallrave ose 

shërbimeve, kur nuk është e qartë data e marrjes së faturës ose kërkesëpagesës së njëvlershme”.  

Gjithashtu, në ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën 

e Shqipërisë” i ndryshuar, në nenin 52 përcaktohet se “Nëpunësit zbatues të njësive shpenzuese të 

qeverisjes së përgjithshme paraqesin në strukturën përgjegjëse të thesarit dokumentacionin 

justifikues të shpenzimeve për rastet e pagesave ndaj operatorëve ekonomikë, brenda 30 ditëve 

nga data e faturës origjinale të operatorit ekonomik”. 

Mos pagesa në kohë e faturave, shkakton premisë që operatorët ekonomikë të kërkojnë 

kamatvonesa në favor të tyre, sikurse përcaktohet në nenin 11 të ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e 

vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”, ku specifikohet se “Kreditori ka të drejtë të kërkojë 

nga debitori jo vetëm pagimin në favor të tij të kamatëvonesës për moskryerjen e pagesës në afat, 

por edhe pagimin e të gjitha shpenzimeve të kryera prej tij për rikthimin e kredisë, shpenzime këto 

të kryera për shkak të pagesës me vonesë, përveç rasteve kur debitori nuk është në faj për 

vonesën”. Nga sa më sipër, në ato raste kur operatorët ekonomikë do të kërkojnë kamatvonesa për 

moskryerjen e pagesës në afat, kjo vlerëdo të konsiderohet dëm ekonomik, duke dëmtuar 

përdorimin e fondeve publike. 

Nga auditimi me zgjedhje i 30 (tridhjetë) urdhër shpenzimeve për blerjen e ushqimeve të freskëta, 

me objekt loti mish, bukë dhe bulmet, në të gjitha rastet konstatohet se urdhër shpenzimet nuk 

përmbajnë bashkëlidhur të gjithë dokumentacionin e plotë vërtetues. 

Furnizimi me ushqime të freskëta, bëhet nga furnitori në secilën IEVP, dhe komisioni i marrjes në 

dorëzim si dhe vërtetimi i plotësimit të kushteve kontraktuale të produkteve, kryhet në IEVP-të 

përkatëse. Duke qenë se kontraktori është DPB, fatura tatimore e mallit vjen në DPB e cila kryen 

edhe pagesën e faturës. Në mënyrë që nëpunësi zbatues i DPB të regjistrojë dhe të kryejë pagesën, 

duhet që të shqyrtojë paraprakisht të gjithë dokumentacionin e marrë nga secila IEVP i cili duhet 

të jetë i plotë dhe i rregullt. Në pikën 36 të Udhëzimit nr. 30 përcaktohet se “Dokumentacioni 

quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun 

e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiorë dhe ato të vlerës, personat që 

kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit 

forcën e një prove ligjore ose administrative. Dokumentet duhet të jenë pa korrigjime, të 

lexueshme dhe të eleminojnë mundësinë për gabime, harresa, numërim të dyfishte si dhe atë të 

mashtrimeve”. Për sa më sipër, bashkëlidhur urdhër-shpenzimit janë vetëm fletë-hyrjet në 

magazinat e IEVP-ve të shoqëruara me një shkresë nga drejtorët e IEVP-ve, por pa dokumenta të 

tjera vërtetuese si komisioni i pritjes së mallit, dokumentat me kushtet e dorëzimit të mallit, etj., 

sikurse përcaktohen në kontratë. Nëpunësi autorizues e kryen pagesën e faturës së mallrave duke 

mos u bazuar në dokumentacion të rregullt, të plotë dhe vërtetues, sikurse përcaktohet në pikën 35 

të Udhëzimit 30 “Regjistrimi i veprimeve ekonomike në librat e kontabilitetit bazohet në 

dokumenta origjinale që përdoren për këtë qëllim dhe grupohen në: b. Dokumenta vërtetues - 

vërtetojnë kryerjen në fakt, dhe ne menyre kronologjike, të veprimeve ekonomike. Të tilla janë 

fletëhyrjet, faturat, situacionet e shpenzimeve, fletëdaljet, mandat arkëtimet, mandat pagesat, 

proçesverbalet, dhe te tjera akte me natyrë verifikues shpenzimi”. Kjo lë shteg për abuzime dhe 

mos-vërtetim nëse malli është dorëzuar në sasinë dhe cilësinë e kërkuar. 

Sasia e ushqimeve të freskëta që shpërndahet nga operatori ekonomik në IEVP, bëhet hyrje dhe 

dalje fiktive në magazinën qendrore të DPB-së, kjo për efekt të rakordimit të llogarive. Në këtë 

rast, magazinieri i DPB-së bën hyrje në magazinën e tij një produkt për të cilin nuk vërteton dot as 
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sasinë, as cilësinë dhe as marrjen në dorëzim në përputhje me kushtet e kontratës. Gjithashtu 

magazinat rakordohen nëpërmjet shkëmbimit të dokumentacionit fizik si fletë hyrje dhe dalje, i 

cili jo gjithmonë vjen në kohë dhe është i plotë e i rregullt. 

Problematika e mësipërme dhe shumë problematika të tjera, vijnë si pasojë e mungesës së një 

sistemi të informatizuar të menaxhimit financiar në DPB dhe nëpër IEVP. Kontabiliteti dhe 

operimi i të gjitha regjistrimeve bëhen në mënyrë manuale në excel, dhe marrja e informacionit 

nga IEVP-të bëhet vetëm në rrugë shkresore. Kjo mënyrë e menaxhimit të informacionit 

ekonomiko-financiar përmban një risk të lartë operacional për gabime dhe parregullsi.  

Nga auditimi me zgjedhje i urdhër shpenzimeve për dietat e punonjësve, konstatohet se urdhër 

shpenzimet nuk kanë bashkëlidhur gjithë dokumentacionin vërtetues, por vetëm listën me emrat 

përfitues. Dosja me dokumentat justifikuese të dietave të punonjësve mbahet më vete. Nga 

komunikimi me personin përgjegjës të financës lidhur me këtë çështje, konstatohet se punonjësit i 

dorëzojnë dokumentat e dietave me shumë vonesë që nga momenti i kryerjes së shërbimit. 

Dokumentat mblidhen për 2-3 muaj dhe pagesat e dietave bëhen për 2-3 muaj bashkë në një 

moment të caktuar. Kjo ndikon ndikon negativisht në organizimin dhe ekzekutimin e pagesave si 

dhe lë hapësirë për gabime në kontrollin e saktësisë dhe plotësisë së dokumentave nga sektori i 

financës, për shkak të grumbullimit të punës në një moment të caktuar dhe jo në shpërndarje 

periodike. Lidhur me këtë problematikë, nëpunësi autorizues në zbatim të kompetencave që i 

përcakton ligji nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 8, pika 8, 

germa ë, “Titullari i njësisë publike duhet të sigurojë, nëpërmjet akteve të brendshme 

administrative, zbatimin e rregullave për kontrollin e brendshëm”, duhet të miratojë akte të 

brendshme administrative ku të përcaktojë në mënyrë të detajuar të gjithë procedurën që duhet të 

ndiqet për përfitimin e dietave, qoftë për plotësinë e dokumentacionit, formatin e tij, afatet e 

dorëzimit etj. 

Gjithashtu, nga auditimi i urdhër shpenzimeve dhe dokumentacionit të dietave, konstatohet se 

dokumentat e dietave mangësi në dokumentacionin justifikues. Në pjesën më të madhe të tyre 

mungon autorizimi për lëvizje nga titullari i njësisë si dhe nuk mbahen në një format të 

përshtatshëm. Më poshtë janë paraqitur disa nga urdhër shpenzimet e audituara.                     

Në urdhër shpenzimin nr.255, datë 09.07.2020 me objekt pagesën e dietave të punonjësve për 

muajt mars, prill, maj në bankën Credins me vlerë 699,320 lekë, nga listëpagesa bashkëlidhur tij, u 

përzgjodhën për tu shqyrtuar dokumetat vërtetues të Znj. V, ku u konstatua se: 

Urdhër shërbimi nuk mbahet dhe plotësohet në formatin e duhur, pasi që në titull quhet urdhër-

shpenzim dhe jo urdhër-shërbim si dhe në itenerarin e lëvizjes përcaktohet vetëm vendi dhe data, 

pa përcaktuar orën e nisjes dhe orën e kthimit. Mos përcaktimi i orës çon në mos llogaritje të saktë 

të dietës ditore. 

Dokumentat nuk janë të mbajtura dhe paraqitura në një rend kronologjik, ku fillimisht duhet të 

ishte autorizimi për lëvizje, më pas urdhër-shërbimi dhe bashkëlidhur tij dokumentat justifikuese 

të shpenzimeve si fatura TVSH, biletë udhëtimi etj. 

Znj.V, lëvizjet e kryera nga data 05.05.2020-22.05.2020 në IEVP dhe të paraqitura në urdhër 

shërbim, i ka të paautorizuara nga titullari, kjo në kundërshtim me pikën V të VKM Nr. 997, datë 

10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së 

punës, brenda vendit” ku përcaktohet se “Dërgimi me shërbim i punonjësit autorizohet nga 

Titullari i institucionit qendror për shërbime në një largësi mbi 100 km jashtë qendrës së punës. Në 

autorizim përcaktohen koha e zgjatjes së shërbimit dhe qëllimi i tij”. Drejtori i përgjithshëm i DPB 

në urdhrin nr. 4630, datë 12.05.2020 urdhëron inspektimin në IEPV duke filluar nga data 

20.05.2020 ku në grupin inspektues është pjesë edhe Znj. V, por Znj, V ka filluar lëvizjet që me 

datë 05.05.2020. 

Në urdhër shërbim, Znj. V deklaron se me datë 05.05.2020 është nisur nga Tirana në Korçë dhe 

me datë 08.05.2020 është kthyer nga Korça në Tiranë. Për 3 netët e qëndrimit në Korçë, Znj V ka 

paraqitur faturën e TVSH-së me nr. Serial 78765583 dhe me vlerë 9,000 lekë, ku fatura dhe 
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kuponi tatimor mbajnë datën 08.06.2020, pra 1 muaj pas kryerjes së shërbimit. Kjo tregon që 

fatura është fiktive dhe nuk vërteton kryerjen e shërbimit të Znj. V për qëllime pune në datën e 

lëshur, duke sjellë dëm ekonomik në vlerën 9,000 lekë. 

Në urdhër shpenzimin nr.257, datë 09.07.2020 me objekt pagesën e dietave të punonjësve për 

muajt mars, prill, maj në bankën BKT me vlerë 263.820 lekë, nga listëpagesa bashkëlidhur tij, u 

përzgjodhën për tu shqyrtuar dokumetat vërtetues të Z. A ku u konstatua se: 

Urdhër shërbimi nuk mbahet dhe plotësohet në formatin e duhur, pasi që në titull quhet urdhër-

shpenzim dhe jo urdhër-shërbim si dhe në itenerarin e lëvizjes përcaktohet vetëm vendi dhe data, 

pa përcaktuar orën e nisjes dhe orën e kthimit. Mos përcaktimi i orës çon në mos llogaritje të saktë 

të dietës ditore. 

Dokumentat nuk janë të mbjatura dhe paraqitura në një rend kronologjik, ku fillimisht duhet të 

ishte autorizimi për lëvizje, më pas urdhër-shërbimi dhe bashkëlidhur tij dokumentat justifikuese 

të shpenzimeve si fatura TVSH, biletë udhëtimi etj. 

Z. A, lëvizjet e kryera nga data 05.05.2020-22.05.2020 në IEVP dhe të paraqitura në urdhër 

shërbim, i ka të paautorizuara nga titullari, kjo në kundërshtim me pikën V të VKM Nr. 997, datë 

10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së 

punës, brenda vendit” ku përcaktohet se “Dërgimi me shërbim i punonjësit autorizohet nga 

Titullari i institucionit qendror për shërbime në një largësi mbi 100 km jashtë qendrës së punës. Në 

autorizim përcaktohen koha e zgjatjes së shërbimit dhe qëllimi i tij”. Drejtori i përgjithshëm i DPB 

në urdhrin nr. 4630, datë 12.05.2020 urdhëron inspektimin në IEPV duke filluar nga data 

20.05.2020 ku në grupin inspektues është pjesë edhe Z. A, por Z. A ka filluar lëvizjet që me datë 

05.05.2020 

Z. A pretendonte se të gjitha lëvizjet i ka kryer në bazë të një kërkese për miratim leje dhe për këtë 

qëllim solli emailet e dërguara zëvëndës Drejtorit ku kërkonte miratim leje për lëvizje në IEVP në 

data të caktuara. Këto emaile nuk ishin pjesë e dosjes me dokumentat justifikues. Nga verifikimi i 

kërkesave për miratim lëvizje, rezulton se ato nuk korrespondojnë me lëvizjen e paraqitur në 

urdhër-shërbim, konkretisht: Z. A ka kërkuar miratimin e lëvizjes së tij me datë 08.05.2020 në 

IEVP Fier, por ndërkohë në urdhër-shërbim rezulton se në këtë datë është kthyer nga Korça; me 

datë 11.05.2020 ka kërkuar miratimin e lëvizjes në IEVP Shkodër dhe Burrel, por në urdhër-

shërbim këtë datë rezulton në Berat. 

Në urdhër shpenzimin nr.557, datë 10.12.2019 me objekt pagesën e dietave të punonjësve për 

muajt shator, tetor në bankën Credins me vlerë 784,513 lekë, nga listëpagesa bashkëlidhur tij, u 

përzgjodhën për tu shqyrtuar dokumetat vërtetues të Z. G, ku u konstatua se: 

Gjatë muajit tetor, për itenerarin e lëvizjeve Korçë-Tiranë-Korçë, Z. G ka ka përfituar dieta për 

netë qëndrimi dhe për shpenzime ditore në vlerën 103,500 lekë. Bashkëlidhur urdhër shërbimit 

është paraqitur fatura e TVSH-së me nr. Serial 47895594 dhe me vlerë 46,000 lekë për 23 netë 

fjetje. Fatura dhe kuponi tatimor kanë datën 31.10.2019. Nëse bëjmë korrespondimin e datës së 

lëshimit të faturës me datën kur z. G është kthyer nga Korça për në Tiranë, nuk përputhen, pasi në 

urdhër-shërbim data e kthimit është shënuar 02.11.2019 dhe fatura mban datën 31.10.2019. Përveç 

kësaj, nëse bëjmë llogaritjen e netëve të qëndrimit, sipas urdhër-shërbimit deri në datën 

31.10.2019 kur është lëshuar fatura e TVSH-së, rezulton se Z. G ka qëndruar në Korçë 21 netë, 

dhe jo 23 netë, siç është paraqitur në faturën e TVSH-së. Vlera prej 4,000 lekë e përfituar për 2 

netë qëndrimi më shumë  është dëm ekonomik. 

Gjithashtu u konstatua se Z. G përfitonte dieta të përmuajshme që nga shkurti i vitit 2019 pasi që 

nga kjo periudhë e në vazhdim është i komanduar. Me urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të DPB 

nr. 1896/1 datë 25.02.2019, është komanduar në detyrën e Drejtorit të IEVP Korçë deri në daljen e 

një urdhri të dytë. Me urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të DPB nr. 3451 datë 02.04.2020, është 

komanduar në detyrën e Drejtorit të IEVP Rrogozhinë. Komandimi i Z. G për një periudhë deri 

më tani 23 muaj, është në kundërshtim me nenin 22 të Ligji nr. 10032, datë 11.12.2008‘“Për 

Policinë e Burgjeve”, ku përcaktohet se “Punonjësi i Policisë së Burgjeve mund të komandohet me 
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urdhër të drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve për mbarëvajtjen ose për përballimin e 

mbingarkesës së punës në sistemin e burgjeve. Periudha e komandimit nuk mund të zgjasë më 

shumë se 3 muaj. Kjo tregon që Drejtori i Përgjithshëm i DPB nuk menaxhon me efektivitet 

burimet njerëzore dhe financiare, pasi që nga komandimi e deri në shtator të vitit 2020, Z. G ka 

përfituar dieta në shumën 1,248,000 lekë. Për këtë fondet e shpenzuara në shumën 937,500 lekë 

(duke i njohur vetëm periudhën 3 mujore), janë dhënë në kundërshtim me kuadrin ligjor në fuqi, 

duke shkaktuar dëm ekonomik. 

Për sa më sipër, lidhur me dietat e punonjësve, përgjegjësia kryesore është e personave të cilët 

kanë paraqitur dokumentat jo në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore. Po ashtu, përgjegjësia 

është edhe e nëpunësit zbatues i cili duhet të kontrollojë rregullshmërinë dhe plotësinë e 

dokumentaciont përpara se t’i pranojë, sikurse përcaktohet në ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” ku në nenin 12 pika 3, germa e, përcaktohet se “nëpunësi 

zbatues bën pranimin ose jo të dokumentacionit, bazuar në kontrollet pas faktit, në përputhje me 

kërkesat e legjislacionit në fuqi”. 

Në lidhje me problematikat e konstatuara dhe paraqitura më lart, nga grupi i audituesve u mbajt 

Aktkonstatimi nr.5 datë 29.01.2021 me nr. 11310/17 prot datë 29.01.2021 të DPB, të cilët kanë 

observuar me shkresën nr.1116/8 prot, datë 08.02.2021 dhe me shkresën nr. 1116/6 prot, datë 

05.02.2021. 

 Grupi i auditimit pasi i shqyrtoi observimet e paraqitura, mban këtë qëndrim si më poshtë vijon.  
 

Pretendimi i subjektit:Në lidhje me kryerjen e pagesave ndaj operatorëve ekonomikë përtej afatit 30 ditor, Znj. 

A, në observimin e paraqitur me shkresën nr.1116/8 prot, datë 08.02.2021 pretendonse vonesat janë shkaktuar 

për arsyet e mëposhtme: 

Për kontratën nr.5868/8, datë 19.06.2018 ˝Blerje Armatimi, pajisje operacionale dhe sigurie për Drejtorinë e 

Policisë pranë DPB, nënshkruar me operatorin ekonomik ˝MSSC˝ shpk, është rënë dakord të lëvrohet gjithë 

sasia e kontratës së parashikuar për 4-vite, brenda vitit 2018 dhe pagesa do të kryhet në varësi të fondeve 

buxhetore që do të ketë në dispozicion Autoriteti Kontraktor; 

Investimi i projektit të ˝Rikonstruksionit të dhomës së serverave për DPB˝, projekt i tenderuar dhe nënshkruar 

kontrata nga AKSHI me kontratën Nr. 7447, datë 27.12.2018 me operatorin ˝A˝ shpk. Vlera e kontratës ishte më 

e lartë se fondet e planifikuara për këtë projekt, dhe institucioni nuk mund të realizonte as pagesën pjesore me 

fondet që dispononte, pasi duhet të realizohej obligimi i plotë i vlerës së kontratë në sistemin SIFQ pranë degës 

së thesarit.  

Pagesat për investimin e “Rikontruksionit të godinave 4 dhe 5 në IEVP Lezhë” janë vonuar për shkak të 

vonesave në vlerësimin e situacioneve. 

Vonesat për projektin “Rikonstruksioni dhe rrjeti kompjuterik i brendshëm i D.P.Burgjeve“ sipas kontratës nr. 

1197/16, datë 21.08.2019 e klasifikuar “Sektret“, prokuruar e nënshkruar nga Ministria e Drejtësisë, kanë ardhur 

për shkak të marrjes në dorëzim të situacionit përfundimtar pas kryerjes së  aktit – kolaudimit dhe marrjes në 

dorëzim të përkohshëm të punimeve nga komisioni i marrjes në dorëzim dhe praktika për likujdim është dërguar 

me vonesë nga Ministria e Drejtësisë. 

Për likujdim të faturave mbi 30 ditë rezultojnë edhe shumë raste kur sipas detyrimet kontraktual mallrat ose 

shërbimet pas dorëzimit nga OE duhet të merren në dorëzim nga komisionet sipas specifikimeve teknike të 

kërkuara. 

Znj. A deklaron se në asnjë rast njësia shpenzuese e DPB nuk ka pasë raste që OE të kenë të drejtën ligjore për 

të kërkuar kamat vonesa. 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit. 

Vonesat e shkaktuara për shkak se kontratat janë lidhur pa pasur fonde buxhetore si dhe vonesat e shkaktuara 

nga komisionet e kolaudimit dhe marrjes në dorëzim, nuk justifikojnë në asnjë rast vonesën për shlyerjen e 

pagesës ndaj operatorit ekonomik dhe në këtë mënyrë nuk mund t’i heqin atij të drejtën për të kërkuar 

kamatvonesa. Në të gjitha rastet e mësipërme, përfshirë edhe rastin kur vonesa është e justifikuar, nuk mund të 

zhbëhet fakti që pagesa është kryer përtej afatit 30 ditor. 

 

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 
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Pretendimi i subjektit: Në lidhje parregullsitë në dokumentacionin e dietave të punonjësve, Z. A në observimin 

e paraqitur shkresën nr. 1116/6 prot, datë 05.02.2021,pretendon se duhet të merren në konsideratë lëvizjet sipas 

kërkesave të bëra për leje dhe jo ato që ka paraqitur në urdhër-shërbim, pasi ka bërë gabim material në 

dokumentacion. 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit. 

Z. A, është paguar mbi bazën e lëvizjeve të paraqitura në urdhër-shërbim, dhe jo mbi bazën e lëvizjeve për të 

cilat ka kërkuar leje. Lidhur me gabimet materiale në dokumentacion, duhet të mbahet përgjegjësi, dhe nuk 

mund të kërkohet ndryshim i faktit, aq më tepër kur mbi bazën e tyre janë përfituar pagesa. 

 

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

 

b. Saktësia dhe rregullariteti i veprimeve të kryera në magazinë.  

Veprimet ekonomike që kryhen në njesitë publike si dhe faktet që kanë sjellë ose mund të sillnin 

ndryshime në pasurinë që ato kanë në administrim e ruajtje, pasqyrohen kurdoherë në dokumentet 

përkatëse dhe menjëhere pasi kryhet veprimi.4 Veprimet në magazinë duhet të dokumentohen 

nëpërmjet fletë-hyrjeve dhe fletë-daljeve. 

Në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, përgjegjës për magazinat janë: 

Znj. Aështë përgjegjëse për magazinën e materialeve mjekësore, materialeve stomatologjike, 

medikamenteve, ndihmave mjekësore dhe paisjeve shëndetësore; 

Znj. T. është përgjegjëse për magazinën e veshëmbathjes, materialeve të gazermimit, karburantit, 

kancelarisë, mjeteve kryesore për ambientet e DPB, ndihmave dhe ndërtesave; 

Z. R. është përgjegjës për magazinën e mjeteve kryesore, gazermimit, ushqimeve, paisjeve të 

ofiçinës, mjeteve të transportit, armatimit dhe pjesëve të këmbimit. 

Lidhur me saktësinë dhe rregullshmërinë e veprimeve të kryera në magazinë, nga auditimi me 

zgjedhje u kontrolluan fletë-hyrjet dhe fletë-daljet për kategoritë e magazinës si më poshtë: 

Pjesë këmbimi janar 2019, fletë-hyrja nr.1 dhe fletë-daljet nr.1-36; 

Mjete transporti 2019, fletë-hyrjet nr.1-2 dhe fletë-dalja nr.2; 

Mjete kryesore prill 2019, fletë-hyrja nr.2 dhe fletë-daljet nr. 24-28; 

Veshëmbathje maj 2020, fletë-hyrja nr.1 dhe fletë-daljet nr.56-92; 

Materiale mjekësore prill 2020, fletë-hyrjet nr.1-3 dhe fletë-daljet nr.88-160; 

Ushqime mars 2020, fletë-hyrja nr.1-2 dhe fletë-daljet nr.48-78; 

Nga shqyrtimi i fletë-hyrjeve të mësipërme, konstatohet se në të gjitha rastet fletë-hyrjet nuk kanë 

bashkëlidhur aktin e marrjes në dorëzim të aktiveve në rastet kur janë bërë blerje me fondet 

buxhetore, sikurse pikën 37 të Udhëzimit nr.30 “Hyrja e aktiveve në magazinë dokumentohet në 

çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike të tyre. Fletëhyrjet lëshohen nga 

magazinieri, pasi të jetë bërë më parë verifikimi fizik i sasisë, i cilësisë dhe i çmimit (Procesi i 

marrjes në dorëzim të aktiveve, referuar kushteve të përcaktuara në kontratë)”. Nga sa më sipër, 

fletë-hyrjet nuk mbahen në përputhje me kërkesat e pikës 37 të Udhëzimit nr.30, ku përveç faturës 

së TVSH-së, duhet të kenë bashkëlidhur edhe aktin e marrjes në dorëzim të aktiveve, i cili 

vërteton nëse këto aktive përmbushin kriteret e përcaktuara në kontratë. 

Hyrjet në magazinë, përveç rastit kur aktivet blihen, bëhen edhe në rastin kur aktivet vijnë nga një 

magazinë e një IEVP-je. Lidhur me këtë rast, në pikën 55 të Udhëzimit nr.30 përcaktohet se “Për 

hyrjet e mallrave që qarkullojnë pa pagesë në njësitë e sektorit publik, fletë-hyrja e plotësuar nga 

magazina duhet të ketë bashkëlidhur dokumentacionin përkates si: fletëdaljen e nënshkruar nga 

përfaqësuesit e njësisë shpenzuese që ka bërë dalje mallin; shkresën e njësisë për transferimin e 

aktiveve; autorizimin për tërheqje malli të firmosur nga nëpunësi zbatues dhe nëpunësi 

autorizues”. Nga sa më sipër, konstatohet se fletë-hyrjet për mallrat e ardhur nga IEVP-të, nuk 

kanë bashkëlidhur shkresën e njësisë për transferimin e aktiveve dhe autorizimin për tërheqje malli 

të firmosur nga nëpunësi zbatues dhe nëpunësi autorizues, në kundërshtim me kërkesat e pikës 55 

                                                      

4Udhëzim Nr. 30 Datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pika 34 
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të Udhëzimit nr.30. 

Nga shqyrtimi i fletë-daljeve të mësipërme, konstatohet se fletë daljet kanë urdhër-dorëzimi por 

nuk kanë bashkëlidhur një plan shpërndarje apo fletë kërkese, sikurse përcaktohet në pikën 38 të 

Udhëzimit nr.30 “dalja e aktiveve nga magazina bëhet mbi bazën e urdhërdorëzimit, fletëkërkesës, 

planit të shpërndarjes e kartelës limit dhe dokumentohet me fletëdaljen ose me dokument tjetër të 

njehsuar me të sipas specifikave te aktiveve”. 

Përveç sa më sipër, u shqyrtuan edhe fletë-hyrjet dhe fletë-daljet e ushqimeve të freskëta, të cilat 

kalojnë nga furnitori në IEVP-të përkatëse dhe në magazinën e DPB-së bëhet hyrje dhe dalje 

fiktive. Lidhur me këtë rast, në nenin 48 të Udhëzimit nr.30 përcaktohet se “në raste të caktuara 

sipas nevojave të njësisë publike, bëhet dërgimi i aktiveve drejtpërdrejt nga furnizuesi ose 

dhuruesi te përdoruesi (p.sh direkt në njësinë shpenzuese të njesisë publike) dhe bëhen hyrje e 

dalje pa kaluar në magazinë (psh. në magazinën qendrore të njësise publike). Në këtë rast duhet të 

miratohen nga Nëpunësi Autorizues i njesisë publike procedura të qarta të lëvizjes, të shoqëruara 

me përgjegjësitë respektive. Veprimet bëhen në prani të punonjësve të ngarkuar me administrimin 

e aktiveve”. Për sa më sipër, grupi i auditimit ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme një udhëzim 

apo rregullore të miratuar nga Nëpunësi Autorizues, që përcakton procedurat e lëvizjes dhe 

marrjes në dorëzim të produkteve të freskëta, por nga punonjësit e DPB nuk është vënë në 

dispozicion një dokument i tillë dhe është pohuar që nuk ekziston. Grupit të auditimit, i është vënë 

në dispozicion Udhëzimi nr. 666/2, datë 25.05.2020 ‘Për zbatimin e procedurave ligjore në 

furnizimin dhe marrjen në dorëzim të ushqimeve dhe të artikujeve të tjerë në IEVP’ me 

observacionet mbi projekt raportin,  dërguar nga DPB me datë 06.05.2021. Nga shqyrtimi i këtij 

udhëzimi, rezulton se nuk është zbatuar plotësisht nga IEVP-të. Kjo pasi nga kontrolli i disa 

procedurave të marrjes në dorëzim të produkteve nga disa IEVP, ka rezultuar se dokumentacioni 

dhe procedura e specifikuar në udhëzim nuk është ndjekur. Gjithashtu, në pikën e fundit të këtij 

udhëzimi,  përcaktohet se ‘Për kontrollin dhe verifikimin e zbatimit të këtij udhëzimi në të gjithë 

Sistemin e Burgjeve, do të ngarkohet një komision i posaçëm i ngritur me Urdhër të Drejtorit të 

Përgjithshëm të Burgjeve’. Lidhur me këtë specifikim, grupit të auditimit nuk i është vënë në 

dispozicion asnjë urdhër i tillë si dhe as ndonjë raport inspektimi mbi këtë tematikë, edhe pse është 

kërkuar në mënyrë të vazhdueshme, çka tregon se kjo pikë nuk është zbatuar. 

Grupi i auditimit, me datë 23.12.2020 bëri një kontroll fizik në magazinën e medikamentevepër të 

cilin u mbajt akt-verifikimi nr. 1. Nga verifikimi, rezultoi se magazina e medikamenteve dhe 

materialeve mjekësore është në kushte aspak të përshtatshme, me lagështirë, me mungesë raftesh 

dhe me hapësirë të vogël.  Në Urdhrin nr.660 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

“Për miratimin e rregullores mbi praktikat e ruajtjes dhe shpërndarjes së mirë të barnave”, në 

nenin 5 pika 2 përcaktohet se “Zonat e magazinimit duhet të jenë të përshtatshme për të siguruar 

kushte të mira të ruajtjes. Në veçanti, ato duhet të jenë të pastra, brenda kufijve të temperaturës 

dhe lagështirës. Kushtet e ruajtjes duhet të sigurohen, kontrollohen, monitorohen sipas 

specifikimeve në etiketën e barit. Barnat nuk duhet të jenë në kontakt të drejtpërdrejtë me 

dyshemenë dhe muret e të kenë hapësirë të përshtatshme për të lejuar pastrimin dhe inspektimin. 

Nga sa më sipër, DPB nuk ka zbatuar kërkesat e rregullores për ruajtjen e barnave, dhe nga mos 

plotësimi i kushteve të sipër përmenduara ndikohet seriozisht cilësia dhe siguria e medikamenteve 

dhe rrjedhimisht edhe shëndeti i pacientit. 

Gjithashtu, nga kontrolli fizik i kryer në magazinën e medikamenteve, u konstatuan medikamente 

të skaduara që në vitin 2019 por në inventarizimin e bërë në fund të vitit 2019 këto medikamente 

nuk janë identifikuar dhe deklaruar të skaduara dhe nuk janë përfshirë në listën e medikamenteve 

të propozuara për tu nxjerrë jashtë përdorimi, duke fryrë fiktivisht gjendjen e medikamenteve të 

mundshme për përdorim. Në pikën 76 të Udhëzimit nr. 30 përcaktohet se “Inventarizimi bëhet, 

sipas rastit, me numërim, matje/peshim, verifikim etiketash/matjesh teknike, etj. të të gjitha 

objekteve që inventarizohen”. Nga kjo rezulton se komisioni i inventarizimit nuk e ka kryer 

procesin në përputhje me kërkesën e pikës 76 të Udhëzimit, duke mos verifikuar skadencën në 
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etiketat e medikamenteve dhe duke mos identifikuar medikamentet të cilat kanë skaduar dhe duhet 

të nxirren jashtë përdorimi. Gjithashtu,në pikën 102 të Udhëzimit nr.30 përcaktohet se “Nëpunesi 

Zbatues i njësisë, në bazë të gjendjes faktike të aktiveve të rezultuar nga inventarizimi, normave të 

amortizimit, afatit të skadencës, vitit të vënies në punë, vlerës së shtuar ndër vite, mundësitë për 

riaftësimin e aktiveve në raport me kosto/ përfitimin për një veprim të tillë, informacionit zyrtar të 

marrë mbi dobishmërinë e aktiveve nga drejtuesit e programeve buxhetore dhe punonjësit e tjerë 

të njësisë, përcakton gjendjen e aktiveve dhe harton listën e atyre që do të vlerësohen. Lista 

nënshkruhet nga komisioni i vlerësimit dhe përgjegjësi material dhe hartohet në tre kopje, një nga 

të cilat qendron në arkiv”. Nga sa më sipër, rezulton se nëpunësi zbatues i njësisë nuk ka hartuar 

saktë listën e medikamenteve që do të vlerësohen për tu nxjerrë jashtë përdorimi në bazë të afatit 

të tyre të skadencës, në kundërshtim me kërkesën e pikës 102 të Udhëzimit nr.30. 

 
Tabela x: Medikamente të skaduara në vitin 2019 por të pa deklaruara nga procesi i inventarzimit 

 

Nr 

 

Emertimi 

 

Njesia 

Sasia e 

skaduar 

 

Çmimi 

 

Dt. Hyrjes  

Dt. 

skadences 

Vlera e 

medikamenteve 

te skaduara 

1 Buscolamine  ampul 560 25.8 26/09/2017 03/2019 14,448 

2 Haloperidol flacon 72 182 24/07/2018 06/2019 13,104 

3 Prulan ampul 1,480 16.9 26/09/2017 05/2019 25,012 

VLERA TOTALE 52,564 

 

Në mënyrë që të minimizohet apo eleminohet sasia e medikamenteve të skaduara dhe ato të përdoren me 

efektivitet, magazina duhet të operojë sipas parimit FEFO ose FIFO, sikurse përcaktohet Urdhrin nr.660 të 

Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për miratimin e rregullores mbi praktikat e ruajtjes dhe 

shpërndarjes së mirë të barnave” ku në nenin 5 pika 7 përcaktohet se “Barnat duhet të ruhen në kushte që të 

sigurojnë garantimin e cilësisë së tyre dhe duhet të qarkullojnë sipas parimit: Bari që ka skadencë më të 

afërt del i pari (FEFO) dhe/ose bari i parë që ka hyrë në ambientet e ruajtjes është i pari që del jashtë 

(FIFO)”. 

Nga tabela e mësipërme e medikamenteve të skaduara, shqyrtojmë rastin e medikamentit Prulan i cili ka 

sasinë më të madhe të skaduar në mënyrë që të kuptohet metoda e përdorur për qarkullimin e tij. 

Medikamenti Prulan në formatin ampulë ka hyrë në magazinënë shtator të vitit 2017 me çmim 16.9 lekë. 

Nëse shohim gjendjen e këtij medikamenti para se të bëhej furnizimi me medikamente në korrik 2018, 

rezulton se ky medikament është gjendje nga viti i mëparshëm në sasinë 3,130 ampula. Nëpërmjet faturës 

nr.1 datë 24.07.2018 janë bërë hyrje në magazinën e medikamenteve 1,000 ampula Prulan me çmim 20 

lekë.Nëse do të ndiqej parimi FIFO ose FEFO, fillimisht duhet të shpërndaheshin 3,130 ampulat e hyra në 

vitin 2017 dhe pas ezaurimit të kësaj sasie duhet të shpërndaheshin më pas 1,000 ampulat e hyra në vitin 

2018.Për të vërtetuar këtë, u pa shpërndarja këtij medikamenti, nga ku rezulton se në muajin prill 2019, 

para se të bëhej furnizimi me medikamentet e vitit 2019, në magazinë kishte gjendje 2,330 ampula Prulan 

me çmim 16.9 të hyra në vitin 2017. Kjo do të thotë se nga korriku 2018- prill 2019 janë shpërndarë 

fillimisht 1,000 ampulat e hyra në vitin 2018 dhe më pas edhe 800 ampula të hyra në vitin 2017. Pra në 

prill të vitit 2019 ka gjendje 2,330 ampula Prulan të cilat skadojnë për më pak se 1 muaj, ndërkohë që në 

maj 2019 kanë skaduar 1,480 ampula. Kjo nënkupton se janë shpërndarë 850 ampula me afat skadence më 

pak se 1 muaj, të cilat pjesa më e madhe kanë skaduar në magazinat e IEVP-ve. Nga sa më sipër, mund të 

konkludojmë se medikamentet nuk qarkullojnë sipas parimit FEFO ose FIFO sikurse përcaktohet në nenin 

5 pika 7 e Urdhrit nr.660 të MSHMS “Për miratimin e rregullores mbi praktikat e ruajtjes dhe shpërndarjes 

së mirë të barnave”. Kjo sjell keqmenaxhim të medikamenteve të blera me fonde publike, dhe vlera 25,012 

lekë e medikamentit Prulan të skaduar është dëm ekonomik, pasi në këtë rast ky medikament ka skaduar si 

pasojë e keqmenaxhimit nga sektori shëndetësor në DPB. 

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur medikamentet e propozuara për tu nxjerrë jashtë përdorimi pasi 

kanë skaduar, të cilat janë identifikuar nga procesi i inventarizimit i kryer në fund të vitit 2019. Ajo që 

konstatohet, është se këto medikamente që kanë skaduar gjatë vitit 2019, janë blerë me afat skadence më të 
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vogël sesa 1.5 vjet (18 muaj), në kundërshtim me kushtet e përcaktuara në kontratën 4178/17,datë 

29.06.2018lidhur ndërmjet DPB dhe F, ku në specifikimet teknike të blerjes së medikamenteve përcaktohet 

se medikamentet duhet të kenë afat skadence jo më pak se 1.5 vite nga momenti i pranimit në magazinën e 

DPB. Këtu bëjnë përjashtim medikamentet të cilat afatin e përdorimit e kanë një vit nga data e 

prodhimit.Sipas marrëveshjes kontraktuale 2-vjeçare, furnizimi me medikamente për vitin 2018 është bërë 

në korrik 2018 ndërsa furnizimi për vitin 2019 është bërë në prill. 

 

Tabela x: Medikamente te skaduara gjatë vitit 2019 
Nr. Emërtimi Njësia Sasia e 

skaduar 

Çmimi Vlera Dt. e 

skadencës 

Dt. e 

blerjes 

Skadenca nga 

momenti i 

blerjes 

MEDIKAMENTE  

1 Buscolamine Ampul  600 27.5 16,500 03.2019 07.2018 7 muaj 

2 Buscolamine Ampul 3,620 27.5 99,550 10.2019 07.2018 14 muaj 

3 Prulan Ampul 120 20 2,400 05.2019 04.2019 1 muaj 

4 Tetalgam Copë  13 480 6,240 09.2019 04.2019 3 muaj 

VLERA TOTALE 124,690 

 

   

 

I njëjti fenomen konstatohet edhe me medikamentet e skaduara gjatë vitit 2020 të paraqitura në 

tabelën e mëposhtme, ku pjesa më e madhe e medikamenteve të skaduara gjatë vitit 2020 janë 

blerë në vitin 2019, dhe nuk përmbushin kushtin e kontratës nr. 4178/17, datë 29.06.2018 përsa i 

përket afatit të skadencës. 

Tabela x: Medikamente të skaduara gjatë vitit 2020 
 

 

 

Nr 

 

 

Emertimi 

 

 

Njesia 

  

Sasia 

ne 

hyrje 

 

 

Sasia e      

skaduar 

 

 

Çmimi 

 

 

Dt. 

Hyrjes  

 

 

Dt. 

skadences 

 

Skadenca 

nga 

momenti i 

blerjes 

Blere me 

afat skadimi 

me te vogel 

se ne 

kontrate 

Vlera e 

medikamente

ve te 

skaduara 

1 Acid folic tablet 7,800 70 3.2 04.2019 06/2020 14 muaj 24,960                 224  

2 Adrenaline ampul 550 30 47 04/2019 07/2020 15 muaj 25,850              1,410  

3 Buscolamine ampul 7,000 1,770 27.5 04/2019 08/2020 16 muaj 192,500            48,675  

4 Buscolamine  ampul 6,000 560 25.8 09/2017 03/2019               14,448  

5 Diazepam ampul 27,000 600 18 04/2019 12/2020              10,800  

6 Durilak ampul 13,000 3,100 28 04/2019 06/2020 14 muaj 364,000            86,800  

7 Nacl 0.9% flacon 10,000 1,000 110 04/2019 05/2020 13 muaj 1,100,000          110,000  

8 Prometazine ampul 15,000 4,730 60 04/2019 10/2020            283,800  

9 Haloperidol flacon 1,500 72 182 07/2018 06/2019 11 muaj 273,000            13,104  

10 Prulan ampul 5,000 1,480 16.9 09/2017 05/2019               25,012  

11 Ranitidine tablet 45,000 1,100 4.65 04/2019 05/2020 13 muaj 209,250              5,115  

12 Prodrenitidin ampul 7,000 1,400 22 04/2019 11/2020               30,800  

13 Luminal tablet 800 500 11 04/2019 07/2020 15 muaj 8,800              5,500  

14 Luminal ampul 400 285 61 04/2019 06/2020 14 muaj 24,400            17,385  

15 Karbamazep tablet 24,000 6,210 2.08 04/2019 10/2020              

 

           12,917  

 

 

VLERA TOTALE 2,222,760 

 

         665,990  

 

Për marrjen në dorëzim të medikamenteve për vitin 2019, Titullari i DPB-së nëpërmjet Urdhrit nr. 3192, 

datë 08.04.2019 ka ngritur komisionin e marrjes në dorëzim i cili përbëhej nga Znj. I  (kryetare), Znj. E.  

(anëtare), Znj. Z.  (anëtare), Znj. A (anëtare) dhe Znj. B (anëtare). Komisioni ka hartuar proces verbalin e 

marrjes në dorëzim në të cilin është shprehur se medikamentet janë marrë në përputhje me kushtet e 

kontratës. Kjo deklaratë e komisionit të marrjes në dorëzim, lë shteg për dyshime se nuk është bërë asnjë 

lloj verifikimi për marrjen në dorëzim të medikamenteve, pasi nuk është konstatuar kushti themelor i 



 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Drejtorinë e Përgjithshme 

të Burgjeve 
 

87 

 

paplotësuar, që është skadenca. Për sa më sipër, komisioni i marrjes në dorëzim të medikamenteve ka 

vepruar në kundërshtim me kërkesat e pikës 47 të Urdhëzimit nr.30, në të cilin përcaktohet se “Në çdo rast 

komisioni mban një procesverbal në të cilin detajon të dhënat e verifikuara dhe mospërputhjet me faturën 

dhe kushtet e kontratës, nuk i merr në dorëzim, por i mban në ruajtje në po ato kushte që mban aktivet e 

veta, dhe njofton shitësin për ti tërhequr duke përcaktuar dhe afatin kohor sipas rastit”.  

Për medikamentet e marra në dorëzim në vitin 2019, me shkresën e datës 04.04.2019, operatori 

ekonomik F, deklaron se 2 medikamente kanë afat skadence më të ulët se përcaktimet në kontratë 

dhe për këto medikamente do të bëhet zëvëndësimi sapo të importohet një ngarkesë e re. Nga 

shqyrtimi i medikamenteve të skaduara përsa i përket furnizimit të bërë në vitin 2019, rezulton se 

medikamenti Tetalgam nën emrin kimik Tetanus antitoxin, i blerë me datë 04.2019 ka skaduar me 

datë 09.2019, në sasinë 13 copë dhe me vlerë 6,240 lekë (artikulli 4 në tabelën e medikamenteve 

të skaduara për vitin 2019). Skadimi i këtij medikamenti ka ardhur si rezultat i mostërheqjes nga 

operatori ekonomik. 

Vlera totale e 9 (nëntë) medikamenteve të paraqitura në tabelën e mësipërme të medikamenteve të 

skaduara në vitin 2020, me numra rendorë (1,2,3,6,7,9,11,13,14) të blera në vitin 2019, të cilat 

janë marrë në dorëzim në kundërshtim me kushtet e kontratës, me afat skadence më të vogël se 1.5 

vite,është 2,222,760lekë. Si rrjedhim vlera prej 2,222,760 lekë është menaxhuar pa efiçiencë, pa 

efektivitet dhe pa ekonomicitet, të financuara nga Buxheti i Shtetit. 

Gjithashtu, kjo vlerë është konstatuar vetëm për 9 medikamentet të cilat kishin afat skadence në 

vitin 2020, por nëse do të shqyrtohej lista me 167 medikamentet e blera në vitin 2019, lista e 

medikamenteve të marra në kundërshtim me kushtet e kontratës do të ishte më e madhe. Ndërsa, 

vlera e medikamenteve të cilat janë blerë në kundërshtim me kushtet e kontratës përsa i përket 

afatit të skadencës, dhe kanë skaduar duke mos u përdorur pikërisht për shkak të mosplotësimit të 

këtij kriteri (me numra rendorë1,2,3,6,7,9,11,13,14 për vitin 2020), është dëm ekonomik në vlerën 

124,690 lekë për vitin 2019 dhe në vlerën 288,213 lekë  për vitin 2020,  pra në total vlera prej 

412,903 lekë është dëm ekonomik, si pasojë e skadimit të medikamenteve me afat më të shkurtër 

se kushtet e kontratës. Nga vlera e mësipërme, 6,240 lekë janë dëm i shkaktuar nga F për shkak të 

mos tërheqjes së medikamentit Tetanus antitoxin dhe 406,663 lekë janë dëm i shkaktuar nga 

komisioni i marrjes në dorëzim për shkak të mos verifikimit të afatit të skadencës përpara se të 

merreshin në dorëzim medikamentet. 

Vihet re se në vitin 2020 vlera e medikamenteve të skaduara është me e lartë se në vitin 2019. Kjo 

lidhet me faktin se në vitin 2019 janë blerë më shumë medikamente (të cilat kanë skaduar në vitin 

2020) sesa në vitin 2018 (të cilat kanë skaduar në vitin 2019). Konkretisht, 

në vitin 2018 janë blerë medikamente në vlerën 13,423,535 lekë 

në vitin 2019 janë blerë medikamente në vlerën 19,982,740 lekë 

në vitin 2020 janë blerë medikamente në vlerën 24,465,172 lekë 

Konstatohet se disa medikamente të blera në vitin 2018, edhe pse kanë skaduar gjatë vitit 2019 për 

shkak të mospërdorimit, në blerjet e vitit 2019 sasia e këtyre medikamenteve është rritur. Për këtë 

qëllim u shqyrtua medikamenti Buscolaminë. Medikamenti Buscolaminë ampulë, në vitin 2018 

është blerë në sasinë 6,400 copë dhe nga këto kanë skaduar 3,620 copë, pra ka skaduar 57% e 

sasisë së blerë. Konstatohet se në vitin 2019 medikamenti Buscolaminë ampulë është blerë në 

sasinë 7,000 copë, pra më shumë seç është blerë një vit më përpara, edhe pse më shumë se gjysma 

e sasisë së blerë skadoi. Po ashtu, edhe nga sasia prej 7,000 copësh të blera në vitin 2019, skaduan 

1,770 copë në vitin 2020. Kjo tregon mos planifikimtë drejtë sipas nevojave për medikamente në 

vitin 2019 dhe përdorim të fondeve pa efiçencë dhe efektivitetnë kundërshtim me kërkesat e ligjit 

Nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 

Përveç medikamenteve të skaduara në magazinën e DPB-së, grupi i auditimit shqyrtoi listën me 

medikamente të skaduara për vitin 2020 edhe nga IEVP-të dhe në QSB (Qendrën Spitalore të 

Burgjeve). Në tabelën e mëposhtme është paraqitur vlera e medikamenteve të skaduara për secilën 

IEVP, ku vlera totale e medikamente të skaduara në 22 IEVP-të dhe QSB gjatë vitit 2020 
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është1,863,910lekë, e cila është dëm ekonomik. Nëse shihet data e hyrjes së këtyre 

medikamenteve në IEVP, rezulton se pothuajse të gjitha kanë hyrë në vitin 2019.Nga kjo rezulton 

se nga furnizimi me medikamente nga kontrata e vitit 2019, rreth 10% e vlerës së kontratës ka 

skaduar, një pjesë në magazinën e DPB-së dhe pjesa tjetër në magazinat e IEVP-ve. Kjo vjen së 

pari nga pranimi i medikamenteve në kundërshtim me kushtet e kontratës përsa i përket afatit të 

skadencës, dhe së dyti nga mos planifikimi i duhur sipas nevojave. 
 

Tabela x: Medikamente të skaduara në IEVP gjatë vitit 2020 

Nr.  IEVP Vlera e medikamenteve të 

skaduara në vitin 2020 

1 Qendra Spitalore e 

Burgjeve 

719,712 

2 Ali Demi 9,900 

3 Berat 6,263 

4 Burrel 20,090 

5 Durrës 43,437 

6 Elbasan 71,335 

7 Fushë-Krujë 2,692 

8 Korçë 12,272 

9 Krujë 28,864 

10 Kukës 15,102 

11 Lezhë 170,842 

12 Mine Peza 81,747 

13 Tepelenë 61,868 

14 Tropojë 21,111 

15 Jordan Misja 15,210 

16 Shkodër 162,976 

17 Peqin 228,234 

18 Fier 160,655 

19 Sarandë 31,597 

20 Vlorë Nuk ka sasi të skaduar 

21 Rrogozhinë Nuk ka sasi të skaduar 

22 Lushnje Nuk ka sasi të skaduar 

23 Kavajë Nuk ka sasi të skaduar 

VLERA TOTALE 1,863,910 

 

Në tabelën e mëposhtme, është paraqitur lista me medikamente të skaduara në tre IEVP, Berat, Mine Peza 

dhe Tepelenë. Konstatohet se pothuajse në të gjitha IEVP-të, përfshirë dhe ato të paraqitura më poshtë, 

kanë skaduar medikamente në atë sasi që janë bërë hyrje, duke mos përdorur asnjë copë të vetme. Në 

IEVP-në Berat, të tre medikamentet e skaduara gjatë vitit 2020 kanë skaduar në atë sasi që janë bërë hyrje 

gjatë vitit 2018 dhe 2019. Në IEVP-në Mine Peza, nga 25 medikamente të skaduara, 7 prej tyre kanë 

skaduar në atë sasi që janë kërkuar. Po ashtu në IEVP-në Tepelenë, nga 18 medikamente të skaduara, 7 prej 

tyre kanë skaduar në atë sasi që janë kërkuar. Përveç kësaj, konstatohet se dhe pjesa tjetër e medikamenteve 

të skaduara (77 medikamente në Qendrën Spitalore të Burgjeve dhe 181 medikamente në IEVP)është 

përdorur në sasi të vogël nëse bëjmë krahasimin mes sasisë së hyrë dhe sasisë së skaduar. Kjo tregon se 

IEVP-të nuk bëjnë planifikim sipas nevojave reale për medikamente, duke shpërdoruar në këtë mënyrë 

fondet publike. Nëse shohim IEVP-në Berat, në vitin 2018 ka kërkuar 42 ampula Atropin të cilat nuk i ka 

përdorur, por ndërkohë në vitin 2019 ka kërkuar përsëri 50 ampula Atropin edhe pse kishte gjendje të 

mëparshme, dhe rezulton se të dyja kërkesat i kanë skaduar duke mos u përdorur asnjë ampule e vetme. 

Edhe në IEVP Tepelenë, në vitin 2018 janë kërkuar 10 ampula Adrenalinë të cilat nuk janë përdorur, por në 

vitin 2019 janë kërkuar përsëri dhe 10 ampula të tjera, dhe rezulton se të dyja kërkesat i kanë skaduar duke 

mos u përdorur asnjë ampule e vetme. 
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Tabela x: Medikamente të skaduara në IEVP Berat, Mine Peza dhe Tepelenë gjatë vitit 2020 
Nr Emërtimi Njësi Sasia e 

hyrjes 

Data e 

hyrjes 

Çmimi Sasia e 

skaduar 

Data e 

skadencës 

IEVP Berat 

1 Atropin amp 42 27.07.2018 52.5 42 11.2020 

2 Atropin amp 50 08.05.2019 56 50 11.2020 

3 Klorur Natriumi amp 20 17.07.2018 62.9 20 7.2020 

IEVP Mine Peza 

1 Alprazolam 0.25 mg tablete 900 06.05.2019 6 680 5.2020 

2 Adrenalin ampule 10 06.05.2019 47 10 7.2020 

3 Alkoolborik flakon 20 24.10.2019 160 20 5.2020 

4 Alkoolborik flakon 30 06.05.2019 160 1 5.2020 

5 Amoxicillini 500 mg kapsula 640 06.05.2019 9 613 12.2020 

6 Brohmexin flakon 30 06.05.2019 209 18 6.2020 

7 Buscolamin ampule 300 06.05.2019 27.5 265 8.2020 

8 Durilac ampule 200 06.05.2019 28 153 6.2020 

9 Eufillini ampule 100 06.05.2019 42 100 6.2020 

10 Eufillini100 mg tablete 300 06.05.2019 14 197 7.2020 

11 Furosemid 40 mg tablete 210 24.10.2019 7.2 127 6.2020 

12 Gentamicin ampule 100 06.05.2019 22 95 5.2020 

13 Glorixon 1 mg ampule 50 06.05.2019 95 44 7.2020 

14 Haloperidol flakon 50 10.04.2020 182 50 9.2020 

15 Jodex flakon 20 24.10.2019 250 7 5.2020 

16 Karbamazepin 200 mg tablete 300 16.07.2020 2.8 30 10.2020 

17 Kodeinfosfat tablete 300 06.05.2019 13.6 270 4.2020 

18 Ibuprofen 400 mg tablete 1000 06.05.2019 5.5 246 4.2020 

19 Sodium clorid flakon 50 06.05.2019 110 5 5.2020 

20 Paroticin flakon 50 06.05.2019 260 50 6.2020 

21 Prulan 10 mg tablete 300 06.05.2019 4 300 10.2020 

22 Prulan ampule 200 06.05.2019 16.9 137 3.2020 

23 Reconazol tubet 20 06.05.2019 280 14 4.2020 

24 Tetran tubet 5 24.10.2019 190 5 6.2020 

25 Tetran tubet 8 06.05.2019 190 5 6.2020 

IEVP Tepelenë 

1 Bronax flakon 60 06.06.2019 209 14 3.2020 

2 Prodrenitidi ampule 30 06.06.2019 22 20 11.2020 

3 Valsartan tablete 210 06.06.2019 56 210 10.2020 

4 Atropine ampule 50 27.02.2019 56 50 11.2020 

5 Durolax(voltaren) ampule 200 21.09.2018 28 75 3.2020 

6 Glukoz 5% flakon 40 06.06.2019 100 40 3.2020 

7 Vit b komplet tablete 500 27.09.2019 5.2 356 7.2020 

8 Bromeksin tablete 150 08.10.2019 5 120 4.2020 

9 Tobrovis flakon 25 06.06.2019 298 18 5.2020 

10 Fluoderm tubet 20 27.09.2019 215 7 5.2020 

11 Atenolol tablete 210 27.10.2017 2.7 40 5.2020 

12 Bronax flakon 60 27.02.2019 209 11 6.2020 

13 Furosemid tablete 100 27.09.2019 72 100 6.2020 

14 Papaverin ampule 50 21.09.2018 58.3 50 8.2020 

15 Buscopan tablete 400 27.02.2019 72 180 10.2020 

16 Adrenalin ampule 10 21.09.2018 47 10 7.2020 

17 Adrenalin ampule 10 06.06.2019 47 10 7.2020 

18 Eufilin tablete 200 27.09.2019 14 150 7.2020 

 

Nëpërmjet urdhrit nr. 541, datë 18.01.2019, “Mbi furnizimin me medikamente, materiale 

mjekësore dhe stomatologjike në depon farmaceutike të DPB-së” Drejtori i Përgjithshëm i 
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Burgjeve ka urdhëruar që të gjitha IEVP-të të dërgojnë me rrugë elektronike çdo muaj pranë 

sektorit të shëndetësisë në DPB informacion mbi konsumin mujor, sasinë, gjendjen dhe afatin e 

skadencës së medikamenteve. Gjithashtu duhet të dërgojnë informacion mbi sasinë e 

medikamenteve të cilat janë 3 muaj larg afatit të tyre të skadencës. Zbatimi i këtij urdhri duhet të 

ndiqet nga sektori i shëndetësisë së IEVP-ve dhe QSB si edhe nga sektori i shëndetësisë në DPB. 

Për sa më sipër, konstatohet se ky urdhër nuk zbatohet. IEVP-të nuk bëjnë as raportim mujor mbi 

gjendjen dhe afatin e skadencës, si dhe as raportim mbi medikamentet të cilat janë 3 muaj larg 

afatit të skadencës. Kur grupi i auditimit i kërkoi sektorit të shëndetësisë një material mbi 

medikamentet e skaduara në IEVP si dhe ato me afat skadence 3 muaj larg, ky sektor nuk kishte 

një informacion të tillë, si pasojë e mungesës së raportimit nga IEVP-të. Kjo tregon mos zbatim të 

urdhërit të titullarit si nga sektori i shëndetësisëtë IEVP-ve, ashtu edhe nga sektori i shëndetësisë 

në DPB, në kundërshtim me nenin 8 pika 5 eligjit Nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”.Mos zbatimi i këtij urdhri tregon mungesë interesi dhe angazhimi në 

identifikimin e nevojave reale për medikamente duke mos menaxhuar me efiçencë dhe efektivitet 

fondet publike. 

Sektori i shëndetësisë në DPB, si sektori i cili bën furnizimin e IEVP-ve me medikamente dhe 

është përgjegjës për mbikëqyrjen e tyre, duhet që të raportonte te titullari i institucionit mbi mos 

zbatimin e këtj urdhri, sikurse përcaktohet nëligjin Nr.10 296, datë 8.7.2010“Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”në nenin 17 pika 11 “Çdo punonjës, i cili gjatë kryerjes së punës apo në 

lidhje me zhvillimin e detyrave të tij, vëren fakte, të cilat lënë vend për mundësi të ekzistencës së 

parregullsive dhe mashtrimeve, informon menjëherë me shkrim eprorin e drejtpërdrejtë ose 

eprorin e një niveli më të lartë, apo, nëse ai e sheh të dobishme, njofton nëpunësin autorizues ose 

titullarin e njësisë publike ose direkt nëpunësin e parë autorizues apo njësinë e antikorrupsionit”. 

Për sa më sipër, nuk rezulton asnjë shkresë drejtuar eprorëve. 

Një problematikë tjetër e konstatuar në magazinën e medikamenteve, është prania e medikamentit 

Ranitidinë. Ky medikament, sipas njoftimit të bërë nga Agjencia Kombëtare e Barnave në 

25.09.2019, nuk duhet të përdoret pasi sipas njoftimeve të FDA dhe EMA, përmban elementë 

kancerogjenë. Përmes një deklarate për mediat, drejtoresha e AKBPM u ka kërkuar të gjitha 

institucioneve shëndetësore tërheqjen e këtij medikamenti. Lidhur me këtëçështje, DPB dhe 

kompania funitore F, nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim për tërheqjen e këtij medikamenti. 

Konstatohet se në fund të vitit 2019, gjendja në magazinë e Ranitidinës ishte 6,250 copë, (5600 

tableta me çmim 4.65 lekë dhe 1650 ampula me çmim 20 lekë), në vlerë totale 62,340 lekë. 

Ndërkohë, gjendja e skaduar në magazinë në dhjetor 2020 rezulton të jetë 1,100 copë. Ky 

medikament kancerogjen jo vetëm që nuk është tërhequr nga tregu nga furnitori, por sasia prej 

5,150 copë është shpërndarë në IEVP, duke rrezikuar jetën e të burgosurve. Për sa më sipër, 

sektori  i shëndetësisë në DPB ka vepruar në kundërshtim me pikën 4 të nenit 10 të Urdhrit Nr.660 

Datë 20.09. 2018 “Për miratimin e rregullores mbi praktikat e ruajtjes dhe shpërndarjes së mirë të 

barnave” në të cilin përcaktohet se “Duhet të merren masa për tu siguruar që barnat e tërhequra 

nga tregu të mos përdoren. Ato duhet të ruhen veçmas nga barnat e tjera, ndërsa pritet që të 

shkatërrohen ose që të kthehen tek tregtuesi me shumicë ose prodhuesi”5.Vlera 62,340 lekë është 

dëm ekonomik, pasi Ranitidina duhet të ishte kthyer te furnitori dhe duhet të ishte bërë 

rimbursimi. 

Si përfundim, elementët e mësipërm të auditimit në bazë të kampioneve të dokumentave 

shoqëruese dhe justifikuese, të përzgjedhura  në magazinat e medikamenteve në IEVP, mbi 

zbatimin e kontratës nr.4178/17 datë 29.06.2018, produkt i procedurës prokuruese së hapur, 

Marrëveshje kuadër për 24 muaj, me objekt “Blerje medikamente mjeksore“ si dhe saktësia dhe 

rregullariteti i veprimeve të kryera në magazinë, u konstatua se,vlera prej 500,255 lekë është dëm 

                                                      
5Urdhër Nr.660 Datë 20.09. 2018 “Për miratimin e rregullores mbi praktikat e ruajtjes dhe shpërndarjes së mirë të 

barnave” neni 10 pika 4 
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ekonomik,sirezultat i sasisë së  medikamenteve të cilat janë blerë në kundërshtim me kushtet e 

kontratës përsa i përket afatit të skadencës, dhe kanë skaduar duke mos u përdorur pikërisht për 

shkak të mosplotësimit të këtij kriterisi dhe vlera prej 4,139,234 lekë e medikamenteve,është 

menaxhuar pa efiçiencë, pa efektivitet dhe pa ekonomicitet, të financuara nga Buxheti i 

Shtetit,pasi komisioni i marrjes dorëzim, ka hartuar proces verbalin, në të cilin është shprehur se 

medikamentet janë marrë në përputhje me kushtet e kontratës.  

Veprimet e mësipërme janë, në kundërshtim me ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik“ i ndryshuar, neni 59, 60 (Kreu VI Zbatimi i kontratës), të VKM-së nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 76 dhe 77, të ligjit 

nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”i ndryshuar, të Udhëzimit 

nr.30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 35 dhe 36. 

Në lidhje me problematikat e konstatuara dhe paraqitura më lart, nga grupi i audituesve u mbajt 

Aktkonstatimi nr. 6 datë 29.01.2021 me nr. 11310/18 prot dhe Aktkonstatimi nr. 7 datë 

29.01.2021 me nr. 11310/19 prot të DPB, të cilët kanë observuar me shkresën nr.1116/6 prot, datë 

05.02.2021 dhe me shkresën nr. 1116/10 prot, datë 09.02.2021. 
 

Grupi i auditimit pasi i shqyrtoi observimet e paraqitura, mban këtë qëndrim si më poshtë vijon.  
Pretendimi i subjektit:Nëpunësi Autorizues, në observimin e paraqitur me shkresën nr.1116/6 prot, datë 

05.02.2021 pretendon se ka miratuar Udhëzimin me nr. 666/1 prot, datë 25.02.2020 “Për zbatimin e procedurave 

ligjore në furnizimin dhe marrjen në dorëzim të ushqimeve dhe artikujve të tjerë në IEVP”, në të cilin ka 

përcaktuar procedura të qarta të lëvizjes së mallrave shoqëruar me përgjegjësitë përkatëse, në zbatim të 

kërkesave të pikës 41 Udhëzimit nr.30. 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit. 

Lidhur me pretendimin e mësipërm, observacioni nuk ka bashkëlidhur asnjë dokument që vërteton hartimin dhe 

miratimin e udhëzuesit të sipër përmendur. Gjithashtu, grupit të auditimit gjatë kohës së auditimit në subjekt, në 

asnjë moment nuk i është vënë në dispozicion një dokument i tillë, edhe pse është kërkuar. 

 

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

 

Pretendimi i subjektit: Sektori i Shëndetësisë në DPB, në observimin e paraqitur me shkresën nr.1116/10 prot, 

datë 09.02.2021 pretendon se: 

Medikamentet e skaduara gjatë vitit 2019 por të pa identifikuara nga komisioni i inventarizimit kanë ardhur si 

pasojë e lëvizjes së medikamenteve në ambiente të tjera gjatë rikonstruksionit të godinës në DPB 

Shpërndarja e medikamenteve sipas parimit FIFO ose FEFO ndiqet nga farmacisti i DPB por problematikat në 

rastet e identifikuara kanë ardhur si rrjedhojë e mungesës së stafit mjekësor në DPB dhe largimit të farmacistes 

gjatë vitit 2019 

Planifikimi i medikamenteve bëhet në bazë të nevojave dhe kërkesave nga IEVP-të 

Medikamentet e skaduara në QSB dhe IEVP kanë ardhur për arsye se: 

Në vitin 2019 me rikuntruksionin e QSB është bërë transferimi i shtetasve me masë mjekësore në IEVP Krujë 

ku trajtoheshin me rimbursim dhe është ulur përdorimi i medikamenteve 

Në kuadër të masave ndaj Covid-19, u aplikua leja e qëndrimit në shtëpi për të burgosurit kryesisht të sëmurë 

kronikë dhe si rrjedhojë u ul konsumi i medikamenteve në IEVP 

Në kuadër të masave ndaj Covid – 19 u ngrit ambient karantinimi në spitalin e burgut dhe u ul numri i të 

shtruarve për shkak të kufizimit të shtretërve 

Mungesa e stafit mjekësor në DPB 

Disa medikamente në IEVP kanë skaduar në atë sasi që janë marrë nga depoja farmaceutike pasi janë 

medikamente urgjence dhe dhe kanë përdorim vetëm në raste urgjente dhe sasia e tyre e kërkuar është e vogël 

Lidhur me medikamentin ranitidinë nuk kemi pasur asnjë shkresë apo informacion zyrtar mbi tërheqjen e këtij 

medikamenti nga depoja farmaceutike. 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit. 

 Medikamentet, për shkak se janë një produkt shumë delikat duhet të lëvizen me kujdes dhe më pas të 

sistemohen nëpër rafte sipas kërkesave ligjore për ruajtjen dhe transportimin e barnave. Nëse do të zbatoheshin 

këto kërkesa, nuk do të përfundonin në kuti të harruara medikamente të skaduara dhe të paidentifikuara. 

Pohimi se medikamentet shpërndahen sipas parimit FIFO apo FEFO, pa argumenta dhe prova, nuk është 
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evidencë për të mbrojtur një pretendim. 

Sektori shëndetësor në DPB nuk mund të marrë në konsideratë vetëm kërkesat që bëjnë IEVP-të për të bërë 

planifikimin e medikamenteve, por duhet të bëjë analiza mbi sasinë e përdorur, sasinë gjendje, sasinë e skaduar 

për secilën IEVP dhe më pas të vlerësojë nevojat reale dhe mbi bazën e tyre të bëjë planifikim. 

Mbi medikamentet e skaduara në QSB dhe IEVP: 

Nga lista e medikamenteve të skaduara në QSB, pjesa më e madhe e tyre ishin bërë hyrje në vitin 2019. Meqë në 

këtë vit është bërë rikonstruksioni, sektori i shëndetësisë në DPB në asnjë mënyrë nuk duhet të dërgonte 

medikamente në QSB, për të cilat e dinte se nuk do të përdoreshin dhe do të skadonin. Për më tepër, furnizimi 

me medikamente bëhet nëpërmjet një kontrate marrëveshje kuadër, dhe në këtë rast duhet të ishte njoftuar 

operatori ekonomik për tërheqje të medikamenteve që nuk ishin planifikuar të përdoreshin. 

Leja e qëndrimit në shtëpi për të burgosurit, nuk justifikon skadimin e medikamenteve në IEVP, pasi gjatë vitit 

2020 deri në shtator, është bërë një shpërndarje minimale me medikamente nëpër IEVP dhe gjatë kësaj kohe 

duhet të ishte ezauruar furnizimi i bërë gjatë vitit 2019. Për më tepër, sektori i shëndetësisë në DPB ka lidhur 

kontratën e medikamenteve në vitin 2020 në kushte urgjente pasi shprehej se IEVP-të janë pa medikamente.  

Mungesa e stafit mjekësor në DPB nuk ka asnjë korrelacion me medikamentet e skaduara. 

Nëse një IEVP ka gjendje nga një vit i mëparshëm një medikament emergjencë dhe nuk ka përdorur asnjë 

ampulë të vetme e cila nuk i ka skaduar, në asnjë mënyrë nuk mund të bëjë kërkesë për sasi tjetër nga e cila 

përsëri nuk do të përdorë asnjë ampulë të vetme. 

Lidhur me medikamentin Ranitidinë, drejtoresha e AKBPM nëpërmjet një deklarate për mediat u ka kërkuar të 

gjitha institucioneve shëndetësore tërheqjen e këtij medikamenti. Një mjek dhe një farmacist patjetër që duhet të 

informohen kur përhapet lajmi se një medikament rezulton kancerogjen dhe do të hiqet nga përdorimi. 

 

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

 

Pretendimi i subjektit: Komisioni i marrjes në dorëzim të medikamenteve, në observimin e paraqitur me 

shkresën nr.1116/10 prot, datë 09.02.2021 pretendon: 

Vlera totale e 11 (njëmbëdhjetë) medikamenteve të paraqitura në tabelë me numra rendorë 

(1,2,3,6,7,8,9,11,13,14,15) të blera në vitin 2019, të cilat janë marrë në dorëzim në kundërshtim me kushtet e 

kontratës, me afat skadence më të vogël se 1.5 vite, është 3,172,680 lekë. - Nga verifikimi i tabelës evidentohen 

se, edhe dy medikamente për të cila mendojmë se janë në kushtet e kontratës konkretisht numrat rendor 8 dhe 15 

(medikamenti Prometazinë dhe Karbamazepin) të evidentuar edhe nga ana Juaj me afat 18 muaj (1.5 vite) nuk 

është me pak se 1.5, pra janë në afatet e përcaktuara të kontratës (nuk janë jasht kritereve të kontratës).  

Në akt kolaudimet e vitit 2018 – 2019 komisioni ka konstatuar që disa medikamente nuk kanë qënë me datë 

skadence siç është kërkuar në kontratë. Për këtë i është kërkuar informacion përfaqësuesve të F. Përgjigjet e tyre 

kanë qënë në shkresën e vitit 2018 dhe 2019 ku janë evidentuar medikamentet me afatet e skadencave dhe 

arsyet: Për të gjithë këta artikuj ishin pranuar që të merrnim sasinë me qëllim plotësimin e nevojave që ka 

Sistemi i Burgjeve dhe në momentin që do të qarkullonte në treg sipas datës së kërkuar nga ne do të 

zëvëndësohej nga F. 

Tetalgam artikulli nr 4 në tabelën e medikamenteve të skaduara në 2019) ky artikull është cituar në shkresën e 

vitit 2018 nën emrin kimik Tetanus antitoxin. 

Adrenalinë (artikulli nr.2 në tabelën e medikamenteve të skaduara në 2020) ky artikull është cituar në shkresën e 

vitit 2019 si Epinefrinë. Por nga ana tjetër evidentojmë se ky medikament që në prodhim nuk ka afat skadenca 

me shumë se 1 deri në 1.3 muaj. 

Durilac (artikulli nr 6 në tabelën e medikamenteve të skaduara në 2020) cituar në shkresën e vitit 2019 nën 

emrin Diclofenac. 

Përsa i përket medikamenti Ranitidin (Prodrenitidinë) përkatësisht nr 11 dhe 12 janë dy medikamente që dolën 

nga qarkullimi, në këto kushte mendojmë se skadimi i tyre nuk është shkaktuar nga komisioni i marrjes në 

dorëzim, por nga nxjerrja jashtë qarkullimit të tyre. 

Artikulli Prulan është cituar edhe në tabelën e medikamenteve të skaduara të vitit 2019 dhe të 2020, duke e 

konsideruar hyrje të viteve të ndryshmë 2018 – 2019. Referuar datës së skadencës ai rezulton të jëtë i njëjti mall 

që i takon të njëjtit furnizim sepse, nuk mundet kurrsesi që si në 2019 dhe 2018 të ketë ardhur ky medikament 

me datë skadence identike, ndërkohë që janë lëvruar në kohë të ndryshme me mbi një vit diferencë. Edhe ky fakt 

konfirmon se, mallrat e gjendur fizikisht në magazinë nuk i takojnë furnizimeve të viteve 2018 – 2019 dhe se 

ato mendojmë të jenë ngatërruar me gjëndje të viteve të mëperparshme. 

Mbi konstatimet që komisioni i marrjes në dorëzim ka vepruar në kundërshtim me pikën 47 të U 30, pasi PV i 

hartuar nga komisioni lë shteg për dyshime që nuk është bërë asnjë lloj verifikimi medikamenteve mendojmë që 

është subjektiv dhe nuk qëndron. Në PV ndoshta nuk është cituar por pikërisht se, janë verifikuar datat e 

skadencave jo të rregullta është kërkuar sqarimin nga F shkresat sqaruese të të cilit janë lidhur në akt kolaudimet 

përkatëse 2018 -2019. 
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Përsa i përket zbatimit të U 30 “Marrja në dorëzim” neni 44 pika c dhe d specifikon që verifikimi i artikujve të 

lëvruar bëhet më zgjedhje rastësore mbi të paktën 10% e sasive totale. Verifikimi bëhet fizikisht në paketime të 

cilat mund të jenë edhe në koli të mëdha të cilat në ambalazhin e tyre kanë të specifikuar nga prodhuesi 

elementët të jashtëm si numrin, sasi, datë skadence etj. 

Qëndrimi i grupit të auditimit. 

Lidhur me medikamentet e blera gjatë vitit 2019 në kundërshtim me kushtet e kontratës përsa i përket afatit të 

skadencës 1.5 vite, grupi i auditimit merr në konsideratë observavionin, duke hequr nga lista e 11 

medikamenteve me vlerë totale 3,172,680 lekë, dy medikamentet që kanë afat skadence 18 muaj dhe janë në 

limitet e afatit të pranimit, konkretisht medikamenti Prometazinë me vlerë900,000 lekë dhe medikamenti dhe 

Karbamazepin me vlerë49,920 lekë. Vlera e medikamenteve të blera në kundërshtim me kushtet e kontratës 

lidhur me afatin e skadencës është 2,222,760 lekë, vlerë e cila është menaxhim pa efektivitet, efiçencë dhe 

ekonomicitet i fondeve publike. 

Lidhur me konstatimet e komisionit të marrrjes në dorëzim, mbi medikamentet e skaduara dhe dërgimin e 

shkresave ndaj operatorit ekonomik, rezulton se Operatori Ekonomik F, lidhur me furnizimin me medikamente 

të bërë në vitin 2018, ka dërguar një shkresë drejtuar DPB-së me datë 19.07.2018, ku deklaron se për 12 

medikamente të cilat skadojnë gjatë vitit 2019, me afat më të shkurtër se përcaktimi në kontratë, do të bëhet 

zëvëndësimi në një moment të dytë. Nga lista e medikamenteve të paraqitura në shkresë, konstatohet se asnjëri 

nga to nuk rezulton të ketë skaduar gjatë vitit 2019. Lidhur me furnizimin e medikamenteve të bëra në vitin 

2019, me shkresën e datës 04.04.2019, operatori ekonomik F, deklaron se 2 medikamente kanë afat skadence më 

të ulët se përcaktimet në kontratë dhe për këto medikamente do të bëhet zëvëndësimi sapo të importohet një 

ngarkesë e re. Nga shqyrtimi i medikamenteve të skaduara përsa i përket furnizimit të bërë në vitin 2019, 

rezulton se medikamenti Tetalgam nën emrin kimik Tetanus antitoxin, i blerë me datë 04.2019 ka skaduar me 

datë 09.2019, në sasinë 13 copë dhe me vlerë 6,240 lekë (artikulli 4 në tabelën e medikamenteve të skaduara për 

vitin 2019). Skadimi i këtij medikamenti ka ardhur si rezultat i mostërheqjes nga operatori ekonomik. 

Lidhur me medikamentin Adrenalinë dhe Duralic, të cilët paraqiten në tabelën e medikamenteve të skaduara të 

vitit 2020, i bëjmë me dije komisionit të marrjes në dorëzim se në furnizimin e medikamenteve të vitit 2019, ju 

nuk keni identifikuar se këto mendikamente janë me afat skadence më të ulët se përcaktimet në kushtet e 

kontratës, dhe një gjë e tillë nuk është deklaruar as nga operatori ekonomik. Këto dy medikamente, janë 

identifikuar nga operatori ekonomik se janë me afat skadence më të ulët se kushtet e kontratës vetëm për 

furnizimin e vitit 2018, të paraqitura në shkresën 19.07.2018. Gjithashtu, lidhur me pretendimin tuaj se 

medikamenti Adrenalinë ka afat skadence 1-1.3 vite, ju bëjmë me dije se ky medikament ka afat skadence deri 

në 2 vite, dhe në momentin e marrjes në dorëzim, duhet të ishte kërkuar prodhimi me afatin e skadencës më të 

gjatë, ose zëvëndësimi në momentin që importohet medikamenti me afat skadence me të gjatë. Po ashtu, në 

listën e medikamenteve të skaduara në vitin 2020, rezulton se medikamenti Adrenalinë ka afat skadence 15 

muaj. Kjo do të thotë që ky medikanet ka prodhime me afat skadence përtej atij që ju pretendoni. 

Dalja jashtë qarkullimi e medikamentit Ranitidinë, nuk e justifikon marrjen në dorëzim të tij në kundërshtim me 

kushtet e kontratës. Në artikullin 11, Ranitidina është marrë në dorëzim me afat skadimi 13 muaj. 

Lidhur me medikamentin Prulan, datat e hyrjes në magazinë dhe skadencës, janë dhënë nga sektori i financës 

dhe nga sektori i shëndetësisë në DPB, bazuar në fletë hyrjet dhe në librin e magazinës. Gjithashtu, ju 

konfirmojmë se ky medikament, është bërë hyrje nga dy furnizime të ndryshme, edhe pse të dyja kanë të njëjtin 

afat skadence, pasi në vitin 2017 është bërë hyrje me çmimin 16.9 lekë ndërsa në vitin 2019 është bërë hyrje me 

çmimin 20 lekë, çka vërteton se janë dy hyrje të ndryshme. 

Komisioni i marrjes në dorëzim të furnizimit me medikamente në vitin 2019, ka vepruar në kundërshtim me 

kërkesat e Udhëzimit nr.30, pasi në vitin nga furnizimi i vitit 2019 rezulton se 9 medikamente janë marrë në 

kundërshtim me kushtet e kontratës dhe nuk janë identifikuar nga komisioni i marrjes në dorëzim. 

Lidhur me kërkesat që përcakton Udhëzimi 30 përsa i përket marrjes në dorëzim të aktiveve, duam t’ju bëjmë 

me dije se neni 44 pika c përcakton “Kur në ambalazhin standard e me shenjën e fabrikës nga verifikimi me 

zgjedhje duke peshuar jo më pak se 10 për qind të gjithë sasisë së ambalazhit dalin diferenca, verifikimi te 

shtrihet në të gjithë sasinë” Ky kriter, i verifikimit të 10% të sasisë, përdoret vetëm në rastet kur produktet 

merren në dorëzim me peshë dhe kanë ambalazhe standarte (psh. Shishet e paketuara të vajit). Rasti i 

medikamenteve nuk është një rast i tillë, dhe verifikimi duhet të bëhet për çdo paketim medikamenti.  

 

Për sa më sipër ky observacion merret pjesërisht në konsideratë. 
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Observacione mbi projekt-raportin 

 

Pretendimi i subjektit: Nëpunësi Autorizues, në observimin e paraqitur me shkresën nr.1116/16 prot, datë 

05.05.2021 ka dërguar Udhëzimin me nr. 666/1 prot, datë 25.02.2020 “Për zbatimin e procedurave ligjore në 

furnizimin dhe marrjen në dorëzim të ushqimeve dhe artikujve të tjerë në IEVP”, në të cilin ka përcaktuar 

procedura të qarta të lëvizjes së mallrave shoqëruar me përgjegjësitë përkatëse, në zbatim të kërkesave të pikës 

41 Udhëzimit nr.30. 

 

Për sa më sipër ky observacion merret në konsideratë. 

 

Observacione mbi projekt-raportin 

 

Pretendimi i subjektit:  Sektori i Shëndetësisë në DPB, në observimin e paraqitur me shkresën nr.1116/17 prot, 

datë 06.05.2021, parashtron edhe njëherë të njëjtat pretendime si në observacionin e sjellë mbi akt-konstatimet 

me shkresën nr.1116/10 prot, datë 09.02.2021. Gjithashtu, në këtë observacion janë shprehur se pranojnë 

rekomandimet disa nga të cilat kanë filluar t’i zbatojnë. 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit. 

Lidhur me pretendimin e mësipërm, grupi i auditimit mban të njëjtin qëndrim si në projekt-raport. 

 

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

 

c. Inventarizimi i pronës shtetërore 

Inventarizimi i aktiveve është një element i rëndësishëm kontrolli në kuadër të menaxhimit të 

aktiveve të njësisë, i cili kryhet për të vërtetuar saktësinë dhe cilësinë e gjendjes fizike të aktiveve 

në një kohë të caktuar si dhe përdorimin në mënyrën e duhur dhe me efiçencë të tyre. Çdo njësi 

publike duhet të kontrollojë të paktën një herë në vit ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve 

afatgjata materiale dhe jomateriale, aktiveve afatshkurtra, të detyrimeve dhe të drejtave, nëpërmjet 

inventarizimit të këtyre elementeve dhe dokumentacionit mbështetës. Inventarizimi kryhet nga një 

komision i posaçëm që krijohet me urdhër të Titullarit të njësisë publike ose Nëpunësit Autorizues 

të çdo niveli të njësisë publike. 

Në zbatim të kërkesave të mësipërme të Udhëzimit nr.30, Titullari i institucionit nëpërmjet Urdhrit 

nr.prot. 10759, datë 23.11.2019, urdhëroi ngritjen e komisionit për inventarizimin e vlerave 

materiale të magazinave të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve. Komisioni ishte i përbërë nga 

znj. B. (kryetar), z. L., z. A., znj. A dhe znj. A. (anëtarë) të cilët do të kryenin procesin e 

inventarizimit nga data 23.12.2019-31.12.2019. 

Në pikën 83 të Udhëzimit nr. 30, përcaktohet se“Para fillimit të inventarit fiksohet numri rendor i 

fletë hyrjes dhe fletë daljeve nëpërmjet një proces verbali të mbajtur midis përgjegjësit material 

dhe komisionit të inventarizimit dhe bëhet mbyllja dhe dyllosja e magazinës”. Me datë 

24.12.2019, komisioni i inventarizimit ka mbajtur një procesverbal, në të cilin përcaktohet se kush 

janë anëtarët e komisionit dhe cilat magazina dhe llogari do të verifikohen si dhe është firmosur 

vetëm nga anëtarët e komisionit dhe jo nga përgjegjësi material, çka tregon për mungesë të pranisë 

së këtij të fundit. Ky procesverbal është i pavlefshëm pasi nuk përmban elementin kryesor që është 

fiksimi i numrit rendor i fletë hyrjes dhe fletë daljes në prani të përgjegjësit material, sikurse 

përcaktohet në pikën 83 të Udhëzimit nr.30.  

Pas kryerjes së procesit të inventarizimit, komisioni ka hartuar tabelat mbi inventarizimin e çdo 

magazine, tabelën përmbledhëse të inventarizimit si dhe relacionin. Grupi i auditimit konstaton se 

tabelat e inventarit nuk janë të firmosura në të gjitha fletët nga anëtarët e komisionit, por vetem në 

fletën e fundit të tyre. Për më tepër, në disa prej tabelave të invetnarit nuk kanë firmosur të gjithë 

anëtarët e komisionit, por vetëm një pjesë e tyre. Konkretisht për magazinat: 

Armatim dhe paisje policie –  mungon firma e znj. B., z. L., z. A. ; 

Paisje ofiçine – mungon firma e z. A. , znj. A.  
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Mjete kryesore – mungon firma e z. A. ; 

Gazermim – mungon firma e L.  

Karburant – mungon firma e znj. A.  

Gjithashtu, komisioni i inventarizimit ka përgjegjësi të përpilojë një raport lidhur me 

inventarizimin fizik të aktiveve, për kushtet e ruajtjes së tyre, gjendjen fizike dhe për vërejtjet 

lidhur me karakterin e diferencave e dëmtimeve të konstatuara, për shkaqet e tyre dhe personat 

pergjegjës, dhe së bashku me gjithë dokumentacionin e inventarizimit, t'ia dorëzojë për veprime të 

mëtejshme Nëpunësit Autorizues. Më pas, nëpunësi autorizues merr masa për zhdëmtimin e 

mungesave, nëse konstatohen të tilla, dhe nëpunësi zbatues ndjek procesin dhe kryen rregjistrimet 

kontabël përfundimtare. 

Për sa më sipër, komisioni përpiloi relacionin e inventarizimit me datë 02.03.2020, ndërkohë që 

bilanci i vitit ushtrimor të institucionit i është dorëzuar degës së thesarit me datë 27.02.2020. Kjo 

ka ndikuar që në bilancin kontabël të institucionit të mos reflektohen rezultatet e inventarizimit, në 

kundërshtim me kërkesat e Udhëzimit nr. 30. Po ashtu, në kundërshtim edhe me kërkesat e 

Udhëzimit nr. 8, ku në pikën 30 të tij përcaktohet se “Çdo njёsi e qeverisjes sё pёrgjithshme kryen 

verifikimin fizik të aktiveve dhe elementёve tё tjerё, konform kritereve tё përcaktuara nё aktet 

ligjore e nёnligjore, si dhe saktëson vërtetësinë e llogarive të të drejtave e të detyrimeve ndaj tё 

tretёve. Mbi kёtё bazё, nё kontabilitet, bёhen veprimet pёr sistemimin e diferencave tё gjendjes 

fizike me gjendjen kontabile pёr llogari tё vitit kontabёl qё mbyllet”6 

Në relacion, komisioni paraqiti konstatimet dhe rekomandimet. Komisioni u shpreh se në të tre 

magazinat, gjendja fizike e materialeve në magazinë përputhet me gjendjen kontabël. Por nga 

krahasimi i gjendjes së inventarit gjeneruar nga procesi i inventarizimit, me regjistrimin në 

bilancin kontabël, rezulton se ka diferenca. Konkretisht për llogarinë 218 “inventar ekonomik”, 

rezultoi një diferncë prej 15,877,678 lekë më shumë në bilancin kontabël krahasuar më inventarin 

fizik të kryer nga komisioni i inventarizimit. Lidhur me këtë diferencë, DPB shpjegoi se në tabelat 

e inventarit të fundvitit nuk është pasqyruar sasia sipas fletë hyrjes nr. 131 datë 31.12.2019 për 

furnizimin me artikullin “mish” për muajin Dhjetor në shumën 11,907,720 dhe fletë hyrja nr.132 

datë 31.12.2019 për furnizimin me artikullin “bukë” për muajin Dhjetor në shumën 6,179,620. 

Nga vlera totale e të dy faturave (18,087,340 lekë) është bërë dalje në disa IEVP (IEVP Fushë-

Krujë fletë dalje nr.212 datë 31.12.2019 në vlerë 1,205,056 lekë dhe IEVP Peqin fletë dalje nr. 

213 datë 31.12.2019 në vlerë 1,004,400 lekë) për të cilat është mbyllur rregjistrimi në kontabilitet i 

llogarise 450 (Marëdhënie me institucionet e varësisë) dhe vlera e mbetur (15,877,884 lekë) 

rezulton të jetë mbyllur në muajin Janar të vitit 2020. Nga sa më sipër, kjo diferencë, lidhur me 

faturat e ushqimeve të freskëta, duhet t’i  përkasë llogarisë 312 dhe jo llogarisë 218. Nga 

krahasimi mes inventarit fizik me inventarin kontabël mbi llogarinë 312, rezulton se nuk ka 

diferenca, që nisur nga shpjegimi i mësipërm, duhet që diferencat të rezultonin në këtë llogari dhe 

jo në llogarinë 218. Kjo nënkupton, që përveç gabimit në mospërfshirjen në inventarin fizik të 

faturave të sipër përmendura, janë bërë gabime edhe në akordimin e vlerave përkatëse midis 

llogarisë 218 dhe 312.  

Në lidhje me nxjerrjen jashtë përdorimi të artikujve, komisioni rekomandoi: 

Në magazinën me përgjegjës materiali znj. A. , komisioni rekomandoi nxjerrjen jashtë përdorimi 

të medikamenteve që iu ka kaluar afati i skadencës.  

Në magazinën me përgjegjës materiali znj. T. , komisioni rekomandoi nxjerrjen jashtë përdorimi 

të disa artikujve tejet të amortizuar dhe të papërdorshëm.  

Në magazinën me përgjegjës materiali z. R. , komisioni u shpreh se nuk ka artikuj të amortizuar. 
 

                                                      

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

financiare vjetore të njësive të qeverisjes së përgjithshme”, Kreu 3.1 Procedurat e përgatitjes së pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme, Pika 30 
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Tabela x: Artikuj të propozuar për tu nxjerrë jashtë përdorimi 

 

Magazina Përgjegjës magazine Vlera Totale (lekë) 

Medikamente A. 124,690 

Ndihma T. 421,041 

Mjete kryesore T.  2,691,331 

Gazermim T.  16,200 

Paisje ofiçine R.  666,270 

TOTAL 3,919,532 

Burimi: Tabelat e inventarit DPB 

 

Tabelat e artikujve të propozuar për tu nxjerrë jashtë përdorimi, nuk ishin të bashkëlidhura me 

relacionin, si dhe ishin të pafirmosura si nga komisioni, ashtu edhe nga personat që i kanë në 

ngarkim. 

Gjithashtu, u konstatua se në relacion, komisioni ishte shprehur se në magazinën me përgjegjës z. 

R. nuk ka artikuj të amortizuar, por tabela me artikujt “Paisje Ofiçine” propozuar për tu nxjerrë 

jashtë përdorimi, është pikërisht nën përgjegjësinë e z. R. 

Procesi i inventarizimit shoqërohet nga procesi i vlerësimit të aktiveve të propozuara për dalje nga 

përdorimi. Për këtë qëllim, titullari i Institucionit nëpërmjet Urdhrit nr. prot. 9313, datë 

17.09.2020, urdhëroi ngritjen e komisionit të vlerësimit të materialeve të propozuara për nxjerrje 

jashtë përdorimit në DPB. Komisioni ishte i përbërë nga z. I. (kryetar), z. E. dhe znj. M. Në 

Udhëzimin nr. 30, pika 9, përcaktohet se “Kryetar i komisionit të vlerësimit është Nëpunësi 

Zbatues i njësisë”, ndërkohë z.I, i caktuar kryetar i komisionit, është specialist në sektorin e 

financës dhe nuk është nëpunësi zbatues i DPB, kjo në kundërshtim me kërkesat e Udhëzimit nr. 

30. 

Komisioni i vlerësimit hartoi proces-verbalin e vlerësimit pas verifikimit fizik të të gjitha aktiveve 

dhe paraqiti tabletat me artikujt që duhet të nxirren jashtë përdorimi, duke specifikuar edhe 

mënyrën e asgjësimit të tyre sipas llojit të artikullit. Në pikën 105 të Udhëzimit nr. 30 përcaktohet 

se “Proçesverbali hartohet në tre kopje dhe nënshkruhet nga përgjegjësi material dhe komisioni i 

vlerësimit. Proçesverbali miratohet nga titullari i njësisë publike.” Konstatohet se proces-verbali 

është i nënshkruar vetëm nga komisioni i vlerësimit dhe jo nga përgjegjësit material, në 

kundërshtim më kërkesën e mësipërme të Udhëzimit nr.30. 

Gjithashtu, në pikën 95 të Udhëzimit nr. 30 përcaktohet se “procesi i vlerësimit kryhet gjatë ose 

pas proçesit të inventarizimit dhe bëhet mbi bazën e të dhënave kontabël për vitin e vënies në punë 

të aktiveve, kohën e përdorimit, vlerën fillestare, vlerën e mbetur, vlerën e rivënies dhe mbajtjes 

në punë dhe vlerësimin kosto-përfitim. Ndërkohë, nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, 

konstatohet se procesi i vlerësimit të artikujve për tu nxjerrë jashtë përdorimi është kryer duke u 

bazuar vetëm në verifikimin fizik të tyre, duke mos marrë në konsideratë kërkesat e mësipërme të 

Udhëzimit nr.30. 

Kjo ka ndodhur edhe si rrjedhojë e mungesës së një regjistri të plotë aktivesh. Në Udhëzimin nr. 

30, pika 26 dhe 29, përcaktohet se “çdo njësi publike duhet të krijojë dhe të përditësojë një 

regjistër kontabël të të gjitha aktiveve që zotëron apo ka në administrim, përfshi dhe pronat 

publike nga të cilat siguron të ardhura. Formati i rregjistrit të aktiveve hartohet në varësi të llojit të 

tyre afatgjatë apo afatshkurtër si dhe grupit përkatës brenda llojit. Kërkesat minimale që duhet të 

përmbajë rregjistri i aktiveve në varësi të llojit, përfshijnë: datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim, 

përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, datën e skadencës, vlerën e 

shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin 

pergjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëembajtjes, vlerën e 
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akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, daten e daljes nga pronësia. Për efekt të llogaritjes së 

amortizimit, Institucioni disponon një databazë në të cilën përshkruhet aktivi, data e hyrjes (vetëm 

për aktivet pas vitit 2009), çmimi, sasia, vlera fillestare, amortizimi dhe vlera e mbetur. Por kjo 

databazë përmban vetëm disa kategori të magazinave, konkretisht: paisje ofiçine, ndërtesa, mjete 

transporti dhe inventari ekonomik. Nga sa më sipër, konstatohet se Institucioni nuk disponon një 

regjistër të plotë aktivesh me formatin dhe elementët e kërkuar, në kundërshtim me kërkesat e 

Udhëzimit nr.30. 

Godina aktuale e DPB-së ka kaluar në pronësi të saj në fund të vitit 2018 nëpërmjet VKM nr.682, 

datë 14.11.2018 “Për ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit nga Ministria e Mbrojtjes te 

Ministria e Drejtësisë, për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, të pronës nr.104 me emërtim 

“Reparti ushtarak nr.4003” me vendndodhje te rrapi i treshit, Tiranë, dhe për një ndryshim në 

Vendimin nr.515, datë 18.07.2003 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit 

të pronave të paluajtshme shetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së 

Mbrojtjes, të ndryshuar”. Konstatohet se edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 vite, kjo pronë ende 

nuk është regjistruar në ZVRPP, kjo në kundërshtim ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive 

të paluajtshme”  ku në nenin 24 të tij përcaktohet se “Regjistrimi fillestar i çdo pasurie të 

paluajtshme përfshin pasqyrimin e saj në hartën kadastrale dhe përgatitjen e një kartele, në 

përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe me dispozitat e çdo akti, që përcakton pronësinë ose të 

drejta të tjera reale që ekzistojnë për pasuritë e paluajtshme” si dhe në nenin 38 përcaktohet se 

“Çdo akt, që sjell ndryshime dhe ose përfitim të të drejtave të pronësisë, duhet të regjistrohet. Çdo 

person, mbajtës i titullit të pronësisë apo i një të drejte reale nëpërmjet një akti ku këto të drejta 

përmbahen, duhet të paraqesë një kërkesë për regjistrimin e aktit brenda 30 ditëve nga koha e 

realizimit të tij.” 

Për sa më sipër, në nenin 39 të ligjit nr. 33/2012, lidhur me vonesën e paraqitjes së 

dokumentacionit për regjistrim, parashikohet se“Nëse një kërkesë për regjistrim, sipas nenit 38 të 

këtij ligji, paraqitet më vonë se 30 ditë nga data e realizimit të tij, përveç tarifës së regjistrimit, për 

çdo ditë vonesë, që ka kaluar nga kjo datë, paguhet kamatëvonesë, e barabartë me 10 për qind të 

tarifës së regjistrimit, por jo më shumë se 300,000 lekë” Mos regjistrimi në kohë i kësaj godine ka 

ardhur si pasojë e neglizhencës  së personave përgjegjës. Vlera prej 300,000 lekësh e cila do të 

paguhet kamatvonesa në momentin që do të bëhet regjistrimi i pronës, është menaxhim pa 

efektivitet, efiçencë dhe ekonomicitet i fondeve publike. 

Në lidhje me problematikat e konstatuara dhe paraqitura më lart, nga grupi i audituesve u mbajt 

Aktkonstatimi nr. 9 datë 29.01.2021 me nr. 11310/21 prot datë 29.01.2021 të DPB, të cilët kanë 

observuar me shkresën nr.1116/9 prot, datë 08.02.2021 dhe me shkresën nr. 1116/10 prot, datë 

09.02.2021. 

Grupi i auditimit pasi i shqyrtoiobservimet e paraqitura, mban këtë qëndrim si më poshtë vijon.  
 

Pretendimi i subjektit:Komisioni i inventarizimit, në observimin e paraqitur me shkresën nr.1116/9 prot, datë 

08.02.2021 pretendon: 

Lidhur me pavlefshmërinë e proces-verbalit të mbajtur para fillimit të procesit të inventarizimit pasi nuk 

përmban elementin kryesor të tij që është fiksimi i numrit rendor të fletë hyrjes dhe fletë-daljes në prani të 

përgjegjësit material, komisioni shprehet se kjo nuk është bërë pasi janë mbajtur deklarata të veçanta për secilën 

magazinë nga përgjegjësit material. 

Lidhur me mungesën e firmave nga komisioni i inventarizimit në çdo fletë të tablelave të inventarit, komisioni 

shprehet se për shkak të volumit prej 4 kopjesh të printimit të tabelave janë harruar firmat. 

Në lidhje me datën e dorëzimin e relacionit të inventarizimit pas datës së dorëzimit të bilancit kontabël duke 

mos reflektuar në të rezultatet e inventarizimit, komisioni shprehet se tabelat janë mbyllur që me datë 31 dhjetor 

dhe kanë qenë në dispozicion për mbylljen e bilancit por vonesa në përpilimin e relacionit ka ardhur si rrjedhojë 

e faktit se komisionit i është dashur kohë për ta paraqitur atë në formatin e duhur. 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit. 

Mbajtja e deklaratave të veçanta për secilën magazinë, nuk është kërkesë ligjore. Këkresë ligjore është që në 
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procesverbalin e mbajtur për këtë qëllim, të paraqitej fiksimi i numrit rendor të fletë hyrjes dhe fletë daljes së 

fundit për secilën magazinë. Për më tepër, këto deklarata nuk kanë qenë pjesë e dosjes së inventarizimit dhe 

grupit të auditimit nuk i janë vënë në asnjë moment në dispozicion. 

Harresa e firmosjes për shkak të volumit, nuk është argument, madje as justifikim. Për më tepër, asnjë nga 

tabelat për të gjitha kategoritë e magazinave nuk rezulton të jetë e firmosur në çdo faqe, që do të thotë se ky 

veprim nuk ka ndodhur nga ngarkesa, por në këtë lloj forme është vepruar. 

Nuk është argument që komisionit të inventarizimit i janë dashur 2 muaj (31.12.2019-02.03.2020) për të 

paraqitur relacionin në formatin e duhur. Në rast se një deklaratë e tillë është e vërtetë, tregon pa aftësi totale të 

këtyre punonjësve. Për më tepër, në konsideratë për përgatitjen e bilancit merret relacioni në të cilin paraqiten 

diferencat mes inventarizimit fizik dhe atij kontabël nëse ka të tilla, dhe jo vetëm tabelat e inventarizimit pa 

asnjë shpjegim. 

 

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

 

Pretendimi i subjektit: Komisioni i inventarizimit, në observimin e paraqitur me shkresën nr.1116/9 prot, datë 

08.02.2021 në lidhje me diferencën prej 15,877,678 lekëshndërmjet inventarit fizik dhe atij kontabël, pretendon 

se: 

Në tabelat e inventarit të fundvitit nuk është pasqyruar sasia sipas fletë hyrjes nr. 131 datë 31.12.2019 për 

furnizimin me artikullin “mish” për muajin Dhjetor në shumën 11,907,720 dhe flete hyrja nr.132 date 

31.12.2019 për furnizimin me artikullin “bukë” për muajin Dhjetor në shumën 6,179,620.  

Nga vlera totale e të dy faturave (18,087,340 lekë) është bërë dalje në disa I.E.V.P (IEVP Fushë-Krujë fletë 

dalje nr.212 datë 31.12.2019 në vlerë 1,205,056 lekë dhe IEVP Peqin fletë dalje nr. 213 datë 31.12.2019 në 

vlerë 1,004,400 lekë) për të cilat është mbyllur rregjistrimi në kontabilitet i llogarise 450 (Marëdhënie me 

institucionet e varësisë) dhe vlera e mbetur (15,877,884 lekë) rezulton të jetë mbyllur në muajin Janar të vititt 

2020 i cili do të mbahet në konsideratë për mbylljen dhe sistemimin e kësaj vlere në Bilanc.  Për këtë arsye 

rezulton që vlera kontabël të jetë më e lartë se vlera fizike në Bilanc. 

Për sa më sipër, vlera kontabël gjendje dt 31.12.2019 rezulton të jetë në shumën 15,877,780 lekë e cila nuk është 

e përfshirë në tabelat e inventarizimit. 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit. 

Nga krahasimi ndërmjet inventarit fizik të kryer nga komisioni i inventarizimit dhe nga gjendja e inventarit 

paraqitur në bilancin kontabël, rezulton një diferencë në vlerën 15,877,780 lekë në llogarinë 208 “Inventari 

Ekonomik”.  

Nga sa më sipër, ju shpjegoni se kjo diferencë ka ardhur si pasojë e mos pasqyrimit në tabelat e inventarit nga 

komisioni i inventarizimit të dy faturave në vlerë totale 18,087,340 lekë nga të cilat janë bërë dalje në vlerë 

2,209.456 lekë dhe diferenca prej 15,877,884 lekësh vjen si pasojë e një gabimi në mos pasqyrim në tabelat e 

inventarit dhe jo për faktin se mungojnë aktive në magazinë në këtë vlerë.  

Lidhur me këtë argumentim grupi i auditimit është dakord, por kjo diferencë, lidhur me faturat e ushqimeve të 

freskëta, i përket llogarisë 312 dhe jo llogarisë 218. Nga krahasimi mes inventarit fizik me inventarin kontabël 

mbi llogarinë 312, rezulton se nuk ka diferenca, që nisur nga shpjegimi i mësipërm, duhet që diferencat të 

rezultonin në këtë llogari dhe jo në llogarinë 218. Kjo nënkupton, që përveç gabimit në mospërfshirjen në 

inventarin fizik të faturave të sipër përmendura, janë bërë gabime edhe në akordimin e vlerave përkatëse midis 

llogarisë 218 dhe 312.  

Pas veprimeve korrigjuese, rezulton se llogaria 312 ka një diferencë prej 15,877,884 lekësh më shumë në 

bilancin kontabël krahasuar me inventarin fizik, ndërsa llogaria 218 korrespondon midis inventarit kontabël dhe 

atij fizik. 

 

Për sa më sipër ky observacion merret pjesërisht në konsideratë. 

 

Pretendimi i subjektit: Komisioni i vlerësimit të aktiveve, në observimin e paraqitur me shkresën nr.1116/10 

prot, datë 09.02.2021 pretendon: 

Lidhur nënshkrimin e proces-verbalit të vlerësimit vetëm nga komisioni i vlerësimit dhe jo nga përgjegjësit 

material dhe titullari, komisioni shprehet se titullari e ka miratuar dhe nënshkruar proces verbalin, ndërsa 

përgjegjësit material kanë qenë prezent por kanë harruar të firmosin. 

Lidhur me vlerësimin e aktiveve për tu nxjerrë jashtë përdorimi vetëm nga verifikimi fizik i tyre duke mos 

marrë në konsideratë kërkesat e Udhëzimit nr.30, komisioni shprehet se artikujt ishin të dëmtuar dhe jo 

funksionalë dhe ka bashkëlidhur fotot për të vërtetuar gjendjen e tyre. 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit. 
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Grupi i auditimit nuk mund të vërtetojë prezencën e përgjegjësve material gjatë vlerësimit të aktiveve për t’i 

nxjerrë jashtë përdorimi, nëse ata nuk lënë gjurmë duke nënshkruar proces verbalin sikurse e përcakton 

Udhëzimi nr.30. 

Identifikimi i artikujve të dëmtuar dhe jo funskionalë nga verifikimi fizik i tyre, është kusht i nevojshëm por jo i 

mjatueshëm për vlerësimin e aktiveve, pasi vlerësimi i tyre duhet të bëhet duke marrë në konsideratë të gjitha 

kërkesat e Udhëzimit nr.30 

 

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

 
Titulli i gjetjes nr. 

1 

Kryerja e pagesave ndaj operatorëve ekonomikë përtej afatit 30 ditor 

Situata: 

Nga auditimi me zgjedhje i 200 (dyqind) urdhër shpenzimeve lidhur me afatin e pagesës së 

detyrimeve ndaj të tretëve, është konstatuar se në 50 raste detyrimet janë shlyer përtej afatit 30 

ditor që është detyrimi ligjor për kryerjen e pagesave. Në vitin 2019 janë identifikuar 30 raste me 

vlerë totale 247,136,690 lekë dhe për vitin 2020 janë identifikuar 20 raste me vlerë 116,956,578 

lekë. 

Kriteri: 

- Në kundërshtim me ligjin nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e 

tregtare”, ku në nenin 7 lidhur me afatin e pagesave për autoritetet publike, përcaktohet se “Në 

veprimet juridike tregtare, në të cilat debitori është autoritet publik, pas mbarimit të afatit të 

ekzekutimit të detyrimit nga debitori, sipas nenit 463 të Kodit Civil, dhe: a) kur kreditori i ka 

përmbushur të gjitha detyrimet e tij, sipas ligjit dhe kontratës; b) kur kreditori nuk është paguar, 

me përjashtim të rastit kur vonesa nuk ka ardhur për faj të debitorit; c) kur nga kontrata apo nga 

ndonjë dispozitë tjetër ligjore nuk mund të përcaktohet ndonjë afat a datë për kryerjen e pagesës, 

afati i pagesës nuk duhet të jetë më i gjatë se: i) 30 ditë kalendarike pas datës së marrjes nga ana 

e debitorit të faturës ose të një kërkesëpagese të njëvlershme; ii) 30 ditë kalendarike pas datës së 

marrjes së mallrave ose shërbimeve, kur nuk është e qartë data e marrjes së faturës ose kërkesë 

pagesës së njëvlershme”.  

-Në  kundërshtim me ligjin nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ku në nenin 52 përcaktohet se “Nëpunësit zbatues të 

njësive shpenzuese të qeverisjes së përgjithshme paraqesin në strukturën përgjegjëse të thesarit 

dokumentacionin justifikues të shpenzimeve për rastet e pagesave ndaj operatorëve ekonomikë, 

brenda 30 ditëve nga data e faturës origjinale të operatorit ekonomik” 

Ndikimi/Efekti: 

Mos pagesa në kohë e faturave, shkakton premisë që operatorët ekonomikë të kërkojnë 

kamatvonesa në favor të tyre. Në ato raste kur operatorët ekonomikë do të kërkojnë kamatvonesa 

për moskryerjen e pagesës në afat, kjo vlerë do të konsiderohet dëm ekonomik, duke cenuar 

përdorimin me efiçencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike. 

Shkaku: 

-Është rënë dakort që kontrata të lëvrohet menjëherë ndërsa pagesa të kryhet në varësi të fondeve 

buxhetore që do të ketë në dispozicion Autoriteti Kontraktor 

-Lidhja e kontratës pa pasur fonde buxhetore 

-Vonesa në kolaudimin dhe marrjen në dorëzim të mallrave 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

-Nënpunësi zbatues i DPB-së të zbatojë me rigorozitet afatin e pagesës së faturave dhe në ato 

raste kur vonesat shkaktohen për arsye subjektive apo objektive, të njoftojë Titullarin e 

institucionet. 

-Titllari i institucionit të marrë të gjitha masat që në asnjë rast të mos lidhë kontrata pa pasur 

fonde buxhetore si dhe marrë masa për të eleminuar vonesat që vijnë nga komisioni i marrjes në 

dorëzim të mallrave.. 

Afati i zbatimit Menjëherë dhe në vazhdim 

 

Titulli i gjetjes nr. 

2 

Urdhër shpenzimet për blerjen e ushqimeve të freskëta nuk përmbajnë bashkëlidhur 

dokumentacion të rregullt, të plotë dhe vërtetues 

Situata: 

Nga auditimi me zgjedhje i 30 (tridhjetë) urdhër shpenzimeve për blerjen e ushqimeve të 

freskëta, me objekt loti mish, bukë dhe bulmet,në të gjitha rastet konstatohet se urdhër 

shpenzimet nuk përmbajnë bashkëlidhur të gjithë dokumentacionin e plotë vërtetues. 

Furnizimi me ushqime të freskëta, bëhet nga furnitori në secilën IEVP, dhe komisioni i marrjes 

në dorëzim si dhe vërtetimi i plotësimit të kushteve kontraktuale të produkteve, kryhet në IEVP-

të përkatëse. Duke qenë se kontraktori është DPB, fatura tatimore e mallit vjen në DPB e cila 

kryen edhe pagesën e faturës.Në mënyrë që nëpunësi zbatues i DPB të regjistrojë dhe të kryejë 

pagesën, duhet që të shqyrtojë paraprakisht të gjithë dokumentacionin e marrë nga secila IEVP i 
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cili duhet të jetë i plotë dhe i rregullt sipas përcaktimeve të pikës 36 të Udhëzimit nr.30. Por në 

këtë rast, bashkëlidhur urdhër-shpenzimit janë vetëm fletë-hyrjet në magazinat e IEVP-ve të 

shoqëruara me një shkresë nga drejtorët e IEVP-ve, por pa dokumenta të tjera vërtetuese si 

komisioni i pritjes së mallit, dokumentat me kushtet e dorëzimit të mallit, etj., sikurse 

përcaktohen në kontratë. Nga sa më sipër, nëpunësi autorizues i DBP-së e kryen pagesën e 

faturës së mallrave duke mos u bazuar në dokumentacion të rregullt, të plotë dhe vërtetues, 

sikurse përcaktohet në pikën 35 dhe 36 të Udhëzimit  nr.30. 

Kriteri: 

Në  kundërshtim Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, ku në pikën 36 përcaktohet se “Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan 

me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin 

e kryerjes, objektin, treguesit sasiorë dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe 

ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove 

ligjore ose administrative. Dokumentet duhet të jenë pa korrigjime, të lexueshme dhe të 

eleminojnë mundësinë për gabime, harresa, numërim të dyfishte si dhe atë të mashtrimeve” 

Në  kundërshtim Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, ku në pikën 35 përcaktohet se “Regjistrimi i veprimeve ekonomike në librat e 

kontabilitetit bazohet në dokumenta origjinale që përdoren për këtë qëllim dhe grupohen në: b. 

Dokumenta vërtetues - vërtetojnë kryerjen në fakt, dhe ne menyre kronologjike, të veprimeve 

ekonomike. Të tilla janë fletëhyrjet, faturat, situacionet e shpenzimeve, fletëdaljet, mandat 

arkëtimet, mandat pagesat, proçesverbalet, dhe te tjera akte me natyrë verifikues shpenzimi”. 

Ndikimi/Efekti: 

Kryerja e pagesave ndaj operatorëve ekonomikë që bëjne furnizimin me ushqime të freskëta, pa 

pasur në dispozicion dhe vlerësuar dokumentacionin e plotë dhe të rregullt, lë shteg për abuzime 

dhe mos-vërtetim nëse malli është dorëzuar në sasinë dhe cilësinë e kërkuar. Në këtë rast, 

cenohet jo vetëm përdorimi me efektivitet, efiçencë dhe ekonomicitet i fondeve publike, por 

edhe shëndeti i të burgosurve që konsumojnë këto ushqime. 

Shkaku: 

-Centralizimi i pagesave në DPB ndërkohë që malli merret në dorëzim nga IEVP-të 

-Volumi shumë i madh i dokumentacionit fizik nga 23 IEVP që duhet për të shlyer një faturë 

-Mungesa e një sistemi të informatizuar të menaxhimit financiar në DPB dhe nëpër IEVP dhe 

shkëmbimi i informacionit është vetëm fizik 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

- Ministria e Drejtësisë, si institucin epror, të marr masa për ngritjen e një grupi pune, me qëllim 

verifikimin dhe vlerësimin e impaktit të procedurave jo korrekte të marrjes në dorëzim të 

ushqimeve në rang sistemi (për DPB dhe për njësitë e varësisë), në kushtet kur kanë munguar 

procedura të qarta të lëvizjes së mallrave, shoqëruar me përgjegjësitë respektive për mallrat që 

janë dërguar drejtpërdrejt nga furnitori tek përdoruesi, dhe marrjen e masave për personat 

përgjegjës.  

-Titullari i DPB-së të analizojnë së bashku me nëpunësin zbatues situatën dhe problematikat e 

sjella nga kjo situatë, dhe të vlerësojë mundësinë që pagesa për ushqimet e freskëta të bëhet nga 

vetë IEVP-të. Deri në marrjen e një vendimi mbi këtë çështje, nëpunësi zbatues i DPB-së duhet 

të kërkojë nga IEVP-të të gjithë dokumentacionin e plotë dhe vërtetues dhe në asnjë rast të mos 

shlyejë faturat e operaturëve ekonomikë pa vërtetuar paraprakisht nëse janë plotësuar të gjitha 

kushtet dhe kërkesat e kontratave.  

-Titullari i DPB-së të marrë masat e nevojshme që të implementojë një sistem të informatizuar të 

menaxhimit financiar në DPB dhe nëpër IEVP. 

- Titullari i DPB-së të rrisë numrin e auditimeve tematike dhe inspektimeve lidhur me marrjen 

në dorëzim të ushqimeve të freksëta, për të vlerësuar nëse janë në përputhje me kërkesat ligjore 

dhe me kushtet e kontratave. 

Afati i zbatimit Menjëherë dhe në vazhdim 

 

Titulli i gjetjes nr. 

3 

Urdhër shpenzimet e dietave të punonjësve kanë parregullsi dhe mangësi në 

dokumentacionin justifikues 

Situata: 

Nga auditimi me zgjedhje i praktikave të urdhër shpenzimeve të dietave, u konstatuan disa 

mangësi në dokumentacionin justifikues që shoqëron këto praktika, konkretisht: 

-Në pjesën më të madhe të tyre mungon autorizimi për lëvizje, nga titullari i njësisë si dhe 

praktika nuk mbahen në një format të përshtatshëm. Nga shqyrtimi i dokumentave vërtetues të 

dietave të Znj. V, Z. A dhe Z. G, u konstatua se: 

Urdhër shërbimi nuk mbahet dhe plotësohet në formatin e duhur; 

Dokumentat nuk janë të mbajtura dhe paraqitura në një rend kronologjik; 

Znj. V dhe Z. A, për lëvizjet e kryera nga data 05.05.2020-22.05.2020 në IEVP dhe të paraqitura 
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në urdhër shërbim, i kanë të paautorizuara nga titullari; 

Znj. V ka sjellë faturën e TVSH-së për 3 netë qëndrimi në Korçë, e cila daton 1 muaj pas 

kryerjes së shërbimit. Kjo tregon që fatura është fiktive dhe nuk vërteton kryerjen e shërbimit të 

Znj. V për qëllime pune në datën e lëshur, duke sjellë dëm ekonomik në vlerën 9,000 lekë. 

Lëvizjet e paraqitura në urdhër-shërbim të Z. A nuk korrespondojnë me kërkesat e bëra prej tij 

për miratim lëvizje. 

Për itenerarin e lëvizjeve Korçë-Tiranë-Korçë, Z. G nuk i korrespondon data e kthimit nga 

Korça me datën e lëshimit të faturës së TVSH-së. Përveç kësaj, nëse bëjmë llogaritjen e netëve 

të qëndrimit, sipas urdhër-shërbimit rezulton se Z. G ka qëndruar në Korçë 21 netë, dhe jo 23 

netë, siç është paraqitur në faturën e TVSH-së. Vlera prej 4,000 lekë e përfituar për 2 netë 

qëndrimi më shumë është dëm ekonomik. 

Gjithashtu u konstatua se Z. G përfitonte dieta të përmuajshme që nga shkurti i vitit 2019 pasi që 

nga kjo periudhë e në vazhdim është i komanduar si Drejtor në IEVP Korçë (shkurt 2019-prill 

2020) dhe Rrogozhinë (prill 2020-në vazhdim). Komandimi i Z. G për një periudhë deri më tani 

23 muaj, është në kundërshtim me ligjin për Policinë e Burgjeve ku përcaktohet se komandimi 

nuk mund të zgjasë më shumë se 3 muaj. Për këtë fondet e shpenzuara në shumën 937,500 lekë 

(duke i njohur vetëm periudhën 3 mujore), janë dhënë në kundërshtim me kuadrin ligjor në fuqi, 

duke shkaktuar dëm ekonomik. 

Kriteri: 

-Në  kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë 

e sektorit publik”, ku pika 35 dhe 36  

-Në  kundërshtim me VKM Nr. 997, datë 10.12.2010“Për trajtimin financiar të punonjësve që 

dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës, brenda vendit” ku në pikën V përcaktohet se 

“Dërgimi me shërbim i punonjësit autorizohet nga Titullari i institucionit qendror për shërbime 

në një largësi mbi 100 km jashtë qendrës së punës. Në autorizim përcaktohen koha e zgjatjes së 

shërbimit dhe qëllimi i tij”. 

-Në  kundërshtim me ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” 

ku në nenin 12 pika 3, germa e, përcaktohet se “nëpunësi zbatues bën pranimin ose jo të 

dokumentacionit, bazuar në kontrollet pas faktit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në 

fuqi”. 

-Në  kundërshtim me ligjin nr. 10032, datë 11.12.2008, “Për Policinë e Burgjeve” ku në nenin 22 

përcaktohet se “Punonjësi i Policisë së Burgjeve mund të komandohet me urdhër të drejtorit të 

Përgjithshëm të Burgjeve për mbarëvajtjen ose për përballimin e mbingarkesës së punës në 

sistemin e burgjeve. Periudha e komandimit nuk mund të zgjasë më shumë se 3 muaj. 

Ndikimi/Efekti: 

-Përfitimi në mënyrë të padrejtë i vlerës prej 13,000 lekë duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj 

fondeve publike. 

-Menaxhimi pa efektiviteti burimeve njerëzore dhe financiare nga Titullari i DPB-së, pasi për 

periudhën e komandimit të Z. G përtej përcaktimeve ligjore janë paguar dieta në vlerën 937,500 

lekë, të cilat dëm ekonomik. 

Shkaku: 

-Mos zbatimi i kërkesave ligjore nga punonjësit që dorëzojnë dokumentacionin e dietave 

-Mos kontrollimi siç duhet nga nëpunësi zbatues i dokumentave të dorëzuara 

-Dorëzimi i dokumentave me shumë vonesë nga momenti i kryerjes së shërbimit dhe 

grumbullimi në një moment të caktuar, lë hapësirë për gabime në kontrollin e plotësisë dhe 

saktësisë së dokumentacionit 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

1. Me qëllim mire menaxhimin e fondeve publike, në përmbushje gjithashtu të misionit dhe 

objektivave të njësisë publike: 

-Titullari i DPB-së të marrë masa për miratimin e akteve të brendshme administrative, ku të 

përcaktohet në mënyrë të detajuar e gjithë procedura që duhet të ndiqet për përfitimin e dietave, 

qoftë për plotësinë e dokumentacionit, formatin e tij, afatet e dorëzimit etj. 

-Nëpunësi Zbatues i DPB-së duhet të kontrollojë rregullshmërinë dhe plotësinë e 

dokumentacionit përpara se t’i pranojë dhe në asnjë rast të mos kryejë pagesën nëse 

dokumentacioni nuk është i plotë në përputhje me kërkesat ligjore. 

- Titullari i DPB-së të marrë masa për të zbatuar aktet ligjore lidhur me afatin e lejuar të 

komandimit të punonjësve. Në të gjitha rastet kur titullari i institucionit do të komandojë 

punonjës me afat më të gjatë se përcaktimet ligjore, dietat e përfituara pas afatit do të 

konsiderohen dëm ekonomik ndaj fondeve të buxhetit të shtetit 

- Titullari i BDP-së dhe Drejtoria e Financave të marrin masa arkëtimin e vlerës prej 13,000 

lekësh të konstatuar dëm ekonomik. 

2. Ministria e Drejtësisë, në cilësinë e institucionit epror, të marrë masa për të ngritur një grup 
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pune për analizimin e situatës dhe nxjerrjen e përgjegjësive me qëllim arkëtimin e vlerës prej 

937,500 lekësh dëm ekonomik. 

Afati i zbatimit Menjëherë dhe në vazhdim 

 

Titulli i gjetjes nr. 

4 

Fletë-hyrjet dhe fletë-daljet nuk kanë dokumentacionin e plotë mbështetës në zbatim të 

kërkesave të Udhëzimit nr.30 

Situata: 

Nga auditimi me zgjedhje i fletë-hyrjeve dhe fletë-daljeve të magazinës lidhur me saktësinë dhe 

rregullshërinë e tyre dhe dokumentacionin mbështetës, u konstatua se nuk përmbushen kërkesat e 

Udhëzimit nr.30 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” 

Nga shqyrtimi i fletë-hyrjeve, në rastin kur aktivet janë bërë blerje me fondet buxhetore, 

konstatohet se në të gjitha rastet fletë-hyrjet nuk kanë bashkëlidhur aktin e marrjes në dorëzim të 

aktiveve i cili vërteton nëse këto aktive përmbushin kriteret e përcaktuara në kontratë, sikurse 

pikën 37 të Udhëzimit nr.30  

Hyrjet në magazinë, përveç rastit kur aktivet blihen, bëhen edhe në rastin kur aktivet vijnë nga një 

magazinë e një IEVP-je. Lidhur me këtë rast, konstatohet se fletë-hyrjet për mallrat e ardhur nga 

IEVP-të, nuk kanë bashkëlidhur shkresën e njësisë për transferimin e aktiveve dhe autorizimin 

për tërheqje malli të firmosur nga nëpunësi zbatues dhe nëpunësi autorizues, sikurse përcaktohet 

në pikën 55 të Udhëzimit nr.30. 

Nga shqyrtimi i fletë-daljeve, konstatohet se fletë daljet kanë urdhër-dorëzimi por nuk kanë 

bashkëlidhur një plan shpërndarje apo fletë kërkese, sikurse përcaktohet në pikën 38 të Udhëzimit 

nr.30. 

Kriteri: 

-Në  kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, ku në pikën 37përcaktohet “Hyrja e aktiveve në magazinë dokumentohet në çdo 

rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike të tyre. Fletëhyrjet lëshohen nga 

magazinieri, pasi të jetë bërë më parë verifikimi fizik i sasisë, i cilësisë dhe i çmimit (Procesi i 

marrjes në dorëzim të aktiveve, referuar kushteve të përcaktuara në kontratë)”. 

-Në  kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, ku në pikën55përcaktohet “Për hyrjet e mallrave që qarkullojnë pa pagesë në 

njësitë e sektorit publik, fletë-hyrja e plotësuar nga magazina duhet të ketë bashkëlidhur 

dokumentacionin përkates si: fletëdaljen e nënshkruar nga përfaqësuesit e njësisë shpenzuese që 

ka bërë dalje mallin; shkresën e njësisë për transferimin e aktiveve; autorizimin për tërheqje malli 

të firmosur nga nëpunësi zbatues dhe nëpunësi autorizues”. 

Në  kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, ku në pikën 38përcaktohet “dalja e aktiveve nga magazina bëhet mbi bazën e 

urdhërdorëzimit, fletëkërkesës, planit të shpërndarjes e kartelës limit dhe dokumentohet me 

fletëdaljen ose me dokument tjetër të njehsuar me të sipas specifikave te aktiveve” 

Në  kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, ku në pikën 52 përcaktohet “Strukturat e nëpunësit zbatues para marrjes në 

dorëzim të dokumenteve nga personat me përgjegjësi materiale, kryejnë kontrollin paraprak të 

tyre. Ky kontroll përfshin kontrollin e rregullshmërisë së jashtme, kontrollin nga pikëpamja e 

zbatimit të ligjshmërisë dhe kontrollin e saktësisë së veprimeve aritmetike” 

Ndikimi/Efekti: 

-Krijon pamundësi të gjurmës së auditimit në lidhje me shpërndarjen më tej të këtyre aktiveve.  

-Lë shteg për menaxhim pa efektivitet të qarkullimit të aktiveve duke mos vërtetuar cilësinë e 

aktiveve të hyra dhe duke mos justifikuar mjaftueshëm aktivet e dala. 

Shkaku: 
-Mos zbatimi i kërkesave ligjore nga personat përgjegjës të magazinave 

-Mos kontrollimi siç duhet nga nëpunësi zbatues i fletë-hyrjeve dhe fletë-daljeve të dorëzuara 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

-Përgjegjësit materialë të magazinave të DPB-së, që janë përgjegjës për hyrjet dhe daljet në 

magazinë, në asnjë rast të mos qarkullojnë aktivet pa një plan shpërndarje të saktë dhe të detajuar; 

në të gjitha rastet kur aktivet nuk janë blerë, fletë-hyrjet për këto artikuj, në cdo rast të kenë 

bashkëlidhur shkresën e njësisë për transferimin e tyre dhe autorizimin për tërheqje malli të 

firmosur nga nëpunësi zbatues dhe nëpunësi autorizues; për aktivet e blera me fonde buxhetore, 

në cdo rast fletë-hyrjet të kenë bashkëlidhur aktin e marrjes në dorëzim të aktiveve 

- Nëpunësi Zbatues i DPB-së të forcojë sistemet e kontrollit duke verifkuar rregullshmërinë dhe 

plotësinë e fletë-hyrjeve dhe fletë-daljeve dhe dokumentacionit të tyre mbështetës, përpara se t’i 

pranojë ato dhe në asnjë rast të mos bëjë regjistrimet kontabël nëse dokumentacioni nuk është i 

plotë dhe në përputhje me kërkesat ligjore. 

Afati i zbatimit Menjëherë dhe në vazhdim 

 



 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Drejtorinë e Përgjithshme 

të Burgjeve 
 

103 

 

Titulli i gjetjes nr. 

5 

Nuk zbatohet Udhëzimi që përcakton procedurat e lëvizjes dhe marrjes në dorëzim për 

ushqimet e freskëta që shkojnë nga furnitori në IEVP dhe bëhen hyrje-dalje fiktive në 

magazinën e DPB-së 

Situata: 

Nga shqyrtimi i fletë-hyrjeve dhe fletë-daljeve të ushqimeve të freskëta, u konstatua se mallrat 

shkojnë nga furnitori në IEVP-të përkatëse dhe në magazinën e DPB-së bëhet hyrje dhe dalje 

fiktive për këto mallra. Në këtë rast, magazinieri i DPB-së bën hyrje në magazinën e tij një 

produkt për të cilin nuk vërteton dot as sasinë, as cilësinë dhe as marrjen në dorëzim në përputhje 

me kushtet e kontratës.  

Lidhur me këtë rast, sipas përcaktimeve të pikës 48 të Udhëzimit nr.30, Nëpunësi Autorizues i 

njësisë publike duhet të miratojë procedura të qarta të lëvizjes, të shoqëruara me përgjegjësitë 

respektive. Për sa më sipër, grupi i auditimit ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme një udhëzim 

apo rregullore të miratuar nga Nëpunësi Autorizues, që përcakton procedurat e lëvizjes dhe 

marrjes në dorëzim të produkteve të freskëta, por nga punonjësit e DPB nuk është vënë në 

dispozicion një dokument i tillë dhe është pohuar që nuk ekziston. Grupit të auditimit, i është 

vënë në dispozicion Udhëzimi nr. 666/2, datë 25.05.2020 ‘Për zbatimin e procedurave ligjore në 

furnizimin dhe marrjen në dorëzim të ushqimeve dhe të artikujeve të tjerë në IEVP’ me 

observacionet mbi projekt raportin,  dërguar nga DPB me datë 06.05.2021. Nga shqyrtimi i këtij 

udhëzimi rezulton se nuk është zbatuar plotësisht nga IEVP-të. Kjo pasi nga kontrolli i disa 

procedurave të marrjes në dorëzim të produkteve nga disa IEVP, ka rezultuar se dokumentacioni 

dhe procedura e specifikuar në udhëzim nuk është ndjekur. Gjithashtu, në pikën e fundit të këtij 

udhëzimi,  përcaktohet se ‘Për kontrollin dhe verifikimin e zbatimit të këtij udhëzimi në të gjithë 

Sistemin e Burgjeve, do të ngarkohet një komision i posaçëm i ngritur me Urdhër të Drejtorit të 

Përgjithshëm të Burgjeve’. Lidhur me këtë specifikim, grupit të auditimit nuk i është vënë në 

dispozicion asnjë urdhër i tillë si dhe as ndonjë raport inspektimi mbi këtë tematikë, edhe pse 

është kërkuar në mënyrë të vazhdueshme, çka tregon se kjo pikë nuk është zbatuar. 

Kriteri: 

Në  kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”,  

Në  kundërshtim me Udhëzimin nr. 666/2, datë 25.05.2020 ‘Për zbatimin e procedurave ligjore në 

furnizimin dhe marrjen në dorëzim të ushqimeve dhe të artikujeve të tjerë në IEVP’ 

Ndikimi/Efekti: 

Mungesa e zbatimit të këtij Udhëzimi mbart risqe për abuzime lidhur me sasinë dhe cilësinë e 

produkteve të furnizuara apo edhe kërkesave të tjera kontraktuale të dorëzimit të këtyre 

produkteve, me pasoja dëm ekonomik potencial në buxhetin e shtetit por edhe dëm në shëndetin e 

të burgosurve, të cilët konsumojnë këto ushqime. 

Shkaku: Mos zbatimi i kërkesave ligjore 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Nëpunësi Autorizues i DPB-së, të marrë të gjitha masat e nevojshme që punonjësit e IEVP-ve të 

njihen dhe të zbatojnë me rigorozitet kërkesat e Udhëzimit nr. 666/2, datë 25.05.2020 ‘Për 

zbatimin e procedurave ligjore në furnizimin dhe marrjen në dorëzim të ushqimeve dhe të 

artikujeve të tjerë në IEVP’. Gjithashtu, nëpunësi autorizues i DPB të ngrejë një grup të posaccëm 

për kontrollin e zbatimit të këtij udhëzimi në IEVP. 

Afati i zbatimit Menjëherë dhe në vazhdim 

 

Titulli i gjetjes nr. 

6 

Ambiente dhe kushte të papërshtatshme të mbajtjes së medikamenteve dhe materialeve 

mjekësore në DPB 

Situata: 

Nga një kontroll fizik në depon farmaceutike të DPB-së, rezultoi se ajo është në kushte aspak të 

përshtatshme, me lagështirë, me mungesë raftesh dhe me hapësirë të vogël. Medikamentet dhe 

paisjet mjekësore mbahenjo në përputhje me kërkesat e Urdhrit nr.660 të Ministrit të Shëndetësisë 

dhe Mbrojtjes Sociale “Për miratimin e rregullores mbi praktikat e ruajtjes dhe shpërndarjes së 

mirë të barnave”, duke riskuar seriozisht cilësinë dhe sigurinë e medikamenteve dhe rrjedhimisht 

edhe shëndetin e pacientëve. 

Gjithashtu, nga kontrolli fizik i kryer në magazinën e medikamenteve, u konstatuan medikamente 

të skaduara që në vitin 2019 por në inventarizimin e bërë në fund të vitit 2019 këto medikamente 

nuk janë identifikuar dhe deklaruar të skaduara dhe nuk janë përfshirë në listën e medikamenteve 

të propozuara për tu nxjerrë jashtë përdorimi, duke fryrë fiktivisht gjendjen e medikamenteve të 

mundshme për përdorim. Nga kjo rezulton se komisioni i inventarizimit nuk e ka kryer procesin 

në përputhje me kërkesën e pikës 76 të Udhëzimit, duke mos verifikuar skadencën në etiketat e 

medikamenteve dhe duke mos identifikuar medikamentet të cilat kanë skaduar dhe duhet të 

nxirren jashtë përdorimi. Po ashtu, edhenëpunësi zbatues i njësisë nuk ka hartuar saktë listën e 

medikamenteve që do të vlerësohen për tu nxjerrë jashtë përdorimi në bazë të afatit të tyre të 
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skadencës, në kundërshtim me kërkesën e pikës 102 të Udhëzimit nr.30 

Kriteri: 

Në  kundërshtim me Urdhrin nr.660 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për 

miratimin e rregullores mbi praktikat e ruajtjes dhe shpërndarjes së mirë të barnave”, ku në nenin 

5 pika 2 përcaktohet se “Zonat e magazinimit duhet të jenë të përshtatshme për të siguruar kushte 

të mira të ruajtjes. Në veçanti, ato duhet të jenë të pastra, brenda kufijve të temperaturës dhe 

lagështirës. Kushtet e ruajtjes duhet të sigurohen, kontrollohen, monitorohen sipas specifikimeve 

në etiketën e barit. Barnat nuk duhet të jenë në kontakt të drejtpërdrejtë me dyshemenë dhe muret 

e të kenë hapësirë të përshtatshme për të lejuar pastrimin dhe inspektimin 

Në  kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, ku në pikën 76 përcaktohet se “Inventarizimi bëhet, sipas rastit, me numërim, 

matje/peshim, verifikim etiketash/matjesh teknike, etj. të të gjitha objekteve që inventarizohen”. 

Në  kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, ku në pikën 102 përcaktohet se “Nëpunesi Zbatues i njësisë, në bazë të gjendjes 

faktike të aktiveve të rezultuar nga inventarizimi, normave të amortizimit, afatit të skadencës, vitit 

të vënies në punë, vlerës së shtuar ndër vite, mundësitë për riaftësimin e aktiveve në raport me 

kosto/ përfitimin për një veprim të tillë, informacionit zyrtar të marrë mbi dobishmërinë e 

aktiveve nga drejtuesit e programeve buxhetore dhe punonjësit e tjerë të njësisë, përcakton 

gjendjen e aktiveve dhe harton listën e atyre që do të vlerësohen. Lista nënshkruhet nga komisioni 

i vlerësimit dhe përgjegjësi material dhe hartohet në tre kopje, një nga të cilat qendron në arkiv”. 

Ndikimi/Efekti: 

-Mbajtja e medikamenteve në kushte të papërshtatshme dhe me lagështirë, riskon seriozisht 

cilësinë dhe sigurinë e medikamenteve dhe rrjedhimisht edhe shëndetin e pacientëve. 

-Mos identifikimi në kohë i medikamenteve të skaduara fryn fiktivisht gjendjen e medikamenteve 

të mundshme për përdorim dhe tregon menaxhim jo efektiv të tyre 

Shkaku: 

Gjithë sa më sipër tregon se kontrollet gjatë procesit të inventarizimit nuk kanë funksionuar dhe 

se NZ nuk i ka raportuar titullarit të DPB-së mbi zbatimin ose moszbatimin e sistemeve të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit, në përputhje ose jo me parimet e ligjshmërisë, të menaxhimit 

të shëndoshë financiar dhe të transparencës, përgjatë strukturave dhe veprimtarive në lidhje me 

këtë proces. 

Mungesë vullneti nga sektori i shëndetësisë dhe Titullari i institucionit për zhvendosje e depos 

farmaceutike në hapësira më të përshtatshme   

Mungesa e hapësirave  

Mos zbatimi i kërkesave ligjore nga komisioni i inventarizimit dhe nëpunësi zbatues lidhur me 

identifikimin e medikamenteve të skaduara 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Nëpunësi Autorizues i DPB-së, së bashku me sektorin e shëndetësisë, të marrë masa të 

menjëhershme për krijimin e kushteve dhe ambienteve të përshtatshme të depos farmaceutike në 

DPB 

Nëpunësi zbatues dhe sektori i shëndetësisë në DPB, të bëjnë identifikimin me përpikmëri të 

medikamenteve të skaduara dhe t’ia paraqesin komisionit përkatës për nxjerrje jashtë përdorimi 

Afati i zbatimit Menjëherë dhe në vazhdim 

 

Titulli i gjetjes nr. 

7 

Mos zbatimi i parimit FEFO dhe FIFO për daljen e medikamenteve nga depoja 

farmaceutike e DPB 

Situata: 

Në mënyrë që të minimizohet apo eleminohet sasia e medikamenteve të skaduara dhe ato të 

përdoren me efektivitet, magazina duhet të operojë sipas parimit FEFO ose FIFO. 

Nga shqyrtimi i medikamenteve të skaduara në vitin 2019,është analizuar rasti i medikamentit 

Prulan i cili ka sasinë më të madhe të skaduar në mënyrë që të kuptohet metoda e përdorur për 

qarkullimin e tij. Medikamenti Prulan në formatin ampulë ka hyrë në magazinënë shtator të vitit 

2017 me çmim 16.9 lekë. Nëse shohim gjendjen e këtij medikamenti para se të bëhej furnizimi 

me medikamente në korrik 2018, rezulton se ky medikament është gjendje nga viti i mëparshëm 

në sasinë 3,130 ampula. Nëpërmjet faturës nr.1 datë 24.07.2018 janë bërë hyrje në magazinën e 

medikamenteve 1,000 ampula Prulan me çmim 20 lekë.Nëse do të ndiqej parimi FIFO ose FEFO, 

fillimisht duhet të shpërndaheshin 3,130 ampulat e hyra në vitin 2017 dhe pas ezaurimit të kësaj 

sasie duhet të shpërndaheshin më pas 1,000 ampulat e hyra në vitin 2018. Për të vërtetuar këtë, u 

pa shpërndarja këtij medikamenti, nga ku rezulton se në muajin prill 2019, para se të bëhej 

furnizimi me medikamentet e vitit 2019, në magazinë kishte gjendje 2,330 ampula Prulan me 

çmim 16.9 të hyra në vitin 2017. Kjo do të thotë se nga korriku 2018- prill 2019 janë shpërndarë 

fillimisht 1,000 ampulat e hyra në vitin 2018 dhe më pas edhe 800 ampula të hyra në vitin 2017. 

Nga sa më sipër, mund të konkludojmë se medikamentet nuk qarkullojnë sipas parimit FEFO ose 
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FIFO. Mos përdorimi i kësaj metode për qarkullimin e medikamenteve sjell keqmenaxhim të 

medikamenteve të blera me fonde publike, dhe në këtë rast vlera 25,012 lekë e medikamentit 

Prulan të skaduar është dëm ekonomik, pasi ky medikament ka skaduar si pasojë e mosaplikimit 

të metodës FIFO, nga Sektori Shëndetësor në DPB 

Kriteri: 

Në  kundërshtim Urdhrin nr.660 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për miratimin 

e rregullores mbi praktikat e ruajtjes dhe shpërndarjes së mirë të barnave”, ku në nenin 5 pika 7 

përcaktohet se “Barnat duhet të ruhen në kushte që të sigurojnë garantimin e cilësisë së tyre dhe 

duhet të qarkullojnë sipas parimit: Bari që ka skadencë më të afërt del i pari (FEFO) dhe/ose bari i 

parë që ka hyrë në ambientet e ruajtjes është i pari që del jashtë (FIFO)”. 

Ndikimi/Efekti: 

Mos përdorimi i kësaj metode për qarkullimin e medikamenteve sjell keqmenaxhim të 

medikamenteve të blera me fonde publike, dhe në këtë rast vlera 25,012 lekë e medikamentit 

Prulan të skaduar është dëm ekonomik, pasi ky medikament ka skaduar si pasojë e mosaplikimit 

të metodës FIFO, nga Sektori Shëndetësor në DPB. 

Shkaku: 
Mos zbatimi i kërkesave ligjore nga sektori i shëndetësisë ne DPB dhe menaxhimi i 

medikamenteve pa efektivitet 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

1.Me qëllim menaxhimin sa më të mirë të skadencave të barnave, që përkthehet në menaxhim sa 

më të mirë të fondeve buxhetore të shpenzuara për to,Sektori i Shëndetësisë në DPB të marrë 

masa për të njoftuar IEVP-të dhe QSB-në që në cdo rast të zbatojnëparimin FEFO/FIFO lidhur 

me qarkullimin e gjithe medikamenteve. Në të gjitha rastet kur do të konstatohen se është vepruar 

ndryshe, vlerat e barnave të skaduara si pasojë e kësaj, do të kërkohen të arkëtohen në buxhetin e 

shtetit, direkt nga personat përgjgjës për menaxhimin e këtij procesi. 

Lidhur me sa më sipër, Sektori i Shëndetësisë të kryejë në mënyrë peiodike kontrolle mbi 

zbatimin e këtij parimi. 

2.Drejtori i Përgjithshëm i BDP-së të ngrejë një grup pune për analizimin e situatës dhe nxjerrjen 

e përgjegjësive me qëllim arkëtimin e  vlerës prej 25,012 lekësh dëm ekonomik. 

Afati i zbatimit Menjëherë dhe në vazhdim 

 

Titulli i gjetjes nr. 

8 

Marrja në dorëzim e medikamenteve në kundërshtim me kushtet e kontratës përsa i përket 

afatit të skadencës 

Situata: 

Në kontratën 4178/17, datë 29.06.2018 lidhur ndërmjet DPB dhe F, në specifikimet teknike të 

blerjes së medikamenteve përcaktohet se medikamentet duhet të kenë afat skadence jo më pak se 

1.5 vite nga momenti i pranimit në magazinën e DPB.Sipas marrëveshjes kontraktuale 2-vjeçare, 

furnizimi me medikamente për vitin 2018 është bërë në korrik 2018 ndërsa furnizimi për vitin 

2019 është bërë në prill  

Për marrjen në dorëzim të medikamenteve për vitin 2019, Titullari i DPB-së nëpërmjet Urdhrit nr. 

3192, datë 08.04.2019 ka ngritur komisionin e marrjes në dorëzim i cili përbëhej nga Znj. 

I(kryetare), Znj. E.(anëtare), Znj. Z. (anëtare), Znj. A (anëtare) dhe Znj. B (anëtare). Në kontratën 

4178/17, datë 29.06.2018 lidhur ndërmjet DPB dhe F, me afat 2 vjeçar, në specifikimet teknike të 

blerjes së medikamenteve përcaktohet se medikamentet duhet të kenë afat skadence jo më pak se 

1.5 vite nga momenti i pranimit në magazinën e DPB. Nga shqyrtimi i medikamenteve të 

skaduara në vitin 2019 dhe 2020 në depon farmaceutike të DPB-së, konstatohet se 4 medikamente 

për vitin 2019 (2 lloje Buscolamine, Prulan, Tetalgam) dhe 9 medikametnte për vitin 2020 (Acid 

folic, Adrenaline, Buscolamine, Durilak, Nacl 0.9%, Haloperidol, Ranitidine, 2 lloje Luminal) 

janë marrë në dorëzim në kundërshtim me kushtet e kontratës, me afat skadence më të vogël se 

1.5 vite dhe si rrjedhojë e këtij fakti kanë skaduar në depon farmaceutike të DPB-së. Vlera e 

medikamenteve në shumën totale prej 412,903 lekë, shpenzuar në kundërshtim me kushtet e 

kontratës përsa i përket afatit të skadencës, dhe si pasojë skadencës përpara përdorimit, ka 

shkaktuar dëm ekonomik në buxetin e shtetit konkretisht për vitin 2019 në vlerën 124,690 lekë 

dhe për vitin 2020 në vlerën 288,213 lekë.  

Ndërsa vlera e medikamenteve të blera në vitin 2019, të cilat janë marrë në dorëzim në 

kundërshtim me kushtet e kontratës, me afat skadence më të vogël se 1.5 vite, është 2,222,760 

lekë. Si rrjedhim vlera prej 2,222,760 lekë është menaxhuar pa efiçiencë, pa efektivitet dhe pa 

ekonomicitet, të financuara nga Buxheti i Shtetit. Gjithashtu,kjo vlerë është konstatuar vetëm për 

9 medikamentet të cilat kishin afat skadence në vitin 2020, por nëse do të shqyrtohej lista me 167 

medikamentet e blera në vitin 2019, lista e medikamenteve të marra në kundërshtim me kushtet e 

kontratës do të ishte më e madhe.  

Kriteri: 
Në  kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, ku në pikën 47 përcaktohet se “Në çdo rast komisioni mban një procesverbal në 
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të cilin detajon të dhënat e verifikuara dhe mospërputhjet me faturën dhe kushtet e kontratës, nuk 

i merr në dorëzim, por i mban në ruajtje në po ato kushte që mban aktivet e veta, dhe njofton 

shitësin për ti tërhequr duke përcaktuar dhe afatin kohor sipas rastit. 

Në  kundërshtim me specifikimet teknike të kontratës 4178/17, datë 29.06.2018 lidhur ndërmjet 

DPB dhe F. 

Ndikimi/Efekti: 

Marrja në dorëzim e medikamenteve në kundërshtim me kushtet e kontratës përsa i përket afatit të 

skadencës dhe si rrjedhojë e këtij fakti medikamentet kanë skaduar në depon farmaceutike të 

DPB-së, kjo ka shkaktuarështë dëm ekonomik për vitin 2019 në vlerën 124,690 lekë dhe për vitin 

2020 në vlerën 288,213 lekë,  pra në total  412,903 lekë. 

Vlera e medikamenteve të blera në vitin 2019, të cilat janë marrë në dorëzim në kundërshtim me 

kushtet e kontratës, me afat skadence më të vogël se 1.5 vite, është 2,222,760 lekë, vlerë e cila 

është menaxhuar pa efiçiencë, pa efektivitet dhe pa ekonomicitet. 

Shkaku: 
Mos zbatimi i kërkesave ligjore të përcaktuara në Udhëzimin nr. 30 

Mos zbatimi i specifikimeve të kontratës 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Me qëllim forcimin e kontrolleve për menaxhimin me efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve që 

lidhen me procesin e blerjes së medikamenteve në DPB, duhet që: 

-Titullari i DPB-së të mos pranojë në asnjë rast nënshkrimin e kontratës së medikamenteve, nëse 

lista e medikamenteve bashkëlidhur kontratës nuk ka të përcaktuar afatin e skadencës për çdo 

medikament. 

-Komisioni i marrjes në dorëzim të medikamenteve të verifikojë çdo medikament që merr në 

dorëzim nëse është në përputhje me kushtet e kontratës me fokus afatin e skadencës. Verifikimi 

duhet të bëhet tërësor dhe jo me kampionim. 

-Komisioni i marrjes në dorëzim të medikamenteve, duhet që në proces-verbalin e hartuar, të 

reflektojë të gjitha medikamentet që janë në kundërshtim me kushtet e kontratës duke specifikuar 

emërtimin e tyre për çdo medikament dhe arsyen se pse kundërshtohet të merret në dorëzim. Në 

asnjë rast proces verbali nuk mund të përmbajë fraza “...janë identifikuar disa medikamente të 

cilat do të zëvëndësohen... ” 

-Përgjegjësi material i magazinës së medikamenteve, në çdo rast që konstaton medikamente në 

magazinë me afat skadence më të ulët sesa specifikimet e kontratës, duhet të njoftojë menjëherë 

përgjegjësin e sektorit të shëndetësisë dhe Nëpunësin Autorizues.  

- Nga ana e DPB të merren masa për ndjekjen në rrugë ligjore për arkëtimin e dëmit ekonomik në 

shumën 412,903 lekë, si pasojë e skadencave të ilaceve për arsye të keqmenaxhimit të procesit të 

blerjes së tyre. 

Afati i zbatimit Menjëherë dhe në vazhdim 

 

Titulli i gjetjes nr. 

9 

Skadimi i medikamenteve në magazinat e IEVP-ve dhe QSB-së  

Situata: 

Nga shqyrtimi i medikamente të skaduara në 22 IEVP-të dhe Qendrën Spitalore të Burgjeve 

(QSB) gjatë vitit 2020, u konstatua se vlera e medikamenteve të skaduara është 1,863,910 lekë, 

vlerë e cila është dëm ekonomik. Nëse shihet data e hyrjes së këtyre medikamenteve në IEVP, 

rezulton se pothuajse të gjitha kanë hyrë në vitin 2019. Nga kjo rezulton se 10% e vlerës 

furnizimit me medikamente nga kontrata e vitit 2019, ka skaduar po në atë vit. Kjo vjen së pari 

nga pranimi i medikamenteve në kundërshtim me kushtet e kontratës përsa i përket afatit të 

skadencës, ku në specifikimet teknike të kontratës  përcaktohet se “medikamentet duhet të kenë 

afat skadence jo më pak se 1.5 vite nga momenti i pranimit në magazinën e DPB” dhe së dyti nga 

një proces planifikimi i pabazuar në nevoja konkrete.  

Nga shqyrtimi i listës me medikamente të skaduara në të gjitha IEVP-të, konstatohet se pothuajse 

në të gjitha IEVP-të, kanë skaduar medikamente në atë sasi që janë bërë hyrje, duke mos u 

përdorur asnjëhere, çfarë tregon se blerjet e këtyre medikamenteve janë të pambështetura në 

planifikime që burojnë nga nevoja konkrete.  

Konkretisht, rezultoi se: 

- Në IEVP-në Berat, të tre medikamentet e skaduara gjatë vitit 2020 kanë skaduar në po atë sasi 

që janë bërë hyrje gjatë vitit 2018 dhe 2019.  

- Në IEVP-në Mine Peza, nga 25 medikamente të skaduara, 7 prej tyre kanë skaduar në atë sasi që 

janë kërkuar.  

- Në IEVP-në Tepelenë, nga 18 medikamente të skaduara, 7 prej tyre kanë skaduar në atë sasi që 

janë kërkuar.  

Përveç kësaj, konstatohet se dhe pjesa tjetër e medikamenteve të skaduara (77 medikamente në 
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Qendrën Spitalore të Burgjeve dhe 181 medikamente në IEVP) është përdorur në sasi të vogël 

nëse bëjmë krahasimin mes sasisë së hyrë dhe sasisë së skaduar. 

- Konstatohet se gjatë vitit 2019, janë riblerë disa medikamente të cilat edhe pse të papërdorura 

dhe si pasojë të skaduara gjatë po këtij viti, porosia për të to ka ardhur në rritje. Konkretisht, 

medikamenti Buscolaminë ampulë, në vitin 2018 rezultoi të jetë blerë në sasinë 6,400 copë dhe 

nga këto, në vitin 2019 skaduar 3,620 copë, ose rreth 57% e sasisë së blerë. Konstatohet se në 

vitin 2019, ky medikament është blerë në sasinë 7,000 copë, pra më shumë se një vit më parë, 

edhe pse më shumë se gjysma e sasisë së blerë skadoi, duke vënë në dyshim nevojat reale për këtë 

artikull. Po ashtu, edhe nga sasia prej 7,000 copësh të blera në vitin 2019, skaduan 1,770 copë në 

vitin 2020. Kjo tregon mos planifikim të drejtë sipas nevojave për medikamente në vitin 2019 dhe 

përdorim të fondeve pa efiçencë dhe efektivitet në kundërshtim me kërkesat e ligjit Nr.10 296, 

datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 

-Në vijim konstatuam gjithashtu se, IEVP-të nuk raportojnë në sektorin e shëndetësisë në DPB 

çdo muaj lidhur me konsumin mujor, gjendjen dhe afatet e skadencave, duke mos zbatuar në këtë 

mënyrë urdhrin e titullarit. 

Sa më sipër, tregon se IEVP-të nuk bëjnë planifikim sipas nevojave reale për medikamente, duke 

ekspozuar vazhdimisht institucionit përballë riskut të shpërdorimit të fondet publike. Për sa më 

sipër konkludojmë se, vlera prej 1,863,910 lekë, e medikamenteve të skaduara është menaxhim pa 

efiçencë, efektivitet dhe ekonomicitet i fondeve publike.  

Kriteri: 

Në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”,  

Në kundërshtim me ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ku 

në nenin 8 pika 5 përcaktohet se “Drejtuesit e të gjitha niveleve të njësive të varësisë i japin 

llogari eprorit, sipas shkallës hierarkike, deri tek titullari i njësisë publike, dhe janë përgjegjës për 

realizimin e objektivave dhe zbatimin e përgjegjësive të caktuara nga titullari, duke menaxhuar 

fondet publike në mënyrë të ligjshme, me ekonomi, efektivitet dhe efiçencë”. 

Në kundërshtim me ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ku 

në nenin 17 pika 11 përcaktohet se  “Çdo punonjës, i cili gjatë kryerjes së punës apo në lidhje me 

zhvillimin e detyrave të tij, vëren fakte, të cilat lënë vend për mundësi të ekzistencës së 

parregullsive dhe mashtrimeve, informon menjëherë me shkrim eprorin e drejtpërdrejtë ose 

eprorin e një niveli më të lartë, apo, nëse ai e sheh të dobishme, njofton nëpunësin autorizues ose 

titullarin e njësisë publike ose direkt nëpunësin e parë autorizues apo njësinë e antikorrupsionit”. 

Ndikimi/Efekti: 

Rreth 10% e vlerës së kontratës ka skaduar, një pjesë në magazinën e DPB-së dhe pjesa tjetër në 

magazinat e IEVP-ve 

Vlera prej 1,863,910 lekë e medikamenteve të skaduara në magazinat e IEVP-ve dhe QSB-së 

është menaxhim pa efiçencë, efektivitet dhe ekonomicitet i fondeve publike 

Përdorimi i fondeve publike pa efiçencë dhe efektivitet, duke blerë medikamente jo në përputhje 

me nevojat reale, të cilat skadojnë gjendje në magazina 

Shkaku: 

Pranimi i medikamenteve në kundërshtim me kushtet e kontratës përsa i përket afatit të skadencës 

Mos planifikimi i duhur sipas nevojave reale për medikamente 

Mos zbatimi i Urdhrit të Titullarit për raportim periodik pranë sektorit të shëndetësisë në DPB 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

1.Në të gjitha rastet e ngjashmet për blerje medikamentesh, në mënyrë që risqet të mbahen brenda 

kufijve të pranueshëm, në vijim: 

-Të tregohet kujdes nga njësitë shpenzuese, në planifikimin e nevojave duke argumentuar rast pas 

rasti limitet e propozuara;  

- Sektori i Shëndetësisë në DPB të ndjekë me kujdes dhe monitorojë periodikisht aktivitetin e 

IEVP-ve dhe Qendrës Spitalore të Burgjeve në lidhje me medikamentet e konsumuara, ato 

gjendje, afër skadencës dhe të skaduara dhe të njoftojë menjëherë Titullarin e institucionit në 

rastet kur nuk dërgohet informacioni i kërkuar. 

-  Titullari i institucionit të marrë masa ndaj personave përgjegjës të sektorit shëndetësor në IEVP 

dhe QSB të cilët nuk kanë zbatuar urdhrin për raportimet mujore Sektorin e Shëndetësisë në DPB 

lidhur lidhur me me konsumin mujor, gjendjen dhe afatet e skadencave te medikamenteve. 

- Titullari i institucionit të ketë në vëmendje planifikimin e auditimeve tematike apo inspektimeve 

në IEVP dhe QSB, lidhur me menaxhimin e medikamenteve. 

2.Drejtori i Përgjithshëm i DPB-së të ngrejë një grup pune për analizimin e situatës dhe nxjerrjen 

e përgjegjësive me qëllim arkëtimin e  vlerës prej 1,863,910 lekësh dëm ekonomik. 

Afati i zbatimit Menjëherë dhe në vazhdim 
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Titulli i gjetjes nr. 

10 

Mos tërheqja nga operatori ekonomik e medikamentit Ranitidinë në depon farmaceutike të 

DPB 

Situata: 

Një problematikë tjetër e konstatuar në magazinën e medikamenteve, është prania e medikamentit 

Ranitidinë. Ky medikament, sipas njoftimit të bërë nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe 

Pajisjeve Mjekësore (AKBPM) në 25.09.2019, nuk duhet të përdoret pasi sipas njoftimeve të 

FDA dhe EMA, përmban elementë kancerogjenë dhe nga AKBPM është kërkuar tërheqja e këtij 

medikamenti nga të gjitha institucioneve shëndetësore. Edhe pse sa më sipër,  DPB dhe kompania 

furnitore F, nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim për tërheqjen e këtij medikamenti nga tregu. 

Konstatohet se në fund të vitit 2019, gjendja në magazinë e Ranitidinës ishte 6,250 copë, (5600 

tableta me çmim 4.65 lekë dhe 1650 ampula me çmim 20 lekë), në vlerë totale 62,340 lekë. 

Ndërkohë, gjendja e skaduar në magazinë në dhjetor 2020 rezulton të jetë 1,100 copë. Ky 

medikament kancerogjen jo vetëm që nuk është tërhequr nga tregu nga furnitori, por sasia prej 

5,150 copë është shpërndarë dhe përdorur në IEVP, duke rrezikuar jetën e të burgosurve. Vlera 

62,340 lekë është dëm ekonomik, pasi Ranitidina duhet të ishte kthyer te furnitori dhe duhet të 

ishte bërë rimbursimi. 

Kriteri: 

Në kundërshtim Urdhrin nr.660 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për miratimin 

e rregullores mbi praktikat e ruajtjes dhe shpërndarjes së mirë të barnave”, ku në nenin 10 pika 

4përcaktohet se “Duhet të merren masa për tu siguruar që barnat e tërhequra nga tregu të mos 

përdoren. Ato duhet të ruhen veçmas nga barnat e tjera, ndërsa pritet që të shkatërrohen ose që të 

kthehen tek tregtuesi me shumicë ose prodhuesi” 

Ndikimi/Efekti: 
Vlera 62,340 lekë është dëm ekonomik, pasi Ranitidina duhet të ishte kthyer te furnitori dhe duhet 

të ishte bërë rimbursimi. 

Shkaku: 

Mos zbatimi i akteve ligjore mbi tërheqjen e sasisë në magazinëtë medikamentit Ranitidinë nga 

operatori ekonomik F 

Neglizhenca e sektorit të shëndetësisë për të njoftuar furnitorin mbi tërheqjen e këtij medikamenti 

dhe kthimin e rimbursimit. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

1.DPB të marr masa të menjëhershme për ndërprerjen e përdorimit të medikamentit Ranitidinë, i 

cili raportohet nga FDA, EMA dhe më pas edhe AKBPM, të përmbajë elementë kancerogjenë.  

2.Drejtori i Përgjithshëm i BDP-së të ngrejë një grup pune për analizimin e situatës dhe nxjerrjen 

e përgjegjësive me qëllim arkëtimin e  vlerës prej 62,340 lekësh dëm ekonomik. 

Afati i zbatimit Menjëherë dhe në vazhdim 

 

Titulli i gjetjes nr. 

11 

Diferenca mes inventarit fizik dhe atij kontabël 

Situata: 

Nga krahasimi i gjendjes së inventarit gjeneruar nga procesi i inventarizimit, me regjistrimin në 

bilancin kontabël, u konstatua se ka diferenca, konkretisht për llogarinë 218 “inventar ekonomik”, 

rezultoi një diferencë prej 15,877,678 lekë më shumë në bilancin kontabël krahasuar më inventarin 

fizik. Lidhur me këtë diferencë, DPB shpjegoi se në tabelat e inventarit të fundvitit nuk është 

pasqyruar sasia sipas fletë hyrjes nr. 131 datë 31.12.2019 për furnizimin me artikullin “mish” për 

muajin Dhjetor në shumën 11,907,720 dhe fletë hyrja nr.132 datë 31.12.2019 për furnizimin me 

artikullin “bukë” për muajin Dhjetor në shumën 6,179,620. Nga vlera totale e të dy faturave 

(18,087,340 lekë) është bërë dalje në disa IEVP (IEVP Fushë-Krujë fletë dalje nr.212 datë 

31.12.2019 në vlerë 1,205,056 lekë dhe IEVP Peqin fletë dalje nr. 213 datë 31.12.2019 në vlerë 

1,004,400 lekë) për të cilat është mbyllur rregjistrimi në kontabilitet i llogarise 450 (Marëdhënie 

me institucionet e varësisë) dhe vlera e mbetur (15,877,884 lekë) rezulton të jetë mbyllur në 

muajin Janar të vitit 2020. Nga sa më sipër, kjo diferencë, lidhur me faturat e ushqimeve të 

freskëta, duhet t’i  përkasë llogarisë 312 dhe jo llogarisë 218. Nga krahasimi mes inventarit fizik 

me inventarin kontabël mbi llogarinë 312, rezulton se nuk ka diferenca, që nisur nga shpjegimi i 

mësipërm, duhet që diferencat të rezultonin në këtë llogari dhe jo në llogarinë Kjo nënkupton, që 

përveç gabimit në mospërfshirjen në inventarin fizik të faturave të sipër përmendura, janë bërë 

gabime edhe në akordimin e vlerave përkatëse midis llogarisë 218 dhe 312.  

Kriteri: 
Në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik” pika 85 mbi përgjegjësitë e komisionit të inventarizimit. 

Ndikimi/Efekti: Pasaktësi në paraqitjen e bilancit kontabël të vitit 2019 si dhe mundësi për abuzime 

Shkaku: 
Mos kryerja me saktësi e procesit të inventarizimit nga komisioni i inventarizimit 

Mungesa e kontrollit nga nëpunësi zbatues 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: - Nëpunësi zbatues të marrë masat për të rregulluar diferencën në bilancin kontabël  
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- Nëpunësi zbatues duhet të kontrollojë rezultatet e inventarit fizik me regjistrimet e kryera në 

bilancin kontabël në mënyrë që të shmangë gabimet dhe pasaktësitë 

Afati i zbatimit Menjëherë dhe në vazhdim 

 

Titulli i gjetjes nr. 

12 

Përcaktimi i kryetarit të komisionit të vlerësimit në kundërshtim me kërkesat e Udhëzimit 

nr.30  

Situata: 

Titullari i DPB nëpërmjet Urdhrit nr. prot. 9313, datë 17.09.2020, ka ngritur komisionin e 

vlerësimit të materialeve të propozuara për nxjerrje jashtë përdorimit. Në Udhëzimin nr. 30, datë 

26.12.2011, pika 9, përcaktohet se “Kryetar i komisionit të vlerësimit është  Nëpunësi Zbatues i 

njësisë”, ndërkohë, i caktuar kryetar i komisionit, është specialist në sektorin e financës dhe nuk 

është Nëpunësi Zbatues i DPB, kjo në kundërshtim me kërkesën e pikës 83 të Udhëzimit nr. 30. 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, konstatohet se procesi i vlerësimit të artikujve për tu 

nxjerrë jashtë përdorimi është kryer duke u bazuar vetëm në verifikimin fizik të tyre, duke mos 

marrë në konsideratë kërkesat e pikës 95 të Udhëzimit nr.30, ku thuhet se vlerësimi i aktiveve 

bëhet mbi bazën e të dhënave kontabël për vitin e vënies në punë të aktiveve, kohën e përdorimit, 

vlerën fillestare, vlerën e mbetur, vlerën e rivënies dhe mbajtjes në punë dhe vlerësimin kosto-

përfitim, çfarë vë në dyshim saktësinë dhe plotësinë e këtij procesi dhe akoma më tepër 

përmbushjen e detyrimit që kanë njësitë shpenzuese (DPB në këtë rast) për marrjen e masave të 

nevojshme për dokumentimin, mbrojtjen, qarkullimin dhe nxjerrjen nga përdorimi të aktiveve, me 

qëllim menaxhimin me efektivitet dhe ruajtjen e tyre nga dëmtimi dhe keqpërdorimi. 

Kriteri: 

Në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, ku në pikën 83 përcaktohet se“Para fillimit të inventarit fiksohet numri rendor i 

fletë hyrjes dhe fletë daljeve nëpërmjet një proces verbali të mbajtur midis përgjegjësit material 

dhe komisionit të inventarizimit dhe bëhet mbyllja dhe dyllosja e magazinës” 

Në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, ku në pikën 105 përcaktohet se “Proçesverbali hartohet në tre kopje dhe 

nënshkruhet nga përgjegjësi material dhe komisioni i vlerësimit. Proçesverbali miratohet nga 

titullari i njësisë publike.” 

Në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, ku në pikën 95 përcaktohet se “procesi i vlerësimit kryhet gjatë ose pas proçesit të 

inventarizimit dhe bëhet mbi bazën e të dhënave kontabël për vitin e vënies në punë të aktiveve, 

kohën e përdorimit, vlerën fillestare, vlerën e mbetur, vlerën e rivënies dhe mbajtjes në punë dhe 

vlerësimin kosto-përfitim.  

Ndikimi/Efekti: 
Mos marrja në konsideratë e të dhënave kontabël për aktivet e vlerësuara, por vetëm vlerësimi 

fizik i tyre, krijon hapësira për gabime dhe parregullsi. 

Shkaku: 

-Mos zbatimi i kërkesave ligjore nga Nëpunësi Autorizues i DPB në përcaktimin e kryetarit të 

komisionit të vlerësimit 

-Mos zbatimi i kërkesave ligjore nga komisioni i vlerësimit  

-Mungesa e një regjistri të plotë aktivesh 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

-Titullari i institucionit të marrë masa që në të gjitha rastet të përcaktojë kryetarin e komisionit të 

vlerësimit në përputhje me kërkesat e Udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011. 

-Titullari i institucionit dhe Nëpunësi Zbatues i DPB-së të marrin të gjitha masat e nevojshme për 

të garantuar një proces efektiv vlerësimi të aktiveve dhe në përputhje me kërkesat ligjore.  

-Komisioni i vlerësimit të kryejë procesin e vlerësimit duke marrë në konsideratë edhe vitin e 

vënies në punë të aktiveve, kohën e përdorimit, vlerën fillestare, vlerën e mbetur, vlerën e rivënies 

dhe mbajtjes në punë dhe vlerësimin kosto-përfitim, krahas vlerësimit fizik të tyre 

Afati i zbatimit Menjëherë dhe në vazhdim 

 

Titulli i gjetjes nr. 

13 

Mungesa e një regjistri të plotë aktivesh 

Situata: 

DPB nuk disponon një regjistër të plotë aktivesh me formatin dhe elementët e kërkuar, sikurse 

përcaktohet në pikën 26 dhe 29 të Udhëzimit nr.30. Për efekt të llogaritjes së amortizimit, 

Institucioni disponon një databazë në të cilën përshkruhet aktivi, data e hyrjes (vetëm për aktivet pas 

vitit 2009), çmimi, sasia, vlera fillestare, amortizimi dhe vlera e mbetur. Por kjo databazë përmban 

vetëm disa kategori të magazinave, konkretisht: paisje ofiçine, ndërtesa, mjete transporti dhe 

inventari ekonomik. Për pjesën tjetër të kategorive të magazinave nuk ka asnjë të dhënë. 

Kriteri: 
Në  kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, ku në pikën 26 dhe 29 përcaktohet se  “çdo njësi publike duhet të krijojë dhe të 
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përditësojë një regjistër kontabël të të gjitha aktiveve që zotëron apo ka në administrim, përfshi dhe 

pronat publike nga të cilat siguron të ardhura. Formati i rregjistrit të aktiveve hartohet në varësi të 

llojit të tyre afatgjatë apo afatshkurtër si dhe grupit përkatës brenda llojit. Kërkesat minimale që 

duhet të përmbajë rregjistri i aktiveve në varësi të llojit, përfshijnë: datën e hyrjes ose marrjes në 

dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, datën e skadencës, 

vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, 

personin pergjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën 

e akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, daten e daljes nga pronësia. 

Ndikimi/Efekti: 

Mungesa e një regjistri të plotë aktivesh sjell problematika në kryerjen e një procesi të saktë 

inventarizimi dhe vlerësimi aktivesh, për shkak të mungesës së informacionit mbi amortizimin e 

akumuluar, vlerën e tyre dhe kostot nëse mbahen apo nxirren jashtë përdorimi. 

Shkaku: 
-Mos zbatimi i kërkesave ligjore nga Nëpunësi Zbatues i DPB 

-Mos përcaktimi i datës së hyrjes për aktivet para vitit 2009 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Nëpunësi Zbatues i DPB-së të marrë të gjitha masat që të krijojë një regjistër të plotë për të gjitha 

aktivet që ka në zotërim Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Ky regjistër të përmbajë të gjithë 

elementët e kërkuar në Udhëzimin nr.30. 

Afati i zbatimit Menjëherë dhe në vazhdim 

 

Titulli i gjetjes nr. 

14 

Mosregjistrimi i godinës aktuale të DPB-së në ZVRPP 

Situata: 

Godina aktuale e DPB-së ka kaluar në pronësi të saj në fund të vitit 2018 nëpërmjet VKM nr.682, 

datë 14.11.2018. Konstatohet se edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 vite, kjo pronë ende nuk është 

regjistruar në ZVRPP, kjo në kundërshtim ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”   

Kriteri: 

Në kundërshtim me ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” ku në nenin 24 

në përcaktohet se “Regjistrimi fillestar i çdo pasurie të paluajtshme përfshin pasqyrimin e saj në 

hartën kadastrale dhe përgatitjen e një kartele, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe me 

dispozitat e çdo akti, që përcakton pronësinë ose të drejta të tjera reale që ekzistojnë për pasuritë e 

paluajtshme”. 

Në kundërshtim me ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” ku në nenin 38 

në përcaktohet se “Çdo akt, që sjell ndryshime dhe ose përfitim të të drejtave të pronësisë, duhet të 

regjistrohet. Çdo person, mbajtës i titullit të pronësisë apo i një të drejte reale nëpërmjet një akti ku 

këto të drejta përmbahen, duhet të paraqesë një kërkesë për regjistrimin e aktit brenda 30 ditëve nga 

koha e realizimit të tij 

Në kundërshtim me ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” ku në nenin 39 

në përcaktohet se “Nëse një kërkesë për regjistrim, sipas nenit 38 të këtij ligji, paraqitet më vonë se 

30 ditë nga data e realizimit të tij, përveç tarifës së regjistrimit, për çdo ditë vonesë, që ka kaluar nga 

kjo datë, paguhet kamatëvonesë, e barabartë me 10 për qind të tarifës së regjistrimit, por jo më 

shumë se 300,000 lekë 

Ndikimi/Efekti: 

Mos regjistrimi në kohë i kësaj godine ka ardhur si pasojë e neglizhencës së personave përgjegjës. 

Vlera prej 300,000 lekësh e cila do të paguhet kamatvonesa në momentin që do të bëhet regjistrimi i 

pronës, është menaxhim pa efektivitet, efiçencë dhe ekonomicitet i fondeve publike. 

Shkaku: Mos zbatimi i kërkesave ligjore  

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 
Titullari i institucionit të marrë masa të menjëhershme për të kryer regjistrimin e godinës aktuale të 

DPB-së në ZVRPP në zbatim të kërkesave ligjore 

Afati i zbatimit Menjëherë  

 

 

III. 5. AUDITIMI I LLOGARIVE VJETORE TË ADMINISTRATËS SË INSTITUCIONIT 

Pasqyrat financiare të DPB (aparati): 

Pasqyrat financiare të vitit ushtrimor 2019 të DPB, janë hartuar nga znj. A, me detyrë Përgjegjës i 

Sektorit të Financës. 

Këto pasqyra i janë dërguar me Degës së Thesarit Tiranë me shkresën e Drejtorit të Përgjithshëm 

z. A nr. 1514/8 prot., datë 27.02.2020. 

Sipas pasqyrave financiare të miratuara, Pasqyra e Pozicionit Financiar, paraqitet si më poshtë 
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vijon: 
        në lekë 

Nr. Llogaria E M Ë R T I M I  Vlera 

1 A A K T I V E T  1,146,247,888 

2   I.Aktivet Afat shkurtra 457,896,798 

3   1.Mjete monetare dhe ekujvalent te tyre 92,541,903 

6 520 Disponibilitete ne Thesar 90,182,703 

8 532 Vlera te tjera 2,359,200 

11   2.Gjendje Inventari qarkullues 203,955,655 

12 31 Materiale 201,628,889 

13 32 Inventar I imet 2,326,766 

21   3.Llogari te Arketushme 161,399,240 

32 468 Debitore te ndryshem 28,913,525 

33 4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 132,485,715 

36   4.Te tjera aktive afatshkurtra 0 

42   II.Aktivet Afat gjata 688,351,090 

43 20 1.Aktive Afatgjata jo materiale  79,414,806 

45 202 Studime dhe kerkime 79,414,806 

47 21 2.Aktive Afatgjata materiale  567,978,580 

50 212 Ndertesa e Konstruksione 382,383,527 

51 213 Rruge, rrjete, vepra ujore 6,753,717 

52 214 Iinstalime teknike, makineri e paisje 115,942,051 

53 215 Mjete Transporti 37,383,230 

56 218 Inventar ekonomik 25,516,055 

59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 0 

62   4.Investime 40,957,704 

64 231-232 
Per Aktive Afatgjata materiale (investimet per IEVP-

te) 
40,957,704 

65 B PASIVET (DETYRIMET) 253,939,044 

66   I.Pasivet Afat shkurtra 253,939,044 

67   1. Llogari te Pagushme 253,939,044 

68 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 115,959,640 

69 42 Detyrime ndaj personelit 10,805,329 

72 431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 1,085,293 

75 435 Sigurime Shoqerore 3,802,319 

76 436 Sigurime Shendetsore 471,999 

80 464 Det.per tu paguar per bl.letrave me vlere 2,359,200 

81 466 Kreditore per mjete ne ruajtje 90,182,703 

82 467 Kreditore te ndryshem 359,036 

83 4341 Operacione me shtetin(detyrime) 28,913,525 

85   2.Te tjera pasive afatshkurtra 0 

91   II.Pasivet Afat Gjata 0 

96 C  AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 892,308,844 

97 D  FONDI I KONSOLIDUAR: 892,308,844 

98 101 Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti i akumuluar 851,351,140 
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103 105 Teprica e Granteve kapitale Të Brendshmne  40,957,704 

108 E TOTALI I PASIVEVE (B+C) 1,146,247,888 

 

Ndërsa Pasqyra e Performancës Financiare, paraqitet si më poshtë vijon: 
          në lekë 

Nr. Llogaria PËRSHKRIMI VLERA 

1 A TE ARDHURAT  1,161,962,455 

2 70 I.TE ARDHURAT NGA TAKSAT E TATIMET 0 

3 700 1.Tatimi mbi te Ardhurat  0 

8 702 2.Tatimi mbi Pasurine 0 

12 703 3.Tatime mbi mallrat e sherbimet brenda vendit 0 

18 704 4.Takse mbi tregtine dhe transaksionet nderkombtare 0 

26 75 II.KONTRIBUTE SIGURIME SHOQERORE E SHENDETESORE 0 

34 71 III.TE ARDHURA JO TATIMORE 40,910 

35 710 1.Nga ndermarrjet dhe pronesia 0 

39 711 2.Sherbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare 40,910 

41 7111 Te ardhura sekondare e pagesa sherbimesh  40,910 

47 719 3.Te tjera te ardhura jo tatimore 0 

48 76 IV.TE ARDHURA FINANCIARE 0 

53 72 V.GRANTE KORENTE 1,102,839,148 

54 720 1.Grant korent I Brendshem  1,102,839,148 

55 7200 Nga Buxheti per NJQP(Qendrore) 967,005,343 

57 7202 Nga Buxheti per pagesa te posacme te ISSH 3,389,000 

60 7205 Financim shtese per te ardhurat e krijuara brenda sistemit -40,910 

61 7206 Financim I pritshe nga buxheti  132,485,715 

64 721 2.Grant korent I Huaj  0 

67   VI.TE ARDHURA TE TJERA 0 

73 73 VII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT TE PRODUKTEVE 59,082,397 

74 B SHPENZIMET 1,161,962,455 

75 600 I.PAGAT DHE PERFITIMET E PUNONJSEVE  176,934,219 

76 6001 Paga, personel I perhershem  176,934,219 

80 601 II.KONTRIBUTE TE SIGURIMEVE  28,703,937 

81 6010 Kontributi I Sigurimeve Shoqerore 28,703,937 

83 602 III.BLERJE MALLRA E SHERBIME 893,852,902 

85 6020 Materiale zyre e te pergjitheshme 18,040,291 

86 6021 Materiale dhe sherbime speciale 639,244,238 

87 6022 Sherbime nga te trete 13,319,353 

88 6023 Shpenzime transporti 88,142,891 

89 6024 Shpenzime udhetimi 13,326,856 

90 6025 Shpenzime per mirembajtje te zakonshme 31,062,851 

91 6026 Shpenzime per qeramarrje 3,526,040 

92 6027 Shpenzime per detyrime per kompesime legale 86,813,501 

94 6029 Shpenzime te tjera operative  376,881 

95 603 IV.SUBVECIONE 0 

101   V.TRANSFERIME KORENTE 3,389,000 
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102 604 1.Transferime korente te brendshme  0 

103 6040 Transferime korente tek nivele tjera te Qeverise 0 

107 605 2.Transferime korente me jashte 0 

112 606 3.Transferime per Buxhetet familjare e Individe 3,389,000 

113 6060 Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH 3,389,000 

115   VI.SHPENZIME FINANCIARE  0 

116 65 1.Shpenzime Financiare te brendshme  0 

121 66 2.Shpenzime Financiare te jashtme  0 

125   VII.KUOTA AMORTIZIMI DHE SHUMA TE PARASHIKUARA 0 

130 63 VIII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT 59,082,397 

131   IX.SHPENZIME TE TJERA 0 

132 85 TEPRICA OSE DEFICITI I PERIUDHËS 0 

 

Nga auditimi i zërave të llogarive të Pasqyrave Financiare të vitit ushtrimor 2019, konstatohet si 

më poshtë vijon: 

DPB konstatohet se për regjistrimet kontabël përdor programin “Microsoft Excel”. Programi 

“Microsoft Excel” me të cilin operon DBP, nuk të ndalon mundësinë e ndryshimit të veprimeve 

kontabël të periudhave të mëparshme, në kundërshtim me Ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare”, neni 3, pika 15, e cila përcakton se: 
“Bartës informatik” është çdo dokument kontabël i autorizuar nga organet përkatëse, i shkruar në mjete 

kompjuterike, sipas programeve informatike të pamanipulueshme dhe të printueshme në çdo kohë. 

 

Pasqyrat Financiare të vitit ushtrimor 2019, janë nënshkruar vetëm nga znj. A me detyrë 

Përgjegjëse e Sektorit të Financës për periudhën objekt auditimi, në cilësinë e personit përgjegjës 

për hartimin e pasqyrave financiare. PF e vitit ushtrimor 2019, nuk janë nënshkruar nga Drejtori i 

Përgjithshëm i DPB z. A, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të DPB, në kundërshtim me ligjin nr. 

25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 23, pika 3, e cila përcakton se: 
3. Pasqyrat financiare nënshkruhen nga përfaqësuesi ligjor i njësisë ekonomike dhe personi përgjegjës 

për hartimin e pasqyrave financiare. 

 

Në lidhje me llogarinë “212 Ndërtesa e Konstruksione” me vlerë 303,020,916 lekë, me shkresën 

nr. 8736, datë 23.10.2019, i është kërkuar Ministrisë së Drejtësisë (MD) miratimi për shkarkimin 

nga kontabiliteti të kësaj vlere. Kjo për arsye se këtë ndërtesë të cilën DPB e kishte në përdorim, 

ishte nën administrimin e Ministrisë së Brendshme. Me shkresën nr. 7210/1, datë 14.11.2019, 

protokolluar në DPB me nr. 8736/1, datë 18.11.2019, MD ndër të tjera thekson se: “...nga ana e 

institucionit tuaj, duhet të merren masat për evidentimin me saktësi të aktiveve që janë pasqyruar 

në kontabilitet, në inventarizimin fizik të kryer në fund të vitit 2018 dhe rakordimin për çdo 

element përbërës të tyre, për të qartësuar mospërputhjet në vlerën e çdo aktivi”. 

Sipas shënimeve të PF, këtë ndërtesë DPB e kishte në përdorim, por nën administrimin e 

Ministrisë së Brendshme. Sipas Ministrisë së Brendshme, kjo ndërtesë nuk është në pronësi të saj. 

Në lidhje me këtë ndërtesë në vlerën 303,020,916 lekë, edhe pse pranohet nga vetë institucioni (si 

në shkresat drejtuar Ministrisë së Drejtësisë dhe në relacionin e PF së vitit 2019) që një godinë e 

tillë nuk është në pronësi apo administrim të DPB, fakt i evidentuar dhe nga auditimi i mëparshëm 

i KLSH-së, sërish është paraqitur në PF e vitit 2019, në kundërshtim me ligjin nr. 25/2018 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, nenet 6, 7 dhe 15, të cilat përcaktojnë se: 
Neni 6 

Të gjitha njësitë ekonomike, subjekt i këtij ligji, e organizojnë mbajtjen e kontabilitetit dhe raportimin financiar mbi 

bazën e parimeve dhe metodave që përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit ose Bordi i Standardeve 

Ndërkombëtare të Kontabilitetit, në varësi të standardeve kontabël të aplikueshme. 
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Neni 7 

1. Regjistrimet kontabël justifikohen me dokumentet kontabël, në formë dokumentare ose informatike, që sigurojnë 

besueshmërinë e tyre. Dokumenti kontabël mbahet si provë dokumentare gjatë gjithë periudhës kohore të përcaktuar 

në nenin 8 të këtij ligji. 

2. Për çdo regjistrim kontabël duhet të shkruhet origjina, natyra, data dhe përmbajtja e veprimit ose e ngjarjes 

ekonomike. 

Neni 15 

1. Njësitë ekonomike, subjekt i këtij ligji, duhet të kontrollojnë, të paktën një herë gjatë periudhës raportuese, 

ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve, të detyrimeve dhe të kapitaleve të veta, nëpërmjet inventarizimit të këtyre 

elementeve dhe dokumenteve kontabël përkatëse në përputhje me rregulloren e inventarizimit të hartuar nga 

Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit. 

2. Organi i drejtimit të njësisë ekonomike mban përgjegjësi për procedurat e ndjekura për inventarizimin e aktiveve 

dhe detyrimeve, me qëllim paraqitjen me vërtetësi dhe besueshmëri të elementeve të aktivit dhe detyrimeve në 

pasqyrat financiare. 

 

Në lidhje me llogarinë “213 Rrugë, rrjet, vepra ujore” me vlerë 6,753,717 lekë, përbën një vlerë të 

mbartur nga viti 2005 pa analizë, për të cilën DPB nuk ka informacion mbi natyrën dhe origjinën e 

kësaj vlere, në kundërshtim me ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 

7, i cili përcakton se: 
1. Regjistrimet kontabël justifikohen me dokumentet kontabël, në formë dokumentare ose informatike, që sigurojnë 

besueshmërinë e tyre. Dokumenti kontabël mbahet si provë dokumentare gjatë gjithë periudhës kohore të përcaktuar 

në nenin 8 të këtij ligji. 

2. Për çdo regjistrim kontabël duhet të shkruhet origjina, natyra, data dhe përmbajtja e veprimit ose e ngjarjes 

ekonomike. 

 

Në lidhje me llogarinë “202 Studime dhe kërkime” në vlerën 79,414,806 lekë, e cila përbëhet 

nga: 

 

-Vlera 16,819,200 lekë, përbën pagesa për Studim-Projektim për IEVP “Jordan Misja”, 

institucion i cili harton pasqyra financiare individuale, e për pasojë kjo vlerë nuk duhej paraqitur 

në PF e DPB por duhet transferuar të PF e IEVP “Jordan Misja”. 

-Vlera 33,890,000 leke, përbën një pagesë për Studim-Projektim për ndërtimin e Spitalit 

Psikiatrik në Mëzez, e paguar në vitin 2016. 

-Për vlerën e mbetur prej 28,705,606 lekë, e cila është e mbartur nga viti 2005, DPB nuk disponon 

informacion dhe dokumentacion mbi natyrën dhe origjinën e kësaj vlere. 

Paraqitja e vlerave 16,819,200 lekë që i përket Studim-Projektim për IEVP “Jordan Misja” dhe 

28,705,606 lekë për të cilën DBP nuk ka informacion mbi natyrën dhe origjinën e këtyre vlerave, 

është kryer në kundërshtim me ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 

7, i cili përcakton se: 

1. Regjistrimet kontabël justifikohen me dokumentet kontabël, në formë dokumentare ose informatike, që sigurojnë 

besueshmërinë e tyre. Dokumenti kontabël mbahet si provë dokumentare gjatë gjithë periudhës kohore të përcaktuar 

në nenin 8 të këtij ligji. 

2. Për çdo regjistrim kontabël duhet të shkruhet origjina, natyra, data dhe përmbajtja e veprimit ose e ngjarjes 

ekonomike. 

 

Në lidhje me llogarinë “218 Inventar Ekonomik” me vlerë 25,516,055 lekë, konstatohet se në 

përfundim të procesit të inventarizimit, nga grupet e inventarizimit, vlera për llogarinë “218 

Inventar Ekonomik” është 19,243,915 lekë, me një diferencë prej 6,272,140 lekë më pak
7
, por 

sërish është paraqitur e plotë në PF, në kundërshtim me ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, neni 15, i cili përcakton se: 
1. Njësitë ekonomike, subjekt i këtij ligji, duhet të kontrollojnë, të paktën një herë gjatë periudhës raportuese, 

ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve, të detyrimeve dhe të kapitaleve të veta, nëpërmjet inventarizimit të këtyre 

                                                      
7
 Trajtuar më hollësisht në auditimin e pikës “Inventarizimi i pronës shtetërore”. 
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elementeve dhe dokumenteve kontabël përkatëse në përputhje me rregulloren e inventarizimit të hartuar nga 

Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit. 

2. Organi i drejtimit të njësisë ekonomike mban përgjegjësi për procedurat e ndjekura për inventarizimin e aktiveve 

dhe detyrimeve, me qëllim paraqitjen me vërtetësi dhe besueshmëri të elementeve të aktivit dhe detyrimeve në 

pasqyrat financiare. 

 

Në PF të vitit 2019, konstatohet se për zërin “Vendimet gjyqësore 2019”, detyrimi më 31.12.2019 

është 0 (zero) lekë. Por nga auditimi i veprimeve të Thesarit për DPB për vitin 2020, konstatohet 

se për 27 raste, janë paguar detyrime për vendime gjyqësore të para datës 31.12.2019, sipas tabelës 

së mëposhtme: 
 

Nr. Emri i Personit / Subjektit 
Nr, i vendimit të 

formës së prerë 

Shuma e 

likuiduar 2020 

(në lekë)  

Shuma që 

mbetet për tu 

likuiduar 

(në lekë)  

Data e 

Pagesës 

1 
B, D.P.B specializ. demshperblim pages mujore 45.717 

leke deri ne perfundim te kont. Ne vazhdim  

Vendimi i shkalles 

pare Nr.5376 date 
26.06.2018 

457,170  91,434  

 06/02/2020 
29/05/2020 

08/07/2020 

09/09/2020 

2 
E, Specializante D.P.B demshperblim page pages mujore 
44.529 leke deri ne perfundim te kont.ne vazhdim 

Vendimi i shkalles 

pare Nr.2747 date 

26.03.2018 

445,290  89,058  

 06/02/2020 

29/05/2020 
08/07/2020 

09/09/2020 

3 Sh, IEVP Burrel Demshperblim page 

Vendimi i shkalles 

Pare Nr.1021,date 

13.03.2017 

947,580  0   06/02/2020 

4 Z, IEVP Demshperblim page 

Vendimi i shkalles 

Pare Nr.308,date 
11.04.2018 

1,195,058  0   06/02/2020 

5 Zh, IEVP 313 Demshperblim page 

Vendimi i shkalles 

Pare Nr.218,date 

26.11.2016 

502,400  0  27/02/2020 

6 A,  IEVP Durres Demshperblim page 
Vendimi i shkalles 
pare Nr.11-2018-2882 

date 07.06.2018 

3,700  0  01/03/2020 

7 A, IEVP Fier Demshperblim page 

Vendimi i shkalles 

pare Nr.352 date 
21.03.2019 

1,047,039  0  29/05/2020 

8 Gj, IEVP Lezhe Demshperblim page 
Vendimi i shkalles 
Pare Nr.268(307),date 

25.04.2017 

218,400  0  29/05/2020 

9 R, IEVP Fier Demshperblim page 

Vendimi i shkalles 

pare Nr.1322 date 
08.10.2018 

1,038,800  0  29/05/2020 

10 G, IEVP Lezhe Demshperblim page 
Vendimi i shkalles 
pare Nr.21 date 

22,01,2018 

669,120  0  29/05/2020 

11 N,  IEVP Burrel Demshperblim page 
Vendimi i shkalles 
pare Nr.1126 date 

09.03.2016 

1,409,050  0  29/05/2020 

12 Z, IEVP Lezhe Demshperblim page 

Vendimi i shkalles 

pare Nr.2218 date 
22.05.2017 

573,000  0  29/05/2020 

13 Sh, IEVP Korce Demshperblim page 

Vendimi i shkalles 

pare Nr.371(158) date 

27.02.2018 

589,500  0  29/05/2020 

14 E, IEVP Lezhe Demshperblim page 
Vendimi i shkalles 
pare Nr.82(48) date 

02.02.2016 

830,843  0  29/05/2020 
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15 A, IEVP Ali Demi Demshperblim page 
Vendimi i shkalles 
pare Nr.5562 date 

23.11.2016 

670,883  0  24/06/2020 

16 A,  IEVP Sarande Demshperblim page 

Vendimi i shkalles 

pare Nr.148 date 
15.03.2017 

  826,517  24/06/2020 

17 E, IEVP Berat Demshperblim page 

Vendimi i shkalles 

pare Nr.424 date 

17.05.2018 

1,343,283  0  29/06/2020 

18 S, IEVP Fier Demshperblim page 

Vendimi i shkalles 

pare Nr.262 date 
05.03.2019 

961,332  0  13/07/2020 

19 A, IEVP Fushe-Kruje Demshperblim page 

Vendimi i shkalles 

pare Nr.4344 date 

08.09.2015 

781,000  0  13/07/2020 

20 M, IEVP Elbasan Demshperblim page 
Vendimi i shkalles 
pare Nr.(82-2016-

81)54 date 25.01.2016 

664,614  0  13/07/2020 

21 
Sh, IEVP Lezhe Demshperblim page(paga si N/inspektor 

sipas VGj) 

Vendimi i shkalles 

pare Nr.939 date 
09,03,2017 

565,680  0  13/07/2020 

22 I,  IEVP Korce Demshperblim page 
Vendimi i shkalles 
pare Nr.372(149) date 

19.04.2016 

282,785  0  17/08/2020 

23 H, IEVP Rrogozhine Demshperblim page 
Vendimi i shkalles 
pare Nr.3847(80-2016-

3884) date 20.07.2016 

537,800  0  17/08/2020 

24 A, D.P.Burgjeve Demshperblim page 

Vendimi i shkalles 

pare Nr.4344 date 
08.09.2015 

951,948  0  17/08/2020 

25 
Inspektariati Shteteror i Punes e sherbimeve Lezhe (pritet 

vendimi i shkalles se apelit nga ievp lezhe 

Vendimi i shkalles 
Pare Nr.110(284),date 

04.08.2019 

118,000  0  17/08/2020 

26 A, IEVP Lushnjë Demshperblim page 

Vendimi i shkalles 

Pare Nr.918(3933), 
date 02.07.2018 

1,564,453  0  17/08/2020 

27 P, IEVP Fier Demshperblim page 

Vendimi i shkalles 

Pare Nr.715,date 

21.05.2018 

792,600  0  21/09/2020 

SHUMA 19,161,328 1,007,009   

 

Siç konstatohet edhe më sipër, për periudhën 01.01.2020-31.08.2020, janë paguar detyrime për 

vendime gjyqësore në vlerën 19,161,328 lekë dhe mbeten për tu paguar detyrime në vlerën 

1,007,009 lekë, detyrime të cilat nuk janë pasqyruar në PF të vitit 2019.  

Nga Drejtoria e Çështjeve Shoqërore, Shëndetësore, Ligjore dhe Trajnimeve, me marrjen e formës 

së prerë të vendimeve gjyqësore, nuk janë dorëzuar një kopje e këtyre vendimeve në zyrën e 

financës, çka ka shkaktuar mos paraqitjen në PF të vitit ushtrimor 2019, të detyrimeve me 

vlerë 20,168,337 lekë, në kundërshtim me ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, nenet 6 dhe 15, të cilat përcaktojnë se: 

Neni 6 

Të gjitha njësitë ekonomike, subjekt i këtij ligji, e organizojnë mbajtjen e kontabilitetit dhe raportimin 

financiar mbi bazën e parimeve dhe metodave që përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit ose 

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit, në varësi të standardeve kontabël të aplikueshme. 

Neni 15 

1. Njësitë ekonomike, subjekt i këtij ligji, duhet të kontrollojnë, të paktën një herë gjatë periudhës 

raportuese, ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve, të detyrimeve dhe të kapitaleve të veta, 
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nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementeve dhe dokumenteve kontabël përkatëse në përputhje 

me rregulloren e inventarizimit të hartuar nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit. 
2. Organi i drejtimit të njësisë ekonomike mban përgjegjësi për procedurat e ndjekura për inventarizimin 

e aktiveve dhe detyrimeve, me qëllim paraqitjen me vërtetësi dhe besueshmëri të elementeve të aktivit dhe 

detyrimeve në pasqyrat financiare. 

 

Me Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme”, pika 34, e cila përcakton se: 
Provizionet pёr shpenzime janё ngjarje të ndodhura, tё cilat sjellin një probabilitet që do të ketë një 

detyrim për t’u paguar nga ana e njësisë. Raste të tilla do të konsiderohen të gjitha vendimet gjyqësore, të 

cilat kanë kaluar shkallën e dytë të procesit të apelimit. Këto provizione duhet të njihen nё kontabilitet 

dhe të pasqyrohen nё pasqyrat financiare vjetore tё njësisë nëse: 

 Njёsia ka njё detyrim aktual (ligjor ose konstruktiv), si rezultat i njё ngjarje tё ndodhur; 

 Ёshtё e mundur qё një dalje e burimeve ekonomike tё jetё e nevojshme pёr tё pёrmbushur detyrimin; 

si dhe 

 Mund të bëhet një parashikim i besueshёm mbi vlerën e detyrimit. 

 

Si dhe me Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 8, datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e 

Qeverisjes së Përgjithshme”, Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në 

sektorin publik”, i cili ndër të tjera përcakton se: 
Në tërë funksionimin e llogarive mbahet parasysh aplikimi i një nga bazave kryesore të kontabilitetit 

publik “Detyrimet dhe të drejtat e konstatuara", që do të thotë: 

 Institucionit për çdo shpenzim që do të kryejë i lind një detyrim. Pra, duhet të nxirret një urdhër i 

justifikuar. Ky quhet shpenzim dhe duhet kontabilizuar. 

 Për çdo të ardhur që do të realizojë, institucioni konstaton një të drejtë dhe merr një angazhim për ta 

arkëtuar. Pra, nxirret një titull. Kjo quhet e ardhur dhe duhet kontabilizuar. 

 Si rregull i përgjithshëm, në kuadrin e zbatimit të të drejtave e detyrimeve të konstatuara, llogaritë e 

disponibiliteteve debitohen ose kreditohen në bazë të dokumentave që vërtetojnë ekzekutimin e 

angazhimeve të marra (arkëtim titulli të ardhurash, pagesë, detyrimi për shpenzimet në bazë të 

urdhërit të shpenzimit). 

 

Gjithashtu, konstatohet se janë edhe 2 rastet e mëposhtme: 
 

Nr. Subjekti Vendimi Vlera 

1 S Vendimi nr. 63, datë 28.01.2020 2,258,964  

2 I Vendimi nr. 504, datë 05.03.2020 516,000  

SHUMA 2,774,964  

 

Për këto raste, të cilat është marrë vendimi i formës së prerë përgjatë 2020, të cilat nuk i ishin 

dorëzuar zyrës së financës për paraqitje në pasqyrat financiare të vitit ushtrimor 2020. Pas 

konstatimit të grupit të auditimit, ky informacion u paraqit nga sektori juridik te zyra e financës. 

Pasqyrimi i këtyre detyrimeve në PF e vitit 2020, do verifikohet në auditimin e rradhës që KLSH 

do kryer në DPB. 

 

Nga auditimi i transaksioneve të thesarit për periudhën 01.01.2020-31.08.2020, si dhe krahasimi i 

këtyre veprimeve me PF të DPB (Llogaritë e pagueshme), u konstatua se për 7 rastet sipas tabelës 

së mëposhtme, janë likuiduar fatura tatimore që i përkasin vitit ushtrimor 2019, por që nuk janë 

paraqitur si detyrime më 31.12.2019: 
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Nr. Furnitori Vlera  
Numri i 

Faturës 

Data e 

Faturës 

Data e 

Urdhër 

Shpenzimit 

Përshkrimi 

1 I 38,190  4183645 05/12/2019 28/01/2020 

Shpenzime per 

mirembajtjen e aparateve, 

paisjeve teknike dhe 

veglave te punes 

2 I 1,176,666  4183632 23/12/2019 28/01/2020 

Shpenzime per 

mirembajtjen e aparateve, 

paisjeve teknike dhe 

veglave te punes 

3 I 50,734  4226408 19/06/2019 11/03/2020 

Shpenzime per 

mirembajtjen e aparateve, 

paisjeve teknike dhe 

veglave te punes 

4 I 8,136,000  4226408 19/06/2019 11/03/2020 

Shpenz. per rritjen e AQT - 

paisje dhe shpenzimet 

instaluese te 

telekomunikacionit 

5 I 38,200,000  4226408 19/06/2019 11/03/2020 

Shpenz. per rritjen e AQT - 

paisje dhe shpenzimet 

instaluese te 

telekomunikacionit 

6 B 4,081,680  4226390 26/12/2019 11/03/2020 

Shpenz. per rritjen e AQT - 

mjete dhe pajisje te tjera 

teknik 

7 2R 8,430,000  4226397 30/12/2019 11/03/2020 

Shpenz. per rritjen e AQT - 

mjete dhe pajisje te tjera 

teknik 

 

Si dhe me Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 8, datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e 

Qeverisjes së Përgjithshme”, pikën 42 dhe Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të 

kontabilitetit në sektorin publik”, të cilat ndër të tjera përcaktojnë se: 
42. Të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme duhet të evidentojnë veçmas në pasqyrat financiare vjetore dhe 

zërin e detyrimeve të prapambetura të tyre ndaj të tretëve, për shpenzime, shërbime apo investime të kryera e të 

pafinancuara, për shkak të mungesës së fondeve. Për të evidentuar këto detyrime, do të përdoren llogari specifike të 

kontabilitetit të llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, në varësi të natyrës së tyre: 

 “Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për vendimet gjyqësore”; 

 “Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për shërbime” 

 “Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për mirëmbajtje”; 

 “Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për investime”; 

 “Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura të tjera”. 

Aneksi 1 

Në tërë funksionimin e llogarive mbahet parasysh aplikimi i një nga bazave kryesore të kontabilitetit publik 

“Detyrimet dhe të drejtat e konstatuara", që do të thotë: 

 Institucionit për çdo shpenzim që do të kryejë i lind një detyrim. Pra, duhet të nxirret një urdhër i justifikuar. 

Ky quhet shpenzim dhe duhet kontabilizuar. 

 Për çdo të ardhur që do të realizojë, institucioni konstaton një të drejtë dhe merr një angazhim për ta arkëtuar. 

Pra, nxirret një titull. Kjo quhet e ardhur dhe duhet kontabilizuar. 

 Si rregull i përgjithshëm, në kuadrin e zbatimit të të drejtave e detyrimeve të konstatuara, llogaritë e 

disponibiliteteve debitohen ose kreditohen në bazë të dokumentave që vërtetojnë ekzekutimin e angazhimeve të 

marra (arkëtim titulli të ardhurash, pagesë, detyrimi për shpenzimet në bazë të urdhërit të shpenzimit). 

 

Për këto 7 transaksione, në vlerën 60,113,270 lekë, të cilat edhe pse janë likuiduar gjatë vitit 2020, 

por që i përkasin vitit 2019, detyrime të cilat nuk janë pasqyruar në PF të vitit 2019. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, 
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nenet 6 dhe 15, të cilat përcaktojnë se: 
Neni 6 

Të gjitha njësitë ekonomike, subjekt i këtij ligji, e organizojnë mbajtjen e kontabilitetit dhe raportimin financiar mbi 

bazën e parimeve dhe metodave që përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit ose Bordi i Standardeve 

Ndërkombëtare të Kontabilitetit, në varësi të standardeve kontabël të aplikueshme. 

Neni 15 

1. Njësitë ekonomike, subjekt i këtij ligji, duhet të kontrollojnë, të paktën një herë gjatë periudhës raportuese, 

ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve, të detyrimeve dhe të kapitaleve të veta, nëpërmjet inventarizimit të këtyre 

elementeve dhe dokumenteve kontabël përkatëse në përputhje me rregulloren e inventarizimit të hartuar nga 

Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit. 

2. Organi i drejtimit të njësisë ekonomike mban përgjegjësi për procedurat e ndjekura për inventarizimin e aktiveve 

dhe detyrimeve, me qëllim paraqitjen me vërtetësi dhe besueshmëri të elementeve të aktivit dhe detyrimeve në 

pasqyrat financiare. 

 

Si dhe me Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 8, datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e 

Qeverisjes së Përgjithshme”, Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në 

sektorin publik”, i cili ndër të tjera përcakton se: 
Në tërë funksionimin e llogarive mbahet parasysh aplikimi i një nga bazave kryesore të kontabilitetit publik 

“Detyrimet dhe të drejtat e konstatuara", që do të thotë: 

 Institucionit për çdo shpenzim që do të kryejë i lind një detyrim. Pra, duhet të nxirret një urdhër i justifikuar. 

Ky quhet shpenzim dhe duhet kontabilizuar. 

 Për çdo të ardhur që do të realizojë, institucioni konstaton një të drejtë dhe merr një angazhim për ta arkëtuar. 

Pra, nxirret një titull. Kjo quhet e ardhur dhe duhet kontabilizuar. 

 Si rregull i përgjithshëm, në kuadrin e zbatimit të të drejtave e detyrimeve të konstatuara, llogaritë e 

disponibiliteteve debitohen ose kreditohen në bazë të dokumentave që vërtetojnë ekzekutimin e angazhimeve të 

marra (arkëtim titulli të ardhurash, pagesë, detyrimi për shpenzimet në bazë të urdhërit të shpenzimit). 

 

Në lidhje me llogarinë “468 Debitorë të ndryshëm” më vlerë 28,913,525 lekë, e cila përbëhet nga 

një listë prej 56 debitorësh, e cila e analizuar në mënyrë analitike, përbëhet nga: 

-2 debitorë me vlerë 4,610,420 lekë i përkasin vitit 2016; 

-1 debitor me vlerë 37,712 i përket vitit 2018; 

-Për 1 debitor me vlerë 500,000 lekë, procesi gjyqësor vazhdon ende; 

-Për 2 debitorë me vlerë totale 200,000 lekë, procesi gjyqësor ka përfunduar në favor të DPB në 

vitin 2007, por nuk janë marrë masa për arkëtimin e kësaj vlere; 

-Për 2 debitorë me vlerë totale 1,848,100 lekë, padia e DPB është rrëzuar nga gjykata qysh në 

vitin 2009, e për pasojë këto detyrime nuk duhen pasqyruar në PF; 

-Ndërsa 45 debitorët e mbetur me vlerë totale 21,704,165 lekë, i përkasin një periudhe të para 

vitit 2009. Në lidhje me këto detyrime, sipas konfirmimit të Drejtorisë së Çështjeve Shoqërore, 

Shëndetësore, Ligjore dhe Trajnimet, gjendja paraqitet si vijon: 

 Për 10 debitorë në vlerën 16,141,589 lekë, veprimi i fundit “Njoftim për detyrimin”, 

dërguar në vitin e largët 2006; 

 Për 8 debitorë në vlerën 556,472 lekë, veprimi i fundit “Njoftim për detyrimin”, dërguar në 

vitin e largët 2008;  

 Për 27 debitorë në vlerën 5,006,104 lekë, nuk konstatohet të jetë dërguar “Njoftim për 

detyrim”. 

Në kushtet kur për këto detyrime veprimi i fundit konstatohet të jetë bërë para 12 vitesh ose nuk 

janë bërë veprime për ti mbledhur ato, këto detyrime të cilat mund të jenë parashkruar sipas nenit 

203 të Kodit të Punës ose Kreut IV “Parashkrimi i padisë dhe dekadenca e të drejtave” të Kodit 

Civil. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, nenet 6, 7 dhe 15, të cilat përcaktojnë se: 
Neni 6 
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Të gjitha njësitë ekonomike, subjekt i këtij ligji, e organizojnë mbajtjen e kontabilitetit dhe raportimin financiar mbi 

bazën e parimeve dhe metodave që përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit ose Bordi i Standardeve 

Ndërkombëtare të Kontabilitetit, në varësi të standardeve kontabël të aplikueshme. 

Neni 7 

1. Regjistrimet kontabël justifikohen me dokumentet kontabël, në formë dokumentare ose informatike, që sigurojnë 

besueshmërinë e tyre. Dokumenti kontabël mbahet si provë dokumentare gjatë gjithë periudhës kohore të përcaktuar 

në nenin 8 të këtij ligji. 

2. Për çdo regjistrim kontabël duhet të shkruhet origjina, natyra, data dhe përmbajtja e veprimit ose e ngjarjes 

ekonomike. 

Neni 15 

1. Njësitë ekonomike, subjekt i këtij ligji, duhet të kontrollojnë, të paktën një herë gjatë periudhës raportuese, 

ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve, të detyrimeve dhe të kapitaleve të veta, nëpërmjet inventarizimit të këtyre 

elementeve dhe dokumenteve kontabël përkatëse në përputhje me rregulloren e inventarizimit të hartuar nga 

Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit. 

2. Organi i drejtimit të njësisë ekonomike mban përgjegjësi për procedurat e ndjekura për inventarizimin e aktiveve 

dhe detyrimeve, me qëllim paraqitjen me vërtetësi dhe besueshmëri të elementeve të aktivit dhe detyrimeve në 

pasqyrat financiare. 

 

Pasqyrat financiare të konsoliduara 

DPB ka hartuar Pasqyrat Financiare të Konsoliduara për vitin ushtrimor 2019. Pasqyrat janë 

hartuar nga znj. A, me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Financës. Këto pasqyra i janë dërguar 

Ministrisë së Drejtësisë me anë të shkresës së Drejtorit të Përgjithshëm z. A nr. 550/1, datë 

22.04.2020. 

Hartimi i pasqyrave financiare të konsoliduara është kryer brenda afatit të përcaktuar në pikën 

120, të Udhëzimit nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, p araqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”. Pjesë të pasqyrave 

financare, janë: 

1. Pasqyra e pozicionit financiar (Formati nr. 1); 

2. Pasqyra e performancës financiare (Formati nr. 2); 

3. Pasqyra e flukseve monetare (Formati nr. 3); 

4. Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto (Formati nr. 4); 

5. Investimet dhe burimet e financimit (Formati nr. 6); 

6. Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me koston historike (Formati nr. 7/a); 

7. Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me vlerën neto (Formati nr. 7/b); 

8. Numri i punonjësve dhe fondi i pagave (Formati nr. 8). 

 

Pasqyra e Pozicionit Financiar e konsoliduar, paraqitet në mënyr ëtë përmbledhur sipas tabelës së 

mëposhtme: 
 

Nr. Llogaria E M Ë R T I M I  
Ushtrimi i 

Mbyllur 

1 A A K T I V E T  8,562,460,260 

2   I.Aktivet Afat shkurtra 1,226,858,968 

3   1.Mjete monetare dhe ekujvalent te tyre 92,599,774 

4 531 Mjrete monetare ne Arke 24,847 

6 520 Disponibilitete ne Thesar 90,215,727 

8 532 Vlera te tjera 2,359,200 

11   2.Gjendje Inventari qarkullues 610,659,121 

12 31 Materiale 329,878,048 

13 32 Inventar I imet 275,985,377 

15 34 Produkte 858,731 
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16 35 Mallra 3,936,965 

21   3.Llogari te Arketushme 518,072,282 

25 432 Tatime, mbledhur per llogari pushtetit lokal  7,400,415 

26 433 Fatkeqsi natyrore qe mbulohen nga shteti 514,579 

27 435 Sigurime Shoqerore 1,958,161 

28 436 Sigurime Shendetsore 233,196 

32 468 Debitore te ndryshem 38,973,651 

33 4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 468,992,280 

36   4.Te tjera aktive afatshkurtra 5,527,791 

41 486 Shpenzime te periudhave te ardhshme 5,527,791 

42   II.Aktivet Afat gjata 7,335,601,292 

43 20 1.Aktive Afatgjata jo materiale  99,180,364 

45 202 Studime dhe kerkime 99,180,364 

47 21 2.Aktive Afatgjata materiale  7,195,463,224 

50 212 Ndertesa e Konstruksione 5,749,417,332 

51 213 Rruge, rrjete, vepra ujore 135,997,437 

52 214 Iinstalime teknike, makineri e paisje 846,879,653 

53 215 Mjete Transporti 77,117,587 

55 217 Kafshe pune e prodhimi 180,000 

56 218 Inventar ekonomik 385,871,215 

59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 0 

62   4.Investime 40,957,704 

64 231 Per Aktive Afatgjata materiale  40,957,704 

65 B PASIVET(DETYRIMET) 616,199,847 

66   I.Pasivet Afat shkurtra 616,199,847 

67   1. Llogari te Pagushme 616,199,847 

68 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 122,441,822 

69 42 Detyrime ndaj personelit 220,215,375 

72 431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 19,233,404 

75 435 Sigurime Shoqerore 75,061,812 

76 436 Sigurime Shendetsore 8,664,898 

77 437,438, Organizma te tjere shteterore 246,425 

80 464 Det.per tu paguar per bl.letrave me vlere 2,359,200 

81 466 Kreditore per mjete ne ruajtje 90,215,727 

82 467 Kreditore te ndryshem 38,762,686 

83 4341 Operacione me shtetin(detyrime) 38,998,498 

85   2.Te tjera pasive afatshkurtra 0 

91   II.Pasivet Afat Gjata 0 

96 C  AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 7,946,260,413 

97 D FONDI I KONSOLIDUAR: 7,946,260,413 

98 101 
Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I 

akumuluar 
7,890,129,383 

100 85 Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore 15,173,326 

103 105 Teprica e Granteve kapitale Te Brendshmne  40,957,704 

108 E TOTALI I PASIVEVE(B+C) 8,562,460,260 
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Në hartimin e pasqyrave financiare të konsoliduara, DPB ka mbledhur shumat e çdo zëri të 

bilancit me ato të 26 njësiëve (IEVP) nën varësi të saj. 

 

Në pasqyrat financiare të konsoliduara, nuk janë të paraqitura shënimet shpjeguese për pasqyrat 

financiare tëkonsoliduara, në kundërshtim me Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme”, pika 102, e cila ndër të tjera përcakton se: 

Dhёnien e shënimeve shpjeguese pёr përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare tё 

konsoliduara. 

 

Për sa më sipër, sipas rastit mbajnë përgjegjësi: 

- A me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Financës, në rolin e nëpunësit zbatues, për hartimin e PF në 

kundërshtim me parimet kontabilitetit. 

-A me detyrë Drejtori i Përgjithshëm i DBP, në rolin e nëpunësit autorizues, në zbatim të nenit 

23/1, të ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. 

Për sa më sipër, është mbajtur Akt-Konstatimi nr. 8, datë 29.01.2021, për të cilin ka pasur 

observime vetëm mbi aktin administrativ, ndërsa në lidhje mbi Projekt raportin nuk janë paraqitur 

observime.Nisur nga ky fakt, grupi i auditimit, mban të njëjtin qëndrim në bazë të observimeve , të 

protokolluar në KLSH me nr. 1116/11 prot., datë 09.02.2021, si vijon: 

Në observacionin e dërguar nga A me detyrë Drejtor i Çështjeve Shoqërore, Shëndetësore, 

Ligjore dhe Trajnimet për periudhën 19.12.2019 e në vazhdim, Për Akt-Konstatimin nr. 8, datë 

29.01.2021, protokolluar në KLSH me nr. 1116/13, datë 09.02.2021, pranohen gjetjet e auditimit. 

Nga Sektori i Financës dhe Drejtori i Përgjithshëm i DPB, nuk janë dërguar observacione mbi 

gjetjet e kësaj pike. 

Në përgjigje të observacionit datë 05.02.2021, të protokolluar në KLSH me nr. 1116/11 prot., datë 

09.02.2021, për Akt Konstatimin nr. 8, datë 29.01.2021, dërguar nga E me detyrë ish Drejtor i 

Çështjeve Shoqërore, Shëndetësore, Ligjore dhe Trajnimet, sqarojmë si më poshtë vijon: 

Pretendimi i subjektit: Sa sipër detyrën e drejtorit të Çështjeve Shoqërore, Shëndetësore, Ligjore 

dhe Trajnimet në DPB për vitin 2019, e kam ushtruar vetëm për rreth 3 muaj për periudhat 

kohore që kam përmendur më sipër. 

Sektori i Financës në BPD meqënëse ka patur detyrimin ligjor ...duhet ti kërkonte informacion 

sektorit të përfaqësimit ligjor ... 

...Nuk kam patur detyrë obliguese dërgimin e vendimeve të formës së prerë pranë sektorit të 

financës... 

Akt-Konstatimi nr. 8, datë 29.01.2021 ku ju ngarkoni me përgjegjësi është i pabazuar në prova 

dhe në ligj, pasi nuk kanë qenë detyra dhe përgjegjësi të drejtorit të Çështjeve Shoqërore, 

Shëndetësore, Ligjore dhe Trajnimet. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit pasi shqyrtoi observacionet e subjektit gjykon se pretendimet e tij qëndrojnë 

pasi, Drejtoria e Çështjeve Shoqërore, Shëndetësore, Ligjore dhe Trajnimet informacionin mbi 

proceset gjyqësore menaxhon por sektori i financës duhet t’í kërkojë kësaj Drejtorie informacione 

zyrtare periodike mbi vendimet gjyqësore me qëllim nxitjen e përgjegjshmërisë së përbashkët në 

këtë çështje. Drejtoria e Çështjeve Shoqërore, Shëndetësore, Ligjore dhe Trajnimet , në çdo rast, 

duhet të përcjellë informacionin e kërkuar në sektorin e financës. 
 
1. Titulli i gjetjes: Hartimi i pasqyrave financiare 

Situata: 

-Nga auditimi u konstatua se për regjistrimet kontabël, DBP përdor programin 

“Microsoft Excel”, program i cili nuk të ndalon mundësinë e ndryshimit të veprimeve 

kontabël të periudhave të mëparshme. 
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-Pasqyrat Financiare të vitit ushtrimor 2019, nuk janë nënshkruar nga Drejtori i 

Përgjithshëm i DPB z. A, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të DPB. 

-Në PF të vitit ushtrimor 2019 është paraqitur ish-ndërtesa e DPB në llogarinë “212 

Ndërtesa e Konstruksione” me vlerë 303,020,916 lekë, ndërtesë për të cilën edhe pse 

pranohet nga vetë institucioni (si në shkresat drejtuar Ministrisë së Drejtësisë dhe në 

relacionin e PF së vitit 2019) që një godinë e tillë nuk është në pronësi apo 

administrim të DPB, fakt i evidentuar dhe nga auditimi i mëparshëm i KLSH-së, 

sërish është paraqitur në PF e vitit 2019. 

-Në PF të vitit ushtrimor 2019, është paraqitur llogaria “213 Rrugë, rrjet, vepra ujore” 

me vlerë 6,753,717 lekë, e cila përbën një vlerë të mbartur nga viti 2005 pa analizë, 

për të cilën DPB nuk ka informacion mbi natyrën dhe origjinën e kësaj vlere. 

-Në PF është paraqitur llogaria “202 Studime dhe kërkime” në vlerën 79,414,806 

lekë, në të cilën përfshihet Studim-Projektim për IEVP “Jordan Misja” në vlerën 

16,819,200 lekë dhe vlera 28,705,606 lekë, e cila është e mbartur nga viti 2005, DPB 

nuk disponon informacion dhe dokumentacion mbi natyrën dhe origjinën e kësaj 

vlere. 

-Llogaria “218 Inventar Ekonomik” e paraqitur në PF të vitit ushtrimor 2019 me vlerë 

25,516,055 lekë, konstatohet se ndryshon me 6,272,140 lekë nga vlera e rezultuar në 

përfundim të procesit të inventarizimit, e cila është në vlerën 19,243,915 lekë. 

-Në PF të vitit ushtrimor 2019, konstatohet se për zërin “Vendimet gjyqësore 2019”, 

detyrimi më 31.12.2019 është 0 (zero) lekë. Por nga auditimi i veprimeve të Thesarit 

për DPB për periudhën 01.01.2020-31.08.2020, konstatohet se në 27 raste janë 

paguar detyrime për vendime gjyqësore të para datës 31.12.2019, në vlerën 

19,161,328 lekë dhe mbeten për tu paguar detyrime në vlerën 1,007,009 lekë, 

detyrime të cilat nuk janë pasqyruar në PF të vitit 2019. Nga Drejtoria e Çështjeve 

Shoqërore, Shëndetësore, Ligjore dhe Trajnimeve, me marrjen e formës së prerë të 

vendimeve gjyqësore, nuk janë dorëzuar një kopje e këtyre vendimeve në zyrën e 

financës, çka ka shkaktuar mos paraqitjen në PF të vitit ushtrimor 2019, të detyrimeve 

me vlerë 20,168,337 lekë. 

-Nga auditimi i transaksioneve të thesarit për periudhën 01.01.2020-31.08.2020, si 

dhe krahasimi i këtyre veprimeve me PF të DPB (Llogaritë e pagueshme), u 

konstatua se për 7 raste në vlerën 60,113,270 lekë, janë likuiduar detyrime që i 

përkasin vitit 2019, detyrime të cilat nuk janë pasqyruar në PF të vitit ushtrimor 2019. 

-Në PF është paraqitur llogaria “468 Debitorë të ndryshëm” më vlerë 28,913,525 

lekë, e cila përbëhet nga një listë prej 56 debitorësh, për të cilën u konstatua se: 

 Për 2 debitorë me vlerë totale 200,000 lekë, procesi gjyqësor ka përfunduar 

në favor të DPB në vitin 2007, por nuk janë marrë masa për arkëtimin e 

kësaj vlere; 

 Për 2 debitorë me vlerë totale 1,848,100 lekë, padia e DPB është rrëzuar 

nga gjykata qysh në vitin 2009, e për pasojë këto detyrime nuk duhen 

pasqyruar në PF; 

 Për 45 debitorë me vlerë totale 21,704,165 lekë, i përkasin një periudhe të 

para vitit 2009. 

Në kushtet kur për këto detyrime, veprimi i fundit konstatohet të jetë bërë para 12 

vitesh ose nuk janë bërë veprime për ti mbledhur ato, këto detyrime mund të jenë 

parashkruar sipas nenit 203 të Kodit të Punës ose Kreut IV “Parashkrimi i padisë dhe 

dekadenca e të drejtave” të Kodit Civil, por nga DPB janë paraqitur sërish pa 

komente në PF e vitit 2019. 

Kriteri: 

-Ligji nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”; 

-Udhëzimi i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 8, datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”; 

Ndikimi/Efekti: Mos paraqitje e saktë e pasqyrave financiare të institucionit. 

Shkaku: 

-Mungesa e koordinimit ndërmjet strukturave të DPB; 

-Mungesa e vëmendjes institucionale në procesin e hartimit dhe miratimit të 

pasqyrave financiare vjetore. 

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandimi: 
-Nga Drejtori i Përgjithshëm i DBP dhe Sektori i Financës, të merren masa për 

përshtatjen e programit kompjuterik të përdorur për regjistrimet kontabël, me kërkesat 
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e Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, si dhe nevojat e 

institucionit. 

-Nga Drejtori i Përgjithshëm i DBP dhe Sektori i Financës, në bashkëpunim me 

Ministrinë e Drejtësisë, të merren masa për saktësimin e statusit të ish ndërtesës së 

DPB, me qëllim paraqitjen e saktë të gjendjes së aktivit në pasqyrat financiare të 

institucionit. 

-Nga Drejtori i Përgjithshëm i DBP dhe Sektori i Financës, të merren masa që ti 

kushtohet një vëmendje e posaçme procesit të hartimit të pasqyrave financiare të vitit 

ushtrimor 2020, me qëllim paraqitjen e saktë të zërave të bilancit në pasqyrat 

financiare të institucionit, për të cilat DPB nuk dispononte informacion dhe 

dokumentacion mbi natyrën dhe origjinën e tyre. 

-Nga Drejtori i Përgjithshëm i DBP dhe Sektori i Financës, në bashkëpunim me 

Ministrinë e Drejtësisë, të merren masa për transferimin e vlerës 16,819,200 lekë, për 

IEVP “Jordan Misja”, me qëllim paraqitjen e saktë të gjendjes së aktivit në pasqyrat 

financiare të institucionit. 

-Nga Drejtori i Përgjithshëm i DBP dhe Sektori i Financës, të merren masa që ti 

kushtohet një vëmendje e posaçme procesit të inventarizimit nga komisionet 

përkatëse, me qëllim paraqitjen e saktë të gjendjes së inventarit në pasqyrat financiare 

të institucionit. 

- Sektori i Financës të bashkëpunojë me Drejtorinë e Çështjeve Shoqërore, 

Shëndetësore, Ligjore dhe Trajnimet, duke i kërkuar kësaj strukture informacione 

zyrtare periodike mbi vendimet gjyqësore të formës së prerë, me qëllim marrjen e 

masave përpara hartimit të pasqyrave financiare, për të kryer rakordimet dhe 

koordinimet përkatëse, duke pasqyruar saktë në pasqyrat financiare të institucionit të 

detyrimeve për të cilat është marrë vendimi i formës së prerë nga gjykata. 

-Nga Drejtori i Përgjithshëm i DBP dhe Sektori i Financës, në bashkëpunim me të 

gjitha strukturat e DPB, të merren masa që përpara hartimit të pasqyrave financiare, të 

kryhen rakordimet dhe koordinimet përkatëse, me qëllim pasqyrimin e saktë në 

pasqyrat financiare të institucionit të faturave të cilat mund të jenë në proces marrjeje 

në dorëzim. 

-Nga Drejtori i Përgjithshëm i DBP dhe Sektori i Financës, të merren masa për 

fshirjen nga pasqyrat financiare për 2 debitorët me vlerë 1,848,100 lekë, për të cilët 

padia e DPB është rrëzuar nga gjykata në vitin 2009, me qëllim paraqitjen e saktë të 

gjendjes së aktivit në pasqyrat financiare të institucionit. 

-Nga Drejtori i Përgjithshëm i DBP, Sektori i Financës dhe Drejtoria e Çështjeve 

Shoqërore, Shëndetësore, Ligjore dhe Trajnimet, të kërkohet në mënyrë ligjore duke 

ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i vlerës 200,000 lekë, nga 2 

debitorët procesi gjyqësor ka përfunduar në favor të DPB në vitin 2007, por që nuk 

janë marrë masa për arkëtimin e kësaj vlere. 

- Nga Drejtori i Përgjithshëm i DBP, Sektori i Financës të merren masa që përpara 

hartimit të pasqyrave financiare të vitit ushtrimor 2020, të kryhen verifikimet 

përkatëse për saktësimin e statusit ligjor të 45 debitorëve me vlerë totale 21,704,165 

lekë, për të cilat veprimi i fundit konstatohet të jetë bërë para 12 vitesh ose nuk janë 

bërë veprime për ti arkëtuar këto detyrime, me qëllim paraqitjen e saktë të gjendjes së 

aktivit në pasqyrat financiare të institucionit. Për sa më sipër të bashkëpunohet 

ngushtë me Drejtorinë e Çështjeve Shoqërore, Shëndetësore, Ligjore dhe Trajnimet 

për marrjen e informacionit përkatës brenda afateve të parashikuara. 

 

III. 6. PROKURIMET E FONDEVE PUBLIKE 

a. Zbatimi i legjislacionit për realizimin e procedurave të prokurimit publik. 

Nga auditimi në bazë të Rregjistrit të Realizimit të Prokurimeve Publike, të Drejtorisë së 

Përgjithshme e Burgjeve në cilësinë e autoritetit kontraktor publikuar në faqen zyrtare të 

Agjencisë së Prokurimit Publik, u konstatua se: 

Për vitin 2019, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve (DPB) në cilësinë si autoritet kontraktor ka 

zhvilluar (37) procedura  me vlerë realizimi prej 146,189,763 lekë pa tvsh.Vlen të theksohet 2 

procedura të hapura dhe 2 kërkesë për propozim, realizimi i tyre është bërë nga Agjencia e 

Blerjeve të Përqëndruara  (ABP) në Ministrinë e Brendshme. 
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Nr. Lloji i procedurës së prokurimit Sasia e procedurave Vlera e kontratës në lekë  pa 

tvsh 

1 Kërkesë për propozim   11        32,443,105 

2 Procedurë prokurimi me vlerë të vogël   15          5,496,755 

3 Sistem dinamik (marrëveshje kuader/bileta)     7             535,128 

4 Procedurë e hapur     4      107,714,775 

 TOTALI 37 Procedura 146,189,763 lekë 

 

Grupi i auditimit, ka audituar 4 procedura, prej të cilave 2 procedura realizim dhe zbatim me vlerë 

të kontratave prej 9,665,327 lekë pa tvsh, dhe 2 procedura vetëm zbatim kontrate me vlerë të 

kontratave prej 96,919,375 lekë pa tvsh, në total në vlerën prej 106,584,702 lekë pa tvsh ose 90% 

e vlerës së kontraktuar.  

 

Për vitin 2020, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve (DPB) në cilësinë si autoritet kontraktor ka 

zhvilluar (16) procedura  me vlerë realizimi prej 182,353,155 lekë pa tvsh. 
 
Nr. Lloji i procedurës së prokurimit Sasia e procedurave Vlera e kontratës në lekë  pa 

tvsh 

1 Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit    5       103,337,397 

2 Procedurë prokurimi me vlerë të vogël   10           3,274,331 

3 Procedurë e hapur     1          75,741,427 

 TOTALI 16  Procedura 182,353,155 lekë 

 

Grupi i auditimit, ka audituar 6 procedura, prej të cilave 5 procedura negocim pa shpallje, me vlerë 

të kontratave 103,337,397 lekë pa tvsh  dhe 1 procedurë e hapur, me vlerë kontrate prej 

75,741,427 lekë pa tvsh, në total në vlerën prej 179,078,824 lekë pa tvsh ose 98% e vlerës së 

kontraktuar.  

Nga grupi i auditimit, u auditua dhe procedura e ndarë me dy Lote: 

1.Loti I: Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bulmet dhe nënprodukte të tij” me Urdhër 

Prokurimi nr.13002 prot datë 24.12.2020. 

2. Loti II: Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bukë” me Urdhër Prokurimin nr.13002 

prot datë 24.12.2020. 

Gjithashtu,  DPB për periudhën 01.01.2019 -30.11.2020, në cilësinë e autoritetit kontraktor nuk ka 

realizuar procedura prokurimi të klasifikuara “Sekret”, e konfirmuar nga Drejtori i Përgjithshëm i 

Burgjeve, me shkresë nr.11310/5 datë 10.12.2020. 

 

Në lidhje për mënyrën e përzgjedhjes, kemi auditituar proçedura prokuruese, duke u mbështetur në 

llojin e procedurës dhe në bazë të vlerës së lartë të kontratës, në mbështetje të dosjeve fizike dhe 

në sistemin eletronik të prokurimeve (SPE) app.gov.al, sipas metodës së gjurmimit të 

dokumentacionit për çdo element të zinxhirit të realizimit të procedurës si dhe çdo paqartësi është 

diskutuar me personat përgjegjës për proçesin e prokurimit të audituar. 

Për të realizuar objektin e auditimit, audituesit u fokusuan, në zbatimin akteve ligjore dhe 

nënligjore, në lidhje mbi, procesin e realizimin e procedurave të prokurimit për periudhën e 

auditimit, sipas ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik ” i ndryshuar, të VKM-së 

nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar,të 

udhëzimit e APP-së nr.2 datë 08.01.2018 “Mbi përdorimin e procedurës me negocim pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës dhe zhvillimit të saj me mjete eletronike” i ndryshuar, të VKM-

së nr.82 datë 14.02.2018 “Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të përqëndruara për kryerjen e 

procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogarit të kryeministrisë, ministrive dhe 

institucioneve të varësisë, për disa mallra dhë shërbime”i ndryshuar, të ligjit nr. 9936, datë 

26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, të ligjit 

nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”i ndryshuar, në  Udhëzimin e 



 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Drejtorinë e Përgjithshme 

të Burgjeve 
 

126 

 

Ministrisë së Financave nr.30 datë 27.12.2011 “Për menazhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik” si dhe çdo akti juridike që është në fuqi në lidhje mbi kontratat e prokurimit. 

Për vitin 2019, u konstatua se, procedurat e mëposhtme, janë në përputhshmëri me aktet ligjore 

dhe nënligjore të aplikuara,  

1.Procedura kërkesë për propozim me objekt “Blerje pajisje mjeksore” me fond limit 7,794,786 

dhe me vlerë kontrate në vlerë prej 5,890,000 lekë pa tvsh. Nga auditimi u konstatua se, procedura 

është në përputhshmëri me aktet ligjore dhe nënligjore të aplikuara. 

2.Procedura e hapur, me objekt “Blerje detergjente dhe sapunë për nevojat e DPB” me fond limit 

11,700,000lekë pa tvsh dhe me vlerë kontrate në vlerë prej 8,149,415 lekë pa tvsh, është realizuar 

në vitin 2019, nga Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara (ABP)  në Ministrinë e Brendshme në 

cilësinë e AK, në mbështetje të VKM-së nr.82 datë 14.02.2018 “Për ngarkimin e Agjencisë së 

Blerjeve të përqëndruara për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogarit 

të kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra dhë shërbime”i 

ndryshuar, duke lidhur Marrëveshje kuadër me afat 24 muaj. 

Nga auditimi i zbatimit të deri tanishëm, u konstatua se, zbatimi është në përputhshmëri me aktet 

ligjore dhe nënligjore të aplikuara. 

3. Procedura e hapur, me objekt “Blerje uniforma për Drejtorinë e Përgjithshme  të Burgjeve”, 

është realizuar nga Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara (ABP) në cilësinë e AK, në vitin 2019, në 

mbështetje të VKM-së nr.82 datë 14.02.2018 “Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të 

përqëndruara për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogarit të 

kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra dhë shërbime”i ndryshuar, 

duke lidhur Marrëveshje kuadër me afat 24 muaj. 

Nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve është lidhur Kontrata nr.6158/4 datë 26.08.2019 me vlerë 

kontrate prej 106,523,952 lekë me tvsh.  

Sa më sipër, grupi i auditimit më datë 13.01.2021 në IEVP-Vaqarr, realizoi verifikimin fizik në 

magazinën nr.1 të uniformave për punonjësit e Policisë së Burgjeve, në lidhje mbi treguesit 

cilësorë të tyre. Uniformat rezultuan në përputhje, sipas raport-analizave në përshtatje me 

specifikimet teknike, referuar DST dhe me Kontratën nr.6158/4 datë 26.08.2019. Kushtet fizike të 

ambjentit, ku mbaheshin uniformat për punonjësit e Policisë së Burgjeve ,ishte ambjent pa 

lagështirë, me kushte të mira dhe vendosja në rafte ishte e rregullt. Pjesa më e madhe e uniformave 

ishin shpërndarë në fund të muajit dhjetor 2019 dhe në vijim të vitit 2020, në 23 IEVP-të. 

Ndërsa, procedurat si vijon, kanë rezultuar me mangësi dhe problematika:  

I) Auditimi në lidhje mbi zbatimin e legjislacionit  për realizimin e procedurave të 

prokurimit publik me objekt, “Rikonstruksion në magazinat Vaqarr”, realizuar në vitin 

2019.  
       Të dhënat e përgjithshme të tenderit 

   Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Rikonstruksion në magazinat Vaqarr” 

1.Urdhër Prokurimi nr.2619, 

datë 19.03.2019 

 

3.Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

M 

F 

A 

4.Komisioni i Vlerësimit të 

Ofertave: 

E 

G 

I 
2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

“kërkesë për propozim”  

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

5,704,166 lekë pa tvsh  
6.Oferta fituese (pa tvsh) 

D shpk me vlerë oferte 3,775,327 lekë pa 

tvsh 

7.Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

1.928.839 lekë pa tvsh 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 09.04.2019 
9.Burimi Financimit  

Buxheti I Shtetit 

10.Operatorët Ekonomike (26 

operatorë) 

1-D shpk me vlerë oferte 3,775,327 

lekë pa tvsh 

2-F shpk me vlerë oferte 3,918,006 

lekë pa tvsh 

3-A shpk me vlerë oferte 4,056,888 

lekë pa tvsh 
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4- A shpk+Sh shpk me vlerë oferte 

4,219,992 lekë pa tvsh 

5- D shpk me vlerë oferte 

4,293,046 lekë pa tvsh. 

6-N shpk me vlerë oferte 4,325,767 

lekë pa tvsh 

7-R shpk me vlerë oferte 4,508,520 

lekë pa tvsh 

8-I shpk me vlerë oferte 4,535,029 

lekë pa tvsh 

9-S. shpk me vlerë oferte 4,611,799 

lekë pa tvsh 

10-K shpk me vlerë oferte 

4,781,526 lekë pa tvsh 

11 shpk me vlerë oferte 5,018,598 

lekë pa tvsh. 

 

Mbi auditimin e përllogaritjes së fondit limit dhe specifikimeve teknike.  

-Me UP nga titullari i AK nr.2619, datë 19.03.2019 është miratuar lloji i procedurës,  fondi limit 

në vlerë prej 5,704,166 lekë pa tvsh, si përbërja e njësisë së prokurimit (E KV, F dhe A). 

Gjithashtu me UP nr.2619/6, datë 16.05.2019 është ndryshuar zj.E KV me Z.M 

- Në datën 19.03.2019 është mbajtur relacioni mbi hartimin e kërkesave teknike të procedurës i 

mbajtur nga ing.ndërtimi A (i larguar nga puna në qershor 2019) 

Është mbajtur procesverbali i hartimit të dokumentave standarte të tenderit në datën 19.03.2019 

nga dy anëtarët e tjerë të Njësisë së Prokurimit E KV dhe F. Është miratuar Raporti teknik, 

preventivi i punimeve pa çmime, projekti i Zbatimit, detaje teknike. Punimet do te kryhen ne 4 

magazina dhe në Godinën e Paraburgimit. 

 

-Nga auditimi mungon procesverbali i llogaritjes së fondit limit si dhe preventivi i punimeve në 

dosjen fizike është pa çmime, ndonëse pjesa më e madhe e zërave ekzistojnë në manuale, pra nuk 

janë reflektuar çmimet sipas VKM nr.629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të 

çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” si dhe disa zëra janë shënuar 

AN, por nuk u evidentua një listë e hollësishme çmimesh me analizë të detajuar të çmimit ku futet 

(vlera e mallit/pajisja + pagesa e sigurimeve shoqërore+pagesa e puntorisë+ transport, etj), kjo në 

kundërshtim me bazën ligjore të prokurimeve, me VKM-së nr.514 datë 15.08.2007 “Për 

informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve 

të ndërtimit” 

Nga auditimi, në sistemin eletronik të prokurimeve, të app.gov.al, nga operatorët ekonomikë 

garues dhe nga operatori ekonomik fitues, janë vendosur me korrektësi të gjitha zërat, në varësi të 

manualit apo të analizës së çmimeve. 

 

Mbi auditimin e realizimit të procedurës në bazë të DST dhe përzgjedhja e operatorit 

ekonomik fitues. 

Me urdhrin nga titullari i AK-së nr.2619/1, datë 19.03.2019, është ngritur Komisioni i Vlerësimit 

të Ofertave me përbërje ( E, G dhe I) . 

Sipas procesverbalit të mbajtur në datën 23.04.2019, rezultoi se në procedurën e prokurimit kanë 

marrë pjesë 26 operatorë dhe janë kualifikuar 11 operatorë. Nga auditimi, u konstatua se KVO, në 

bazë VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, 

neni 66, ka shqyrtuar dhe vlerësuar dokumentacionin e paraqitur nga ofertuesit për plotësimin e 

kritereve kualifikuese (të përgjithshme, të veçanta, specifikime teknike etj) të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit dhe për të proceduar më pas me shqyrtimin e ofertave ekonomike 

(korrigjimin e gabimeve aritmetike etj), duke vendosur në mënyrë të drejtë, si më poshtë: 

 

1-D shpk me vlerë oferte 3,775,327 lekë pa tvsh 
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2-F shpk me vlerë oferte 3,918,006 lekë pa tvsh 

3-A shpk me vlerë oferte 4,056,888 lekë pa tvsh 

4- A shpk+Sh shpk me vlerë oferte 4,219,992 lekë pa tvsh 

5- D shpk me vlerë oferte 4,293,046 lekë pa tvsh. 

6-N shpk me vlerë oferte 4,325,767 lekë pa tvsh 

7-R shpk me vlerë oferte 4,508,520 lekë pa tvsh 

8-I shpk me vlerë oferte 4,535,029 lekë pa tvsh 

9-S shpk me vlerë oferte 4,611,799 lekë pa tvsh 

10-K shpk me vlerë oferte 4,781,526 lekë pa tvsh 

11-B shpk me vlerë oferte 5,018,598 lekë pa tvsh. 

Në raportin përmbledhës me nr.2619/3, datë 03.05.2019, miratuar nga Titullari i Autoritetit 

Kontraktor është shpallur fitues operatori “D “shpk me vlerë oferte 3,775,327 lekë pa tvsh, si vlera 

më e vogël. 

Mbi auditimin në lidhje mbi ekzekutimin dhe mbikqyrjen e kontratës 

Sa më sipër, nga titullari i DPB është lidhur Kontrata Prokurimi nr.2619/7 datë 10.06.2019 me 

vlerë kontrate prej 4,530,393 lekë me tvsh, me OE fitues “D” shpk, me grafik punimesh për 4 

muaj. 

 

Grupi i auditimit, më datë 13.01.2021, realizoi auditimin fizik në IEVP-Vaqarr, me qëllim  

verifikimin e realizimit të rikonstruksionit të magazinave në IEVP-Vaqar, në mbështetje të 

Kontratë Prokurimi së mësipërme, ku  u verifikua se; 

-Sipas procedurë tenderuese janë kryer punime, të cilat konsistojnë në hidroizolimi , kryesisht në 

pjesën e taracës me emulsion bitumi dhe shtesa k katrama ,në hidroizilimin në pjesën e bazamentit  

për Magazina nr.1, 2,3 ,4  si dhe pjesërisht taraca e Godinës së paraburgimit. 

Grupi i audituesve, verifikoi se Godina e Paraburgimit, është godinë jashtë funksionit për shkak 

të amortizimit të saj, për këtë qëllim me Urdhër Transferimi i Drejtorit të Përgjithshëm të 

Burgjeve nr.3497/1 datë 17.04.2019, në këtë godinë nuk ka të paraburgosur, të cilët janë 

zhvendosur në ambjentet e IEVP “Jordan Misja”që prej muajit prill 2019 . Në këtë godinë, vuante 

dënimin alternativ vetëm 1 (një ) person. Grupit të auditimit nuk iu lejua të bëntë foto kësaj 

godine, për shkak të sigurisë nga ana e Policisë së Burgjeve. 

Sipas, Kapitulli V (Preventivit ) të DT dhe të Kontratës së Prokurimit nr.2619/7 datë 10.06.2019: 
 

V. Nr.anal PUNIME GODINA E PARABURGIMIT njësia sasia çmimi Vlera 

1 An 
Heqje shtrese  hidroizolim dhe  nenshtresat  + transport 

mbeturinash 5 km ( tarraca ) 
m² 410 70 28,700 

2 2.264 Shtrese lluster cimento 1:2, t = 3cm m2 410 220 90,200 

3 2.197 
Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama 

(hidroizolim tarrace) 
m2 439.4 840 369,096 

4 2.262/3 Shtrese betoni C 12/15 me t=2 cm  (per mbrojtje te hidroizolimit) m3 0 
  

  
SHUMA V 487,996 

 

Grupi i auditimit, vlerëson se, në kushtet kur godina nuk është funksionale që prej periudhës maj 

2019 dhe deri në vazhdim, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në cilësinë e Autoritetit 

Kontraktor, nuk duhej të përllogariste në preventiv kapitullin nr.V, në procedurën e prokurimit të 

mësipërm, si rrjedhim, vlera prej 487,996 lekë pa tvsh ose 585,595 lekë me tvsh, është shpenzuar 

pa ekonomicitet ,pa eficiencë dhe  pa efektivitet nga autoriteti kontraktor Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve, financuara nga Buxheti i shtetit. 
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Në lidhje mbi verifikimin fizik të datës 13.01.2021, nga grupi i audituesve u mbajt Aktverifikimi 

nr.3 datë 14.01. 2021 me nr.11310/10 prot datë14.01.2021të DPB,  mbi të cilën është  observuar 

vetëm mbi Projekt raportin me shkresë nr.11310/50 prot datë 30.04.2021 nga DPB, protokolluar 

në KLSH me nr.1116/16 datë 06.05.2021 si dhe takimin përfundimtar realizuar në KLSH, duke 

shprehur pretendimin se, rikonstruksioni i godinës është bërë më qëllim për përmirësimin e 

gjendjes. 

Gjithashtu, DPB në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë janë në përpjekje të vazhdueshme për 

gjetjen e fondeve për të realizuar investim mbi këtë godinë me paramentrat bashkëkohorë për 

vuajtjen e dënimit të personave të dënuar.  

Qëndrimi i grupit të auditimit 

Lidhur me këto pretendime, në kushtet kur komentet e sjella nuk janë fakte të reja, grupi i 

auditimit vlerëson se gjetjet dhe rekomanimet përkatëse do të qendrojnë të pa ndryshuara me 

qëllim që institucioni të aktivizohet dhe të përmirësojë parregullsitë e evidentuara, në mënyrën që 

e konsideron më të mirë, por gjithmonë në përputhje me bazën ligjore në fuqi. 

 

Për vitin 2020, u konstatua se, procedurat e prokurimit publik me objekt furnizimi me ushqime 

për sistemin e burgjeve për vitin 2020, nuk janë realizuar nga ABP, në detyrim të VKM-së, nr.82 

datë 14.02.2018 “Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të përqëndruara për kryerjen e 

procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogarit të kryeministrisë, ministrive dhe 

institucioneve të varësisë, për disa mallra dhë shërbime”i ndryshuar, por janë realizuar nga DPB . 

Në strukturën e DPB, nuk është planifikuar apo aplikuar ekzistenca e strukturave prokuruese,ku 

janë konstatuar mungesa të theksuara të burimeve të cilët kryejnë detyra në procedurat e 

prokurimit, ndaj forcimi i kapaciteteve administrative të autoritetit kontraktor, mbetet një nevojë e 

vazhdueshme, kjo  dhe për faktin që për vitin buxhetor 2020 furnizimi me ushqime deri më 

30.10.2020,  ka vlerë të realizuar prej 350,922,564.0 lekë, financuar nga fondet publike (Buxheti i 

Shtetit). 

Gjatë vitit 2020, DPB ka zhvilluar 16 procedura prokurimi në vlerën totale të kontratës prej 

182,353,155.0 lekë pa tvsh, nga të cilat 6 procedura “negocim pa shpallje” me vlerë kontrate 

155,337,397.0 lekë pa tvsh (ose rreth 85 % e total e procedurave të kryera). Procedurat negocim 

pa shpallje në vetvete janë parashikuar të kryhen në situata emergjente dhe si të tilla mbartin 

përherë risqe që në kushte të afateve tejet të shkurtra, të cënohet cilësia e punës për hartimin e DT, 

për llogaritjen e fondit limit,  për vendosjen e kritereve dhe kërkesave,  për hartimin e kontratave, 

deri në përzgjedhjen e operatorit fitues. Këto risqe shtohen edhe më tepër në mungesë të 

strukturave të dedikuara dhe njohurive dhe kompetencave të stafit të angazhuar në këto procedura, 

i cili nga auditimi rezultoi konfuz mbi faza të caktuara të procesit të prokurimit, si pasojë e 

mosnjohjes së kuadrit ligjor dhe rregullator përkatës si dhe mos ndjekjes së trajnimeve që 

organizon APP në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, mbi prokurimet 

publike. 

Për sa më sipër, po paraqisim problematikat e kontatuara në auditimin e disa prej procedurave 

tenderuese si vijon: 

-Procedurë prokurimi me “Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit” në total 5, fondi limit 

është 107,831,610.76 lekë pa tvsh me vlerë kontratave në vlerë prej 103,337,397 lekë pa tvsh, të 

cilat ofrojnë sigurimin e disa prej ushqimeve (bukë, mish, bulmet, etj) për të personat që vuajnë 

dënimin pranë IEVP. 

Gjatë auditimit kemi konstatuar se: 

1). Procedurat e mësipërme duhej të ishin realizuar nga Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara 

(ABP) në Ministrinë e Brendshme në bazë të VKM nr.82 datë 14.02.2018 “Për ngarkimin e 

Agjencisë së Blerjeve të përqëndruara për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër 

dhe për llogarit të kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra dhë 

shërbime”i ndryshuar.  
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ABP për vitin 2018 ka tenderuar procedurat deri në shpalljen e kontratave të furnizimit me 

produkte ushqimore në sistemin e burgjeve, si më poshtë:  

1. Furnizimi me artikuj oriz, sheqer, makarona, fasule dhe vaj ushqimor sipas Kontratës së 

Prokurimit nr.161/32, datë 01.06.2018 dhe Marrëveshjes Kuadër me afat 24 muaj lidhur 

me B shpk & “O” shpk & personi fizik “G”, me datë mbarimi 01.06.2020. 

2. Furnizimi me artikuj marmalatë, salcë domatesh, kripë, çaj sipas Kontratës së Prokurimit 

nr.160/14, datë 07.06.2018 dhe Marrëveshjes Kuadër me afat 24 muaj lidhur me opetaron 

ekonomik “4” shpk& “G” shpk & “S” me datë mbarimi 07.06.2020. 

3. Furnizimi me artikullin bukë, sipas Kontratës së Prokurimit nr.163/34, datë 30.04.2018 dhe 

Marrëveshjes Kuadër me afat 24 muaj lidhur me opetaron ekonomik “D” shpk me datë 

mbarimi 30.04.2020. 

4. Furnizimi me artikuljt “bulmet dhe vezë”, sipas Kontratës së Prokurimit nr.158/22, datë 

30.04.2018 dhe Marrëveshjes Kuadër me afat 24 muaj lidhur me opetaron ekonomik “A” 

shpk me datë mbarimi 30.04.2020. 

5. Furnizimi me artikuljt “fruta, perime”, sipas Kontratës së Prokurimit nr.159/25, datë 

07.06.2018 dhe Marrëveshjes Kuadër me afat 24 muaj lidhur me opetaron ekonomik “D” 

shpk me datë mbarimi 07.06.2020. 

6. Furnizimi me artikuljt “mish”, sipas Kontratës së Prokurimit nr.162/44, datë 28.06.2018 

dhe Marrëveshjes Kuadër me afat 20 muaj lidhur me opetaron ekonomik “O” shpk me datë 

mbarimi 28.02.2020. 

 

-Sa më sipër, DPB në mënyrë sistematike si gjatë vitit 2019 dhe gjatë vitit 2020, me anë të 

shkresave nr.7793/1 prot datë 21.11.2019; nr.6067 prot datë 08.07.2019; nr.7793 prot datë 

19.09.2019, nr.2455 prot datë 03.03.2020 etj, i është drejtuar ABP, duke kërkuar realizimin e 

procedurave në kohë, pasi kontratat e furnizimit të mësipërme me produkte ushqimore, 

përfundojnë  në Shkurt-maj 2020.  

-ABP me shkresë nr.451/1 prot datë 11.03.2020  drejtuar DPB, shprehet  se “Organi qëndror 

blerës ABP, e ka shpallur në sistemin eletronik të prokurimeve më datë 11.03.2020, procedurën e 

hapur mbi kufirin e lartë monetary, me objekt “Blerje artikuj ushqimorë, për Drejtorinë e 

përgjithshme të Burgjeve” e ndarë në 6 Lote, me vlerë të pritshme të kontratave prej 

1,008,096,397 (një milliard e tetë million e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e nëntëdhjetë e 

shtatë) lekë pa tvsh. 

Kjo procedurë është përcaktuar të realizohet nëpërmjet marrëveshjes kuadër me disa operatorë 

ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuadër 24 muaj. Afati 

kohor për hapjen e ofertave është përcaktuar më datë 27.04.2020 ora 12:00. 

Nisur nga afatet kohore minimale (pa përfshirë periudhat e pezullimit të procedurës për shkak të 

ankesave) të përcaktuara në legjislacionin e prokurimit publik, duhen afërsisht 90 ditë, nga 

momenti i shpalljes së procedurës së prokurimit në sistemin eletronik të APP-së, deri në dërgimin 

në autoritetin tuaj kontraktor të autorizimit të lidhjes së kontratës nga ana e organit qëndror 

blerës, ABP. Për plotësimin e nevojave të AK, derisa të realizohet procedura e prokurimit nga 

organi qëndror blerës ABP, ju sjellim në vëmëndje pikën 4 të nenit 76 të VKM nr.914 datë 

29.12.2014 “Rregullat e prokurimit public” i ndryshuar.” 

-Sa më sipër, nga DPB me shkresë nr.2455/2 prot datë 26.03.2020, drejtuar Agjencisë së 

Prokurimeve Publike (APP), e cila në përgjigje të saj me shkresë nr.2563/1 prot datë 22.04.2020, 

ka dhënë miratimin e zhvillimit të procedurave të prokurimit të domosdoshëm për mbarëvajtjen e 

punës në sistemin e burgjeve në lidhje me furnizimin me ushqim të dënuarve. 

-Kështu, në mbështetje të bazës ligjore dhe nënligjore, respektivisht, të ligjit nr. ligjit nr.9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin Publik’ i ndryshuar neni 33/2/c dhe VKM nr.914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregulave të prokurimit public” i ndryshuar, neni 36; udhëzimit të APP-së nr.02, 

datë 08.01.2018, pika 10/c, DPB ka realizuar procedurat e tenderimit në cilësinë e Autoritetit 
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Kontraktor, i cili ka detyrimin primar ligjor, furnizimin e pandërprerë për gjatë gjithë vitit me 

produkte ushqimore për të gjithë të dënuarit në IEVP –të të Republikës së Shqipërisë. 

Pra sa më sipër, ABP nuk ka zbatuar dëtyrimin ligjor, të VKM nr.82 datë 14.02.2018 “Për 

ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të përqëndruara për kryerjen e procedurave të prokurimit 

publik, në emër dhe për llogarit të kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për 

disa mallra dhë shërbime” i ndryshuar, për realizimin e procedurave në kohë, në mënyrë që nga 

DPB afronte furnizimin me ushqim të dënuarve.  

-Gjithashtu, nga auditimi i procedurave me objekt furnizimim me mish, bulmet dhe bukë, të 

realizuara në  DPB në cilësinë si autoritet kontraktor, grupet  e punës për përllogaritjen e fondit 

limit, kanë evidentuar se çmimet e Agjensisë së Blerjeve të Përqëndruara,  nuk janë marrë në 

konsideratë, pasi kanë rezultuar më të larta se çmimet e tregut, se INSTAT dhe kontratatave të 

mëparshme me të cilën furnizohen IEVP-të e sistemit të burgjeve. Ky fakt, tregon që ABP, nuk i 

përmbahet parimit të ekonomicitetit, eficences dhe efektivitetit, në kryerjen e procedurave të 

prokurimit publik, në emër dhe për llogarit të kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të 

varësisë, për disa mallra dhë shërbime. 

2).Nga auditimi, për procedurat me objekt të cilat ofrojnë sigurimin e disa prej ushqimeve(bukë, 

mish, bulmet, etj)  për të personat që vuajnë dënimin pranë IEVP,  u konstatua se, nga strukturat 

prokuruese, njësia e prokurimit dhe KVO, parasesin problematika, konkretisht: 

a) në procedurën për furnizim me mish & bulmet, në DST, specifikimet teknike dhe kriteret e e 

vecanta të kualifikimit, (Ruajtja dhe transportimi) shprehet se mishi dhe bulmeti ruhet në kushte 

frigoferike. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të disponojë të paktën 3 (tre) automjete të 

përshtatshme (ATV) (frigorifer), të pastra, të mbrojtura nga dëmtimet e faktorët e tjerë atmosferik 

duke zbatuar rregullat higjeno-sanitare për transportimin e produkteve ushqimore të freskëta dhe 

të përshtatshme.  

Audituesit, konstatuan se, për këto mjete motorrike (ATV) frigorifer, nga AK nuk është vendosur 

në kriteret e specifikimeve teknike, që mjetet duhet të jenë të pajisura me thermostat ose të kenë të 

njohur  Sistemin HCCI (standart) në mënyrë që, gjatë zbatimit dhe monitorimit të kontratës, malli 

të transportohet vetëm nga këto mjete në temperaturën e kërkuar, duke përfituar product ushqimor 

cilësor si dhe duke garantuar të gjitha kërkesat e kërkuara  sipas DST, për të pasur një kontratë të 

sukseshme deri në ekzekutimin e plotë të saj.  

-Në dokumentet standarte të tenderit, nuk është paraqitur në mënyrë të qartë grafiku i lëvrimit të 

mallit sipas IEVP-ve përkatëse (dmth nuk është përcaktuar sa herë në ditë/javë do të furnizohen 

IEVP me këtë product), si dhe në DT është kërkuar që shpërndarja të realizohet në të gjithë 

territorin e vendit vetëm më tre automjete dhe 4 persona të punësuar pranë operatorit ekonomik. 

Gjithashtu në bazë të grafikut të shpërndarjes së mallit (produktit ushqimor mish) ku ndodhen  23 

IEVP të cilat operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë, a mundet që OE fitues të 

shpërndajë sasinë e mishit ose të bulmetit  vetëm me tre automjete e kërkuara  

Pra, nga njësia e prokurimit, e cila nuk ka dhënë arsyetimin në mbështetje të neneve 1 dhe 46, të 

LPP, AK duhet të hartojë kriteret e pranimit në përputhje me natyrën e përmasat e objektit të 

prokurimit (sasia afërsisht(në bazë të kapaciteteve akomoduese të të dënuarve) dhe grafiku i 

shpërndarjes dhe shtrirja gjeografike e IEVP-ve), në mënyrë të tillë që të stimulojnë nxitjen e 

pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë të (biznesit të vogël dhe të mesëm), dhe të sigurojnë një 

trajtim të barabartë dhe jodiskriminues të tyre.  

3). Nga auditimi u konstatua se, sipas DST në Kriteret e vecanta të kualifikimit, është kërkuar që 

operatori ekonomik pjesëmarrës, për cdo mjet (ATV) dhe për ambjentin që e përdor për kryerjen e 

aktivitetit i cili mund të jetë në pronësi të OE ose mund të jetë marrë me qira, duhet të paraqesin 

akt miratimi akt miratimi higjeno –sanitar, i miratuar nga institucionet shtetërore (pa e specifikuar 

se nga cili institucion). 

-Nga auditimi u konstatua, se nga KVO-të kanë marrë për bazë për kualifikim të OE aktet 

administrative të lëshuara para 3 ose 2 vite përpara, jo në koherencë me realizimin e procedurës 
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dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke humbur seriozitetin të kriterit të higjenës. 

-Nga auditimi u konstatua se, Aktet-Miratimi Higjeno Sanitar, janë të lëshuara nga Ministria e 

Shëndetësisë (Inspektorati shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku përkatës, në referuar, ligjit 

nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar” i ndryshuar, neni 12. Ligji i mësipërm ka pësuar 

ndryshime të vazhdueshme, konkretisht, ndryshimi i fundit ligji nr.54/2020 “Për disa ndryshime 

dhe shtesa në ligjin nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, ka shfyqizuar neni 12, më 

datë 30.04.2020, i cili ka hyrë në fuqi 15 ditë mbas botimit në Fletore Zyrtare, dmth mbas datës 

15.05.2020. 

Pra, në këtë rast KOV dhe AK, ka pranuar një Akt-miratimi administrative të panevojshëm dhe të 

kundraligjshme, me aktet nënligjore të mësipërme.  

Në lidhje mbi vendosjen e këtij kriteri, nga njësia e prokurimit, duhej të përcaktohej qartë se, 

marrja e akti higjeno sanitar si për ambjentin ku zhvillohet aktiviteti si dhe për mjetet motorrike, 

duhet të paraqitej dokumentacionin përkatës nga AKU, autoritet shtetëror që kryen kontrollet 

paraprake për përmbushjen e kërkesave tekniko-teknologjike, higjienosanitare, fitosanitare dhe 

veterinare, verifikimin e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin dhe licencimin e 

operatorëve të biznesit të ushqimit. 

 

Sa më sipër, po paraqesim secilën procedurë ku janë konstatuar problematikat: 

 

I.) Procedura prokuruese me objekt “Blerje artikuj ushqimor-mish deri në  përfundimin e 

procedurës së prokurimit të përqëndruar dhe dergimi i autorizimit nga ABP, hartimin e 

kërkesave për subjektet që do të kryejnë lëvrimin e këtyre produkteve ushqimore, 

specifikimet teknike, grafikun e levrimit, përllogaritjen e fondit limit ”, me Urdhër 

Prokurimin nr.4028 prot datë 22.04.2020, realizuar nga DPB. 
 

Të dhënat e përgjithshme të tenderit 

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Blerje artikuj ushqimor-mish deri në  përfundimin e 

procedurës së prokurimit të përqëndruar dhe dergimi i autorizimit nga ABP, hartimin e kërkesave për 

subjektet që do të kryejnë lëvrimin e këtyre produkteve ushqimore, specifikimet teknike, grafikun e levrimit, 

përllogaritjen e fondit limit ” 
1. Urdhër Prokurimi nr. 4028 

prot  datë 22.04.2020, titullari i AK  
ka miratuar arsyet përdorimit  për 

procedën.  

Njësinë e prokurimit në cilësinë e 

administrimit të procedurës dhe 

të DT 

1. A 

2. A 

3. F 

3. Urdhër i brendshëm nr.3682 prot datë 

08.04.2020“Përgatitja e hartimit të kërkesave, 
për subjektet që do të kryejnë lëvrimin e këtyre 

produkteve ushqimore, specifikimet teknike, 

grafikun e levrimit fondin limit” me komision : 
1.A 

2.I 

3.E 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave, i ngritur 

në bazë të urdhër nr. 4028/1, datë 22.04.2020 
1. A kryetar 

2. M anëtar 

3. I  anëtar 
 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

“Me negocim pa shpallje paraprake 

të njoftimit” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

45,147,387 (dyzete pesë milion e 

njëqind e dyzet e shtatë mijë e 

treqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë . 
 

 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

44,756,000 (dyzete katër milion e shtatëqind e 

pesëdhjetë e gjashtë mijë) lekë 

 

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

391,387 (treqinde nëntëdhje e një mijë e treqind 

e tetëdhjetë e shtatë) lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 27.04.2020, ora 09:00 

 

 

9.Burimi Financimit nga Buxheti i Shtetit 

 

10. Operatoret Ekonomike 

1.“O“person fizik me vlerë oferte 44,756,000 

lekë. 

2. “4” shpk me velrë oferte 45,090,000 lekë. 

 

11. Ankimime 

Pranë AK- nuk ka 

 

12. Përgjigje Ankesës nga AK –nuk ka 

 

13. Përgjigje Ankesës nga KKP –nuk ka 

  b. Zbatimi i Kontratës Prokurimi 
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14. Lidhja e kontratës 

Kontratë nr.4028/5 prot datë 
07.05.2020, deri në 5 muaj 

07.10.2020, me kusht që përfundon 

menjeherë në momentin e lidhjes 
të kontratës me OE fitues, të 

përcaktuar sipas marrëveshjes 

kuadër në vijim të procedurës të 
prokurimit të publikuar tashmë nga 

Agjencia e Blerjeve të 

Përqëndruara, me këtë objekt. 
 

 

15.Komisioni i marrjes në dorëzim:  

Në bazë të kontratës  nr.4028/5 prot datë 07.05.2020, është përcaktuar, përfaqësuesi i autorizuar 
për AK zj. A, si dhe në bazë të nenit 5.3 kryerja e furnizimit –lëvrimi i mallit dhe transporti i 

artikujve do të kryhet dhe do të përballohet me mjetet e vetë kontraktuesit në IEVP, në të gjithë 

Shqipërinë. Në cdo IEVP është ngritur komisioni i pritjes së mallit. 

 

Auditimi i hartimit të fondit limit, vendosjen e specifikimeve teknike dhe realizimi i procedurës. 

-Grupi i punës, u ngritur me Urdhër nr.3682 prot datë 08.04.2020, në hartimin e specifikimeve 

teknike, bazuar në; SSH1441:1987, në ligjin nr.10465, datë 29.09.2011 “Për shërbimin veterinar 

në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar me Aktin normative nr.4 datë 16.08.2012 “Për 

përcaktimin e rregullave për therjen e kafshëve dhe tregtimin e mishit të tyre.” 

-Nga auditimi, i dokumentave administrative ligjor dhe financiar, të operatorit ekonomik fitues 

“O” pranë sistemit eletronik të prokurimeve në faqen zyrtare të app.gov.al  me REF -56643-04-22-

2020 dhe në dosjen fizike, u konstatua se: 

I.1).Sipas, DST, pika II. Kriteret e vecanta të kualifikimit pika 4.3 kërkohet “Operatori ekonomik 

pjesëmarrës, duhet të siponojë të paktën 3 (tre) automjete të përshtatshme (ATV) (frigorifer), më 

qëllim transportin e mallrave, …… pika f) akt miratimi higjeno –sanitar” 

OE ka paraqitur tre mjete për të realizuar shërbimin e kërkuar me targa: 

 a)AA081PV, i cili ka një akt miratimi Higjeno sanitar, nga Ministria e Shëndetësisë (Inspektorati 

Shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku Elbasan ) mban datë 13.02.2017. 

b)AA084XE, i cili ka një akt miratimi Higjeno sanitar, nga Ministria e Shëndetësisë (Inspektorati 

shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku Elbasan ) mban datë 17.04.2019. 

c)AA039 PJ, i cili ka një akt miratimi Higjeno sanitar, nga Ministria e Shëndetësisë (Inspektorati 

shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku Elbasan ) mban datë 01.03.2017. 

Nga auditimi u konstatua se, në bazë të ligjit nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar” i 

ndryshuar, neni 12 shprehet “Ndërmarrjet, institucionet shtetërore e private dhe personat e tjerë 

fizikë e juridikë, vendas ose të huaj, për ndërtimin dhe rikonstruksionin e objekteve të ndryshme 

janë të detyruar të kërkojnë pëlqimin e Inspektoratit Sanitar Shtetëror. Inspektorati, pasi bën 

ekspertimin higjieniko-shëndetësor paraprak, jep pëlqimin: - për miratimin e sheshit të ndërtimit; 

- për miratimin e projektit ndërtimor, teknologjik, rindërtimit, rikonstruksionit; - për vënien në 

shfrytëzim të objektit. Kur vërehen shkelje të mësipërme, Inspektorati Sanitar Shtetëror ndalon me 

vendim fillimin ose vazhdimin e punimeve, duke kërkuar plotësimin e mungesave. Zbatimi i 

vendimit sigurohet, kur shihet e nevojshme me ndërhyrjen e organeve të parashikuara në nenin 11 

të këtij ligji”  

 

Pra në këtë rast, jemi në kushtet kur kërkohet investim  objekti dhe venie ne punë dhe jo për 

mjete motorike !!! 

 

Gjithashtu, nga KVO janë marrë për bazë për kualifikim të OE aktet administrative të lëshuara 

para 3 vitesh, jo në koherëncë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, 

duke humbur seriozitetin të kriterit të higjenës. 

 

I.2). Sipas  DST, pika II. Kriteret e vecanta të kualifikimit pika 4.4 kërkohet “Operatori ekonomik 

pjesëmarrës, duhet të ketë në pronësi ose në përdorim të paktën 1 (një) ambient të përshtashëm 

për përpunimin ose tregtimin ose magazinim e produkteve të mishit/përpunuara të mishit object 

prokurimi, me sipërfaqe të paktën  100 m
2
, për të cilën duhet të paraqesë dokumentacionin 

përkatës… 
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b)Akt miratimin higjeno –sanitar për këtë ambient, lëshuar nga organi kompetent i ngarkuar me 

ligj.” 

Nga auditimi u konstatua se, OE  fitues “O” p.f, ka paraqitur Kontratë qiraje me nr.1537 rep 

Nr.970 Kol, të datës 09.04.2019, ndërsa nga OE ka paraqitur, akt miratimi Higjeno sanitar, nga 

Ministria e Shëndetësisë (Inspektorati shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku Elbasan ) 

mban datë 13.02.2017, ku specifikohet vetëm fjala magazinë me asnjë të dhënë tjetër kadastrale. 

Ky fakt, bie në kundërshtim me DST, përgjegjësia e KVO-së, e cila e ka pranuar ose nuk ka 

kërkuar shpjegime në lidhje mbi këtë ambjent, ku realizohet magazinimi, tregtimi etj, pasi kontrata 

e qerasë datë 09.04.2019 për periudhë dy vjecare deri në 31.03.2021 dhe akti miratimi higjeno 

sanitar është datë 13.02.2017 (!!!!) Pra, KVO ka marrë për bazë për kualifikim të OE aktet 

administrative të lëshuara para 3 vitesh, jo në koherëncë me realizimin e procedurës dhe jo në 

përputhshmëri me aktualitetin, duke humbur seriozitetin të kriterit të higjenës. 

 

Për sa më sipër, KVO e ngritur me Urdhër nr.4028/1 datë 22.04.2020 me përbërje (A kryetar, M 

dhe I), duhej të  konsideronte një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të 

gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e 

tenderit në bazë të nenit 66 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar. 

Në këto rast OE fitues nuk i kanë plotësuar kriteret e mësipërme dhe shpallja fitues, është bërë në 

mënyrë të padrejtë në mospërputhshmëri me DST, duke vënë në diskutim cilësinë e procedurave 

të prokurimeve të financuara nga fondet buxhetore si dhe marrjen e produktit ushqimor –shtazor 

për të dënuarit në IEVP, për rrjedhoje vlera prej 44,756,000 lekë pa tvsh, janë shpenzuar, pa 

ekonomicitet,  pa eficiencë dhe pa efektivitet, të financuara nga Buxheti i Shtetit. 

 

II.)Blerje  artikuj ushqimore-mish negocim pa shpallje  me Urdhër prokurimi nr.10128 prot 

datë 07.10.2020, me fond limit prej 23,649,934 lekë pa tvsh, për të plotësuar nevojat nga 15 

tetor 2020 deri në 31.12.2020 në IEVP-të. 
 
Të dhënat e përgjithshme të tenderit 

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Blerje artikuj ushqimor-mish për mbulim nevoje të 

IEVP nga data 15.10.2020 deri në mbylljen e vitit buxhetor apo deri në lidhjen e kontratës së procedurës 

së hapur/marrëveshje kuadër pas përfundimit të procedurës nga ABP. 
1. Urdhër Prokurimi nr. 
10128 prot  datë 07.10.2020, 

titullari i AK  ka miratuar 

arsyet përdorimit  për 
procedurën negocim pa 

shpallje.  

Njësinë e prokurimit në 

cilësinë e administrimit të 

procedurës dhe të DT 

1. A 
2. A 

3. A 

3. Urdhër i brendshëm nr.9758 prot datë 

29.09.2020“Përgatitja e hartimit të kërkesave, 

për subjektet që do të kryejnë lëvrimin e këtyre 

produkteve ushqimore, specifikimet teknike, 
grafikun e levrimit fondin limit” me komision : 

1.A 

2.M 
3.B 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave, i ngritur 
në bazë të urdhër nr. 10128/1, datë 07.10.2020 

1. A kryetar 

2. A anëtar 
3. I  anëtar 

 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

“Me negocim pa shpallje 

paraprake të njoftimit” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

23,649,934(njëzet e tre milion 

e gjashtëqind e dyzet e nëntë 

mijë e nëtëqind e tridhjetë e 
katër) lekë . 

 

 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

21,887,860 (njëzet e një milion e tetëqind e 

tetëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e gjashtë 

dhjetë) lekë  

 

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

1,762,074 (një milion e shtatëqinde 

gjashtëdhjetë e dy mijë e shtatëdhjetë e katër) 

lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 12.10.2020, ora 09:00 

 

 

9.Burimi Financimit nga Buxheti i Shtetit 

 

10. Operatoret Ekonomike garues –ofertues 

me vlere në lekë 

1.A                             21,178,269.7 skualifikuar 
2.D                             22,946,495    skualifikuar 

3.G                              23,476,495    skualifikuar 
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4.K                                                      ska ofertë 

5.K                           22,911,647     skualifikuar 

6.O                           21,887,860     kualifikuar 

7.T                            23,299,980     skualifikuar 

11. Ankimime 

Pranë AK- nuk ka 

 

12. Përgjigje Ankesës nga AK –nuk ka 

 

13. Përgjigje Ankesës nga KKP –nuk ka 

  b. Zbatimi i Kontratës Prokurimi 

14. Lidhja e kontratës 

Kontratë nr.10128/6 prot datë 
19.10.2020, deri në 78 ditë 

deri  31.12.2020, me kusht që 

përfundon menjeherë në 
momentin e lidhjes të 

kontratës me OE fitues, të 

përcaktuar sipas marrëveshjes 

kuadër në vijim të procedurës 

të prokurimit të publikuar 

tashmë nga Agjencia e 
Blerjeve të Përqëndruara, me 

këtë objekt. 

 

 

15. Vlera e kontratës me tvsh: 

26,265,432 (njezet e gjashte milion e dyqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e katërqind e tridhjetë e 
dy) lekë me tvsh 

 

II.1).Mbi auditimin e përcaktimit të llojit të procedurës “Negocim pa shpallje paraprake të 

njoftimit” dhe arsyet e përdorimit  nga AK (Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve). 

Nga auditimi u konstatua se, arsyet e përcaktimit të kësaj procedure janë si më poshtë vijon: 

a. AK ka detyrimin primar ligjor, furnizimin e pandërprerë për gjatë gjithë vitit me mish për të 

gjithë të dënuarit në IEVP –të e vendit. 

b. Furnizimi me mish sipas kontratës të fundit nr.4028/5, datë 07.05.2020 i mbulon nevojat deri 

më datë 15.10.2020.  

c.Procedura e hapur e prokurimit me object –Loti 3 “Blerje mish dhe nënproduktet e tij, për 

Drejtorinë e Përgjithshme të burgjeve” e publikuar nga Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara, është 

anuluar më datë 31.08.2020, bazuar në gërmën dh) të pikës 1 të nenit 24 të ligjit nr.9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin Publik’ i ndryshuar si dhe në zbatim të vendimeve të Komisionit të 

Prokurimit Publik nr.299/2020 datë 05.08.2020 dhe nr.299/3/2020 datë 26.08.2020; vendimin e 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ka vendosur marrjen e masës së sigurimit të 

padisë pas kërkesës së njërit prej ofertuesve pjesëmarrës në procedurën e prokurimit me 

object:Loti 3 “Blerje mish dhë nënproduktet e tij për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” me 

REF-53912-03-11-2020; përgjigjes së ABP që shprehet se “…deri në shqyrtimin dhe marrjen e 

vendimit përfundimtar të formës së prerë nga gjykata, lind e nevojshme prokurimi I një fondi, 

maksimalisht si masë preventivuese deri në 78 ditë, që të mbulojë periudhën nga data 15.10.2020 

të furnizimit me mish, deri në mbylljen e vitit buxhetor apo deri në lidhjen e kontratës së 

procedurës së hapur/ marrëveshjes kuadër pas përfundimit të procedurës nga ABP. 

d.Për arsyet e sipërcituara, referuar udhëzimit të APP-së nr.02, datë 08.01.2018, pika 10/c, të ligjit 

nr. ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik’ i ndryshuar neni 33/2/c  dhe VKM 

nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregulave të prokurimit public” I ndryshuar, neni 36, 

është realizuar procedura e prokurimit, me kusht që sapo të dërgohet autorizimi përkatës për lidhje 

kontrate nga ana e ABP, kjo procedurë dhe kontrata respective do të ndërpritet mënjeherë në , kjo 

procedurë dhe kontrata respective do të ndërpritet mënjeherë në çfarëdo fazë që të jetë, pa asnjë 

penalitet, si gjatë kohës së organizimit të negocimit ashtu edhe gjatë zbatimit të kontratës së lidhur 

në vijim. 

 

II.2).Mbi auditimin e përllogaritjes së fondit limit planifikimin e sasive deri në fund të vitit 

2020, hartimin e specifikimeve teknike dhe grafikun e lëvrimit, për procedurën e prokurimit 

“Blerje mish dhe nënproduktet e tij për DPB-në”. 

Nga auditimi,përllogaritja është bërë në bazë të Urdhërit të brendshëm të Drejtorit të Përgjithshëm 



 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Drejtorinë e Përgjithshme 

të Burgjeve 
 

136 

 

të Burgjeve nr.9758 pro datë 29.09.2020, mbi “Ngritjen e komisionit për argumentimin e fondit 

limit, planifikimin e sasive deri në fund të vitit 2020, hartimin e specifikimeve teknike dhe 

grafikun e lëvrimit, për procedurën e prokurimit “Blerje mish dhe nënproduktet e tij për DPB-në”, 

ku një element shumë i rëndësishëm është numri i të dënuarave/paraburgosurit të cilët përfitojnë 

frunizimin me ushqime nga DPB. 

Sipas dokumentacionit të audituar në dosjen fizike të procedurës, nr. i dënuarve për këtë periudhë 

është përllogaritur për 5200 të dënuar, ndërsa në shkresën e brëndshme të DPB me nr.8959 prot 

datë 09.09.2020, të sektorit të shërbimeve dhe projekteve ( A & A) shprehen se “….ju vëmë në 

dijeni mbi afatet e mbulimit të nevojave të IEVP-ve me artikullin “mish”, sipas kontratës së 

Prokurimit nr.4028/5 datë 07.05.2020 me object “Blerje mish për nevoja emergjente të DPB, për 

të dënuarit në IEVP” të lidhur me OE “O” .fizik. 

Në zbatim të nenit 5 të kontratës “Afati i zbatimit”, afati i lëvrimit të mallit fillon nga data e 

lidhjes së kontratës dhe përfundon në furnizimin e plotë të sasisë së mallit, por me kushtin që 

ndërpritet menjëherë në momentin e deklarimit të ndërprerjes së kontratës nga AK, në vijim të 

procedurës nga Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara. 

Sipas sasisë së kontratës për këtë artikull dhe forcës aktuale parashikohet që të plotësohen nevojat 

deri më 15.10.2020. Të gjitha parashikimet e mësipërme janë në bazuar në forcën aktuale rreth 

4691 vetë. 

Ndryshimet e forcës do të reflektojnë ndryshime dis ditore sipas parashikimeve.” 

Ndërsa në MEMO nr.10055 prot datë 06.10.2020, hartuar nga (A Drejtor i cështjeve ligjore, A 

specialist në sektorin e shërbimeve e projekteve dhe Aspecialist i prokurimeve ) drejtuar Drejtorit 

të Përgjithshëm të Burgjeve A, shprehen se “….ky produkt është i domosdoshëm për ushqim , për 

23 –IEVP, ka janë të akomoduar rreth 5000 shtetas të burgosur…..” 

Nga auditimi u konstatua se, grupi i punës krahas identifikimit të numrit të dënuarve, ka studiuar 

dhe  praktikën e çmimeve për përllogaritjen e fondit limit, si vijon; 

-Çmimet e tregut dhe të Agjensisë së Blerjeve të Përqëndruara nuk u morën në përllogaritjen e 

çmimit për fondin limit pasi kanë rezultuar më të larta së çmimet e tregut, INSTAT dhe kontratës 

së mëparshme me të cilën furnizohen IEVP-të e sistemit të burgjeve. 

-Çmimet e INSTAT, të cilat janë zyrtare dhe i referohen  çmimeve të muajit gusht 2020 (lista e 

muajit shtator 2020) nuk ishte shpallur ende, të cilat  ishin më të përafërta me çmimet e kontratës 

aktuale me të cilën furnizohen IEVP-të e sistemit të burgjeve. 

Kështu, AK për të patur një efiçensë ekonomike të vlerës së çmimit për njësi, ka zgjedhur variant i 

çmimeve të INSTAT, konkretisht muaji gusht 2020  çmimi prej 803,9 lekë me tvsh; ABP çmimi 

prej 799 lekë pa tvsh ose 958,8 lekë me tvsh;çmimet e tregut prej 924 lekë me tvsh (nga auditimi u 

konstatua se ofertat e marra nga OE “G”shpk me ofertë prej 750 lekë pa tvsh, “K”shpk me ofertë 

760 lekë pa tvsh, “O” me ofertë prej 800 lekë pa tvsh, tregu në Pazar të ri më çmim 667 lekë pa 

tvsh , tregu në Kamëz 667 lekë pa tvsh. Ofertat nuk kanë datën e referencës, kjo në në 

kundërshtim me rregullat e prokurimit). 

 

II.3). Mbi auditimin e realizimit të procedurës në bazë të DST dhe përzgjedhja e operatorit 

ekonomik fitues. 

Nga auditimi, i dokumentave administrative ligjor dhe financiar, të operatorit ekonomik fitues “O” 

për këtë object prokurimi, u konstatua se: 

3.1).Sipas, DST, pika II. Kriteret e vecanta të kualifikimit pika 4.3 kërkohet “Operatori ekonomik 

pjesëmarrës, duhet të siponojë të paktën 3 (tre) automjete të përshtatshme (ATV) (frigorifer), më 

qëllim transportin e mallrave, …… pikat e) Certifikate për transport mallrash (e detyrueshme 

vetëm për mjetet me kapacitet transportues mbi 1.5 ton); f) akt miratimi higjeno –sanitar” 

 

OE ka paraqitur tre mjete për të realizuar shërbimin e kërkuar me targa: 

 a) AA081PV, i cili ka një akt miratimi Higjeno sanitar, nga Ministria e Shëndetësisë (Inspektorati 
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shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku Elbasan) mban datë 13.02.2017, si dhe në bazë të leje 

qarkullimi nr.ELD0115117 , rubrika 24 (2009) dmth në këtë rast mjeti ka kapacitet mbi 1,5 ton. 

b) AA084XE, i cili ka një akt miratimi Higjeno sanitar, nga Ministria e Shëndetësisë (Inspektorati 

shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku Elbasan ) mban datë 17.04.2019 c)AA039 PJ, i cili 

ka një akt miratimi Higjeno sanitar, nga Ministria e Shëndetësisë (Inspektorati shtetëror 

Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku Elbasan ) mban datë 01.03.2017 si dhë në bazë të leje 

qarkullimi nr.ELD01479917 , rubrika 24 (2375) dmth në këtë rast mjeti ka kapacitet mbi 1,5 ton. 

-KVO ka marrë për bazë për kualifikim të OE aktet administrative të lëshuara para 3 vitesh (a,c) jo 

në koherëncë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke humbur 

seriozitetin të kriterit të higjenës. 

 

Nga auditimi u konstatua se, Aktet-Miratimi Higjeno Sanitar, nga Ministria e Shëndetësisë 

(Inspektorati shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku Elbasan) i është referuar, ligjit nr.7643 

datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar” i ndryshuar, neni 12. Ligji i mësipërm ka pësuar 

ndryshime të vazhdueshme, konkretisht, ndryshimi i fundit ligji nr.54/2020 “Për disa ndryshime 

dhe shtesa në ligjin nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, ka shfyqizuar neni 12, më 

datë 30.04.2020, i cili ka hyrë në fuqi 15 ditë mbas botimit në Fletore Zyrtare, dmth mbas datës 

15.05.2020. 

Pra, në këtë rast KOV dhe AK, ka pranuar një Akt-miratimi administrative të panevojshëm dhe të 

kundraligjshme, me aktet nënligjore të mësipërme.  

Në lidhje mbi vendosjen e këtij kriteri, nga njësia e prokurimit, duhej të përcaktohej qartë se, 

marrja e akti higjeno sanitar si për ambjentin ku zhvillohet aktiviteti si dhe për mjetet motorrike, 

duhet të paraqitej dokumentacionin përkatës nga AKU, autoritet shtetëror që kryen kontrollet 

paraprake për përmbushjen e kërkesave tekniko-teknologjike, higjienosanitare, fitosanitare dhe 

veterinare, verifikimin e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin dhe licencimin e 

operatorëve të biznesit të ushqimit. 

 

3.2). Sipas DST, pika II. Kriteret e vecanta të kualifikimit 2.3 pika 4 kërkohet Operatori ekonomik 

pjesëmarrës, duhet të ketë në pronësi ose në përdorim të paktën 1   (një) ambient të përshtatshëm 

për përpunimin ose tregtimin ose magazinimin e produkteve të mishit/ të përpunuara të mishit 

objekt prokurimi (që i korrespondon licensës sipas kategorive të pikës 2.1/1 të DT) me sipërfaqe 

mgazinuese të paktën 100 m
2 

(nga të cilat të jenë jo më pak se 20 m2 ambjent magazinues 

frigoriferik), për të cilin duhet të paraqes dokumentacionin përkatës, si më poshtë:  

a)Dokumentacioni që vërteton pronësinë ose huapërdorjen ose qiramarrjen: 

 Dokumentacioni që vërteton pronësinë: 

- Çertifikata e pronësisë e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj / kontrata e 

shitblerjes / kontrata e dhurimit / çdo dokument tjetër me anë të së cilit fitohet e drejta e 

pronësisë sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë. 

 Dokumentacioni që vërteton huapërdorjen: 

- Kontratë noteriale huapërdorje qe mbulon te gjithe kohen e parashikuar te kontrates. 

 Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira: 

- Kontratë noteriale qiraje qe mbulon te gjithe kohen e parashikuar te kontrates. 

 Dokumentacion që vërteton licensimin e aktivitetit: 

Ekstrakt i licensimit nga QKB-ja dhe praktika e inspektimit të licensimit nga Autoriteti 

Kombëtar i Ushqimit. 

b)Akt miratimi higjeno – sanitar për këtë ambient, lëshuar nga organi kompetent i ngarkuar me 

ligj.  

 

-Nga auditimi u konstatua se, OE fitues “O” person fizik, ka paraqitur Kontratë qiraje me nr.4637 

rep Nr.2659 Kol, të datës 10.10.2020, me object kontrate ku shprehet se “Dhënien me qira të një 
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sipërfaqeje magazinuese 110 m
2
, nga të cilat 20 m

2
 janë ambjent (dhomë )frigoriferike, në zonën 

kadastrale 2654…” 

Nga auditimi u konstatua se, nga OE ka paraqitur, Licencë nr serial LN me NIPT L me Kod II.1B 

(Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz), ndrësa në lidhje mbi praktika e 

inspektimit të licensimit nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (Drejtoria Rajonale Elbasan), është 

paraqitur praktika me shkresë nr.545 prot datë 06.05.2019, bashkëlidhur Autorizim Inspektimi më 

datë 03.05.2019, me objekt “Inspektime për plotësimin e kushteve tekniko teknologjike të 

subjekteve që kërkojnë të pajisen me licencë” me të dhëna për zonën kadastrale 8525, dhe 

Proces verbali inspektimi datë 03.05.2019 me të dhëna për zonën kadastrale 8525. 

Pra, në bazë të dokumentacionit të dorëzuar nga OE fitues “O” person fizik, nuk ka përputhje mbi 

zonën kadastrale 2654 (Kontratë qiraje me nr.4637 rep Nr.2659 Kol, të datës 10.10.2020) ku 

ndodhet ambienti i përshtatur për përpunimin ose tregtimin ose magazinimin e produkteve të 

mishit/ të përpunuara të mishit objekt prokurimi  me sipërfaqe mgazinuese të paktën 100 m
2 

(nga 

të cilat të jenë jo më pak se 20 m
2
 ambjent magazinues frigoriferik), për të cilin duhet të paraqitej 

dokumentacionin përkatës nga AKU, autoritet shtetëror që kryen kontrollet paraprake për 

përmbushjen e kërkesave tekniko-teknologjike, higjienosanitare, fitosanitare dhe veterinare, 

verifikimin e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin dhe licencimin e operatorëve të 

biznesit të ushqimit. 

-Nga auditimi u konstatua se, OE fitues “O” person fizik, ka paraqitur Akt miratimi higjeno – 

sanitar Higjeno sanitar, nga Ministria e Shëndetësisë (Inspektorati shtetëror Shëndetësor) Dega 

Rajonale Qarku Elbasan ) mban datë 13.02.2017, ku specifikohet vetëm fjala magazinë me asnjë 

të dhënë tjetër kadastrale. 

-KVO ka marrë për bazë për kualifikim të OE aktet administrative të lëshuara, para 3 vitesh jo në 

koherëncë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke humbur 

seriozitetin të kriterit të higjenës. 

 

-Aktet-Miratimi Higjeno Sanitar, nga Ministria e Shëndetësisë (Inspektorati shtetëror Shëndetësor) 

Dega Rajonale Qarku Elbasan) i është referuar, ligjit nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektim 

sanitar” i ndryshuar, neni 12. Ligji i mësipërm ka pësuar ndryshime të vazhdueshme, konkretisht, 

ndryshimi i fundit ligji nr.54/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7643 datë 

01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, ka shfyqizuar neni 12, më datë 30.04.2020, i cili ka hyrë në 

fuqi 15 ditë mbas botimit në Fletore Zyrtare, dmth mbas datës 15.05.2020. 

Pra, në këtë rast KVO, ka pranuar një Akt-miratimi administrative të panevojshëm dhe të 

kundraligjshme, me aktet nënligjore të mësipërme.  

Në lidhje mbi vendosjen e këtij kriteri, nga njësia e prokurimit, duhej të përcaktohej qartë se, 

marrja e akti higjeno sanitar si për ambjentin ku zhvillohet aktiviteti si dhe për mjetet motorrike, 

duhet të paraqitej dokumentacionin përkatës nga AKU, autoritet shtetëror që kryen kontrollet 

paraprake për përmbushjen e kërkesave tekniko-teknologjike, higjienosanitare, fitosanitare dhe 

veterinare, verifikimin e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin dhe licencimin e 

operatorëve të biznesit të ushqimit. 

 

Për sa më sipër, KVO e ngritur me Urdhër nr.10128/1 datë 07.10.2020 me përbërje (A kryetar, A 

dhe I), duhej të konsideronte një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha 

kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit në 

bazë të nenit 66 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar dhe LPP. 

Në këto rast OE fitues nuk i kanë plotësuar kriteret e mësipërme dhe shpallja fitues, është bërë në 

mënyrë të padrejtë në mospërputhshmëri me DST, duke vënë në diskutim cilësinë e procedurave 

të prokurimeve të financuara nga fondet buxhetore si dhe marrjen e produktit ushqimor –shtazor 

për të dënuarit në IEVP, për rrjedhoje vlera prej 21,887,860 lekë pa tvsh, janë shpenzuar, pa 

ekonomicitet,  pa eficiencë dhe pa efektivitet, të financuara nga Buxheti i Shtetit. 
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Në lidhje mbi problematikat e konstatuara, nga grupi i audituesve u mbajt Aktkonstatimi nr.11 

datë 29.01.2021 me nr.11310/23 prot date 29.01.2012 të DPB,  të cilët kanë observuar  me 

shkresat nr 11310/42 prot,  datë 05.02.2021 të DPB dhe me nr.1116/8 datë 08.02.2021 të KLSH 

dhe observimet mbi Projekt raportin me shkresë nr.11310/50 prot datë 30.04.2021 nga DPB, 

protokolluar në KLSH me nr.1116/16 datë 06.05.2021 si dhe takimin përfundimtar realizuar në 

KLSH më datë 10.05.2021, janë paraqitur të njëjta fakte dhe argumentime, për rrjedhojë, qëndrimi 

i grupit të auditimit, në kushtet kur komentet e sjella nuk janë fakte të reja, vlerëson se gjetjet dhe 

rekomanimet përkatëse do të qëndrojnë të pa ndryshuara me qëllim që institucioni të aktivizohet 

dhe të përmirësojë parregullsitë e evidentuara, në mënyrën që e konsideron më të mirë, por 

gjithmonë në përputhje me bazën ligjore në fuqi. 

Sa më sipër, argumentimet si vijon: 
 
Pretendimi i subjektit: 

Në paragrafin e fundit fq2 të observimit të bërë nga Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve (DPB) shprehet se: 

-Në pozicionin tim si titular i AK, në zbatim të detyrave që ngarkon VKM nr.914, asnjëherë nuk kam ndërhyrë 

në aktivitetin e kryerjen e detyrave të anëtarëve të KVO, në zbatim të detyrimeve sipas nenit 58 të VKM nr.914. 

-Në akt konstatimet konstatoj gjetjen e audituesve të KLSH lidhur me aktet e miratimit higjeno sanitar, kriterin e 

vendosur dhe mënyrën se si janë vlerësuar operatorët bazuar në dokumentacion përkatës të dorëzuar.Konstatoj 

ndryshimin e bazës ligjore, nëpërmjet ligjit nr.54/2020 “për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7643, datë 

02.12.1992 “Për inspektimin sanitar”, i ndryshuar, përkatësisht neni 10, ku saktësohet që Inspektoriati 

shtetëror Shëndetsor (ISHSH) nuk lëshon më akt miratimi higjeno-sanitar për subjektet në fushën e 

prodhimit/tregtimit të artikujve ushqimorë, kompetencë që I kalon respektivisht AKU-së. Për këtë arsye, i jemi 

drejtuar autoriteteve mbikqyrse të kushteve higjeno sanitare të subjekteve, respektivisht ISHSH dhe AKU me 

shkresë nr.971 prot datë 01.02.2021, të cilët shprehen me shkresat ISHSH nr.187/1 prot datë 03.02.2021 dhe 

nr.381/1 prot datë 04.02.2021 se: 

a)Vlefshmëria e akt-miratimit higjeno sanitar rrezohet kur konstatohen ndryshime në strukturë, destinacion të 

objektit për të cilin janë lëshuar. 

b)Licencat e QKL lëshuara bazuar në akt miratimit higjeno-sanitar (AMHS) e parahyrjes në fuqi të 

ndryshimeve ligjore janë të vlefshme. 

c)AKU  nuk lëshon akte të vecanta lidhur me plotësimin e kushteve higjeno sanitare, por gjatë kontrolleve që 

ushtron në subjekte, në akt inspektimin dhe në listë-verifikimi, bëhet kontrolli I kushteve higjeno-sanitare. 

Qëndrimi i grupit të auditimit. 

Sipas DST në Kriteret e vecanta të kualifikimit, është kërkuar që operatori ekonomik pjesëmarrës, për cdo mjet 

(ATV) dhe për ambjentin që e përdor për kryerjen e aktivitetit i cili mund të jetë në pronësi të OE ose mund të 

jetë marrë me qira, duhet të paraqesin akt miratimi akt miratimi higjeno –sanitar, i miratuar nga institucionet 

shtetërore (pa e specifikuar se nga cili institucion). AMHS është kërkuar pikërisht për cilësinë dhe sigurinë 

ushqimore nga ana e higjenës, e cila nuk është shumë e besueshme para 3 ose 2 vite përpara, jo në koherencë me 

realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke humbur seriozitetin të kriterit të higjenës., 

për rrjedhojë nga ana e AK, duhej të përcaktohej qartë periudha e vlefshmërisë së aktit si dhe KVO mund të 

pyeste njësinë e prokurimit  për vendosjen e këtij kriteri, në përputhje me rregullat e prokurimit public. 

-Aktet-Miratimi Higjeno Sanitar (AMHS), janë të lëshuara nga Ministria e Shëndetësisë (Inspektorati shtetëror 

Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku përkatës, në referuar, ligjit nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar” i 

ndryshuar, neni 12. Ligji i mësipërm ka pësuar ndryshime të vazhdueshme, konkretisht, ndryshimi i fundit ligji 

nr.54/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, ka 

shfyqizuar neni 12, më datë 30.04.2020, i cili ka hyrë në fuqi 15 ditë mbas botimit në Fletore Zyrtare, dmth 

mbas datës 15.05.2020.Të gjitha AMHS, që janë paraqitur janë referuar neni 12, për rrjedhojë  KOV kanë 

pranuar një Akt-miratimi administrative të panevojshëm dhe të kundraligjshme, me aktet nënligjore të 

mësipërme. 

Kështu, dhe në bazë të shkresës së AKU-së nr.381/1 prot  datë 04.02.2021, ku citohet se “ AKU  nuk lëshon akte 

të vecanta lidhur me plotësimin e kushteve higjeno sanitare, por gjatë kontrolleve që ushtron në subjekte, në akt 

inspektimin dhe në listë-verifikimi, bëhet kontrolli i kushteve higjeno-sanitare”. 

Për sa më sipër, në lidhje mbi vendosjen e këtij kriteri, nga njësia e prokurimit, duhej të përcaktohej qartë se, 

marrja e akti higjeno sanitar si për ambjentin ku zhvillohet aktiviteti si dhe për mjetet motorrike, duhet të 

paraqitej dokumentacionin përkatës nga AKU, autoritet shtetëror që kryen kontrollet paraprake për përmbushjen 

e kërkesave tekniko-teknologjike, higjienosanitare, fitosanitare dhe veterinare, verifikimin e dokumentacionit të 

nevojshëm për regjistrimin dhe licencimin e operatorëve të biznesit të ushqimit. 
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Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë.   

Pretendimi i subjektit: 

Në paragrafin referuar pikës 1.2 të observimit të bërë nga KVO me përbërje (A,M dhe I) shprehen se: 

-AMHS nga Ministria e Shëndetësisë (ISHSH) Dega Rajonale Qarku Elbasan që mban datën 13.02.2017, është i 

vlefshëm sepse OE fitues , nuk ka tjetërsuar magazinë që të kërkoj një akt miratim tjetër higjeno sanitar. Akti i 

miratimit higjeno sanitar të cilin e ka marrë për atë ndërtesë (magazinë ) është pa afat.Gjithashtu theksojnë 

faktin se, legjislacioni i ri nuk bën të pavlefshëm AMHS të marra para daljes së këtij ligji, por nqs se bën ndonjë 

ndryshim në object (gjë e cila nuk ka ndodhur) aplikon sipas legjislacionit të ri për një tjetër AMHS. 

Qëndrimi i grupit të auditimit. 

Në dokumentacionin e paraqitur nga OE fitues, si për mjete motorike si dhe për ambjentin e aktivitetit me qera, 

sipas DST në Kriteret e vecanta të kualifikimit, kërkuar nga AK, duhet të paraqesin akt miratimi akt miratimi 

higjeno –sanitar, i miratuar nga institucionet shtetërore  e pa specifikuar se nga cili institucion. AMHS është 

kërkuar pikërisht për cilësinë dhe sigurinë ushqimore nga ana e higjenës, e cila nuk është shumë e besueshme 

para 3 ose 2 vite përpara, jo në koherencë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, 

duke humbur seriozitetin të kriterit të higjenës., për rrjedhojë nga ana e AK, duhej të përcaktohej qartë periudha 

e vlefshmërisë së aktit si dhe KVO mund të pyeste njësinë e prokurimit  për vendosjen e këtij kriteri, në 

përputhje me rregullat e prokurimit public. 

-Aktet Miratimi Higjeno Sanitar (AMHS), janë të lëshuara nga Ministria e Shëndetësisë (Inspektorati shtetëror 

Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku Elbasan përkatës, në referuar, ligjit nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektim 

sanitar” i ndryshuar, neni 12, i cili flet për momentin kur do behej ndërtim I objektit dhe jo për higjenën e 

objektit ku do të ushtrohet aktiviteti dhe aq mq tepër dhe për mjetet motorike. 

 Kështu, dhe në bazë të shkresës së AKU-së nr.381/1 prot  datë 04.02.2021, ku citohet se “ AKU  nuk lëshon 

akte të vecanta lidhur me plotësimin e kushteve higjeno sanitare, por gjatë kontrolleve që ushtron në subjekte, 

në akt inspektimin dhe në listë-verifikimi, bëhet kontrolli i kushteve higjeno-sanitare”. 

Për sa më sipër, në lidhje mbi vendosjen e këtij kriteri, nga njësia e prokurimit, duhej të përcaktohej qartë se, 

marrja e akti higjeno sanitar si për ambjentin ku zhvillohet aktiviteti si dhe për mjetet motorrike, duhet të 

paraqitej dokumentacionin përkatës nga AKU, autoritet shtetëror që kryen kontrollet paraprake për përmbushjen 

e kërkesave tekniko-teknologjike, higjienosanitare, fitosanitare dhe veterinare, verifikimin e dokumentacionit të 

nevojshëm për regjistrimin dhe licencimin e operatorëve të biznesit të ushqimit. 

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë.   

 

III.)Procedura prokuruese me objekt “Blerje artikull ushqimor-bukë deri në  përfundimin e 

procedurës së prokurimit të përqëndruar dhe dergimi i autorizimit nga ABP, hartimin e 

kërkesave për subjektet që do të kryejnë lëvrimin e këtyre produkteve ushqimore, 

specifikimet teknike, grafikun e levrimit, përllogaritjen e fondit limit”, me Urdhër 

Prokurimin nr.7827 prot datë 30.07.2020, realizuar nga DPB. 
 
     Të dhëna të përgjithshme të procedurës 

  Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Blerje Bukë për nevojat emergjente të DPB, për të dënuarit në 

IEVP-të”, 

1.Urdhër Prokurimi 1, Nr.7827, 

datë 30.07.2020 

 

3.Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

A 

A 

I 

4.Komisioni i Vlerësimit të 

Ofertave: 

 A 

B 

M 

 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“Negocim pa shpallje paraprake  

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

29,095,309  lekë pa tvsh 

6.Oferta fituese (pa tvsh) 

S me vlerë oferte 28,905,525 lekë pa tvsh 

 

7.Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

4.255.759 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 03.08.2020 
9.Burimi Financimit  

Buxheti I Shtetit 
10.Operatoret Ekonomike 

1-S me vlerë oferte 

 24.839.550 lekë pa tvsh 

 

III.1).Mbi auditimin e përcaktimit të llojit të procedurës “Negocim pa shpallje paraprake të 
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njoftimit” dhe arsyet e përdorimit  nga AK (Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve). 

Nga auditimi u konstatua se, arsyet e përcaktimit të kësaj procedure janë si më poshtë vijon: 

a.AK ka detyrimin primar ligjor, furnizimin e pandërprerë për gjatë gjithë vitit me bukë për të 

gjithë të dënuarit në IEVP –të e vendit, me qëllim vijimin e furnizimit të domosdoshëm, për 

artikullin bukë, për të cilën kontrata aktuale mbulojnë furnizimin, afërsisht deri në datë 01 Gusht 

2020. 

b.Procedura e hapur e prokurimit me objekt “Blerje artikullit bukë, për Drejtorinë e Përgjithshme 

të Burgjeve” e publikuar nga Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara, është anuluar më datë 

28.07.2020, në zbatim të vendimit nr.270 datë 24.07.2020 të Komisionit të Prokurimit Publik. 

c.ABP në përgjigje me email të datës 27.07.2018, për shkresën nr.7334/2 datë 27.07.2020 dërguar 

nga DPB pranë saj shprehet se “…rihapja dhe realizimi i procedurës së  re të prokurimit do të 

donte 120 ditë ..” Gjithashtu dhe në bazë të email të APP, datë 28.07.2020, e cila shprehet se, “… 

sa i takon zgjidhjes së gjendjes emergjente të krijuar, bën me dije se, për miratimin e zhvillimit të 

procedurave të prokurimit të domosdoshëm për mbarëvajtjen e punës në sistemin e burgjeve, në 

mbështetje të nenit 13 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar.”  

d.Për arsyet e sipërcituara, referuar udhëzimit të APP-së nr.02, datë 08.01.2018, pika 10/c, të ligjit 

nr. ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik’ i ndryshuar neni 33/2/c  dhe VKM 

nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregulave të prokurimit public” i ndryshuar, neni 36, 

është realizuar procedura e prokurimit, me kusht që sapo të dërgohet autorizimi përkatës për lidhje 

kontrate nga ana e ABP, kjo procedurë dhe kontrata respektive do të ndërpritet mënjeherë në , kjo 

procedurë dhe kontrata respective do të ndërpritet mënjeherë në çfarëdo fazë që të jetë, pa asnjë 

penalitet, si gjatë kohës së organizimit të negocimit ashtu edhe gjatë zbatimit të kontratës së lidhur 

në vijim. 

 

III.2).Mbi auditimin e përllogaritjes së fondit limit planifikimin e sasive deri në fund të vitit 

2020, hartimin e specifikimeve teknike dhe grafikun e lëvrimit, për procedurën e 

prokurimit. 

-Në bazë të urdhrin e brendshëm të Drejtorit të Përgjithshme të Burgjeve  nr.6987/2, datë 

28.07.2020, është ngritur komisioni për planifikimin e sasive, argumentimit të fondit limit dhe 

hartimin e specifikimeve teknike me përbërje (A, I dhe E).  

Nga auditimi u konstatua se është mbajtur procesverbali i llogaritjes së fondit limit, tabelat e 

përllogaritjes së fondit limit, sasia e mbulimit të nevojave për artikujt ushqimorë për periudhën tre 

mujore, specifikimet teknike dhe grafiku i levrimit për artikujt ushqimorë, procesverbali i studimit 

të tregut dhe ofertat e marra, cmimet e marra nga INSTAT dhe ABP. Çmimet e kontratave 

paraardhëse janë më të ulta krahasuar me çmimet e INSTAT apo me çmimet e tregut dhe çmimet e 

ABP, Këto çmime kanë ardhur në rritje si rezultat i situatës së pandemisë së krijuar, si rrjedhim 

nga grupi i hartimit të çmimit të fondit limit, janë zgjedhur çmimet e INSTAT të cilat janë më të 

ulta. 

Nga auditimi u konstatua se fondi limit është llogaritur për 4950 persona të dënuarve në sistemin 

e burgjeve. 

 

Grupi i auditimit në bazë të shkrimeve të evidentuara në median elektronike për OE “S” shpk, ku 

është atakuar ish administratori Sh, për afera korruptive për tenderat e realizuara nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve, u konstatua se: 

1. Në bazë të Vendimit nr.1 datë 14.01.2019 të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve të 

operatorit ekonomik “S”shpk, është vendosur , pranimin dhe miratimin e kontratës 2 palëshe të 

dhurimit të kuotave të datës 14.01.2019 me palë dhuruese Sh dhe palë marrëse L. Depozitimi i 

kësaj kontrate është bërë pranë Qendrës Kombëtare së Rregjistrimit, kjo në referim të historikut të 

ekstraktit të aktivitetit, e konstatuar në www.qkb.gov.al (bashkëngjitur materiali). 

http://www.qkb.gov.al/
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2. Në bazë të Vendimit nr.76-2018-268 datë 01.07.2019, për çështjen e rregjistruar më datë 

09.10.2018 Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e cila ka 

shpallur fajtor Sh për vepren penale “korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike” 

në bashkëpunim, parashikuar nga neni 244 e 25 i Kodit Penal. Ky vendim i formës së prerë nuk 

është shprehur në lidhje mbi OE “S”shpk.(bashkëngjitur materiali). 

3. Grupi i audituesve, mori kontakt me Drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve z.A, duke i kërkuar 

bazuar në shkresa zyrtare marrëdhënien midis DPB dhe OE “S”shpk, si më poshtë: 

- S, pjesë e BOE “4 ” sh.p.k. & “G” sh.p.k. & “S”, ka lidhur me DPB kontratën e prokurimit nr. 

163/34, datë. 30.04.2018, ne bazë të Marrëveshjes Kuadër përkatëse me afat 24 muaj.(Procedura e 

prokurimit është realizuar nga Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara në MB). 

- Gjatë zbatimit te kontrates ne DPB, ka patur një ankesë në portalin e bashkëqeverisjes nga 

shoqëria “K” më 24 Janar 2019, ankesë e cila është trajtuar në kohë dhe kthyer përgjigje. Për këtë 

Sektori i Auditit të Brendshëm ka kryer auditim lidhur me këtë ankesë dhe ka audituar të gjithë 

procedurën e prokurimit, në bazë të të cilës është lidhur kontrata e sipërpërmendur. Në perfundim, 

nuk ka evidentuar dëm ekonomik. Shkresat lidhur me të janë Memo nr. 3014/ 1 prot datë 

03.04.2019 dhe Memo e AB nr. 4860 prot datë 29.05.2019 

- Me shkresë nr. 3969 prot datë 03.05.2019 DPB i drejtohet AKU me një kërkesë për 

bashkëpunim, nisur dhe nga nje kronikë televizive që ngre problematika lidhur me furnizimin e 

burgjeve me ushqime, për: 

 trajnimin e stafit mbi sigurinë ushqimore 

 inspektimin e OE të kontaktuar nga DPB për furnizimin me ushqime 

-Me shkresë nr. 2712/1 prot datë 24.06.2019 AKU kthen përgjigje lidhur me rezultatet e 

inspektimeve në OE të kërkuar. Ka konstatime mbi S mbi ndryshime adrese aktiviteti, marrje 

mase gjobë, etj. 

-Me shkresat nr. 5684 prot datë 26.06.2019, nr. 3969/1 prot datë 26.06.2019 nga DPB dhe shkresë 

nr. 2712/2 prot datë 24.06.2019 nga AKU, vijon korrespondenca lidhur me kërkesat për 

bashkëpunim mbi furnizimin e artikujve ushqimore në DPB 

-Me shkresë nr. 3969/3 prot datë 08.07.2019 DPB i drejtohet me shkresë BOE “4 ” sh.p.k. & “G” 

sh.p.k. & “S”, duke i tërhequr vëmendjen lidhur me zbatimin e kontratës, lidhur me konstatimet e 

AKU, dhe i kërkon informacion mbi kapacitetet teknike e profesionale 

-Me shkresë nr.3969/5 prot datë 17.07.2019 S në përgjigje të kërkesës të DPB paraqet argumentat 

e provat lidhur me kerkesën. Në vijim është organizuar një takim në zyrat e DPB mbi këtë cështje 

dhe mbajtur procesverbal mbledhjeje. 

-Me shkresë nr. 3969/6 prot datë 31.07.2019 S dërgon me shkresë sqarimet e parashtruara në 

takimin me DPB lidhur me pyetjet e bëra. 

-Gjatë vitit 2020 DPB, nisur nga nevoja ekstreme e krijuar nga mospërfundimi në kohë i 

procedurave të prokurimit nga Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara, për të siguruar vazhdimësinë 

e furnizimit me artikujt bukë dhe bulmet, ka realizuar procedura prokurimi me negocim, 

respektivisht: 

-“Blerje buke për nevojat emergjente të DPB, për të dënuarit në IEVP-të”, procedurë me Negocim 

pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës. Për OE që do të ftoheshin në këtë procedurë, në 

zbatim të përcaktimeve të nenit 36/4 të rregullave të prokurimit publik është vlerësuar nga AK 

(DPB) të ftohen operatore ekonomikë, si më poshtë vijon: “G” sh.p.k; “S” sh.p.k; “D” sh.p.k; 

“A” sh.p.k. “4” sh.p.k dhe “S” sh.p.k 

Këta operatorë janë vlerësuar si kandidatë duke iu referuar statusit të tyre, objektit të 

veprimtarisë dhe licensave që disponojnë në faqen zyrtare ëeb të Qendrës Kombëtare të Biznesit 

(QKB)-për më tepër, është gjykuar se këta OE kanë infrastrukturë të konsoliduar lidhur me 

objektin e prokurimit – furnizim me ushqime të IEVP, si dhe duke mbajtur parasysh përcaktimin 
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e nenit 33/6 te ligjit ku ndër të tjera citohet se zgjedhja e operatorëve ekonomikë duhet të bëhet 

në mënyrë jodiskriminuese. 

Në mbarim të procesit, është shpallur fitues S, dhe më datë 05.08.2020 është lidhur kontrata me 

të.  

-"Blerje Bulmet për nevoja emergjente të DPB, për të dënuarit në IEVP-të", procedurë me 

Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës. Kjo procedurë është publikuar 3 herë për 

shkaqe që nuk vareshin nga DPB, pra anullimi i 2 procedurave rradhazi ka ardhur, pasi: 

a) Në zbatim të përcaktimeve të nenit 36/4 të rregullave të prokurimit publik u vlerësua të ftohen 

operatorë ekonomikë, “G” sh.p.k; “S” sh.p.k; “D” sh.p.k; “A” sh.p.k. “4” sh.p.k dhe “S” sh.p.k 

Këta operatorë u vlerësuan si kandidatë duke iu referuar statusit të tyre, objektit të veprimtarisë 

dhe liçencave që disponojnë në faqen zyrtare ëeb të Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB), si 

dhe duke mbajtur parasysh përcaktimin e nenit 33/6 të ligjit ku ndër të tjera citohet se zgjedhja e 

operatorëve ekonomikë duhet të bëhet në mënyrë jodiskriminuese.  

Ofertuan 2OE, OE “A” shpk dhe “S” shpk, të cilët në shkelje të nenit 65 të VKM-së 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, u skualifikuan për 

parregullsi dokumentacioni. 

-Në zbatim të përcaktimeve të nenit 36/4 të rregullave të prokurimit publik, emailit të APP-së 

“mbi mos pranimin e ofertave operatorë ekonomikë me të njëjtin administrator”, të shkresës Nr. 

7924/1 prot., datë 04.08.2020 “Lidhur me anomali në dy procedura prokurimi”, si dhe referuar 

emaileve të shkëmbyera mes DP Burgjeve dhe AKU (si autoriteti përgjegjës për liçencimin e 

operatorëve ekonomikë që veprojnë në fushën e ushqimit) u vlerësua të ftohen operatorë 

ekonomikë (të përcjellë nga AKU me emailin e datës 06.08.2020, ora 12:02 –  ku si kriter primar u 

zgjodh të qenit të liçencuar nga këta të fundit, si dhe të paturit fabrika të automatizuara), si më 

poshtë vijon:  

 “E” sh.p.k 

 “S” 

 “E” 

 “D” 

 “L” 

 “GJ” 

 “N” 

 “F” 

 “A” sh.p.k. 

 “K” 

 “N ” sh.p.k. 

 “B” 

Këta operatorë janë  vlerësuar si kandidatë duke iu referuar statusit të tyre, objektit të 

veprimtarisë dhe liçencave që disponojnë të përcjellë nga AKU me emailin e datës 06.08.2020, 

ora 12:02, si dhe duke mbajtur parasysh përcaktimin e nenit 33/6 të ligjit ku ndër të tjera citohet 

se zgjedhja e operatorëve ekonomikë duhet të bëhet në mënyrë jodiskriminuese  

Procedura e prokurimit u anulluar pasi DPB ishte në kushtet që nuk është paraqitur asnjë ofertë 

brenda afateve kohore. 

-Në zbatim të përcaktimeve të nenit 36/4 të rregullave të prokurimit publik u vlerësua të ftohen 

operatorë ekonomikë, “E” sh.p.k; “S”; “”; “D” “L”; “Gj”; “N” “F”; “A” sh.p.k.; “K”; “N ” 

sh.p.k.; “B”; 

Këta operatorë u vlerësuan si kandidatë duke iu referuar statusit të tyre, objektit të veprimtarisë 

dhe liçencave që disponojnë të verifikuara në faqjen ëeb të Qendrës Kombëtare të Biznesit, si 

dhe të përcjella nga AKU me emailin e datës 06.08.2020, ora 12:02 (ku ndër të tjera si kriter u 

zgjodh të qenit të liçencuar nga këta të fundit, si dhe të paturit fabrika të automatizuara dhe 
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gjysëm të automatizuara), po ashtu duke mbajtur parasysh përcaktimin e nenit 33/6 të ligjit ku 

ndër të tjera citohet se zgjedhja e operatorëve ekonomikë duhet të bëhet në mënyrë 

jodiskriminuese.  

Për sa më lartë është vendosur të ftohen të gjithë operatorët ekonomikë që:  

-ishin ftuar në procedurën e parë - pavarësisht arsyeve të cituar në Memon Nr. 7828/4 Prot., datë 

05.08.2020, si dhe shkresën Nr. 7924/1 Prot., datë 04.08.2020 drejtuar APP, ABP, AK dhe MD;  

-janë ftuar në procedurën e dytë mbi kriterin e të paturit "stabilimente përpunimi/ trajtimi 

qumështi dhe produkte me bazë qumështi 'fabrika të automatizuara' " - edhe pse nuk ofertuan; 

-si dhe operatorë të tjerë të marrë nga lista e dërguar nga AKU (si institucion përgjegjës për 

kontrollin dhe licencimin e OBU-ve) - të cilët nuk u përfshinë në procedurën e dytë në rradhë 

për shkak se kishin "stabilimente përpunimi/trajtimi qumështi dhe produkte me bazë qumështi 

'fabrika gjysëm të automatizuara'"; 

Në përfundim të procedurës, morën pjesë dhe u kualifikuan vetëm 2 OE, dhe bazuar në kriterin e 

cmimit më të ulët, u shpall fitues OE S. 

Në thelb, gjatë procedurave të prokurimit me negocim, KVO - të përkatëse kanë bërë verifikimin 

në Regjistrin e Gjendjes Gjyqësore për personelin drejtues e vendimmarrës të operatorëve 

ekonomikë ofertues në ekstraktin e QKB për S, dhe për vëtë OE, dhe nuk kanë rezultuar rekorde 

penale, në vështrim të pikës 1, të nenit 45 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar “Për 

Prokurimin Publik”, si dhe Njoftimit të Përbashkët të datës 01.02.2019, të Agjencisë së Prokurimit 

Publik (me Nr. 1155 prot.) dhe Ministrisë së Drejtësisë (me Nr. 1001/1 prot.) 

Me shkresë nr. 3658/1prot date 14.09.2020 AKU kthen përgjigje lidhur me S që ushtron aktivitet 

konform kërkesave të legjislacionit. 

Sa më sipër, AK në këtë rast DPB, mbasi ka bërë të tëra verifikimet, me të drejtë ka ftuar 

operatorin ekonomik “S” shpk. 

 

-Në dokumentet standarte të tenderit, nuk është paraqitur në mënyrë të qartë grafiku i lëvrimit të 

mallit sipas IEVP-ve përkatëse (dmth nuk është përcaktuar sa herë në ditë/javë do të furnizohen 

IEVP me këtë product), si dhe në DT është kërkuar që shpërndarja të realizohet në të gjithë 

territorin e vendit vetëm më dy automjete dhe 4 persona të punësuar pranë operatorit ekonomik. 

Këto kërkesa kanë lënë shteg për dhënien e kontratës një pale të tretë, ndonesë në DT nuk është 

lejuar nënkontraktimi (Kjo problematikë është konstatuar në Aktverifikim nr.13 datë 29.01.2012 

lenë nga grupi i KLSH-së). 

 

-Nga auditimi pas verifikimit të dokumentacionit të paraqitur nga operatori fitues “S”shpk dhe në 

app.gov.al me REF-67475-07-30-2020, u konstatua se: 

 

 III.3.1)OE ka paraqitur dy mjete për të realizuar shërbimin e kërkuar me targa: 

 a) AA838CI, i cili ka paraqitur akt miratimi higjeno sanitar, nga Ministria e Shëndetësisë 

(Inspektorati Shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku Fier mban datë 01.06.2018. 

 b)AA531TY, i cili ka paraqitur akt miratimi higjeno sanitar, nga Ministria e Shëndetësisë 

(Inspektorati Shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku Fier) mban datë 01.06.2018.  

 

KVO ka marrë për bazë për kualifikim të OE, aktet administrative të lëshuara para 2 vite, jo në 

koherëncë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke humbur 

seriozitetin të kriterit të higjenës. 

Nga auditimi u konstatua se, Aktet-Miratimi Higjeno Sanitar, lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë 

(Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Qarku Fier ) i është referuar, ligjit nr.7643 

datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar” i ndryshuar, neni 12. Ligji i mësipërm ka pësuar 

ndryshime të vazhdueshme, konkretisht, ndryshimi i fundit ligji nr.54/2020 “Për disa ndryshime 

dhe shtesa në ligjin nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, ka shfyqizuar neni 12, më 
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datë 30.04.2020, i cili ka hyrë në fuqi 15 ditë mbas botimit në Fletore Zyrtare, dmth mbas datës 

15.05.2020. 

Pra, në këtë rast KOV dhe AK, ka pranuar një Akt-miratimi administrative Inspektoriatit Shtetëror 

Shëndetësor (Dega Rajonale Fier) të panevojshëm dhe të kundraligjshme, me aktet nënligjore të 

mësipërme.  

 

III.3.2) Sipas  DST, pika II. Kriteret e vecanta të kualifikimit 2.3 pika 4 kërkohet “Operatori 

ekonomik pjesëmarrës, duhet të ketë në pronësi ose në përdorim të paktën 1   (një) ambient të 

përshtatshëm për përpunimin ose tregtimin ose magazinimin e produkteve të bukës, për të cilin 

duhet të paraqes dokumentacionin përkatës, si më poshtë:  

a)Dokumentacioni që vërteton pronësinë ose huapërdorjen ose qiramarrjen: 

 Dokumentacioni që vërteton pronësinë: 

- Çertifikata e pronësisë e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj / kontrata e 

shitblerjes / kontrata e dhurimit / çdo dokument tjetër me anë të së cilit fitohet e drejta e pronësisë 

sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë. 

 Dokumentacioni që vërteton huapërdorjen: 

- Kontratë noteriale huapërdorje qe mbulon te gjithe kohen e parashikuar te kontrates. 

 Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira: 

- Kontratë noteriale qiraje qe mbulon te gjithe kohen e parashikuar te kontrates. 

 Dokumentacion që vërteton licensimin e aktivitetit: 

Ekstrakt i licensimit nga QKB-ja dhe praktika e inspektimit të licensimit nga Autoriteti Kombëtar i 

Ushqimit. 

b)Akt miratimi higjeno – sanitar për këtë ambient, lëshuar nga organi kompetent i ngarkuar me 

ligj.”  

 

-Nga auditimi u konstatua se, OE fitues “S” shpk, ka paraqitur Kontratë qiraje me nr.1213 Rep 

nr.1118 Kol, të datës 01.04.2020, për objektin ku ushtron aktivitetin furrë buke me sipërfaqe 518 

m
2
.  Gjithashtu u konstatua se, akt-miratimi higjeno sanitar nr.972 datë 09.02.2017, lëshuar nga 

Ministria e Shëndetësisë (Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Qarku Korçë ) në 

emër të M shpk si dhe akt- miratimi higjeno sanitar, është marrë përpara datës së marrjes me qera 

të objektit në emër të  “S” shpk.  

Në këtë rast kemi mospërputhje të personave juridik në akt higjeno sanitar me emrin juridik të 

qiramarrësit “S” shpk. 

KVO ka marrë për bazë për kualifikim të OE akt administrative higjeno-sanitar, lëshuar para 3 

vitesh, jo në koherëncë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke 

humbur seriozitetin të kriterit të higjenës. 

 

Vlen të theksohet se, akt miratimi higjeno sanitar nr.972 datë 09.02.2017, është marrë sipas ligji 

nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, i cili ka pësuar ndryshime të vazhdueshme, 

konkretisht, ndryshimi i fundit ligji nr.54/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7643 

datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, ka shfyqizuar neni 12, më datë 30.04.2020, i cili ka hyrë 

në fuqi 15 ditë mbas botimit në Fletore Zyrtare, dmth mbas datës 15.05.2020, dmth neni 12 i ligjit 

rezultoi i shfyqizuar, në momentin kur është realizuar procedura prokuruese. 

Pra, në këtë rast KVO dhe AK, ka pranuar një akt-miratimi administrative të Inspektoriatit 

Shtetëror Shëndetësor (Dega Rajonale Korçë) të panevojshëm dhe të kundraligjshme, me aktet 

nënligjore të mësipërme.  

Në lidhje mbi vendosjen e këtij kriteri, nga njësia e prokurimit, duhej të përcaktohej qartë se, 

marrja e akti higjeno sanitar si për ambjentin ku zhvillohet aktiviteti si dhe për mjetet motorrike, 

duhet të paraqitej dokumentacionin përkatës nga AKU, autoritet shtetëror që kryen kontrollet 

paraprake për përmbushjen e kërkesave tekniko-teknologjike, higjienosanitare, fitosanitare dhe 
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veterinare, verifikimin e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin dhe licencimin e 

operatorëve të biznesit të ushqimit. 

 

Për sa më sipër, KVO e ngritur me Urdhër nr.7827/1 datë 30.07.2020 me përbërje ( A kryetar, B 

dhe M), duhej të konsideronte një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të 

gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e 

tenderit në bazë të nenit 66 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar dhe LPP. 

Në këto rast OE fitues nuk i kanë plotësuar kriteret e mësipërme dhe shpallja fitues, është bërë në 

mënyrë të padrejtë në mospërputhshmëri me DST, duke vënë në diskutim cilësinë e procedurave 

të prokurimeve të financuara nga fondet buxhetore si dhe marrjen e produktit ushqimor –shtazor 

për të dënuarit në IEVP, për rrjedhoje vlera prej 28,905,525 lekë pa tvsh, përbën shpenzime, pa 

ekonomicitet, pa eficiencë dhe pa efektivitet të financuara nga fondet publike. 

 

IV).Procedura prokuruese me objekt “Blerje artikull ushqimor-bukë deri në  përfundimin e 

procedurës së prokurimit të përqëndruar dhe dergimi i autorizimit nga ABP, hartimin e 

kërkesave për subjektet që do të kryejnë lëvrimin e këtyre produkteve ushqimore, 

specifikimet teknike, grafikun e levrimit, përllogaritjen e fondit limit”, me Urdhër 

Prokurimin nr.13002 prot datë 24.12.2020, realizuar nga DPB. 
 
    Të dhëna të përgjithshme të renderit 

  Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Blerje Artikuj Ushqimorë për nevojat emergjente të 

DPB, për të dënuarit në IEVP-të e ndarë në dy lote”, 

1.Urdhër Prokurimi nr. 13002, 

datë 24.12.2020 

 

3.Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

I 

A 

E 

 

4.Komisioni i Vlerësimit të 

Ofertave: 

F 

B 

A 
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“Negocim pa shpallje paraprake  

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

Loti I :32,245.044 Bukë 

 

6.Oferta fituese (pa tvsh) 

Loti i I S me vlerë oferte 26.455.539 lekë 

pa tvsh. 

 

7.Diferenca me fondin limit 

(pa tvsh) 

Loti I 6,658.744 

 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 29.12.2020 
9.Burimi Financimit  

Buxheti I Shtetit 
10.Operatoret Ekonomike 

Loti I  

D 2007 me vlerë oferte 

34,809.920 lekë pa tvsh 

D shpk me vlerë oferte 

32,199.176 lekë pa tvsh 

E shpk me vlerë oferte 

28,631.159 lekë pa tvsh 

S me vlerë oferte 26,455.539 

lekë pa tvsh. 

 

 

IV.1).Mbi auditimin e përcaktimit të llojit të procedurës “Negocim pa shpallje paraprake të 

njoftimit” dhe arsyet e përdorimit  nga AK (Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve). 

-Është ngritur Urdhri i Prokurimit nr.13002, datë 24.12.2020, ku specifikohet lloji i procedurës së 

prokurimit “Negocim pa shpallje paraprake e njoftimit të kontratës” e ndarë në dy lote dhe arsyet e 

përdorimit të kësaj procedure. 

Në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt:Loti I “Blerje bukë gruri dhe simite për 

Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” ABP me shkresën nr.2325/1prot datë 27.11.2020, është 

shprehur se kjo procedurë është shtyrë për shkak të disa ankesave dhe akoma nuk ka marrë një 

vendim për shpalljen e fituesit për shkak të pezullimit të procedurës. 

Nisur nga ky fakt DPB, në cilësinë e AK me miratim të titullarit të AK, ka vendosur të kryejë 

procedurën  “Negocim pa shpallje paraprake” në kushtet kur është e pamundur ndjekja e 

procedurave standarte për shkak të kohës në dispocion, rrezikimi i interesave të një komuntiteti të 
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gjerë dhe të një sistemi kombëtar. 

Sa më sipër, për arsyet e sipërcituara, referuar ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

Publik’ i ndryshuar neni 33/2/c  dhe VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregulave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, neni 36 dhe udhëzimit të APP-së nr.02, datë 08.01.2018, pika 

10/c, është realizuar procedura e prokurimit, me kusht që sapo të dërgohet autorizimi përkatës për 

lidhje kontrate nga ana e ABP, kjo procedurë dhe kontrata respektive do të ndërpritet mënjeherë, 

në çfarëdo fazë që të jetë, pa asnjë penalitet, si gjatë kohës së organizimit të negocimit ashtu edhe 

gjatë zbatimit të kontratës së lidhur në vijim. 

 

IV.2).Mbi auditimin e përllogaritjes së fondit limit planifikimin e sasive deri në fund të vitit 

2020, hartimin e specifikimeve teknike dhe grafikun e lëvrimit, për procedurën e 

prokurimit, Loti I Blerje bukë gruri dhe simite për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve. 

 

-Me urdhrin e brendshëm Drejtorit të Përgjithsëm me shkresë nr.12370, datë 09.12.2020, është 

ngritur komisioni për planifikimin e sasive, argumentimit të fondit limit dhe hartimin e 

specifikimeve teknike me përbërje (A, M dhe A).  

-Sipas sasisë së kontratës që do të prokurohet për këtë artikull dhe forcës aktuale parashikohet që 

të plotësohen nevojat për 6 muaj. Të gjitha parashikimet e mësipërme janë në bazuar në forcën 

aktuale rreth 5200 veta. 

-Nga auditimi u konstatua se është mbajtur procesverbali i llogaritjes së fondit limit, Tabelat e 

përllogaritjes së fondit limit, Sasia e mbulimit të nevojave për artikujt ushqimorë për periudhën tre 

mujore, specifikimet teknike dhe grafiku i levrimit për artikujt ushqimorë, procesverbali i studimit 

të tregut dhe ofertat e marra, cmimet e marra nga INSTAT dhe ABP. 

-Në dokumentet standarte të tenderit, nuk është paraqitur në mënyrë të qartë grafiku i lëvrimit të 

mallit sipas IEVP-ve përkatëse (dmth nuk është përcaktuar sa herë në ditë/javë do të furnizohen 

IEVP me këtë product), si dhe në DT është kërkuar që shpërndarja të realizohet në të gjithë 

territorin e vendit vetëm më dy automjete dhe 4 persona të punësuar pranë operatorit ekonomik. 

-Gjithashtu në bazë të grafikut të shpërndarjes së mallit ku ndodhen  23 IEVP të cilat operojnë në 

territorin e Republikës së Shqipërisë, a mundet që OE fitues të shpërndajë sasinë e bulmetit, 

vetëm me dy automjete e kërkuara nga njësia e prokurimit, e cila nuk ka dhënë arsyetimin në 

mbështetje të neneve 1 dhe 46, të LPP, AK duhet të hartojë kriteret e pranimit në përputhje me 

natyrën e përmasat e objektit të prokurimit (sasia afërsisht në bazë të kapaciteteve akomoduese të 

të dënuarve) dhe grafiku i shpërndarjes dhe shtrirja gjeografike e IEVP-ve), në mënyrë të tillë që 

të stimulojnë nxitjen e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë të (biznesit të vogël dhe të mesëm), 

dhe të sigurojnë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues të tyre 

 

Këto kërkesa kanë lënë shteg për dhënien e kontratës një pale të tretë, ndonesë në DT nuk është 

lejuar nënkontraktimi (Kjo problematikë është konstatuar në Aktverifikim nr.13 datë 29.01.2012 

lenë nga grupi i KLSH-së). 

 

IV.3). Mbi auditimin e realizimit të procedurës në bazë të DST dhe përzgjedhja e operatorit 

ekonomik fitues. 

Me urdhrin të titullarit të AK-së, nr.13002/1 datë 24.12.2020 është ngritur KVO me përbërje (F, B 

dhe A). Është miratuar procesverbali i hartimit të dokumentave standarte të tenderit  në datën 

24.12.2020, ku gjithashtu janë përcaktuar dhe operatorët të cilët do të ftohen përkatësisht: 

Për lotin e parë u është dërguar ftesë 82 operatorëve ekonomikë nëpërmjet sistemit app.gov.al  

U vlerësuan kandidatët e mëposhtëm duke iu referuar statusit të tyre, objektit të veprimtarisë dhe 

liçencave që disponojnë në faqen zyrtare Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) qkb.gov.al, të 

kontratave të mëparshme të suksesshme si dhe duke mbajtur parasysh përcaktimin e nenit 36/4 

të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku ndër të 
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tjera citohet se zgjedhja e operatorëve ekonomikë duhet të bëhet në mënyrë jodiskriminuese.  

Nga auditimi i dosjes fizike dhe në sistemin prokurimeve eletronike me REF-83158-12-24-2020, u 

konstatua se janë paraqitur 4 (katër) operatorë ekonomikë dhe nga KVO është mbajtuar 

procesverbalit të mbajtur në datën 30.12.2020, duke pasqyruar vlerat e ofertave të pjesëmarrësve: 

OE, “D” shpk me vlerë oferte prej 34,809.920 lekë pa tvsh. 

OE “D” shpk me vlerë oferte  prej 32,199.176 lekë pa tvsh. 

OE “E” shpk me vlerë oferte prej 28,631.159 lekë pa tvsh. 

OE “S” shpk me vlerë oferte prej  26,455.539 lekë pa tvsh. 

 

Sipas procesverbalit pas sqarimit të disa dokumentacioneve janë kualifikuar dy operatorë E shpk 

me vlerë oferte 28,631.159 lekë pa tvsh 

S me vlerë oferte 26,455.539 lekë pa tvsh. 

Dhe klasifikuar i pari operatori me vlerën më të ulët “S” shpk me vlerë ofertë 26.455.539 lekë pa 

tvsh. 

 

-Nga auditimi pas verifikimit të dokumentacionit të paraqitur nga operatori fitues “S”shpk dhe në 

app.gov.al me REF-83158-12-24-2020, u konstatua se: 

 

OE ka paraqitur dy mjete për të realizuar shërbimin e kërkuar me targa: 

 a) AA838CI, i cili ka paraqitur  akt miratimi higjeno sanitar, nga Ministria e Shëndetësisë 

(Inspektorati Shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku Fier mban datë 01.06.2018. 

 b) AA531TY, i cili ka paraqitur akt miratimi higjeno sanitar, nga Ministria e Shëndetësisë 

(Inspektorati Shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku Fier ) mban datë 01.06.2018.  

c) AA402TY, i cili ka paraqitur akt miratimi higjeno sanitar, nga Ministria e Shëndetësisë 

(Inspektorati Shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku Fier ) mban datë 01.06.2018.  

d) AA455TY, i cili ka paraqitur akt miratimi higjeno sanitar, nga Ministria e Shëndetësisë 

(Inspektorati Shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku Fier ) mban datë 01.06.2018.  

 

KVO ka marrë për bazë për kualifikim të OE aktet administrative të lëshuara para 2 vite, jo në 

koherëncë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke humbur 

seriozitetin të kriterit të higjenës. 

Nga auditimi u konstatua se, Aktet-Miratimi Higjeno Sanitar, lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë 

(Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Qarku Fier ) i është referuar, ligjit nr.7643 

datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar” i ndryshuar, neni 12. Ligji i mësipërm ka pësuar 

ndryshime të vazhdueshme, konkretisht, ndryshimi i fundit ligji nr.54/2020 “Për disa ndryshime 

dhe shtesa në ligjin nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, ka shfyqizuar neni 12, më 

datë 30.04.2020, i cili ka hyrë në fuqi 15 ditë mbas botimit në Fletore Zyrtare, dmth mbas datës 

15.05.2020. 

Pra, në këtë rast KOV dhe AK, ka pranuar një Akt-miratimi administrative Inspektoriatit Shtetëror 

Shëndetësor (Dega Rajonale Fier) të panevojshëm dhe të kundraligjshme, me aktet nënligjore të 

mësipërme.  

 

-Sipas  DST, pika II. Kriteret e vecanta të kualifikimit 2.3 pika 4 kërkohet “Operatori ekonomik 

pjesëmarrës, duhet të ketë në pronësi ose në përdorim të paktën 1   (një) ambient të përshtatshëm 

për përpunimin ose tregtimin ose magazinimin e produkteve të bukës, për të cilin duhet të paraqes 

dokumentacionin përkatës, si më poshtë:  

a)Dokumentacioni që vërteton pronësinë ose huapërdorjen ose qiramarrjen: 

 Dokumentacioni që vërteton pronësinë: 
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- Çertifikata e pronësisë e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj / kontrata e 

shitblerjes / kontrata e dhurimit / çdo dokument tjetër me anë të së cilit fitohet e drejta e pronësisë 

sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë. 

 Dokumentacioni që vërteton huapërdorjen: 

- Kontratë noteriale huapërdorje qe mbulon te gjithe kohen e parashikuar te kontrates. 

 Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira: 

- Kontratë noteriale qiraje qe mbulon te gjithe kohen e parashikuar te kontrates. 

 Dokumentacion që vërteton licensimin e aktivitetit: 

Ekstrakt i licensimit nga QKB-ja dhe praktika e inspektimit të licensimit nga Autoriteti Kombëtar i 

Ushqimit. 

b)Akt miratimi higjeno – sanitar për këtë ambient, lëshuar nga organi kompetent i ngarkuar me 

ligj.”  

 

-Nga auditimi u konstatua se, OE fitues “S” shpk, ka paraqitur Kontratë qiraje me nr.1213 Rep 

nr.1118 Kol, të datës 01.04.2020, për objektin ku ushtron aktivitetin furrë buke me sipërfaqe 518 

m
2
. Gjithashtu u konstatua se, akt-miratimi higjeno sanitar nr.972 datë 09.02.2017, lëshuar nga 

Ministria e Shëndetësisë (Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Qarku Korçë ) në 

emër të M.B. Kurti shpk si dhe akt- miratimi higjeno sanitar, është marrë përpara datës së marrjes 

me qera të objektit në emër të  “S” shpk.  

Në këtë rast kemi mospërputhje të personave juridik në akt higjeno sanitar me emrin juridik të 

qiramarrësit “S” shpk. 

-KVO ka marrë për bazë për kualifikim të OE aktin administrative higjeno sanitar i lëshuara para 

3 vite, jo në koherëncë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke 

humbur seriozitetin të kriterit të higjenës. 

 

Vlen të theksohet se,akt miratimi higjeno sanitar nr.972 datë 09.02.2017, është marrë sipas ligji 

nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, i cili ka pësuar ndryshime të vazhdueshme, 

konkretisht, ndryshimi i fundit ligji nr.54/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7643 

datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, ka shfyqizuar neni 12, më datë 30.04.2020, i cili ka hyrë 

në fuqi 15 ditë mbas botimit në Fletore Zyrtare, dmth mbas datës 15.05.2020, dmth neni 12 i ligjit 

rezultoi i shfyqizuar, në momentin kur është realizuar procedura prokuruese. 

Pra, në këtë rast KOV dhe AK, ka pranuar një akt-miratimi administrative të Inspektoriatit 

Shtetëror Shëndetësor (Dega Rajonale Korçë) të panevojshëm dhe të kundraligjshme, me aktet 

nënligjore të mësipërme.  

Në lidhje mbi vendosjen e këtij kriteri, nga njësia e prokurimit, duhej të përcaktohej qartë se, 

marrja e akti higjeno sanitar si për ambjentin ku zhvillohet aktiviteti si dhe për mjetet motorrike, 

duhet të paraqitej dokumentacionin përkatës nga AKU, autoritet shtetëror që kryen kontrollet 

paraprake për përmbushjen e kërkesave tekniko-teknologjike, higjienosanitare, fitosanitare dhe 

veterinare, verifikimin e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin dhe licencimin e 

operatorëve të biznesit të ushqimit. 

 

Për sa më sipër, KVO e ngritur me Urdhër nr.13002/1 datë 24.12.2020 me përbërje (F kryetar, B 

dhe A), duhej të konsideronte një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të 

gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e 

tenderit në bazë të nenit 66 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar dhe LPP. 

Në këto rast OE fitues nuk i kanë plotësuar kriteret e mësipërme dhe shpallja fitues, është bërë në 

mënyrë të padrejtë në mospërputhshmëri me DST, duke vënë në diskutim cilësinë e procedurave 

të prokurimeve të financuara nga fondet buxhetore si dhe marrjen e produktit ushqimor –shtazor 

për të dënuarit në IEVP, për rrjedhoje vlera prej 26,455.539 lekë pa tvsh, përbën një risk 

potencial me efekte negative, pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të financuara nga fondet 
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publike. 

 

Në lidhje mbi problematikat e konstatuara, nga grupi i audituesve u mbajt Aktkonstatimi nr.10 

datë 29.01.2021 me nr.11310/22 prot date 29.01.2019 të DPB,  të cilët kanë observuar  me 

shkresat nr.11310 prot,  datë 05.02.2021 nga DPB dhe me  nr.1116/8 prot datë 08.02.2021 nga 

KLSH dhe me nr.1116/10 prot datë 09.02.2021 nga KLSH si dhe me nr.1116/8 datë 08.02.2021 të 

KLSH dhe observimet mbi Projekt raportin me shkresë nr.11310/50 prot datë 30.04.2021 nga 

DPB, protokolluar në KLSH me nr.1116/16 datë 06.05.2021. 

Gjithashtu dhe në takimin përfundimtar realizuar në KLSH më datë 10.05.2021, janë paraqitur të 

njëjta fakte dhe argumentime, për rrjedhojë, qëndrimi i grupit të auditimit, në kushtet kur komentet 

e sjella nuk janë fakte të reja, vlerëson se gjetjet dhe rekomanimet përkatëse do të qëndrojnë të pa 

ndryshuara me qëllim që institucioni të aktivizohet dhe të përmirësojë parregullsitë e evidentuara, 

në mënyrën që e konsideron më të mirë, por gjithmonë në përputhje me bazën ligjore në fuqi. 

Sa më sipër, argumentimet si vijon: 
 
Pretendimi i subjektit: 

Në paragrafin e fundit fq2 të observimit të bërë nga Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve (DPB) shprehet se: 

-Në pozicionin tim si titular i AK, në zbatim të detyrave që ngarkon VKM nr.914, asnjëherë nuk kam ndërhyrë 

në aktivitetin e kryerjen e detyrave të anëtarëve të KVO, në zbatim të detyrimeve sipas nenit 58 të VKM nr.914. 

-Në akt konstatimet konstatoj gjetjen e audituesve të KLSH lidhur me aktet e miratimit higjeno sanitar, kriterin e 

vendosur dhe mënyrën se si janë vlerësuar operatorët bazuar në dokumentacion përkatës të dorëzuar.Konstatoj 

ndryshimin e bazës ligjore, nëpërmjet ligjit nr.54/2020 “për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7643, datë 

02.12.1992 “Për inspektimin sanitar”, i ndryshuar, përkatësisht neni 10, ku saktësohet që Inspektoriati 

shtetëror Shëndetsor (ISHSH) nuk lëshon më akt miratimi higjeno-sanitar për subjektet në fushën e 

prodhimit/tregtimit të artikujve ushqimorë, kompetencë që I kalon respektivisht AKU-së. Për këtë arsye, i jemi 

drejtuar autoriteteve mbikqyrse të kushteve higjeno sanitare të subjekteve, respektivisht ISHSH dhe AKU me 

shkresë nr.971 prot datë 01.02.2021, të cilët shprehen me shkresat ISHSH nr.187/1 prot datë 03.02.2021 dhe 

nr.381/1 prot datë 04.02.2021 se: 

a)Vlefshmëria e akt-miratimit higjeno sanitar rrezohet kur konstatohen ndryshime në strukturë, destinacion të 

objektit për të cilin janë lëshuar. 

b)Licencat e QKL lëshuara bazuar në akt miratimit higjeno-sanitar (AMHS) e parahyrjes në fuqi të 

ndryshimeve ligjore janë të vlefshme. 

c)AKU  nuk lëshon akte të vecanta lidhur me plotësimin e kushteve higjeno sanitare, por gjatë kontrolleve që 

ushtron në subjekte, në akt inspektimin dhe në listë-verifikimi, bëhet kontrolli I kushteve higjeno-sanitare. 

Qëndrimi i grupit të auditimit. 

Sipas DST në Kriteret e vecanta të kualifikimit, është kërkuar që operatori ekonomik pjesëmarrës, për cdo mjet 

(ATV) dhe për ambjentin që e përdor për kryerjen e aktivitetit i cili mund të jetë në pronësi të OE ose mund të 

jetë marrë me qira, duhet të paraqesin akt miratimi akt miratimi higjeno –sanitar, i miratuar nga institucionet 

shtetërore (pa e specifikuar se nga cili institucion). AMHS është kërkuar pikërisht për cilësinë dhe sigurinë 

ushqimore nga ana e higjenës, e cila nuk është shumë e besueshme para 3 ose 2 vite përpara, jo në koherencë me 

realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke humbur seriozitetin të kriterit të higjenës., 

për rrjedhojë nga ana e AK, duhej të përcaktohej qartë periudha e vlefshmërisë së aktit si dhe KVO mund të 

pyeste njësinë e prokurimit  për vendosjen e këtij kriteri, në përputhje me rregullat e prokurimit public. 

- KVO-të kanë marrë për bazë për kualifikim të OE aktet administrative AMHS të lëshuara nga Ministria e 

Shëndetësisë (Inspektorati Shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku përkatës, në referuar, ligjit nr.7643 datë 

01.12.1992 “Për inspektim sanitar” i ndryshuar, neni 12. Aktet janë të lëshuara 3 ose 2 vite përpara, jo në 

koherencë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke humbur seriozitetin e 

kriterit të higjenës. Ligji i mësipërm ka pësuar ndryshime të vazhdueshme, konkretisht, ndryshimi i fundit është 

me ligjin nr.54/2020 datë 30.04.2020“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7643 datë 01.12.1992 “Për 

inspektim sanitar”, duke shfyqizuar neni 12. Për rrjedhojë, mbas kësaj date, KOV nuk duhet të pranonte AMHS, 

i cili tashmë është i panevojshëm dhe i kundraligjshëm, me aktet nënligjore të mësipërme. 

Kështu, dhe në bazë të shkresës së AKU-së nr.381/1 prot  datë 04.02.2021, ku citohet se “ AKU  nuk lëshon akte 

të vecanta lidhur me plotësimin e kushteve higjeno sanitare, por gjatë kontrolleve që ushtron në subjekte, në akt 

inspektimin dhe në listë-verifikimi, bëhet kontrolli i kushteve higjeno-sanitare”. 

Për sa më sipër, në lidhje mbi vendosjen e këtij kriteri, nga njësia e prokurimit, duhej të përcaktohej qartë se, 

marrja e akti higjeno sanitar si për ambjentin ku zhvillohet aktiviteti si dhe për mjetet motorrike, duhet të 

paraqitej dokumentacionin përkatës nga AKU, autoritet shtetëror që kryen kontrollet paraprake për përmbushjen 
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e kërkesave tekniko-teknologjike, higjienosanitare, fitosanitare dhe veterinare, verifikimin e dokumentacionit të 

nevojshëm për regjistrimin dhe licencimin e operatorëve të biznesit të ushqimit. 

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë.   

Pretendimi i subjektit: 

Në observimet e dërguara nga anëtarët e komisioneve të vlerësimit të ofertave respektivë me përbërje, (A, B, M, 

F, B)shprehen se: 

- Ndryshimet e bazës ligjore, nëpërmjet ligjit nr.54/2020 “për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7643, datë 

02.12.1992 “Për inspektimin sanitar”, i ndryshuar, nuk kanë parashikuar pavlefshmërinë e AMHS lëshuar para 

prillit të vitit 2020. Për këtë arsye, DPB I është drejtuar autoriteteve mbikqyrse të kushteve higjeno sanitare të 

subjekteve, respektivisht ISHSH dhe AKU me shkresë nr.971 prot datë 01.02.2021, të cilët shprehen me shkresat 

ISHSH nr.187/1 prot datë 03.02.2021 dhe nr.381/1 prot datë 04.02.2021 se: 

a)Vlefshmëria e akt-miratimit higjeno sanitar rrezohet kur konstatohen ndryshime në strukturë, destinacion të 

objektit për të cilin janë lëshuar. 

b)Licencat e QKL lëshuara bazuar në akt miratimit higjeno-sanitar (AMHS) e parahyrjes në fuqi të 

ndryshimeve ligjore janë të vlefshme. 

c)AKU  nuk lëshon akte të vecanta lidhur me plotësimin e kushteve higjeno sanitare, por gjatë kontrolleve që 

ushtron në subjekte, në akt inspektimin dhe në listë-verifikimi, bëhet kontrolli i kushteve higjeno-sanitare. 

-Lidhur me konstatimin për mospërputhje të personave juridikë në AMHS dhe në kontratën e qirramarrjes (M 

dhe S) , ju sqarojmë se nga konsultimi me njësinë e prokurimit dhe në faqen zyrtare të QKB në Ekstraktin 

Historik të Rregjistrit Tregtar për të dhënat e subjektit “Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar” , në faqen 16 

pasqyrohet nr.çështjes CN-716988-03-18, datë 27.03.2018 që subjekti M bëhet “S”, pra është i njëjti subjekt. 

Qëndrimi i grupit të auditimit. 

-Në dokumentacionin e paraqitur nga OE fitues, si për mjete motorike si dhe për ambjentin e aktivitetit me qera, 

sipas DST në Kriteret e vecanta të kualifikimit, kërkuar nga AK, duhet të paraqesin akt miratimi akt miratimi 

higjeno –sanitar, i miratuar nga institucionet shtetërore  e pa specifikuar se nga cili institucion. AMHS është 

kërkuar pikërisht për cilësinë dhe sigurinë ushqimore nga ana e higjenës, e cila nuk është shumë e besueshme 

para 3 ose 2 vite përpara, jo në koherencë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, 

duke humbur seriozitetin të kriterit të higjenës, për rrjedhojë nga ana e AK, duhej të përcaktohej qartë periudha 

e vlefshmërisë së aktit si dhe KVO mund të pyeste njësinë e prokurimit  për vendosjen e këtij kriteri, në 

përputhje me rregullat e prokurimit public. 

- KVO-të kanë marrë për bazë për kualifikim të OE aktet administrative AMHS të lëshuara nga Ministria e 

Shëndetësisë (Inspektorati Shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku përkatës, në referuar, ligjit nr.7643 datë 

01.12.1992 “Për inspektim sanitar” i ndryshuar, neni 12. Aktet janë të lëshuara 3 ose 2 vite përpara, jo në 

koherencë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke humbur seriozitetin e 

kriterit të higjenës. Ligji i mësipërm ka pësuar ndryshime të vazhdueshme, konkretisht, ndryshimi i fundit është 

me ligjin nr.54/2020 datë 30.04.2020“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7643 datë 01.12.1992 “Për 

inspektim sanitar”, duke shfyqizuar neni 12. Për rrjedhojë, mbas kësaj date, KOV nuk duhet të pranonte AMHS, 

i cili tashmë është i panevojshëm dhe i kundraligjshëm, me aktet nënligjore të mësipërme. 

 Kështu, dhe në bazë të shkresës së AKU-së nr.381/1 prot  datë 04.02.2021, ku citohet se “ AKU  nuk lëshon 

akte të vecanta lidhur me plotësimin e kushteve higjeno sanitare, por gjatë kontrolleve që ushtron në subjekte, 

në akt inspektimin dhe në listë-verifikimi, bëhet kontrolli i kushteve higjeno-sanitare”. 

Për sa më sipër, në lidhje mbi vendosjen e këtij kriteri, nga njësia e prokurimit, duhej të përcaktohej qartë se, 

marrja e akti higjeno sanitar si për ambjentin ku zhvillohet aktiviteti si dhe për mjetet motorrike, duhet të 

paraqitej dokumentacionin përkatës nga AKU, autoritet shtetëror që kryen kontrollet paraprake për përmbushjen 

e kërkesave tekniko-teknologjike, higjienosanitare, fitosanitare dhe veterinare, verifikimin e dokumentacionit të 

nevojshëm për regjistrimin dhe licencimin e operatorëve të biznesit të ushqimit. 

-Në lidhje mbi ndryshimin e të dhënave të subjektit “Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar” , në faqen 16 

pasqyrohet nr.çështjes CN-716988-03-18, datë 27.03.2018 që subjekti M bëhet “S”, fakt juridik që cdo akt 

administrative mbas kësaj date duhet të jetë me emër të “S” dhe të jo të paraqitej AMHS nr.972 datë 09.02.2017 

në emer të M, si dhe nga konstatimi në Ekstraktin Historik të Rregjistrit Tregtar për të dhënat e subjektit 

“Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar”  datë 09.02.2021, në faqen 19, pasqyrohet nr.çështjes CN-946713-09-18, 

datë 21.09.2018, ku është hequr adresa e aktivitetit Korçë, Libonik, Rruga Qëndër, nr pasurie 45/79, zona 

kadastrale 2445, duke e mbyllur atë, për rrjedhojë aktet administrative për këtë object nuk kanë vlefshmëri. Vlen 

të theksohet se, shtimi i kësaj adresë është bërë me nr. çështjes CN-143850-03-19, faqe 22, të Ekstraktit Historik 

të Rregjistrit Tregtar. 

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë.   
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V.)Procedura prokuruese me objekt “Blerje artikull ushqimor-bulmet deri në  përfundimin 

e procedurës së prokurimit të përqëndruar dhe dergimi i autorizimit nga ABP, hartimin e 

kërkesave për subjektet që do të kryejnë lëvrimin e këtyre produkteve ushqimore, 

specifikimet teknike, grafikun e levrimit, përllogaritjen e fondit limit ”, me Urdhër 

Prokurimin nr.8124 prot datë 07.08.2020, realizuar nga DPB. 
 

    Të dhëna të përgjithshme të procedurës 
     a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Blerje Bulmet për nevojat emergjente të DPB, për 

të dënuarit në IEVP-të”, 

Urdhër Prokurimi, nr.8124,  

datë 07.08.2020 

3.Hartuesit e Dokumenteve 

Tenderit 

E 

A 

I 

 

4.Komisioni i Vlerësimit të 

Ofertave: 

A 

A 

A 

 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

“Negocim pa shpallje paraprake  

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

28.672.034  lekë  
6.Oferta fituese (pa tvsh) 

S me vlerë oferte 24.839.550 lekë pa 

tvsh 

 

7.Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

3.832.484 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 10.08.2020 
9.Burimi Financimit  

Buxheti I Shtetit 
10.Operatoret Ekonomike 

1-S me vlerë oferte 24.839.550 

lekë pa tvsh 

2-S me vlerë oferte 27.524.993 

lekë pa tvsh 

 

V.1).Mbi auditimin e përcaktimit të llojit të procedurës “Negocim pa shpallje paraprake të 

njoftimit” dhe arsyet e përdorimit  nga AK (Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve). 

Nga auditimi u konstatua se, arsyet e përcaktimit të kësaj procedure janë si më poshtë vijon: 

a.AK ka detyrimin primar ligjor, furnizimin e pandërprerë për gjatë gjithë vitit me bulmet për të 

gjithë të dënuarit në IEVP –të e vendit, me qëllim vijimin e furnizimit të domosdoshëm, për 

artikullin bukë, për të cilën kontrata aktuale mbulojnë furnizimin, afërsisht deri në datë 01 Gusht 

2020. 

b.Procedura e hapur e prokurimit me objekt “Blerje artikullit bulmet, për Drejtorinë e 

Përgjithshme të Burgjeve” e publikuar nga Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara, është anuluar më 

datë 28.07.2020, në zbatim të vendimit nr.270 datë 24.07.2020 të Komisionit të Prokurimit Publik. 

c.ABP në përgjigje me email të datës 27.07.2018, për shkresën nr.7334/2 datë 27.07.2020 dërguar 

nga DPB pranë saj shprehet se “…rihapja dhe realizimi i procedurës së  re të prokurimit do të 

donte 120 ditë ..” Gjithashtu dhe në bazë të email të APP, datë 28.07.2020, e cila shprehet se, “… 

sa i takon zgjidhjes së gjendjes emergjente të krijuar, bën me dije se, për miratimin e zhvillimit të 

procedurave të prokurimit të domosdoshëm për mbarëvajtjen e punës në sistemin e burgjeve, në 

mbështetje të nenit 13 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar.”  

d.Për arsyet e sipërcituara, referuar udhëzimit të APP-së nr.02, datë 08.01.2018, pika 10/c, të ligjit 

nr. ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik’ i ndryshuar neni 33/2/c  dhe VKM 

nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregulave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 36, 

është realizuar procedura e prokurimit, me kusht që sapo të dërgohet autorizimi përkatës për lidhje 

kontrate nga ana e ABP, kjo procedurë dhe kontrata respektive do të ndërpritet mënjeherë në , kjo 

procedurë dhe kontrata respective do të ndërpritet mënjeherë në çfarëdo fazë që të jetë, pa asnjë 

penalitet, si gjatë kohës së organizimit të negocimit ashtu edhe gjatë zbatimit të kontratës së lidhur 

në vijim. 

 

V.2).Mbi auditimin e përllogaritjes së fondit limit planifikimin e sasive deri në fund të vitit 

2020, hartimin e specifikimeve teknike dhe grafikun e lëvrimit, për procedurën e 

prokurimit. 
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-Në bazë të urdhrin e brendshëm të Drejtorit të Përgjithshme të Burgjeve  nr.6987, datë 

28.07.2020, është ngritur komisioni për planifikimin e sasive, argumentimit të fondit limit dhe 

hartimin e specifikimeve teknike me përbërje (A, I dhe E).  

Nga auditimi u konstatua se është mbajtur procesverbali i llogaritjes së fondit limit, tabelat e 

përllogaritjes së fondit limit, sasia e mbulimit të nevojave për artikujt ushqimorë për periudhën tre 

mujore, specifikimet teknike dhe grafiku i levrimit për artikujt ushqimorë, procesverbali i studimit 

të tregut dhe ofertat e marra, cmimet e marra nga INSTAT dhe ABP. Çmimet e kontratave 

paraardhëse janë më të ulta krahasuar me çmimet e INSTAT apo me çmimet e tregut dhe çmimet e 

ABP, Këto çmime kanë ardhur në rritje si rezultat i situatës së pandemisë së krijuar, si rrjedhim 

nga grupi i hartimit të çmimit të fondit limit, janë zgjedhur çmimet e INSTAT të cilat janë më të 

ulta. 

Nga auditimi u konstatua se fondi limit është llogaritur për 4950 persona të dënuarve në sistemin 

e burgjeve. 

 

V.3).Mbi auditimin e realizimit të procedurës në bazë të DST dhe përzgjedhja e operatorit 

ekonomik fitues. 

Me urdhrin nr.8023, datë 05.08.2020, është ngritur Komisioni i Vlerësimit të Ofertave me përbërje 

( A, A, A). 

Është miratuar procesverbali i dokumentave standarte të tenderit në datën 30.07.2020, të cilat janë 

publikuar në sistemin e prokurimeve eletronike në app.gov.al me REF-68079-08-07- 2020. 

-Nga auditimi u konstatua se, autoriteti kontraktor ka ftuar me email disa operatorë ekonomikë, 

“e” sh.p.k.; “s”; “e”; “d” “l”; “gj”; “n”; “f”; “a” sh.p.k.; “k”; “n” sh.p.k.; “b”; “g” sh.p.k.; “s” 

sh.p.k.; “d” sh.p.k.; “a” sh.p.k.; “4” sh.p.k.; “s” sh.p.k.; “m”; “e”; “n” ; në përcaktimin e nenit 36/4 

të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe me 

arsyetimin, në bazë të statusit të tyre në QKB (objektit të veprimtarisë dhe liçencave), të 

kontratave të mëparshme të suksesshme me AK.  

-Në dokumentet standarte të tenderit, nuk është paraqitur në mënyrë të qartë grafiku i lëvrimit të 

mallit sipas IEVP-ve përkatëse (dmth nuk është përcaktuar sa herë në ditë/javë do të furnizohen 

IEVP me këtë product), si dhe në DT është kërkuar që shpërndarja të realizohet në të gjithë 

territorin e vendit vetëm më dy automjete dhe 4 persona të punësuar pranë operatorit ekonomik. 

Këto kërkesa kanë lënë shteg për dhënien e kontratës një pale të tretë, ndonesë në DST nuk është 

lejuar nënkontraktimi (Kjo problematikë është konstatuar në Aktverifikim nr.13 datë 29.01.2012 

lenë nga grupi i KLSH-së). 

 

-Nga auditimi pas verifikimit të dokumentacionit të paraqitur nga operatori fitues “S”shpk dhe në 

app.gov.al me REF-68079-08-07-, u konstatua se: 

 

3.1) OE ka paraqitur dy mjete për të realizuar shërbimin e kërkuar me targa: 

 a) AA328JR, i cili ka paraqitur akt miratimi higjeno sanitar, nga Ministria e Shëndetësisë 

(Inspektorati Shtetëror Shëndetësor) mban datë 14.07.2015. 

 b) AA726VH, i cili ka paraqitur akt miratimi higjeno sanitar, nga Ministria e Shëndetësisë 

(Inspektorati Shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku Fier ) mban datë 16.11.2018.  

KVO ka marrë për bazë për kualifikim të OE, aktet administrative të lëshuara para 2 vite, jo në 

koherëncë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke humbur 

seriozitetin të kriterit të higjenës. 

Nga auditimi u konstatua se, Aktet-Miratimi Higjeno Sanitar, lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë 

(Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Qarku Fier ) i është referuar, ligjit nr.7643 

datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar” i ndryshuar, neni 12. Ligji i mësipërm ka pësuar 

ndryshime të vazhdueshme, konkretisht, ndryshimi i fundit ligji nr.54/2020 “Për disa ndryshime 

dhe shtesa në ligjin nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, ka shfyqizuar neni 12, më 
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datë 30.04.2020, i cili ka hyrë në fuqi 15 ditë mbas botimit në Fletore Zyrtare, dmth mbas datës 

15.05.2020. 

Pra, në këtë rast KOV dhe AK, ka pranuar një Akt-miratimi administrative Inspektoriatit Shtetëror 

Shëndetësor (Dega Rajonale Fier) të panevojshëm dhe të kundraligjshme, me aktet nënligjore të 

mësipërme.  

 

3.2) Sipas  DST, pika II. Kriteret e vecanta të kualifikimit 2.3 pika 4 kërkohet “Operatori 

ekonomik pjesëmarrës, duhet të ketë në pronësi ose në përdorim të paktën 1   (një) ambient të 

përshtatshëm për përpunimin ose tregtimin ose magazinimin e produkteve të bulmetit, për të cilin 

duhet të paraqes dokumentacionin përkatës, si më poshtë:  

a)Dokumentacioni që vërteton pronësinë ose huapërdorjen ose qiramarrjen: 

 Dokumentacioni që vërteton pronësinë: 

- Çertifikata e pronësisë e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj / kontrata e 

shitblerjes / kontrata e dhurimit / çdo dokument tjetër me anë të së cilit fitohet e drejta e pronësisë 

sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë. 

 Dokumentacioni që vërteton huapërdorjen: 

- Kontratë noteriale huapërdorje qe mbulon te gjithe kohen e parashikuar te kontrates. 

 Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira: 

- Kontratë noteriale qiraje qe mbulon te gjithe kohen e parashikuar te kontrates. 

 Dokumentacion që vërteton licensimin e aktivitetit: 

Ekstrakt i licensimit nga QKB-ja dhe praktika e inspektimit të licensimit nga Autoriteti Kombëtar i 

Ushqimit. 

b)Akt miratimi higjeno – sanitar për këtë ambient, lëshuar nga organi kompetent i ngarkuar me 

ligj.”  

-Nga auditimi u konstatua se, OE fitues “S” shpk, ka paraqitur Kontratë qiraje me .3170Rep, datë 

12.10.2018,  për objektin ku ushtron aktivitetin “magazinë ushqimore dhe frigoriferike me 

sipërfaqe 158m2”.  

Gjithashtu u konstatua se, akt-miratimi higjeno sanitar nr.1551 datë 01.06.2018, lëshuar nga 

Ministria e Shëndetësisë (Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Qarku Fier), është 

marrë përpara datës së marrjes me qera të objektit në emër të  “S” shpk.  

Në këtë rast kemi mospërputhje të personave juridik në akt higjeno sanitar me emrin juridik të 

qiramarrësit “S” shpk. 

KVO ka marrë për bazë për kualifikim të OE akt administrative higjeno-sanitar, lëshuar para 3 

vitesh, jo në koherëncë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke 

humbur seriozitetin të kriterit të higjenës. 

 

Vlen të theksohet se,akt miratimi higjeno sanitar nr.972 datë 09.02.2017, është marrë sipas ligji 

nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, i cili ka pësuar ndryshime të vazhdueshme, 

konkretisht, ndryshimi i fundit ligji nr.54/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7643 

datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, ka shfyqizuar neni 12, më datë 30.04.2020, i cili ka hyrë 

në fuqi 15 ditë mbas botimit në Fletore Zyrtare, dmth mbas datës 15.05.2020, dmth neni 12 i ligjit 

rezultoi i shfyqizuar, në momentin kur është realizuar procedura prokuruese. 

Pra, në këtë rast KOV dhe AK, ka pranuar një akt-miratimi administrative të Inspektoriatit 

Shtetëror Shëndetësor (Dega Rajonale Fier) të panevojshëm dhe të kundraligjshme, me aktet 

nënligjore të mësipërme.  

Në lidhje mbi vendosjen e këtij kriteri, nga njësia e prokurimit, duhej të përcaktohej qartë se, 

marrja e akti higjeno sanitar si për ambjentin ku zhvillohet aktiviteti si dhe për mjetet motorrike, 

duhet të paraqitej dokumentacionin përkatës nga AKU, autoritet shtetëror që kryen kontrollet 

paraprake për përmbushjen e kërkesave tekniko-teknologjike, higjienosanitare, fitosanitare dhe 

veterinare, verifikimin e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin dhe licencimin e 
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operatorëve të biznesit të ushqimit. 

 

Për sa më sipër, KVO e ngritur me Urdhrin nr.8023, datë 05.08.2020, me përbërje (A, A, A), 

duhej të konsideronte një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha 

kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit në 

bazë të nenit 66 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar dhe LPP. 

Në këto rast OE fitues nuk i kanë plotësuar kriteret e mësipërme dhe shpallja fitues, është bërë në 

mënyrë të padrejtë në mospërputhshmëri me DST, duke vënë në diskutim cilësinë e procedurave 

të prokurimeve të financuara nga fondet buxhetore si dhe marrjen e produktit ushqimor –shtazor 

për të dënuarit në IEVP, për rrjedhoje vlera prej 24.839.550 lekë pa tvsh, përbën shpenzime, pa 

ekonomicitet, pa eficiencë dhe pa efektivitet të financuara nga fondet publike. 

 

VI. Procedura prokuruese me objekt “Blerje artikull ushqimor-bulmet dhe nënprodukte të 

tij deri në  përfundimin e procedurës së prokurimit të përqëndruar dhe dergimi i 

autorizimit nga ABP, hartimin e kërkesave për subjektet që do të kryejnë lëvrimin e këtyre 

produkteve ushqimore, specifikimet teknike, grafikun e levrimit, përllogaritjen e fondit limit 

”, me Urdhër Prokurimin nr.13002 prot datë 24.12.2020, realizuar nga DPB. 
 
      Të dhëna të përgjithshme të tenderit 

  Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Blerje Artikuj Ushqimorë për nevojat 

emergjente të DPB, për të dënuarit në IEVP-të e ndarë në dy lote”, 

1.Urdhër Prokurimi nr. 13002, 

datë 24.12.2020 

 

3.Hartuesit e Dokumenteve 

Tenderit 

I 

A 

E 

 

4.Komisioni i Vlerësimit 

të Ofertave: 

F 

B 

A 
2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

“Negocim pa shpallje paraprake  

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

Loti I II : 34.053.151 Bulmet 

 

6.Oferta fituese (pa tvsh) 

Loti i II: S me vlerë oferte 

25.586.300 lekë pa tvsh. 

 

7.Diferenca me fondin 

limit (pa tvsh) 

Loti II 8.466.851 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 29.12.2020 
9.Burimi Financimit  

Buxheti I Shtetit 
10.Operatoret 

Ekonomike 

Loti II 

D me vlerë oferte 

33.227.250 lekë pa tvsh 

S me vlerë oferte 

25.586.300 lekë pa tvsh. 

S me vlerë oferte 

33.712.890 lekë pa tvsh. 

 

 

VI.1).Mbi auditimin e përcaktimit të llojit të procedurës “Negocim pa shpallje paraprake të 

njoftimit” dhe arsyet e përdorimit  nga AK (Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve). 

-Është ngritur Urdhri i Prokurimit nr.13002, datë 24.12.2020, ku specifikohet lloji i procedurës së 

prokurimit “Negocim pa shpallje paraprake e njoftimit të kontratës” e ndarë në dy lote dhe arsyet e 

përdorimit të kësaj procedure. 

Në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt:Loti II “Blerje bulmet dhe nënprodukte të tij për 

Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” ABP me shkresën nr.2325/1prot datë 27.11.2020, është 

shprehur se kjo procedurë është shtyrë për shkak të disa ankesave dhe akoma nuk ka marrë një 

vendim për shpalljen e fituesit për shkak të pezullimit të procedurës. 

Nisur nga ky fakt DPB, në cilësinë e AK me miratim të titullarit të AK, ka vendosur të kryejë 

procedurën  “Negocim pa shpallje paraprake” në kushtet kur është e pamundur ndjekja e 
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procedurave standarte për shkak të kohës në dispocion, rrezikimi i interesave të një komuntiteti të 

gjerë dhe të një sistemi kombëtar. 

Sa më sipër, për arsyet e sipërcituara, referuar ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

Publik’ i ndryshuar neni 33/2/c  dhe VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregulave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, neni 36 dhe udhëzimit të APP-së nr.02, datë 08.01.2018, pika 

10/c, është realizuar procedura e prokurimit, me kusht që sapo të dërgohet autorizimi përkatës për 

lidhje kontrate nga ana e ABP, kjo procedurë dhe kontrata respektive do të ndërpritet mënjeherë, 

në çfarëdo fazë që të jetë, pa asnjë penalitet, si gjatë kohës së organizimit të negocimit ashtu edhe 

gjatë zbatimit të kontratës së lidhur në vijim. 

 

VI.2).Mbi auditimin e përllogaritjes së fondit limit planifikimin e sasive deri në fund të vitit 

2020, hartimin e specifikimeve teknike dhe grafikun e lëvrimit, për procedurën e 

prokurimit, Loti II Blerje bulmet dhe nenprodukte të tij për Drejtorinë e Përgjithshme të 

Burgjeve. 

 

-Me urdhrin e brendshëm Drejtorit të Përgjithshëm me shkresë nr.12370, datë 09.12.2020, është 

ngritur komisioni për planifikimin e sasive, argumentimit të fondit limit dhe hartimin e 

specifikimeve teknike me përbërje (A, M dhe A).  

-Sipas sasisë së kontratës që do të prokurohet për këtë artikull dhe forcës aktuale parashikohet që 

të plotësohen nevojat për 6 muaj. Të gjitha parashikimet e mësipërme janë në bazuar në forcën 

aktuale rreth 5200 veta. 

-Nga auditimi u konstatua se është mbajtur procesverbali i llogaritjes së fondit limit, Tabelat e 

përllogaritjes së fondit limit, Sasia e mbulimit të nevojave për artikujt ushqimorë për periudhën tre 

mujore, specifikimet teknike dhe grafiku i levrimit për artikujt ushqimorë, procesverbali i studimit 

të tregut dhe ofertat e marra, cmimet e marra nga INSTAT dhe ABP. 

-Në dokumentet standarte të tenderit, nuk është paraqitur në mënyrë të qartë grafiku i lëvrimit të 

mallit sipas IEVP-ve përkatëse (dmth nuk është përcaktuar sa herë në ditë/javë do të furnizohen 

IEVP me këtë product), si dhe në DT është kërkuar që shpërndarja të realizohet në të gjithë 

territorin e vendit vetëm më dy automjete dhe 4 persona të punësuar pranë operatorit ekonomik. 

-Gjithashtu në bazë të grafikut të shpërndarjes së mallit ku ndodhen  23 IEVP të cilat operojnë në 

territorin e Republikës së Shqipërisë, a mundet që OE fitues të shpërndajë sasinë e bulmetit, 

vetëm me dy automjete e kërkuara nga njësia e prokurimit, e cila nuk ka dhënë arsyetimin në 

mbështetje të neneve 1 dhe 46, të LPP, AK duhet të hartojë kriteret e pranimit në përputhje me 

natyrën e përmasat e objektit të prokurimit (sasia afërsisht në bazë të kapaciteteve akomoduese të 

të dënuarve) dhe grafiku i shpërndarjes dhe shtrirja gjeografike e IEVP-ve), në mënyrë të tillë që 

të stimulojnë nxitjen e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë të (biznesit të vogël dhe të mesëm), 

dhe të sigurojnë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues të tyre 

 

Këto kërkesa kanë lënë shteg për dhënien e kontratës një pale të tretë, ndonesë në DT nuk është 

lejuar nënkontraktimi (Kjo problematikë është konstatuar në Aktverifikim nr.13 datë 29.01.2012 

lenë nga grupi i KLSH-së). 

 

VI.3). Mbi auditimin e realizimit të procedurës në bazë të DST dhe përzgjedhja e operatorit 

ekonomik fitues. 

Me urdhrin të titullarit të AK-së, nr.13002/1 datë 24.12.2020 është ngritur KVO me përbërje (F, B 

dhe A). Është miratuar procesverbali i hartimit të dokumentave standarte të tenderit  në datën 

24.12.2020, ku gjithashtu janë përcaktuar dhe operatorët të cilët do të ftohen përkatësisht: 

Për lotin e dytë u është dërguar ftesë 21 operatorëve ekonomikë nëpërmjet sistemit app.gov.al  

U vlerësuan kandidatët e mëposhtëm duke iu referuar statusit të tyre, objektit të veprimtarisë dhe 

liçencave që disponojnë në faqen zyrtare Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) qkb.gov.al, të 
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kontratave të mëparshme të suksesshme si dhe duke mbajtur parasysh përcaktimin e nenit 36/4 

të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku ndër të 

tjera citohet se zgjedhja e operatorëve ekonomikë duhet të bëhet në mënyrë jodiskriminuese.  

Nga auditimi i dosjes fizike dhe në sistemin prokurimeve eletronike me REF-83160-12-24-2020, u 

konstatua se janë paraqitur 3 (tre) operatorë ekonomikë dhe nga KVO është mbajtuar 

procesverbalit të mbajtur në datën 30.12.2020, duke pasqyruar vlerat e ofertave të pjesëmarrësve: 

D me vlerë oferte 33,227,250 lekë pa tvsh 

S me vlerë oferte 25,586,300 lekë pa tvsh. 

S me vlerë oferte 33,712,890 lekë pa tvsh. 

 

Sipas procesverbalit pas sqarimit të disa dokumentacioneve janë kualifikuar dy operatorë S me 

vlerë oferte 25,586,300 lekë pa tvsh. 

S me vlerë oferte 33,712,890 lekë pa tvsh. 

Dhe klasifikuar i pari operatori me vlerën më të ulët “S” shpk me vlerë ofertë 25,586,300 lekë pa 

tvsh. 

 

-Nga auditimi pas verifikimit të dokumentacionit të paraqitur nga operatori fitues “S”shpk dhe në 

app.gov.al me REF-83160-12-24-2020, u konstatua se: 

 

OE ka paraqitur dy mjete për të realizuar shërbimin e kërkuar me targa: 

 a) AA726VH, i cili ka paraqitur  akt miratimi higjeno sanitar, nga Ministria e Shëndetësisë 

(Inspektorati Shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku Fier mban datë 16.11.2018. 

 b) AA218BE, për të cilin nuk është paraqitur akt miratimi higjeno sanitare.  

KVO ka marrë për bazë për kualifikim të OE aktet administrative të lëshuara para 2 vite, jo në 

koherëncë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke humbur 

seriozitetin të kriterit të higjenës. 

Nga auditimi u konstatua se, Aktet-Miratimi Higjeno Sanitar, lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë 

(Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Qarku Fier ) i është referuar, ligjit nr.7643 

datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar” i ndryshuar, neni 12. Ligji i mësipërm ka pësuar 

ndryshime të vazhdueshme, konkretisht, ndryshimi i fundit ligji nr.54/2020 “Për disa ndryshime 

dhe shtesa në ligjin nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, ka shfyqizuar neni 12, më 

datë 30.04.2020, i cili ka hyrë në fuqi 15 ditë mbas botimit në Fletore Zyrtare, dmth mbas datës 

15.05.2020. 

Pra, në këtë rast KVO dhe AK, ka pranuar një Akt-miratimi administrative të Inspektoriatit 

Shtetëror Shëndetësor (Dega Rajonale Fier) të panevojshëm dhe të kundraligjshme, me aktet 

nënligjore të mësipërme.  

 

-Sipas  DST, pika II. Kriteret e vecanta të kualifikimit 2.3 pika 4 kërkohet “Operatori ekonomik 

pjesëmarrës, duhet të ketë në pronësi ose në përdorim të paktën 1   (një) ambient të përshtatshëm 

për përpunimin ose tregtimin ose magazinimin e produkteve të bulmetit, për të cilin duhet të 

paraqes dokumentacionin përkatës, si më poshtë:  

a)Dokumentacioni që vërteton pronësinë ose huapërdorjen ose qiramarrjen: 

 Dokumentacioni që vërteton pronësinë: 

- Çertifikata e pronësisë e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj / kontrata e 

shitblerjes / kontrata e dhurimit / çdo dokument tjetër me anë të së cilit fitohet e drejta e pronësisë 

sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë. 

 Dokumentacioni që vërteton huapërdorjen: 

- Kontratë noteriale huapërdorje qe mbulon te gjithe kohen e parashikuar te kontrates. 

 Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira: 

- Kontratë noteriale qiraje qe mbulon te gjithe kohen e parashikuar te kontrates. 
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 Dokumentacion që vërteton licensimin e aktivitetit: 

Ekstrakt i licensimit nga QKB-ja dhe praktika e inspektimit të licensimit nga Autoriteti Kombëtar i 

Ushqimit. 

b)Akt miratimi higjeno – sanitar për këtë ambient, lëshuar nga organi kompetent i ngarkuar me 

ligj.”  

-Nga auditimi u konstatua se, OE fitues “S” shpk, ka paraqitur Kontratë qiraje me .3170Rep, datë 

12.10.2018,  për objektin ku ushtron aktivitetin “magazinë ushqimore dhe frigoriferike me 

sipërfaqe 158m2”. Gjithashtu u konstatua se, akt-miratimi higjeno sanitar nr.1551 datë 

01.06.2018, lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë (Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega 

Rajonale Qarku Fier), është marrë përpara datës së marrjes me qera të objektit në emër të  “S” 

shpk.  

-KVO ka marrë për bazë për kualifikim të OE aktin administrative higjeno sanitar i lëshuara para 

2 vite, jo në koherëncë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke 

humbur seriozitetin të kriterit të higjenës. 

 

Vlen të theksohet se,akt miratimi higjeno sanitar nr.1551 datë 01.06.2018, është marrë sipas ligji 

nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, i cili ka pësuar ndryshime të vazhdueshme, 

konkretisht, ndryshimi i fundit ligji nr.54/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7643 

datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, ka shfyqizuar neni 12, më datë 30.04.2020, i cili ka hyrë 

në fuqi 15 ditë mbas botimit në Fletore Zyrtare, dmth mbas datës 15.05.2020, dmth neni 12 i ligjit 

rezultoi i shfyqizuar, në momentin kur është realizuar procedura prokuruese. 

Pra, në këtë rast KOV dhe AK, ka pranuar një akt-miratimi administrative të Inspektoriatit 

Shtetëror Shëndetësor (Dega Rajonale Fier) të panevojshëm dhe të kundraligjshme, me aktet 

nënligjore të mësipërme.  

Në lidhje mbi vendosjen e këtij kriteri, nga njësia e prokurimit, duhej të përcaktohej qartë se, 

marrja e akti higjeno sanitar si për ambjentin ku zhvillohet aktiviteti si dhe për mjetet motorrike, 

duhet të paraqitej dokumentacionin përkatës nga AKU, autoritet shtetëror që kryen kontrollet 

paraprake për përmbushjen e kërkesave tekniko-teknologjike, higjienosanitare, fitosanitare dhe 

veterinare, verifikimin e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin dhe licencimin e 

operatorëve të biznesit të ushqimit. 

 

Për sa më sipër, KVO e ngritur me Urdhër nr. 13002/1, datë 24.12.me përbërje (F kryetar, B dhe  

A), duhej të konsideronte një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha 

kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit në 

bazë të nenit 66 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar dhe LPP. 

Në këto rast OE fitues nuk i kanë plotësuar kriteret e mësipërme dhe shpallja fitues, është bërë në 

mënyrë të padrejtë në mospërputhshmëri me DST, duke vënë në diskutim cilësinë e procedurave 

të prokurimeve të financuara nga fondet buxhetore si dhe marrjen e produktit ushqimor –shtazor 

për të dënuarit në IEVP, për rrjedhoje vlera prej 25.586.300 lekë pa tvsh, përbën një risk 

potencial me efekte negative, pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të financuara nga fondet 

publike.  

 

Në lidhje mbi problematikat e konstatuara, nga grupi i audituesve u mbajt Aktkonstatimi nr. 12 

datë 29.01.2021 me nr.11310/24 prot date 29.01.2021të DPB, të cilët kanë observuar  me shkresë 

nr.1116/8 prot,  datë 08.02.2021 të KLSH dhe me nr.1116/8 datë 08.02.2021 të KLSH observimet 

mbi Projekt raportin me shkresë nr.11310/50 prot datë 30.04.2021 nga DPB, protokolluar në 

KLSH me nr.1116/16 datë 06.05.2021. 

Gjithashtu dhe në takimin përfundimtar realizuar në KLSH më datë 10.05.2021, janë paraqitur të 

njëjta fakte dhe argumentime, për rrjedhojë, qëndrimi i grupit të auditimit, në kushtet kur komentet 

e sjella nuk janë fakte të reja, vlerëson se gjetjet dhe rekomanimet përkatëse do të qëndrojnë të pa 
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ndryshuara me qëllim që institucioni të aktivizohet dhe të përmirësojë parregullsitë e evidentuara, 

në mënyrën që e konsideron më të mirë, por gjithmonë në përputhje me bazën ligjore në fuqi. 

Sa më sipër, argumentimet si vijon: 
 
Pretendimi i subjektit: 

Në paragrafin e fundit fq2 të observimit të bërë nga Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve (DPB) shprehet se: 

-Në pozicionin tim si titular i AK, në zbatim të detyrave që ngarkon VKM nr.914, asnjëherë nuk kam ndërhyrë 

në aktivitetin e kryerjen e detyrave të anëtarëve të KVO, në zbatim të detyrimeve sipas nenit 58 të VKM nr.914. 

-Në akt konstatimet konstatoj gjetjen e audituesve të KLSH lidhur me aktet e miratimit higjeno sanitar, kriterin e 

vendosur dhe mënyrën se si janë vlerësuar operatorët bazuar në dokumentacion përkatës të dorëzuar.Konstatoj 

ndryshimin e bazës ligjore, nëpërmjet ligjit nr.54/2020 “për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7643, datë 

02.12.1992 “Për inspektimin sanitar”, i ndryshuar, përkatësisht neni 10, ku saktësohet që Inspektoriati 

shtetëror Shëndetsor (ISHSH) nuk lëshon më akt miratimi higjeno-sanitar për subjektet në fushën e 

prodhimit/tregtimit të artikujve ushqimorë, kompetencë që I kalon respektivisht AKU-së. Për këtë arsye, i jemi 

drejtuar autoriteteve mbikqyrse të kushteve higjeno sanitare të subjekteve, respektivisht ISHSH dhe AKU me 

shkresë nr.971 prot datë 01.02.2021, të cilët shprehen me shkresat ISHSH nr.187/1 prot datë 03.02.2021 dhe 

nr.381/1 prot datë 04.02.2021 se: 

a)Vlefshmëria e akt-miratimit higjeno sanitar rrezohet kur konstatohen ndryshime në strukturë, destinacion të 

objektit për të cilin janë lëshuar. 

b)Licencat e QKL lëshuara bazuar në akt miratimit higjeno-sanitar (AMHS) e parahyrjes në fuqi të 

ndryshimeve ligjore janë të vlefshme. 

c)AKU  nuk lëshon akte të vecanta lidhur me plotësimin e kushteve higjeno sanitare, por gjatë kontrolleve që 

ushtron në subjekte, në akt inspektimin dhe në listë-verifikimi, bëhet kontrolli I kushteve higjeno-sanitare. 

Qëndrimi i grupit të auditimit. 

Sipas DST në Kriteret e vecanta të kualifikimit, është kërkuar që operatori ekonomik pjesëmarrës, për cdo mjet 

(ATV) dhe për ambjentin që e përdor për kryerjen e aktivitetit i cili mund të jetë në pronësi të OE ose mund të 

jetë marrë me qira, duhet të paraqesin akt miratimi akt miratimi higjeno –sanitar, i miratuar nga institucionet 

shtetërore (pa e specifikuar se nga cili institucion). AMHS është kërkuar pikërisht për cilësinë dhe sigurinë 

ushqimore nga ana e higjenës, e cila nuk është shumë e besueshme para 3 ose 2 vite përpara, jo në koherencë me 

realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke humbur seriozitetin të kriterit të higjenës., 

për rrjedhojë nga ana e AK, duhej të përcaktohej qartë periudha e vlefshmërisë së aktit si dhe KVO mund të 

pyeste njësinë e prokurimit  për vendosjen e këtij kriteri, në përputhje me rregullat e prokurimit public. 

-KVO-të kanë marrë për bazë për kualifikim të OE aktet administrative AMHS të lëshuara nga Ministria e 

Shëndetësisë (Inspektorati Shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku përkatës, në referuar, ligjit nr.7643 datë 

01.12.1992 “Për inspektim sanitar” i ndryshuar, neni 12. Aktet janë të lëshuara 3 ose 2 vite përpara, jo në 

koherencë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke humbur seriozitetin e 

kriterit të higjenës. Ligji i mësipërm ka pësuar ndryshime të vazhdueshme, konkretisht, ndryshimi i fundit është 

me ligjin nr.54/2020 datë 30.04.2020“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7643 datë 01.12.1992 “Për 

inspektim sanitar”, duke shfyqizuar neni 12. Për rrjedhojë, mbas kësaj date, KOV nuk duhet të pranonte AMHS, 

i cili tashmë është i panevojshëm dhe i kundraligjshëm, me aktet nënligjore të mësipërme. 

Kështu, dhe në bazë të shkresës së AKU-së nr.381/1 prot  datë 04.02.2021, ku citohet se “ AKU  nuk lëshon akte 

të vecanta lidhur me plotësimin e kushteve higjeno sanitare, por gjatë kontrolleve që ushtron në subjekte, në akt 

inspektimin dhe në listë-verifikimi, bëhet kontrolli i kushteve higjeno-sanitare”. 

Për sa më sipër, në lidhje mbi vendosjen e këtij kriteri, nga njësia e prokurimit, duhej të përcaktohej qartë se, 

marrja e akti higjeno sanitar si për ambjentin ku zhvillohet aktiviteti si dhe për mjetet motorrike, duhet të 

paraqitej dokumentacionin përkatës nga AKU, autoritet shtetëror që kryen kontrollet paraprake për përmbushjen 

e kërkesave tekniko-teknologjike, higjienosanitare, fitosanitare dhe veterinare, verifikimin e dokumentacionit të 

nevojshëm për regjistrimin dhe licencimin e operatorëve të biznesit të ushqimit. 

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë.   
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Pretendimi i subjektit: 

Në observimet e dërguara nga anëtarët e komisioneve të vlerësimit të ofertave respektivë me përbërje, (A, A, A, 

F, B )shprehen se: 

- Ndryshimet e bazës ligjore, nëpërmjet ligjit nr.54/2020 “për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7643, datë 

02.12.1992 “Për inspektimin sanitar”, i ndryshuar, nuk kanë parashikuar pavlefshmërinë e AMHS lëshuar para 

prillit të vitit 2020. Për këtë arsye, DPB I është drejtuar autoriteteve mbikqyrse të kushteve higjeno sanitare të 

subjekteve, respektivisht ISHSH dhe AKU me shkresë nr.971 prot datë 01.02.2021, të cilët shprehen me shkresat 

ISHSH nr.187/1 prot datë 03.02.2021 dhe nr.381/1 prot datë 04.02.2021 se: 

a)Vlefshmëria e akt-miratimit higjeno sanitar rrezohet kur konstatohen ndryshime në strukturë, destinacion të 

objektit për të cilin janë lëshuar. 

b)Licencat e QKL lëshuara bazuar në akt miratimit higjeno-sanitar (AMHS) e parahyrjes në fuqi të 

ndryshimeve ligjore janë të vlefshme. 

c)AKU  nuk lëshon akte të vecanta lidhur me plotësimin e kushteve higjeno sanitare, por gjatë kontrolleve që 

ushtron në subjekte, në akt inspektimin dhe në listë-verifikimi, bëhet kontrolli i kushteve higjeno-sanitare. 

Qëndrimi i grupit të auditimit. 

-Në dokumentacionin e paraqitur nga OE fitues, si për mjete motorike si dhe për ambjentin e aktivitetit me qera, 

sipas DST në Kriteret e vecanta të kualifikimit, kërkuar nga AK, duhet të paraqesin akt miratimi akt miratimi 

higjeno –sanitar, i miratuar nga institucionet shtetërore  e pa specifikuar se nga cili institucion. AMHS është 

kërkuar pikërisht për cilësinë dhe sigurinë ushqimore nga ana e higjenës, e cila nuk është shumë e besueshme 

para 3 ose 2 vite përpara, jo në koherencë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, 

duke humbur seriozitetin të kriterit të higjenës, për rrjedhojë nga ana e AK, duhej të përcaktohej qartë periudha 

e vlefshmërisë së aktit si dhe KVO mund të pyeste njësinë e prokurimit  për vendosjen e këtij kriteri, në 

përputhje me rregullat e prokurimit public. 

- KVO kanë marrë për bazë për kualifikim të OE aktet administrative AMHS të lëshuara nga Ministria e 

Shëndetësisë (Inspektorati Shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku përkatës, në referuar, ligjit nr.7643 datë 

01.12.1992 “Për inspektim sanitar” i ndryshuar, neni 12. Aktet janë të lëshuara 3 ose 2 vite përpara, jo në 

koherencë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke humbur seriozitetin e 

kriterit të higjenës. Ligji i mësipërm ka pësuar ndryshime të vazhdueshme, konkretisht, ndryshimi i fundit është 

me ligjin nr.54/2020 datë 30.04.2020“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7643 datë 01.12.1992 “Për 

inspektim sanitar”, duke shfyqizuar neni 12. Për rrjedhojë, mbas kësaj date, KOV nuk duhet të pranonte AMHS, 

i cili tashmë është i panevojshëm dhe i kundraligjshëm, me aktet nënligjore të mësipërme. 

 Kështu, dhe në bazë të shkresës së AKU-së nr.381/1 prot  datë 04.02.2021, ku citohet se “ AKU  nuk lëshon 

akte të vecanta lidhur me plotësimin e kushteve higjeno sanitare, por gjatë kontrolleve që ushtron në subjekte, 

në akt inspektimin dhe në listë-verifikimi, bëhet kontrolli i kushteve higjeno-sanitare”. 

Për sa më sipër, në lidhje mbi vendosjen e këtij kriteri, nga njësia e prokurimit, duhej të përcaktohej qartë se, 

marrja e akti higjeno sanitar si për ambjentin ku zhvillohet aktiviteti si dhe për mjetet motorrike, duhet të 

paraqitej dokumentacionin përkatës nga AKU, autoritet shtetëror që kryen kontrollet paraprake për përmbushjen 

e kërkesave tekniko-teknologjike, higjienosanitare, fitosanitare dhe veterinare, verifikimin e dokumentacionit të 

nevojshëm për regjistrimin dhe licencimin e operatorëve të biznesit të ushqimit. 

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë.   

 

b. LIDHJA DHE ZBATIMI I KONTRATAVE DERI NË MARRJEN NË DORËZIM TË 

MALLRAVE PUNËVE DHE SHËRBIMEVE. 

Grupi i audituesve të KLSH-së, për të realizuar objektin e auditimit, u fokusua, në zbatimin akteve 

ligjore dhe nënligjore, në lidhje mbi, procesin e monitorimit të zbatimit të kontratave, pasi është 

faza më e rëndësishme përmbyllëse e procesit prokurues, tregues i realizimit në kohë dhe cilësi i 

objektit të prokurimit nga autoriteti kontraktor i DPB si dhe në mbështetje të faktit, që për vitin 

buxhetor 2020 furnizimi me ushqime deri më 30.10.2020,  ka vlerë të realizuar prej 350,922,564.0 

lekë, financuar nga fondet publike (Buxheti i Shtetit) 

Sa më sipër, auditimi u përqëndrua në ekzekutimin e kontratave, për të parë zbatueshmërinë nga 

ana e AK dhe të njësive të varësisë, në mbikqyrjen e veprimtarisë së kontraktorit, sipas kërkesave 

të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe legjislacioni në fuqi, në mbështetje, të ligjit nr.9643, 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik“ i ndryshuar, neni 59, 60 (Kreu VI Zbatimi i kontratës), të 

VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, 

neni 77, të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar, të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe 



 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Drejtorinë e Përgjithshme 

të Burgjeve 
 

161 

 

kontrollin”i ndryshuar, në  Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.30 datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” si dhe çdo akti juridike që është në fuqi në 

lidhje mbi kontratat e prokurimit. 

 

Kështu, më poshtë po paraqesim, problematikat e përgjithshme dhe ato të veçanta, të 

konstatuara në DPB dhe në njësitë e varësisë në IEVP, mbi zbatimin dhe monitorimin e 

kontratave, si vijon: 

-Nga auditimi u konstatua se, për të gjitha kontratat e ushqimeve si ato të realizuara me 

marrëveshje kuadër periudhë 24 mujore (2018, 2019 deri në shkurt/ prill 2020) nga Agjencia e 

Blerjeve të Përqendruara (ABP), të cilat më pas janë lidhur dhe monitoruara nga DPB si dhe 

kontratat mbas muajit shkurt/prill 2020 të realizuara me negocim pa shpallje nga DPB në cilësinë 

e autoritetit kontraktor,  lidhjet dhe ekzekutimet janë realizuar nga DPB dhe jo nga njësitë e 

varësisë IEVP, të cilat marrin në mënyrë të drejtpërdrejtë sasitë e ushqimeve përkatëse, dmth DPB 

nuk ka autorizuar asnjë IEVP për lidhjen dhe ekzekutimin e kontratës, pasi të gjitha Urdhër-

shpenzimet, pagesat mujore për çdo kontratë është realizuar dhe miratuar nga titullari i DPB në 

cilësinë e nëpunësit autorizues dhe nga drejtori i financës në DPB, në cilësinë e nëpunësit zbatues, 

duke centralizuar realizimin e pagesave.  

-Nga auditimi u konstatua se, Urdhër –shpenzimet kanë mangësi të dokumentacionit shoqërues 

administrativ nga IEVP, në kundërshtim me ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”i ndryshuar, Udhëzimi nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 35 dhe 36, me ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik“ i ndryshuar, neni 59, 60 (Kreu VI Zbatimi i kontratës), me VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 77, me Kontratë 

pika V (Afati i zbatimit) pika 5. 

-Mangësitë e konstatuara, si më poshtë: 

a) Në faturat e shoqërimit të lëshuara nga operatori ekonomik fitues për çdo furnizim (mungojnë 

targat e makinave respektive të tenderuar), mallin e shpërndajnë persona (shoferë) që në bazë të 

listë pagesave të kontributeve të sigurimeve shoqërore/shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat nga 

punësimi/kontratat e punës, nuk figurojnë në dokumentacionin e sipërcituar ose operatorë 

ekonomikë të cilët nuk janë fitues. (Sipas DT nuk është i lejuar nënkontraktimi).  

b) Çertifikatë Shëndetësore Veterinare, lëshuar nga institucionet përkatëse ose Raport analizat e 

kryera nga AKU, janë të paraqitur nga persona fizik ose operatorë ekonomikë të tjerë, të cilët nuk 

janë pjesë e procedurës tenderuese, nuk figurojnë  në bazë të listë pagesave të kontributeve të 

sigurimeve shoqërore/shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat nga punësimi/kontratat e punës si dhe 

nëse malli është blerë nga një subjekt tjetër, nuk është paraqitur fatura tatimore  e blerjes së mallit. 

(Sipas DT nuk është i lejuar nënkontraktimi). 

c)Në fillim të vitit buxhetor 2020, çdo IEVP ka ngritur komisionet e marrjes në dorëzim të 

produkteve ushqimorë, ndonësë kontratat janë lidhur mbas muajve prill e në vazhdim të vitit 2020. 

Ky fakt ka bërë të mundur që komisionet e IEVP, nuk kanë shumë njohuri mbi OE fitues, nuk 

kanë shumë informacion mbi specifikimet teknike (nuk u konstatua në asnjë proces verbal, psh 

temp e mishit në momentin e hyrjes në ambjentet e IEVP-ve). 

d)Sistemi i magazinës funksionon me fatura të thjeshta, pa asnjë element sigurie, kjo si pasojë, e 

mungesës së sistemit të informatizuar të përqëndruar nga lart-poshtë dhe anasjelltas, e për pasojë 

kemi hartimin e faturave fiktive nga DPB , pasi produkti ushqimor (mish, bulmet, bukë, vezë) nuk 

kalon nga magazina qëndrore, por përcillet nga OE në IEVP-të. Kjo mangësi është si pasojë, pasi 

ekzekutimi i pagesës së kontratës  nuk realizohet nga IEVP-të, por funksionon me sistem të 

cetralizuar dhe jo të decentralizuar. 

e)Në strukturën e DPB, nuk është planifikuar apo aplikuar ekzistenca e strukturave monitoruese 

për kontratat, por është mjaftuar vetëm me vendosjen e emrit të specialistit që do të ndjekë ecurinë 

e kontratës. Gjatë auditimit nuk u konstatua  hartimi i raportit në përfundim të kontratës, ku sipas 
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VKM nr. 914/2014, është parashikuar që personi përgjegjës për prokurimin pranë autoritetit 

kontraktor merr informacion në mënyrë të vazhdueshme mbi ecurinë e zbatimit të kontratës dhe në 

rast të konstatimit të problematikave në këtë proces, ia raporton APP-së. Po kështu, në përfundim 

të kontratës, përgatitet një raport përmbledhës për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës, 

problemet e hasura gjatë zbatimit dhe masat e marra për zgjidhjen e tyre, nëse është rasti, një 

kopje e këtij raporti i dërgohet edhe APP-së. 

f)Nga auditimi u konstatua, hartimi i kontratave për produktet ushqimore të freskëta nga AK në 

DT, duhej të përcaktohej qartë detyrimi OE për shpërndarjen dhe shërbimin e produktit ushqimor, 

dmth me cilat mjete do të transportohet produkti, çertifikatë shëndetësore veterinare, lëshuar nga 

institucionet përkatëse ose raport analizat e kryera nga AKU, duhej të paraqitej nga OE fitues, pasi 

në DT nuk është e lejuar nënkontraktimi.Vendosja e këtyre elementëve do të bëntë të mundur 

mbikqyrjen në aspektin e cilësisë dhe sigurisë ushqimore, duke ulur riskun të shpenzimeve pa 

efektivitet, pa efiçiencë dhe pa ekonomicitet të fondeve publike. 

g) Nga auditimi, u konstatua se, si pasojë e mos realizimit në kohë të këtyre procedurave nga 

Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara (ABP), pranë Ministrisë së Brendshme,  procedura janë 

realizuar (për vitin 2020) dhe monitoruar nga DPB, ku u evidentua se,  kanë mungesa të theksuara 

të burimeve njerëzore të cilët kryejnë detyra në procedurat e prokurimit dhe monitorimit, duke 

paraqitur konfuzitet mbi segmentet e caktuara të procesit të prokurimit, si rezultat mos organizimit 

të trajnimeve që organizon APP në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, 

mbi prokurimet publike. 

 

Të gjitha elementët e sipër përmendur, kanë bërë që, ekzekutimi dhe monitorimi, paraqitet me 

tregues jo pozitiv si në DPB dhe një njësitë e varësisë në IEVP, të cilat përbëjnë mundësi për 

shkelje dhe abuzime me fondet publike të financuara nga Buxheti i Shtetit. 

 

Sa më sipër, grupi i audituesve, përzgjodhi disa IEVP, konkretisht (Burrel, Sarandë, Shkodër,  dhe 

Kukës), me arsyet e mëposhtme: 

- vendndodhja gjeografike e tyre, për të parë mundësinë e shpërndarjes në kohë dhe në 

përputhshmëri të produkteve ushqimore, nëpër IEVP-të, në mbështetje të kontratave, DT, 

legjislacioni në fuqi, etj , 

-në bazë të auditimeve tematike dhe të inspektimet tematike,  të miratuara nga Drejtori i 

Përgjithshëm i Burgjeve.Nga auditimi nuk u konstatua, problematikë të evidentuara nga këto 

detyra administrative. 

 

-Nga auditimi i nënshkrimit të Kontratave të Prokurimeve për produktet ushqimore,  në secilën 

prej tyre, pika V (Afati i zbatimit) pika 5.1 thuhet se “Kontraktuesi është detyruar të zbatojë 

përcaktimet e kontratës dhe të dorëzojë pranë autoritetit kontraktor mallin, objekt i kësaj kontrate, 

së bashku me gjithë dokumentacionin dhe materialet shoqëruese në formatin e kërkuar në 

dokumentat e tenderit dhe në specifikimet teknike, bashkëlidhur kontratës, si dhe të praqitura edhe 

në ofertën e tij.“; pika 5.3 “Kryerja e furnizimit –lëvrimi i mallit dhe tranporti i artikujve do të 

kryhet dhe do të përballohet me mjetet e vetë kontraktuesit në IEVP-të e mëposhtme : 

 

LISTA E IEVP 

1 IEVP Fier 13 IEVP Korçë 

2 IEVP J.Misja 14 IEVP Durrës 

3 IEVP  Ali Demi 15 IEVP  Korçë 

4 IEVP Mine Peza 16 IEVP  Berat 

5 IEVP Vaqarr 17 IEVP  Fushë Krujë 

6 IEVP Burrel 18 IEVP Kukës 

7 IEVP Peqin 19 IEVP Sarandë 
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8 IEVP Rrogozhinë 20 IEVP Tropojë 

9 IEVP Lezhë 21 Të mitur Kavajë 

10 IEVP Tepelenë 22 IEVP  Elbasan 

11 IEVP  Lushnjë 23 IEVP  Shkodër 

12 IV Krujë   

 

Mbi  auditimin e zbatimit të Kontratave prokurimi në IEVP-Burrel: 

 

1.) Nga Njësia e Auditimit të Brendshëm pranë DPB, është realizuar auditim, në mbështetje të 

Planit Vjetor të Auditimit për vitin 2020, me nr.8120/2 prot, datë 14.10.2020, miratuar nga 

Drejtori i Përgjithshëm i DPB, për periudhën nga 01.07.2018 deri në 31.10.2020. Procesi i 

auditimit është kryer nga data 17.11.2020 deri më datë 26.11.2020, duke e finalizuar me Raportin 

Përfundimtar të Auditimit, dërguar në IEVP-Burrel me shkresë nr.11435/9 prot datë 28.12.2020. 

Në bazë të Raportit të NjAB, nuk u konstatua që të jetë bërë  auditimi në lidhje mbi ekzekutimin e 

kontratave të ushqimit, kjo e konfirmuar në faqen 11, ku thuhet që “....Ndërsa për rastet e 

furnizimeve nga qëndra (DPB-ja), për mallrat e materialet që kanë ardhur nga procedurat e 

blerjeve, etj, si dhe për shkarkimet (konsumi mujor), veprimet dhe mbajtja e kontabilitetit në ditare 

është bërë i saktë, dhe të gjitha vlerat e flete-hyrje e fletë-daljeve, janë rregjistruar në ditaret 

financiare, duke aplikuar kantabilizimin e dyfishtë.....“ 

Ky fakt tregon se struktura e Njësisë së Auditimit të Brendshëm të DPB, si një nga elementët 

kryesore të sistemit të kontrollit, nuk ka audituar ekzektimin e kontratave në njësitë e varësisë të 

DPB. 

Grupi i auditimit të KLSH-së, kërkoi pranë IEVP- Burrel, praktikat me dokumentacionin dhe 

materialet shoqëruese mujore të periudhës ( maj, qershor dhe korrik 2020). duke konstatuar se: 

-Për Kontratën nr.4028/5 prot datë 07.05.2020 “ Blerje artikuj ushqimor-mish” me afat kohor deri 

në 5 muaj deri më datë 07.10.2020, u konstatua se: 

Për muajin maj 2020, sipas Fletë-hyrje përbledhëse nr.24 datë 31.05.2020, sasia për mishin e vicit 

është 293 kg e barasvleshme me vlerën prej 217,992 lekë,  e bashkëshoqëruar me disa fletë hyrje 

nga OE fitues “O“ p.f. Të gjitha fletë -hyrjet në rubrikën (lloji e targa e mjetit të transportit) nuk 

është e plotësuar, kjo në kundërshtim me Kontratës nr.4028/5 prot datë 07.05.2020 pika 5.1 dhe 

DT (specifikimet teknike). 

Fletë-hyrjet janë shoqëruar me Çertifikatë Shëndetësore Veterinare, me nr.serial 0005614 datë 

lëshimit 09.05.2020 dhe nr.0006495 datë lëshimit 20.05.2020 , lëshuar nga Bashkia Shkodër. 

Këto çertifikata, në rubrikat respektive, tregojnë, adresën e fermës së origjinës, thertoren adresën 

dhe destinacionin e mishit, të cilat nuk i përkasin OE “O“ fp, por personit fizik (L.), si dhe nëse 

malli është blerë nga ky subjekt, në këtë rast nuk është paraqitur fatura tatimore  e blerjes së 

mallit. (Sipas DT nuk është i lejuar nënkontraktimi). 

Më pas nga ana e DPB është miratuar dhe ekzekutuar pagësa mujore për OE “O“shpk me Urdhër-

shpenzimi nr.226, datë 22.06.2020 

 Për muajin qershor 2020,sipas Fletë-hyrje përmbledhëse nr.27 datë 30.06.2020, për sasinë e 

mishit 430 kg e barasvlefshme me vlerën prej 319,920 lekë, e bashkëshoqëruar me disa fletë hyrje 

nga OE fitues “O“ p.f. Të gjitha fletë -hyrjet në rubrikën (lloji e targa e mjetit të transportit) nuk 

është plotësuar, kjo në kundërshtim me Kontratës nr.4028/5 prot datë 07.05.2020 pika 5.1 dhe DT 

(specifikimet teknike). 

Fletë-hyrjet janë shoqëruar me Çertifikatë Shëndetësore Veterinare me nr.serial 0006649 datë 

lëshimit 01.06.2020, nr.0006738 datë lëshimit 11.06.2020 dhe Çertifikatë Shëndetësore Veterinare 

me nr.serial 0006845 datë lëshimit 23.06.2020 lëshuar nga Bashkia Shkodër. 

Këto çertifikata, në rubrikat respektive, tregojnë, adresën e fermës së origjinës, thertoren adresën 

dhe destinacionin e mishit, të cilat nuk i përkasin OE “O“, por personit fizik (L.P.), si dhe nëse 

malli është blerë nga ky subjekt, në këtë rast nuk është paraqitur fatura tatimore  e blerjes së 
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mallit. (Sipas DT nuk është i lejuar nënkontraktimi). 

Më pas nga ana e DPB është miratuar dhe ekzekutuar pagësa mujore për OE “O“shpk me Urdhër-

shpenzimi nr.270, datë 29.07.2020. 

Për muajin Korrik 2020, sipas Fletë-hyrje përmbledhëse nr.34 datë 31.07.2020, sasia e mishit 445 

kg e barasvlefshme me vlerën prej 357,780 lekë, e bashkëshoqëruar me disa fletë hyrje nga OE 

fitues “O“ p.f. Të gjitha fletë -hyrjet në rubrikën (lloji e targa e mjetit të transportit) nuk kanë asnjë 

të dhënë, kjo në kundërshtim me Kontratës nr.4028/5 prot datë 07.05.2020 pika 5.1 dhe 

DT(specifikimet teknike) 

Fletë-hyrjet janë shoqëruar me Çertifikatë Shëndetësore Veterinare me nr. serial 0006455 datë 

lëshimit 03.07.2020, nr.0006596 datë lëshimit 19.07.2020 dhe Çertifikatë Shëndetësore Veterinare 

me nr.serial 0006942 datë lëshimit 27.07.2020 lëshuar nga Bashkia Shkodër. 

Këto çertifikata, në rubrikat respektive, tregojnë, adresën e fermës së origjinës, thertoren adresën 

dhe destinacionin e mishit, të cilat nuk i përkasin OE “O“ fp, por personit fizik (L.P.), si dhe nëse 

malli është blerë nga ky subjekt, në këtë rast nuk është paraqitur fatura tatimore  e blerjes së 

mallit. (Sipas DT nuk është i lejuar nënkontraktimi). 

Më pas nga ana e DPB është miratuar dhe ekzekutuar pagësa mujore për OE “O“shpk me Urdhër-

shpenzimi nr.315, datë 25.08.2020. 

Pra vlera prej, 913,692 lekë, vetëm për 3 muaj në IEVP-Burrel dhe vetëm për 1 artikuj ushqimorë 

mish, është paguar nga DPB, jo në përputhje me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika1, me ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”i ndryshuar, Udhëzimi nr.30 datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 35 dhe 36, me Kontratë pika V (Afati i 

zbatimit) pika 5 dhe DT. 

 

-Për Amendimin e kontratës nr.158/22, datë 30.04.2018 me objekt “Blerje ushqime të freskëta, 

bulmet dhe vezë“ datë 30.04.2020, duke konstatuar se: 

Për muajin maj 2020, sipas Fletë-hyrje nr.25 datë 31.05.2020 sasia e qumështit 954litra x 121.32 

lekë/kg e barasvlefshme me vlerën prej 115,739 lekë, e bashkëshoqëruar me disa fletë hyrje nga 

OE fitues“A“ shpk, të cilat mbahen herë pas herë sipasa kërkesave të IEVP. Të gjitha fletë -hyrjet 

në rubrikën (lloji e targa e mjetit të transportit) nuk kanë asnjë të dhënë, kjo në kundërshtim me 

Amendimin e kontratës nr.158/22, datë 30.04.2018 me objekt “Blerje ushqime të freskëta, bulmet 

dhe vezë“, pika 5.1 dhe DT (specifikimet teknike) 

Fletë-hyrjet janë shoqëruar me Raportin e Provës lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tiranë  (AKU),  e 

kërkuar nga DRAKU (Dibër) bashkëngjitur fleta analiza nga Sh.H. Nga verifikimi i grupit të 

KLSH-së, në faqen zyrtare të QKB më datë 14.01.2021, në bazë të Ekstraktit të QKB, Sh.H 

rezulton person fizik i regjistruar më datë 24.04.2009, me objekt aktiviteti (përpunim dhe tregtim 

të produkteve  të qumështit) NIPT K, vendndodhja  Suc-Burrel.Grupi i auditimit, konstaton se, 

nëse malli është blerë nga ky subjekt, në këtë rast nuk është paraqitur fatura tatimore  e blerjes së 

mallit. (Sipas DT nuk është i lejuar nënkontraktimi).  

Më pas nga ana e DPB është miratuar dhe ekzekutuar pagësa mujore për OE “A“shpk me Urdhër-

shpenzimi nr.225, datë 22.06.2020. 

  Për muajin qershor 2020, sipas Fletë-hyrje nr.28 datë 30.06.2020 sasia e qumështit 922litra x 

121.32 lekë/kg e barasvlefshme me vlerën prej 111,857 lekë, e bashkëshoqëruar me disa fletë 

hyrje nga OE fitues“A“ shpk, të cilat mbahen herë pas herë sipasa kërkesave të IEVP. Të gjitha 

fletë -hyrjet në rubrikën (lloji e targa e mjetit të transportit) nuk kanë asnjë të dhënë, kjo në 

kundërshtim me Amendimin e kontratës nr.158/22, datë 30.04.2018 me objekt “Blerje ushqime të 

freskëta, bulmet dhe vezë“, pika 5.1 dhe DT(specifikimet teknike). 

Fletë-hyrjet janë shoqëruar me Raportin e Provës lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tiranë  (AKU),  e 

kërkuar nga DRAKU (Dibër) bashkëngjitur fleta analiza nga Sh. Nga verifikimi i grupit të KLSH-

së, në faqen zyrtare të QKB më datë 14.01.2021, në bazë të Ekstraktit të QKB, Sh.H. rezulton 
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person fizik i regjistruar më datë 24.04.2009, me objekt aktiviteti (përpunim dhe tregtim të 

produkteve të qumështit) NIPT K, vendndodhja  Suc-Burrel.Grupi i auditimit, konstaton se, nëse 

malli është blerë nga ky subjekt, në këtë rast nuk është paraqitur fatura tatimore  e blerjes së 

mallit. (Sipas DT nuk është i lejuar nënkontraktimi). 

Më pas nga ana e DPB është miratuar dhe ekzekutuar pagësa mujore për OE “A“shpk me Urdhër-

shpenzimi nr.269, datë 29.07.2020. 

Për muajin korrik 2020, sipas Fletë-hyrje nr.35 datë 31.07.2020 sasia e qumështit 918litra x 

121.32 lekë/kg e barasvlefshme me vlerën prej 111,372 lekë, e bashkëshoqëruar me disa fletë 

hyrje nga OE fitues“A“ shpk, të cilat mbahen herë pas herë sipasa kërkesave të IEVP. Të gjitha 

fletë -hyrjet në rubrikën (lloji e targa e mjetit të transportit) nuk kanë asnjë të dhënë, kjo në 

kundërshtim me Amendimin e kontratës nr.158/22, datë 30.04.2018 me objekt “Blerje ushqime të 

freskëta, bulmet dhe vezë“, pika 5.1 dhe DT (specifikime teknike). 

Fletë-hyrjet janë shoqëruar me Raportin e Provës lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tiranë  (AKU),  e 

kërkuar nga DRAKU (Dibër) bashkëngjitur fleta analiza nga Sh.H. Nga verifikimi i grupit të 

KLSH-së, në faqen zyrtare të QKB më datë 14.01.2021, në bazë të Ekstraktit të QKB, Sh.H 

rezulton person fizik i regjistruar më datë 24.04.2009, me objekt aktiviteti (përpunim dhe tregtim 

të produkteve  të qumështit) NIPT K, vendndodhja  Suc-Burrel.Grupi i auditimit, konstaton se, 

nëse malli është blerë nga ky subjekt, në këtë rast nuk është paraqitur fatura tatimore  e blerjes së 

mallit. (Sipas DT nuk është i lejuar nënkontraktimi). 

-Më pas nga ana e DPB është miratuar dhe ekzekutuar pagësa mujore për OE “A“shpk me Urdhër-

shpenzimi nr.311, datë 25.08.2020. 

Pra vlera prej, 338,968 lekë, vetëm për 3 muaj në IEVP-Burrel dhe vetëm për  artikuj ushqimorë 

qumësht, është paguar nga DPB, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika1, me ligjin nr.10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”i ndryshuar, Udhëzimi nr.30 datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 35 dhe 36, me Kontratë 

pika V (Afati i zbatimit) pika 5 dhe DT (specifikimet teknike) 

 

Nisur nga konstatimet e mësipërme, kontrata nuk është ekzekutuar sipas detyrimeve të përcaktuara 

duke lënë shteg për abuzime dhe fiktivitet nga operatori ekonomik fitues si dhe nga mos 

funksionimi i sistemeve të monitorimit të kontratës nga ana e autoritetit kontraktor me njësitë e tij 

të varësisë. Këto fakte flasin qartë për realizimin që, OE fitues, kanë tranferuar kontratën palëve të 

treta, jo në përputhje me dokumentet standarde të tenderit dhe kontratën e sipër përmendur.  

 

Në total në IEVP-Burrel, vlera prej, 1,234,615 lekë, vetëm për 3 muaj dhe vetëm për 2 artikuj 

ushqimorë, është paguar nga DPB, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika1, me ligjin nr.10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”i ndryshuar, Udhëzimi nr.30 datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 35 dhe 36, me Kontratë 

pika V (Afati i zbatimit) pika 55 dhe DT (specifikimet teknike. (Sipas DT nuk është i lejuar 

nënkontraktimi). 

 

Malli është marë në dorëzim, nga Komisioni i Pritjes së Mallit IEVP-Burrel, i ngritur me Urdhër 

nr.194, datë 31.01.2020 me përbërje (I, F, D, dhe S. (Magazinier) të cilët kanë hartuar dokumentat 

e mësipërme, duke u shprehur se pasi u kontrollua sasia, cilësia dhe grafiku i levrimit të mallrave 

të ardhura sipas kontratës. 

 

2).Mbi auditimin e zbatimit të Kontratave prokurimi në IEVP-Sarandë, në bazë të 

dokumentacionin dhe materialeve shoqëruese, për muajin shtator, tetor të vitit 2020.  

-Për Kontratën nr.4028/5 prot datë 07.05.2020 “ Blerje artikuj ushqimor-mish” me afat kohor deri 
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në 5 muaj deri më datë 07.10.2020, duke konstatuar se: 

Për muajin shtator 2020, sipas Fletë-hyrje përbledhëse nr.55 datë 30.09.2020, sasia e mishit 119 

kg x 804 lekë/kg e barasvlefshme me vlerën prej 95,674 lekë, e bashkëshoqëruar me disa fletë 

hyrje nga OE fitues “O“ p.f. Të gjitha fletë -hyrjet në rubrikën (lloji e targa e mjetit të transportit) 

nuk kanë asnjë të dhënë, kjo në kundërshtim me Kontratën nr.4028/5 prot datë 07.05.2020 pika 

5.1 dhe DT (specifikimet teknike). 

Fletë-hyrjet janë shoqëruar me Çertifikatë Shëndetësore Veterinare me nr.serial 0000573 datë 

lëshimit 28.09.2020, nr.0000747 datë lëshimit 08.09.2020, Çertifikatë Shëndetësore Veterinare me 

nr.serial 0000181 datë lëshimit 14.09.2020 lëshuar nga Bashkia Gjirokastër. 

Këto çertifikata, në rubrikat respektive, tregojnë, adresën e fermës së origjinës, thertoren adresën 

dhe destinacionin i mishit, të cilat nuk i përkasin OE “O“ fp, por personit fizik (A.), si dhe nëse 

malli është blerë nga ky subjekt, në këtë rast nuk është paraqitur fatura tatimore  e blerjes së 

mallit.  (Sipas DT nuk është i lejuar nënkontraktimi). 

Më pas nga ana e DPB është miratuar dhe ekzekutuar pagësa mujore për OE “O“PF me Urdhër-

shpenzimi nr.403, datë 20.10.2020. 

Për muajin tetor 2020, sipas Fletë-hyrje  përbledhëse nr.57 datë 31.10.2020, sasia e mishit 131 kg 

x 804 lekë/kg e barasvlefshme me vlerën prej 102,624 lekë, e bashkë shoqëruar me disa fletë hyrje 

nga OE fitues “O“ p.f. Të gjitha fletë -hyrjet në rubrikën (lloji e targa e mjetit të transportit) nuk 

kanë asnjë të dhënë, kjo në kundërshtim me Kontratën nr.4028/5 prot datë 07.05.2020 pika 5.1 dhe 

DT (specifikimet teknike). 

Fletë-hyrjet janë shoqëruar me Çertifikatë Shëndetësore Veterinare me nr.serial 0000152 datë 

lëshimit 05.10.2020, nr.0000206 datë lëshimit 15.10.2020, Çertifikatë Shëndetësore Veterinare me 

nr.serial 0000171 datë lëshimit 26.10.2020 lëshuar nga Bashkia Gjirokastër. 

Këto çertifikata, në rubrikat respektive, tregojnë, adrësën e fermës së origjinës, thertoren adresën 

dhe destinacionin i mishit, të cilat nuk i përkasin OE “O“, por personave fizik (M, S, dhe E.), si 

dhe nëse malli është blerë nga ky subjekt, në këtë rast nuk është paraqitur fatura tatimore  e blerjes 

së mallit. (Sipas DT nuk është i lejuar nënkontraktimi). 

Më pas nga ana e DPB është miratuar dhe ekzekutuar pagësa mujore për OE “O“shpk me Urdhër-

shpenzimi nr.444, datë 26.11.2020. 

Nisur nga konstatimet e mësipërme, kontrata nuk është ekzekutuar sipas detyrimeve të përcaktuara 

duke lënë shteg për abuzime dhe fiktivitet nga operatori ekonomik fitues si dhe nga mos 

funksionimi i sistemeve të monitorimit të kontratës nga ana e autoritetit kontraktor me njësitë e tij 

të varësisë. Këto fakte flasin qartë për realizimin që, OE fitues, kanë tranferuar kontratën palëve të 

treta, jo në përputhje me dokumentet standarde të tenderit dhe kontratën 

Pra vlera prej 198,298 lekë, vetëm për 2 muaj vetëm në IEVP-Sarandë dhe vetëm për 1 artikull 

ushqimorë, është paguar nga DPB, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika1, me ligjin nr.10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”i ndryshuar, Udhëzimi nr.30 datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 35 dhe 36, me Kontratë 

pika V (Afati i zbatimit) pika 5. 

 

- Në bazë të dokumentaciot dhe materialeve shoqëruese IEVP-Sarandë për Kontratën nr.8124/7 

datë 18.08.2020 me objekt “Blerje bulmet për nevojat emergjente të DPB“ , për muajin shtator, 

tetor të vitit 2020, duke u konstatuar se, 

Për muajin shtator 2020, sipas Fletë-hyrje  përbledhëse nr.56 datë 30.09.2020, sasia e djathit të 

bardhë 45 kg e barasvlefshme me vlerën prej 16,200lekë; sasia e gjalpit 2 kg e barasvlefshme me 

vlerën prej 1,200 lekë ; sasia  e qumështit 250 kg e barasvlefshme me vlerën prej 28,500 lekë e 

bashkëshoqëruar me disa fletë hyrje nga OE fitues“S “ shpk. Të gjitha fletë-hyrjet në rubrikën 

(lloji e targa e mjetit të transportit) nuk kanë asnjë të dhënë, kjo në kundërshtim me Kontratës 

nr.8124/7 datë 18.08.2020 pika 5.1 dhe DT (specifikimet teknike) 
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Për çdo furnizim me artikullin ushqimor djath, është shoqëruar me Raportin e Provës nr19/5857 

datë e dorëzimit të mostrës më 26.12.2009 dhe mbarimi i analizës më datë 28.12.2019 (jemi në 

kushtë të mospërputhjes së ofrimit me datat tetor 2020???) me klient Kompania  A. me adresë 

Barbullush Shkodër si dhe nëse malli është blerë nga ky subjekt, në këtë rast nuk është paraqitur 

fatura tatimore  e blerjes së mallit. (Sipas DT nuk është i lejuar nënkontraktimi). 

Për çdo furnizim me artikullin qumësht, Raportin e Provës nr.44/230, datë 19.08.2020 e paraqitur 

nga subjekti “K”. Vlen të theksohet se në DT nga autoriteti kontraktor, nuk është i lejuar 

nënkontraktimi  si dhe nëse malli është blerë nga ky subjekt, në këtë rast nuk është paraqitur fatura 

tatimore  e blerjes së mallit. (Sipas DT nuk është i lejuar nënkontraktimi). 

Për çdo furnizim me artikullin gjalp, Raportin e Provës nr.20/3409, datë 27.06.2020 e paraqitur 

nga subjekti “S”shpk me vendodhje Gorre Lushnjë. Vlen të theksohet se në DT nga autoriteti 

kontraktor, nuk është i lejuar nënkontraktimi  si dhe nëse malli është blerë nga ky subjekt, në këtë 

rast nuk është paraqitur fatura tatimore  e blerjes së mallit. 

Më pas nga ana e DPB është miratuar dhe ekzekutuar pagësa mujore për OE “S “shpk me Urdhër-

shpenzimi nr.402, datë 20.10.2020. 

Për muajin tetor 2020, sipas Fletë-hyrje përbledhëse nr.58 datë 31.10.2020, sasia e djathit të 

bardhë 60 kg e barasvlefshme me vlerën prej 21,600lekë; sasia e gjalpit 3 kg e barasvlefshme me 

vlerën prej 1,800 lekë ; sasia  e qumështit 300 kg e barasvlefshme me vlerën prej 34,200 lekë e 

bashkëshoqëruar me disa fletë hyrje nga OE fitues“S“ shpk. Të gjitha fletë -hyrjet në rubrikën 

(lloji e targa e mjetit të transportit) nuk kanë asnjë të dhënë, kjo në kundërshtim me Kontratës 

nr.8124/7 datë 18.08.2020 pika 5.1. 

Për çdo furnizim me artikullin djath, është shoqëruar me Raportin e Provës nr19/5857 datë e 

dorëzimit të mostrës më 26.12.2009 dhe mbarimi i analizës më datë 28.12.2019 (jemi në kushtë të 

mospërputhjes së ofrimit me datat tetor 2020???) me klient Kompania  A. me adresë Barbullush 

Shkodër si dhe nëse malli është blerë nga ky subjekt, në këtë rast nuk është paraqitur fatura 

tatimore  e blerjes së mallit. 

Për çdo furnizim me artikullin qumësht, Raportin e Provës nr.44/230, datë 19.08.2020 e paraqitur 

nga subjekti “K”. Vlen të theksohet se në DT nga autoriteti kontraktor, nuk është i lejuar 

nënkontraktimi  si dhe nëse malli është blerë nga ky subjekt, në këtë rast nuk është paraqitur fatura 

tatimore  e blerjes së mallit. 

Për çdo furnizim me artikullin gjalp, Raportin e Provës nr.20/3409, datë 27.06.2020 e paraqitur 

nga subjekti “S”shpk me vendodhje Gorre Lushnjë. Vlen të theksohet se në DT nga autoriteti 

kontraktor, nuk është i lejuar nënkontraktimi  si dhe nëse malli është blerë nga ky subjekt, në këtë 

rast nuk është paraqitur fatura tatimore  e blerjes së mallit. 

Më pas nga ana e DPB është miratuar dhe ekzekutuar pagësa mujore për OE “S“shpk me Urdhër-

shpenzimi nr.442, datë 26.11.2020. 

 

Nisur nga konstatimet e mësipërme, kontrata nuk është ekzekutuar sipas detyrimeve të përcaktuara 

duke lënë shteg për abuzime dhe fiktivitet nga operatori ekonomik fitues si dhe nga mos 

funksionimi i sistemeve të monitorimit të kontratës nga ana e autoritetit kontraktor me njësitë e tij 

të varësisë. Këto fakte flasin qartë për realizimin që, OE fitues, kanë tranferuar kontratën palëve të 

treta, jo në përputhje me dokumentet standarde të tenderit dhe kontratën 

 

Pra vlera prej 103,500 lekë, vetëm për 2 muaj vetëm në IEVP-Sarandë dhe vetëm për 3 artikuj 

ushqimorë, është paguar nga DPB, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika1, me ligjin nr.10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”i ndryshuar, Udhëzimi nr.30 datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 35 dhe 36, me Kontratë 

pika V (Afati i zbatimit) pika 5 dhe DT. 
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-Për kontratën nr.7827/5 datë 05.08.2020 me objekt “Blerje bukë për nevojat emergjente të DPB“  

për muajin shtator, tetor të vitit 2020, në IEVP-Sarandë, duke konstatuar se: 

  

-Për muajin shtator 2020, sipas Fletë-hyrje nr.58 datë 30.09.2020, sasia e bukë gruri 708 kg x 99 

lekë/kg e barasvlefshme me vlerën prej 70,092lekë; ky produkt (buka) është sjellë në IEVP 

përgjatë gjithë muajit shtator nga data 01.09.2020 deri më datë 30.09.2020 nga operatori 

ekonomik “4“ shpk,sipas fletë-hyrjeve respektive,  si më poshtë vijon; 

1. fletë-hyrje nr.74 datë 01.09.2020 sasia 21 kg, 

2. fletë-hyrje nr.76 datë 03.09.2020 sasia 23 kg, 

3. fletë-hyrje nr.77 datë 04.09.2020 sasia 23 kg, 

4. fletë-hyrje nr.78 datë 05.09.2020 sasia 23 kg, 

5. fletë-hyrje nr.79 datë 06.09.2020 sasia 23 kg, 

6. fletë-hyrje nr.80 datë 07.09.2020 sasia 25 kg, 

7. fletë-hyrje nr.81 datë 08.09.2020 sasia 25 kg, 

8. fletë-hyrje nr.82 datë 09.09.2020 sasia 24 kg, 

9. fletë-hyrje nr.83 datë 10.09.2020 sasia 25 kg, 

10. fletë-hyrje nr.84 datë 11.09.2020 sasia 25 kg, 

11. fletë-hyrje nr.85 datë 12.09.2020 sasia 24 kg, 

12. fletë-hyrje nr.86 datë 13.09.2020 sasia 24 kg, 

13. fletë-hyrje nr.87 datë 14.09.2020 sasia 25 kg, 

14. fletë-hyrje nr.88 datë 15.09.2020 sasia 23 kg, 

15. fletë-hyrje nr.89 datë 16.09.2020 sasia 24 kg, 

16. fletë-hyrje nr.90 datë 17.09.2020 sasia 25 kg, 

17. fletë-hyrje nr.91 datë 18.09.2020 sasia 24 kg, 

18. fletë-hyrje nr.92 datë 19.09.2020 sasia 24 kg, 

19. fletë-hyrje nr.93 datë 20.09.2020 sasia 24 kg, 

20. fletë-hyrje nr.94 datë 21.09.2020 sasia 23 kg, 

21. fletë-hyrje nr.95 datë 22.09.2020 sasia 23 kg, 

22. fletë-hyrje nr.96 datë 23.09.2020 sasia 23 kg, 

23. fletë-hyrje nr.97 datë 24.09.2020 sasia 23 kg, 

24. fletë-hyrje nr.98 datë 25.09.2020 sasia 22 kg, 

25. fletë-hyrje nr.99 datë 26.09.2020 sasia 23 kg, 

26. fletë-hyrje nr.100 datë 27.09.2020 sasia 23 kg, 

27. fletë-hyrje nr.101 datë 28.09.2020 sasia 23 kg, 

28. fletë-hyrje nr.102 datë 29.09.2020 sasia 23 kg, 

29. fletë-hyrje nr.103 datë 30.09.2020 sasia 25 kg. 

Gjithashtu, të gjitha fletë-hyrjet janë të shoqëruara me faturë tatimore të thjeshta  me nr.serial, që 

fillon nga nr. 133811691 deri me nr.133811574, të lëshuara nga personi fizik me NIPT K, S, me 

adresë Delvinë-Sarandë. 

Pra në këtë rast jemi në kushte të mospërpushmërisë të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik“ i ndryshuar, neni 1 pika2(a, b), neni 59, 60 (Kreu VI Zbatimi i kontratës), të 

VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, 

neni 75 pika1, të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”i 

ndryshuar, të Udhëzimit nr.30 datë 27.12.2011 “Për menazhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik” pika 35 dhe 36, të Kontratës pika V (Afati i zbatimit) pika 5. 

Malli është marë në dorëzim, nga Komisioni i Pritjes së Mallit IEVP-Sarandë, (mungon urdhri i 

ngritjes së komisionit për marrjen në dorëzim) me përbërje (H, E, (në cilësinë e magazinier), M, 

dhe S.) vërtetuar nga procesverbalet e marrjes në dorëzim, të cilët kanë hartuar dokumentat e 

mësipërme, duke u shprehur se pasi u kontrollua sasia, cilësia dhe grafiku i levrimit të mallrave të 

ardhura sipas kontratës. 



 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Drejtorinë e Përgjithshme 

të Burgjeve 
 

169 

 

Më pas nga ana e DPB është miratuar dhe ekzekutuar pagësa mujore për OE “S “shpk me Urdhër-

shpenzimi nr.401,datë 20.10.2020. 

 

-Për muajin tetor 2020, sipas Fletë-hyrje nr.55 datë 31.10.2020, sasia bukë gruri 692 kg x 99 

lekë/kg e barasvlefshme me vlerën prej 68,508lekë, prej të cilave sasia  bukë gruri 481 kg 

x99lekë/kg e barasvlefshme me vlerën prej 47,619 lekë,  ky produkt (buka) është sjellë në IEVP 

gjatë muajit tetor nga data 01.10.2020 deri më datë 21.10.2020 nga operatori ekonomik “4“ shpk 

dhe jo nga OE fitues“S“shpk,sipas fletë-hyrjeve respektive,  si më poshtë vijon; 

1. fletë-hyrje nr.1 datë 01.10.2020 sasia 25 kg, 

2. fletë-hyrje nr.2 datë 02.10.2020 sasia 24 kg, 

3. fletë-hyrje nr.3 datë 03.10.2020 sasia 23 kg, 

4. fletë-hyrje nr.4 datë 04.10.2020 sasia 23 kg, 

5. fletë-hyrje nr.5 datë 05.10.2020 sasia 23 kg, 

6. fletë-hyrje nr.6 datë 06.10.2020 sasia 23 kg, 

7. fletë-hyrje nr.7 datë 07.10.2020 sasia 23 kg, 

8. fletë-hyrje nr.8 datë 08.10.2020 sasia 24 kg, 

9. fletë-hyrje nr.9 datë 09.10.2020 sasia 23 kg, 

10. fletë-hyrje nr.10 datë 10.10.2020 sasia 24 kg, 

11. fletë-hyrje nr.11 datë 11.10.2020 sasia 23 kg, 

12. fletë-hyrje nr.12 datë 12.10.2020 sasia 25 kg, 

13. fletë-hyrje nr.13 datë 13.10.2020 sasia 24 kg, 

14. fletë-hyrje nr.14 datë 14.10.2020 sasia 22 kg, 

15. fletë-hyrje nr.15 datë 15.10.2020 sasia 22 kg, 

16. fletë-hyrje nr.16 datë 16.10.2020 sasia 22 kg, 

17. fletë-hyrje nr.17 datë 17.10.2020 sasia 22 kg, 

18. fletë-hyrje nr.18 datë 18.10.2020 sasia 22 kg, 

19. fletë-hyrje nr.19 datë 19.10.2020 sasia 22 kg, 

20. fletë-hyrje nr.20 datë 20.10.2020 sasia 21 kg, 

21. fletë-hyrje nr.21 datë 21.10.2020 sasia 21 kg, 

Gjithashtu, të gjitha fletë-hyrjet janë të shoqëruara me faturë tatimore të thjeshta  me nr.serial, që 

fillon nga nr. 133811575 deri me nr.133811595, të lëshuara nga personi fizik me NIPT K, S, me 

adresë Delvinë-Sarandë. 

Pra në këtë rast jemi në kushtë të mospërpushmërisë të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik“ i ndryshuar, neni 1 pika2(a, b), neni 59, 60 (Kreu VI Zbatimi i kontratës), të 

VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, 

neni 75 pika1, të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”i 

ndryshuar, të Udhëzimit nr.30 datë 27.12.2011 “Për menazhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik” pika 35 dhe 36, të Kontratës pika V (Afati i zbatimit) pika 5. 

Malli është marë në dorëzim, nga Komisioni i Pritjes së Mallit IEVP-Sarandë, (mungon Urdhri i 

ngritjes së Komisionit) me përbërje (H, E, S, (në cilësinë e magazinier), MB, dhe S.) vërtetuar nga 

procesverbalet e marrjes në dorëzim. 

të cilët kanë hartuar dokumentat e mësipërme, duke u shprehur se pasi u kontrollua sasia, cilësia 

dhe grafiku i levrimit të mallrave të ardhura sipas kontratës. 

Më pas nga ana e DPB është miratuar dhe ekzekutuar pagësa mujore për OE “S“shpk me Urdhër-

shpenzimi nr.443, datë 26.11.2020 . 

 

Elementët e mësipërm, tregojnë qartë konfuzitetin e monitorimit të kontratës nga DPB, nëpërmjet 

strukturave të IEVP, të cilat hartojnë dokumenta periodike mujore jo në përputhshmëri me 

Kontratën nr.7827/5 datë 05.08.2020 me objekt “Blerje bukë për nevojat emergjente të DPB“, në 

kundërshtim të plotë me rregullat e prokurimit publik dhe rregullat financiare, veprime të cilat në 
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rradhë të parë, vënë në dyshim cilësinë e produkteve ushqimore, pasi nuk funksionojnë sistemet e 

monitorimit (magazinimi, furnizimi)si dhe lënë shteg për abuzime të vlerave monetoare të cilat 

sigurohen nga taksa paguesit shqiptarë. 

Vlera prej 138,600 lekë, vetëm për 2 muaj vetëm në IEVP-Sarandë dhe vetëm për 1 artikuj 

ushqimorë bukë, është paguar nga DPB, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika1, me ligjin nr.10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”i ndryshuar, Udhëzimi nr.30 datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 35 dhe 36, me Kontratë 

pika V (Afati i zbatimit) pika 5. 

 

Në total në IEVP-Sarandë,  vlera prej 242,398 lekë, vetëm për 2 muaj dhe vetëm për 5 artikuj 

ushqimorë, është paguar nga DPB, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika1, me ligjin nr.10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”i ndryshuar, Udhëzimi nr.30 datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 35 dhe 36, me Kontratë 

pika V (Afati i zbatimit) pika 5 dhe DT. 

 

3.) Nga auditimi u konstatua se, në IEVP-Shkodër në lidhje mbi zbatimin për Kontratën  e 

Prokurimit nr.8124/7 prot, datë 18.08.2020 me objekt “Blerje artikuj ushqimorë bulmet dhe 

nënproduktet e tij”, për muajin shtator, tetor 2020, sipas fletë-hyrjeve përmbledhëse për furnizimet 

mujore (në bazë të numrit të dënuarve) u konstatua se: 

Për muajin shtator 2020, sipas fletë-hyrje nr.47 datë 30.09.2020, sasia prej 5000 litra qumësht x 

114 lekë/l është e barazvlefshme me vlerën prej 570,000 lekë, nga OE fitues “S” shpk, mungon 

lloji i mjetit të transportit dhe targa. Në dokumentet shoqëruese, u identifikua Autorizim nga OE 

“S” shpk për L në cilësinë e shoferit që do stë shpërndajë bulmetin me mjetin me targa AA769BB. 

Grupi I auditimit, në bazë të dokumenteve administrative të OE si dhe në sistemin e prokurimeve 

elektronikë në faqen zyrtare app.gov.al me REF-68079-08-07-2020, nuk rezultoi që personi i 

mësipërm të jetë në listë pagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore/shëndetësore, ose të këtë 

paraqitur kontratë punësimi, si dhe mjeti me targa AA769BB, nuk është në listë e mjeteve 

motorike ATV të tenderuar, për të cilat KVO e ka kualifikuar. 

Gjithashtu sasia  e qumështit, është shoqëruar me Raportin e Provës nr.20/4813, datë 04.09.2020 e 

paraqitur nga subjekti “K”,sipas “Kontratë furnizimi” midis OE fitues “S” shpk me “K”. Vlen të 

theksohet se në DT nga autoriteti kontraktor, nuk është i lejuar nënkontraktimi.  

Grupi i auditimit, konstaton se, nëse malli është blerë nga ky subjekt, në këtë rast nuk është 

paraqitur fatura tatimore  e blerjes së mallit. 

Më pas nga ana e DPB është miratuar dhe ekzekutuar pagësa mujore për OE “S“shpk me Urdhër-

shpenzimi nr.402, datë 20.10.2020. 

Për muajin tetor 2020, sipas fletë-hyrje nr.56 datë 31.10.2020, sasia prej 2000 litra qumësht x 114 

lekë/l është e barazvlefshme me vlerën prej 228,000 lekë, nga OE fitues “S” shpk, mungon lloji i 

mjetit të transportit dhe targa. Në dokumentet shoqëruese, u identifikua Autorizim nga OE “S” 

shpk për L, në cilësinë e shoferit që do të shpërndajë bulmetin me mjetin me targa AA769BB. 

Grupi I auditimit, në bazë të dokumenteve administrative të OE si dhe në sistemin e prokurimeve 

elektronikë në faqen zyrtare app.gov.al me REF-68079-08-07-2020, nuk rezultoi që personi i 

mësipërm të jetë në listë pagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore/shëndetësore, ose të këtë 

paraqitur kontratë punësimi, si dhe mjeti me targa AA769BB, nuk është në listë e mjeteve 

motorike ATV të tenderuar, për të cilat KVO e ka kualifikuar. 

Gjithashtu sasia  e qumështit, është shoqëruar me Raportin e Provës nr.20/5292, datë 30.09.2020 e 

paraqitur nga subjekti “K”,sipas “Kontratë furnizimi” midis OE fitues “S” shpk me “K”. Vlen të 

theksohet se në DT nga autoriteti kontraktor, nuk është i lejuar nënkontraktimi.  

Grupi i auditimit, konstaton se, nëse malli është blerë nga ky subjekt, në këtë rast nuk është 
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paraqitur fatura tatimore  e blerjes së mallit. 

Nisur nga konstatimet e mësipërme, kontrata nuk është ekzekutuar sipas detyrimeve të përcaktuara 

duke lënë shteg për abuzime dhe fiktivitet nga operatori ekonomik fitues si dhe nga mos 

funksionimi i sistemeve të monitorimit të kontratës nga ana e autoritetit kontraktor me njësitë e tij 

të varësisë. Këto fakte flasin qartë për realizimin që, OE fitues, kanë tranferuar kontratën palëve të 

treta, jo në përputhje me rregullat e prokurimit publik, dokumentet standarde të tenderit dhe 

kontratën. 

Pra vlera prej 798,000 lekë në IEVP-Shkodër, për 2 muaj dhe vetëm për 1 artikuj ushqimorë, është 

paguar nga DPB, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika1, me ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”i ndryshuar, Udhëzimi nr.30 datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 35 dhe 36, me Kontratë pika V (Afati i 

zbatimit) pika 5 dhe DT. 

Malli është marë në dorëzim, nga Komisioni i Pritjes së Mallit IEVP-Shkodër, i ngritur me Urdhër 

nr.73, datë 10.01.2020 me përbërje (H, K, Infermieri i Terapisë (pa emër ) dhe M, dhe specialisti i 

informacionit i turnit përkatës (pa emër ) të cilët kanë hartuar dokumentat e mësipërme, duke u 

shprehur se pasi u kontrollua sasia, cilësia dhe grafiku i levrimit të mallrave të ardhura sipas 

kontratës. 

Më pas nga ana e DPB është miratuar dhe ekzekutuar pagësa mujore për OE “S“shpk me Urdhër-

shpenzimi nr442, datë 26.11.2020. 

 

4).Në lidhje mbi  auditimin e zbatimit të Kontrata në IEVP-Kukës, u konstatua se: 

-Për Amendimin e Kontratës së Prokurimit nr.162/44, datë 28.06.2018 me operatorin ekonomik 

“O ” shpk me afat 2 mujor deri në 30.04.2020. 

Për muajin prill 2020, sipas Fletë-hyrje përbledhëse datë 30.04.2020, sasia e mishit 100 kg e 

barasvlefshme me vlerën prej 74,400 lekë, e bashkëshoqëruar me disa fletë hyrje nga OE fitues 

“O“ p.f. Të gjitha fletë -hyrjet në rubrikën (lloji e targa e mjetit të transportit) nuk kanë asnjë të 

dhënë, kjo në kundërshtim me Amendimin e Kontratës nr.162/44, datë 28.06.2018 me operatorin 

ekonomik “O” shpk me afat 2 mujor deri në 30.04.2020. 

Fletë-hyrjet janë shoqëruar me Çertifikatë Shëndetësore Veterinare me nr.serial 0005320 datë 

lëshimit 01.04.2020, nr.0005418 datë lëshimit 29.04.2020, lëshuar nga Bashkia Shkodër. 

Këto çertifikata, në rubrikat respektive, tregojnë, adresën e fermës së origjinës, thertoren adresën 

dhe destinacionin e mishit, të cilat nuk i përkasin OE “O“ fp, por personit fizik (L.P.) si dhe nëse 

malli është blerë nga ky subjekt, në këtë rast nuk është paraqitur fatura tatimore  e blerjes së 

mallit. 

Nisur nga konstatimet e mësipërme, kontrata nuk është ekzekutuar sipas detyrimeve të përcaktuara 

duke lënë shteg për abuzime dhe fiktivitet nga operatori ekonomik fitues si dhe nga mos 

funksionimi i sistemeve të monitorimit të kontratës nga ana e autoritetit kontraktor me njësitë e tij 

të varësisë. Këto fakte flasin qartë për realizimin që, OE fitues, kanë tranferuar kontratën palëve të 

treta, jo në përputhje me dokumentet standarde të tenderit dhe kontratën 

Pra vlera prej, 74,400 lekë, vetëm për 1 muaj vetëm në IEVP-Kukës dhe vetëm për 1 artikull 

ushqimorë, është paguar nga DPB, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika1, me ligjin nr.10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”i ndryshuar, Udhëzimi nr.30 datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 35 dhe 36, me Kontratë 

pika V (Afati i zbatimit) pika 5. 

Mungon urdhri për ngritjen e komisionit të pritjes së mallit, malli është marrë në dorëzim nga E, 

A, dhe S, vërtetuar nga procesverbalet e marrjes në dorëzim. 

Më pas nga ana e DPB është miratuar dhe ekzekutuar pagësa mujore për OE “S“shpk me Urdhër-

shpenzimi nr....., datë . 
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Si përfundim, elementët e mësipërm të auditimit në bazë të kampioneve të dokumentave 

shoqëruese dhe justifikuese, të përzgjedhura  në IEVP (Burrel , Sarandë, Kukës dhe Shkodër),  nga 

grupi i audituesve të KLSH-së, tregojnë qartë konfuzitetin e monitorimit të kontratës nga DPB, 

nëpërmjet strukturave të IEVP, të cilat hartojnë dokumenta periodike mujore jo në përputhshmëri 

me rregullat e prokurimit publik dhe rregullat financiare, veprime të cilat në rradhë të parë, vënë 

në dyshim cilësinë e produkteve ushqimore, pasi nuk funksionojnë sistemet e monitorimit 

(magazinimi, furnizimi)si dhe lënë shteg për abuzime të vlerave monetare të cilat sigurohen nga 

taksa paguesit shqiptarë. 

Vetëm në referim të IEVP (Burrel , Sarandë, Kukës dhe Shkodër),  vetëm për artkujt ushqimorë 

(bukë, mish dhe qumësht më nënproduktet e tij) për një perudhë kohore 1 deri në 3 muaj,u 

konstatua, se vlera prej 2,349,413 lekë , është paguar nga DPB, në kundërshtim me VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika1, me 

ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”i ndryshuar, Udhëzimi 

nr.30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 35 dhe 36, me 

Kontratë pika V (Afati i zbatimit) pika 5 dhe DT. 

 

Në lidhje mbi problematikat e konstatuara, nga grupi i audituesve u mbajt Aktkonstatimi nr.13 

datë 29.01.2021 me nr.11310/25 prot të DPB,  të cilët kanë observuar  me shkresë nr.1116/8 prot,  

datë 08.02.2021  të KLSH dhe me shkresë nr.648/3 datë 08.02.2021 të KLSH gjithashtu nga 

IEVP-Burrel janë paraqitur observime me shkresë nr.148/1prot datë 05.02.2021 dhe me nr.1116/8 

datë 08.02.2021 të KLSH observimet mbi Projekt raportin me shkresë nr.11310/50 prot datë 

30.04.2021 nga DPB, protokolluar në KLSH me nr.1116/16 datë 06.05.2021. 

Gjithashtu dhe në takimin përfundimtar realizuar në KLSH më datë 10.05.2021,ku është paraqitur 

dhe Udhëzimi i Drejtorit të Përgjithshëm i DPB nr.666/1 prot datë 25.01.2021 “Për zbatimin e 

procedurave ligjore  në furnizimin dhe marrjen në dorëzim të ushqimeve dhe të artikujve të tjerë 

në IEVP-të”. 

Ekzistenca e udhëzimit të mësipërm, nuk i është vënë në dispozicion grupit të auditimit më parë, 

gjithsesi, nga strukturat e marrjes në dorëzim të ushqimeve, të cilat janë krijuar në fillim të vitit 

buxhetor sipas Udhëzimit nr.666/1 prot datë 25.01.2021, nuk kanë impaktuar në kohë reale me 

operatorët ekonomikë fitues, për rrjedhojë, ky fakt, nuk përbën ndonjë rrethanë lehtësuese e DPB. 

Sa më sipër, qëndrimi i grupit të auditimit, në kushtet kur komentet e sjella nuk janë fakte të reja, 

vlerëson se gjetjet dhe rekomanimet përkatëse do të qëndrojnë të pa ndryshuara me qëllim që 

institucioni të aktivizohet dhe të përmirësojë parregullsitë e evidentuara, në mënyrën që e 

konsideron më të mirë, por gjithmonë në përputhje me bazën ligjore në fuqi. 

Sa më sipër, argumentimet si vijon: 

 

Pretendimi i subjektit: 

Në observimet e trajtuara me shkresë nr.11310/43 prot datë 03.02.2021 të DPB, nga Drejtori i 

Përgjithshëm i Burgjeve, në faqen 1 deri në 3 midis të tjerave shprehet se; 

-DPB në cilësinë e AK, pas zhvillimit të procedurave ligjore për prokurimin e ushqimeve dhe 

nënshkrimit të kontratave për furnizimet me ushqime të freskëta , dërgon shkresë zyrtare me 

dokumentacionin përkatës në të gjitha 23 IEVP-të specifikepër cdo artikull (Kontratën me 

specifikime teknike për cdo artikull, grafikun e lëvrimit dhe formulary I ofertës). Me 

shkresën e DPB janë ngarkuar sektorët e logjistikës në çdo IEVP. Mbi ndjekjen e 

zbatueshmërinë e kontratës të lidhur me kontraktuesit, duke kërkuar që zbatueshmëria e 

kontratës të ndiqet me përpikmëri dhe përgjegjësi duke patur parasysh faktin që furnizimi me 

ushqime të bëhet sipas nevojave të institucionit, referuar a)numrit të të dënuarve; b) normës 

ditore të ushqimit si edhe c)vlerave ushqyese për çdo të burgosur. 

Udhëzimi nr.666/1 prot datë 25.01.2020 “Për zbatimin e procedurave ligjore në furnizimin 
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dhe marrjen në dorëzim të ushqimeve dhe të artikujve të tjerë në IEVP” trajton në detaje 

rregullat më specifike për administrimin e artikujve ushqimorë dhe jo-ushqimorë, në kuadrin 

e rregullave të përgjithshme për ruajtjen, mirëmbajtjen, administrimin dhe përdorimin e 

vlerave material financiare publike, bazuar në aktet ligjore në fuqi. 

Për cdo furnizim me ushqime është kërkuar që: 

-Sek logjistikës do të përgatisë urdhër dorëzimi (kërkesën) për furnitorin bazuar në forcën 

ditore dhe normativat në fuqi. 

-Komisioni i pritjes së mallit i ngritur pranë çdo IEVP do të pranojë mallin në përputhje me 

specifikimet teknike për çdo artikull. 

-Çmimet e artikujve në fletë daljet e furnitorit dhe fletëhyrjet e institucionit, do të jenë të 

përcaktuara sipas çmimeve të përcaktuara në kontratë dhe në formularin e çmimit të ofertës. 

-Malli do të bëhet hyrje në IEVP sipas dokumentave justifikues (fletëdalje të furnitorit, 

procesverbal I komisionit të pritjes së mallit, çertifikata e cilësisë sipas specifikimeve teknike, 

fletëhyrje ditore sipas forcës dhe normativës. 

-Në fund të muajit IEVP duhet të bëjë fletëhyrjen përmbledhëse për furnizimet mujore sipas 

fletëdaljeve të lëshuara nga OE. 

-Në përfundim sek i logjistikës dhe i financës duhet të rakordojnë sasitë mujore të bëra hyrje 

dhe të deklarojnë në formularin e ushqimeve të freskëta, duke nënshkruar të dy sektorët dhe 

të cikluar nga Drejtori IEVP-ve. 

-Brenda datës 5 të çdo muaji institucioni duhet të dërgojë me shkresë përcjellëse në DPB 

(sektori financës):delaratën përmbledhëse mbi sasitë mujore të bëra hyrje nga institucioni 

sipas formatit “Formular ushqime të freskëta”, fletë hyrjen përmbledhëse dhe fletëdaljet e 

lëshuara nga operatori ekonomik për çdo furnizim të nënshkruara nga personi përgjegjës. 

-Sektori i logjistikës dhe sektori i financës pranë çdo IEVP do të jenë përgjegjës për 

mirëmenaxhimin e furnizimit me ushqime të freskëta. 

-Pavarësisht kësaj,nisur nga gjetjet e KLSH do të angazhohemi të përmirësojmë e rrisim 

monitorimin e kontratave të furnizimit me artikuj ushqimorë, për të shmangur sa është 

konstatuar respektivisht nga audititi. 

-Pavarësisht kësaj nuk ka të dhëna e informacione që artikujt të mos jenë konsumuar nga të 

dënuarit, të jenë dëmtuar të mos kenë shkuar në destinacionin e tyre, dmth për konsum 

ushqimor nga vetë të dënuarit. 

Qëndrimi i grupit të auditimit. 

-Në strukturën e DPB, nuk është planifikuar apo aplikuar ekzistenca e strukturave 

monitoruese për kontratat, por është mjaftuar me vendosjen e emrit të specialistit që do të 

ndjekë ecurinë e kontratës si dhe hartimin e Udhëzimeve nga Drejtori i Përgjithshëm i DPB, 

por të cilat nuk raportohen. Deri në momentin e hartimit të këtij materiali, grupi nuk iu vunë 

në dispozicion raportime periodike, por vetëm fletë hyrëse dhe flerë dalje përmbledhëse. 

-Gjatë auditimit nuk u konstatua  hartimi i raportit në përfundim të kontratës, ku sipas VKM 

nr. 914/2014, është parashikuar që personi përgjegjës për prokurimin pranë autoritetit 

kontraktor merr informacion në mënyrë të vazhdueshme mbi ecurinë e zbatimit të kontratës 

dhe në rast të konstatimit të problematikave në këtë proces, ia raporton APP-së. Po kështu, në 

përfundim të kontratës, përgatitet një raport përmbledhës për korrektësinë dhe cilësinë e 

zbatimit të kontratës, problemet e hasura gjatë zbatimit dhe masat e marra për zgjidhjen e 

tyre, nëse është rasti, një kopje e këtij raporti i dërgohet edhe APP-së. 

 -Në faturat e shoqërimit të lëshuara nga operatori ekonomik fitues për çdo furnizim 

(mungojnë targat e makinave respektive të tenderuar), mallin e shpërndajnë persona (shoferë) 

që në bazë të listë pagesave të kontributeve të sigurimeve shoqërore/shëndetësore, tatimi mbi 

të ardhurat nga punësimi/kontratat e punës, nuk figurojnë në dokumentacionin e sipërcituar 

ose operatorë ekonomikë të cilët nuk janë fitues. (Sipas DT nuk është i lejuar 

nënkontraktimi).  
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- Çertifikatë Shëndetësore Veterinare, lëshuar nga institucionet përkatëse ose Raport analizat 

e kryera nga AKU, janë të paraqitur nga persona fizik ose operatorë ekonomikë të tjerë, të 

cilët nuk janë pjesë e procedurës tenderuese, nuk figurojnë  në bazë të listë pagesave të 

kontributeve të sigurimeve shoqërore/shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat nga 

punësimi/kontratat e punës si dhe nëse malli është blerë nga një subjekt tjetër, nuk është 

paraqitur fatura tatimore  e blerjes së mallit. (Sipas DT nuk është i lejuar nënkontraktimi). 

-Në fillim të vitit buxhetor 2020, çdo IEVP ka ngritur komisionet e marrjes në dorëzim të 

produkteve ushqimorë, ndonësë kontratat janë lidhur mbas muajve prill e në vazhdim të vitit 

2020. Ky fakt ka bërë të mundur që komisionet e IEVP, nuk kanë shumë njohuri mbi OE 

fitues, nuk kanë shumë informacion mbi specifikimet teknike (nuk u konstatua në asnjë 

proces verbal, psh temp e mishit në momentin e hyrjes në ambjentet e IEVP-ve). 

-Sistemi i magazinës funksionon me fatura të thjeshta, pa asnjë element sigurie, kjo si pasojë, 

e mungesës së sistemit të informatizuar të përqëndruar nga lart-poshtë dhe anasjelltas, e për 

pasojë kemi hartimin e faturave fiktive nga DPB , pasi produkti ushqimor (mish, bulmet, 

bukë, vezë) nuk kalon nga magazina qëndrore, por përcillet nga OE në IEVP-të. Kjo mangësi 

është si pasojë, pasi ekzekutimi i pagesës së kontratës  nuk realizohet nga IEVP-të, por 

funksionon me sistem të cetralizuar dhe jo të decentralizuar. 

-Në bazë të Raportit të NjAB, nuk u konstatua që të jetë bërë  auditimi në lidhje mbi 

ekzekutimin e kontratave të ushqimit, fakt  që tregon se struktura e Njësisë së Auditimit të 

Brendshëm të DPB, si një nga elementët kryesore të sistemit të kontrollit, nuk ka audituar 

ekzekutimin e kontratave në njësitë e varësisë të DPB, por vetëm veprime mbi fletëhyrje apo 

fletëdalje. 

-Hartimi i kontratës nga AK në DT, duhej të përcaktohej qartë detyrimi OE për shpërndarjen 

dhe shërbimin e produktit ushqimor, dmth me cilat mjete do të transportohet produkti, 

çertifikatë shëndetësore veterinare, lëshuar nga institucionet përkatëse ose Raport analizat e 

kryera nga AKU, duhej të paraqitej nga OE fitues, pasi në DT nuk është e lejuar 

nënkontraktimi.Vendosja e këtyre elementëve do të bëntë të mundur mbikqyrjen në aspektin 

e cilësisë dhe sigurisë ushqimore, duke ulur riskun të mirëmenaxhimit të fondove publike. 

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë.   

Pretendimi i subjektit: 

Në observimet nga IEVP-Burrel, shprehen se: 

-Disponojmë autorizimin e dërguar nga OE, në të cilin janë të specifikuar lloji i mjetit, targa e 

mjeteve dhe personat e autorizuar për kryerjen e furnizimit, sa më lart e kemi konsideruar si 

praktikë normale. 

-Personi fizik (L)që ka bërë furnizimin me mish dhe nëse malli është blerë nga ky subjekt, 

nuk ka paraqitur faturë tatimore të blerjes së malli. Është e vërtetë se nuk kemi faturë 

tatimore, por sqarojmë se nuk është detyrimi ynë që të marrim nga OE, faturë tatomire të 

blerjes së mallit. 

-Ju sigurojmë se malli është pritur nga komisioni i pritjes i ngritur me urdhër nr.194 datë 

31.01.2020, dokumentacion shoqërues, fletë hyrjet, fletë daljet janë shoqëruara me çertifikatë 

shëndetsore veterinare për çdo furnizim të bërë. 

Qëndrimi i grupit të auditimit. 

Në fillim të vitit buxhetor me urdhër nr.194 datë 31.01.2020, IEVP- Burrel ka ngritur 

komisionin e marrjes në dorëzim të produkteve ushqimorë, ndonësë kontratat janë lidhur 

mbas muajve prill e në vazhdim të vitit 2020. Ky fakt ka bërë të mundur që komisionet e 

IEVP, nuk kanë shumë njohuri mbi OE fitues, nuk kanë shumë informacion mbi specifikimet 

teknike (nuk u konstatua në asnjë proces verbal, psh temp e mishit në momentin e hyrjes në 

ambjentet e IEVP-ve). 

Çertifikatë Shëndetësore Veterinare, lëshuar nga institucionet përkatëse ose Raport analizat e 

kryera nga AKU, janë të paraqitur nga persona fizik të tjerë, të cilët nuk janë pjesë e 
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procedurës tenderuese, nuk figurojnë  në bazë të listë pagesave të kontributeve të sigurimeve 

shoqërore/shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat nga punësimi/kontratat e punës si dhe nëse 

malli është blerë nga një subjekt tjetër, nuk është paraqitur fatura tatimore  e blerjes së mallit. 

(Sipas DT nuk është i lejuar nënkontraktimi). 

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë.   

 

 

 

Titulli i Gjetjes:  Zbatimin akteve ligjore dhe nënligjore, në lidhje mbi struktura 

prokuruese apo aplikuar struktura monitoruese për zbatimin e 

kontratatave. 

Situata 1: Nga auditimi rezultoi se, në strukturën e DPB, nuk janë planifikuar 

struktura prokuruese apo aplikuar struktura monitoruese për zbatimin e 

kontratatave. Nga Titullari i AK (Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve) 

është mjaftuar vetëm me vendosjen e emrit të specialistit që do të 

ndjekë ecurinë e kontratës. Nisur nga sa më sipër, rezultoi se ka 

munguar gjurma e auditimit, që lidhet me përgatitjen e informacionit në 

mënyrë të vazhdueshme, mbi ecurinë e zbatimit të kontratës dhesi 

pasojë nuk është hartuar raporti përmbledhës për korrektësinë dhe 

cilësinë e zbatimit të kontratës, si dhe nuk janë referuar problemet e 

hasura gjatë zbatimit me qëllim marrjen e masave për zgjidhjen e tyre. 

Në përfundim të kontratës nuk është mundësuar as dërgimi i një kopje 

të këtij raporti APP-së, në kundërshtim me kërkesat e VKM nr. 

914/2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar, neni 77, pika 3 dhe 4.  

1.2 Gjatë vitit 2020, DPB ka zhvilluar 16 procedura prokurimi në vlerën 

totale të kontratës prej 182,353,155 lekë pa tvsh, nga të cilat 6 

procedura “negocim pa shpallje” me vlerë kontrate 155,337,397 lekë pa 

tvsh (ose rreth 85 % e total e procedurave të kryera rezultuan të jenë 

“procedura me negocim pa shpallje”). Procedurat “negocim pa shpallje” 

në vetvete janë parashikuar të kryhen në situata emergjente dhe si të 

tilla mbartin përherë risqe që në kushte të afateve tejet të shkurtra, të 

cënohet cilësia e punës për hartimin e Dokumentave Standarde (DST), 

për llogaritjen e fondit limit, për vendosjen e kritereve dhe kërkesave, 

për hartimin e kontratave, deri në përzgjedhjen e operatorit fitues. Këto 

risqe shtohen edhe më tepër në mungesë të strukturave të dedikuara dhe 

njohurive apo kompetencave të stafit të angazhuar në këto procedura, i 

cili nga auditimi rezultoi konfuz mbi faza të caktuara të procesit të 

prokurimit, si pasojë e mosnjohjes së kuadrit ligjor dhe rregullator 

përkatës, si dhe mos ndjekjes së trajnimeve që organizon APP në 

bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, mbi 

prokurimet publike. 

1.3 Gjatë periudhës objekt auditimi u vërejt se, për vitin 2020, Drejtoria 

e Përgjithshme e Burgjeve (DPB) në cilësinë e AK, ka realizuar 

procedurat “negocim pa shpallje” për nevoja emergjente për furnizimet 

të produkteve ushqimore, për të dënuarit në IEVP, si pasojë e 

mosrealizimit në kohë dhe dështimit të këtyre procedurave nga 

Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara (ABP) sipas VKM-së nr.82 datë 

14.02.2018 “Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara për 
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kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogarit të 

kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra 

dhe shërbime” i ndryshuar. Grupet e punës të DPB, për përllogaritjen e 

fondit limit, kanë evidentuar se çmimet e Agjencisë së Blerjeve të 

Përqendruara, kanë rezultuar më të larta se çmimet e tregut, apo se 

çmimet e publikuara nga INSTAT dhe ato të kontratave të mëparshme, 

si rrjedhim, nga grupet e punës në DPB, janë marrë në konsideratë 

çmimet nga testimi i tregut.  

 

Kriteri: Ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik“ i ndryshuar të 

VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuarVKM nr.82 datë 14.02.2018 “Për 

ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të përqëndruara për kryerjen e 

procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogarit të 

kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra 

dhë shërbime” i ndryshuar 

Ndikimi/Efekti: Këto risqe shtohen edhe më tepër në mungesë të strukturave të 

dedikuara dhe njohurive dhe kompetencave të stafit të angazhuar në 

këto procedura, i cili nga auditimi rezultoi konfuz mbi faza të caktuara 

të procesit të prokurimit, si pasojë e mosnjohjes së kuadrit ligjor dhe 

rregullator përkatës si dhe mos ndjekjes së trajnimeve që organizon 

APP në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, 

mbi prokurimet publike. 

 

Shkaku: Gjatë periudhës objekt auditimi u vërejt se, për vitin 2020, Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve (DPB) në cilësinë e AK, ka realizuar 

procedurat negocim pa shpallje për nevoja emergjente për furnizimet të 

produkteve ushqimore, për të dënuarit në IEVP, si pasojë e 

mosrealizimit në kohë të këtyre procedurave nga Agjencia e Blerjeve të 

Përqëndruara (ABP), duke moszbatuar detyrimin ligjor, të VKM nr.82 

datë 14.02.2018 “Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të përqëndruara 

për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për 

llogarit të kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për 

disa mallra dhë shërbime” i ndryshuar 

Rëndësia: I Lartë 

 

Titulli i Gjetjes:  Zbatimin akteve ligjore dhe nënligjore, në lidhje mbi realizimin dhe të 

ekzekutimin të kontratave për vitin buxhetor 2020 
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Situata 2: Nga auditimi u konstatua se, në hartimin e kontratave të prokurimeve, 

nga AK8, nuk janë parashikuar si detyrime kontraktore për OE-të, disa 

elemente të rëndësishëm që i shërbejnë forcimit të kontrolleve si më 

poshtë: 

- Në Dokumentet Standarde të Tenderit (DST), konkretisht në 

specifikimet teknike dhe kriteret e veçanta të kualifikimit (ruajtja dhe 

transportimi), nga njësia e prokurimit është vendosur si kriter ruajtja e 

produkteve në kushte frigoferike, duke u transportuar me mjete 

motorike (ATV), por nuk është parashikuar si kriter, pajisja e këtyre 

mjeteve me thermostat, në mënyrë që gjatë zbatimit dhe monitorimit të 

kontratës, malli të transportohet vetëm nga këto mjete në temperaturën e 

kërkuar (veçanërisht kur bëhet fjalë për produkte mishi dhe bulmeti), 

për të garantuar kështu kontratë të suksesshme deri në ekzekutimin e 

plotë të saj.  

- Nga auditimi rezultoi se në asnjë rast nuk gjenden grafikët e lëvrimit 

të mallit për IEVP-të respektive, sipas automjeteve, duke mos dhënë 

siguri se me cilat automjete është kryer shpërndarja e ushqimeve. 

Konstatuam se, në DST janë kërkuar maksimalisht 3 automjete dhe 4 

persona të punësuar pranë operatorit ekonomik fitues, duke vënë në 

pikëpyetje mundësinë e shpërndarjes në kohë të produkteve ushqimore, 

veçanërisht në kushtet kur në dokumentet standarde nuk lejohet 

nënkontraktimi. Për më tepër që, njësia e prokurimit, nuk argumenton 

vendosjen e kritereve të mësipërme, sikundër dikton neni 46, i Ligjit të 

Prokurimit Publik (LPP), në përputhje me natyrën dhe përmasat e 

objektit të prokurimit.  

- Nga autoriteti kontraktor i DPB-së, nuk janë parashikuar si detyrime 

kontraktore për operatorët ekonomikë fitues, disa elemente të 

rëndësishëm, konkretisht, identifikimi qartësisht i llojit të mjeteve ATV 

me targat respektive si dhe paraqitja e akteve administrative në lidhje 

me cilësinë ushqimore, në emër të operatorit ekonomik fitues, mungesa 

e të cilave, ka mundësuar ekzekutimin e kontratës nga palë të treta (dhe 

jo nga OE fitues), në kundërshtim VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika1, 

pasi në DT nuk është parashikuar nënkontraktimi si opsion. Gjithashtu, 

rezultoi se, certifikatat shëndetësore veterinare, lëshuar nga institucionet 

përkatëse, ose raport analizat e kryera nga AKU, janë paraqitur nga 

persona fizikë ose operatorë ekonomikë të tjerë, të ndryshëm nga ata që 

kanë qenë pjesë e procedurës tenderuese. Personat fizikë nuk figurojnë 

                                                      

8 1.Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bulmet” me Urdhër Prokurimi nr.8124 prot datë 

07.08.2020. 

  2.Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bukë” me Urdhër Prokurimi nr.7827 prot datë 

30.07.2020. 

  3. Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-mish” me Urdhër Prokurimi nr.10128 prot datë 

07.10.2020. 

  4.Procedura me objekt “Blerje artikuj ushqimor-mish” me Urdhër Prokurimi nr.4028 prot datë 

22.04.2020. 

  5.Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bulmet dhe nënprodukte të tij” me Urdhër Prokurimi 

nr.13002 prot datë 24.12.2020. 

  6.Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bukë” me Urdhër Prokurimi nr.13002 prot datë 

24.12.2020 
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në listë pagesat e OE-së fituese, duke krijuar një situatë të paqartë se 

mbi ç’ bazë DPB ka lejuar përfshirjen në zbatimin e kontratës (pra 

ofrimin e ushqimeve) të disa personave “të pa përfshirë” më parë në 

asnjë prej procedurave të ndjekura për prokurimin e mallit në fjalë 

(ushqime). Për më tepër që, sipas DST opsioni i nënkontraktimit nuk 

është i lejuar. Gjithë sa më sipër vë në diskutim cilësinë e ekzekutimit të 

kontratës. 

, neni 75 pika1, pasi në DT nuk është i lejuar nënkontraktimi. 

Kriteri: Ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik“ i ndryshuar neni 

46 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar neni 75 pika 1 dhe neni 77. 

Ndikimi/Efekti: Kanë bërë të mundur “ekzekutimin e kontratës” nga palë të treta në 

kundërshtim VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika1, pasi në DT nuk është i 

lejuar nënkontraktimi. 

Shkaku: Njësia e prokurimit, nuk ka dhënë arsyetimin e vendosjes së kritereve të 

mësipërme, në mbështetje të neni 46, të LPP, në përputhje me natyrën e 

përmasat e objektit të prokurimit si dhe mos vendosja e detyrimit 

kontraktor në kontratë, disa elemente të rëndësishëm, konkretisht, 

identifikimi qartësisht i llojit të mjeteve  me targat respektive, emrat e 

personave transportues të produkteve ushqimore, duke  mosgarantuar 

kontratë të sukseshme deri në ekzekutimin e plotë të saj.  

 

Rëndësia: I Lartë 

Titulli i Gjetjes:  Zbatimin akteve ligjore dhe nënligjore, në lidhje mbi ekzekutimin dhe 

monitorimin të kontratave, me objekt furnizim me produkte ushqimore, 

për vitin buxhetor 2020 

Situata 3: Nga auditimi mbi ekzekutimin dhe monitorimin e kontratave përgjatë 

vitit 2020, me objekt furnizimin me produkte ushqimore, në bazë të 

kampioneve të përzgjedhura, në IEVP-ve (Burrel, Sarandë, Shkodër dhe 

Kukës)9, u konstatua, si më poshtë vijon: 

1.1 Në faturat e thjeshta të shoqërimit të lëshuara nga operatori 

ekonomik fitues, për çdo furnizim me produkte ushqimore të freskëta, 

kanë munguar kritere që lidhen me specifikimin e llojit të makinave apo 

targat e tyre, të cilat janë të ndryshëm nga kriteret e veçanta të 

kualifikimit në DT, mbi bazën e të cilave operatori ekonomik fitues ka 

tenderuar, duke konstatuar shpërndarje të produkteve me mjete 

                                                      

9 Në IEVP-Burrel për kontratat për periudhën (maj, qershor dhe korrik). 

1.Kontrata nr.4028/5 prot datë 07.05.2020 “Blerje artikuj ushqimor-mish”. 

2.Amendimi i kontratës nr.158/22 datë 30.04.2020 “Blerje artikuj ushqime të freskëta, bulmet dhe vezë”. 

Në IEVP-Sarandë për kontratat, për periudhën (shtator, tetor). 

1. Kontrata nr.4028/5 prot datë 07.05.2020 “Blerje artikuj ushqimor-mish”. 

2. Kontrata nr.8124/7 datë 18.08.2020 “Blerje bulmet për nevojat emergjente të DPB”. 

3.Kontrata nr.7827/5 datë 05.08.2020 “Blerje bukë për nevojat emergjente të DPB”. 

Në IEVP-Shkodër për kontratat, për periudhën (shtator, tetor). 

1.Kontrata nr.8124/7 prot, datë 18.08.2020 “Blerje bulmet për nevojat emergjente të DPB”. 

Në IEVP-Kukës për kontratën, për periudhën muaji prill. Amendimi i kontratës nr.162/44 datë 28.06.2018 

me afat 2 mujor deri më 30.04.2020 “Blerje artikuj ushqimor-mish”. 
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motorike jo frigorifer (ATV). 

1.2 Çertifikatat shëndetësore veterinare dhe/ose raport analizat e kryera 

nga AKU, nuk janë paraqitur në emër të operatorit ekonomik fitues, 

sikundër përcaktohen në kritereve të veçanta të kualifikimit në DT, të 

plotësuara nga fituesi në tender, por janë të paraqitur nga persona fizikë 

ose operatorë ekonomikë të tjerë, të cilët nuk kanë qenë pjesë e 

procedurës tenderuese. 1.3 Për rastet e konstatuara, nuk është paraqitur 

fatura tatimore e blerjes së mallrave për të verifkuar nëse produkti është 

blerë nga të tretët.  

1.4 Fakti që këto procedura janë tërësisht të centralizuara në DPB si dhe 

mosvendosja në kontratë si detyrim kontraktor, të disa prej elementëve 

të mësipërm, ka bërë të mundur që komisionet e pritjes së mallit në 

IEVP-të përkatëse, kanë pranuar dërgesat e produkteve ushqimore nga 

palë të treta, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika 1, 

pasi në DT nuk është i lejuar nënkontraktimi. 

Sa më sipër, në DPB rezultuan: (i) kontrolle të dobëta si pasojë e 

mosngritjes se strukturave të dedikuara për monitorimin e kontratave; 

(ii) mosparashikimi si detyrime kontraktore për OE-të, të elementëve, 

llojin e automjeteve me targa, certifikatat ushqimore, kushtet e 

transportit me qëllim ruajtjen e sigurise ushqimore; (iii) komisionet e 

IEVP-ve të miratuara në fillim viti buxhetor, kanë rrezikuar që, duke 

mos u informuar në kohë mbi OE-në fitues, si dhe mbi kriteret e veçanta 

të kontratave, të kenë marrë në dorëzim mallra  nga palë të treta, pa 

verifikuar nëse plotësojnë ose jo kriteret e kërkuara (pasi është e 

pamundur të kryhet mbikëqyrje, në mungesë të elementëve për tu 

mbikëqyrur); (iv)mosplotësimi i urdhër-shpenzimeve me 

dokumentacion ligjor dhe financiar nga IEVP-të, pasi pagesat  për këto 

produkte të freskëta ushqimore për OE fitues, i kryen DPB, duke 

ekzpozuar institucionin përpara rrezikut të kryerjes së shpenzimeve 

buxhetore pa efiçiencë, ekonomicitet dhe efektivitet të fondeve publike.  

Konkretisht, në referimet e mësipërme në IEVP-ve rezultoi, në Burrel 

për 2 artikuj ushqimorë (mish, qumësht) është paguar nga DPB vlera 

prej 1,234,615 lekë në mungesë të elemëntëve ; në Sarandë për 3 artikuj 

ushqimorë (mish, bulmet, bukë) është paguar nga DPB vlera prej në 

vlerën prej 242,398 lekë në mungesë të elementëve; në Shkodër për 1 

artikull ushqimorë (bulmet) është paguar nga DPB vlera prej në vlerën 

prej 798,000 lekë në mungesë të elemëntëve, në Kukës për 1 artikull 

ushqimorë (mish) është paguar nga DPB vlera prej në vlerën prej 

74,400 lekë në mungesë të elementëve.   

 Pra në total nga DPB, vlera prej 2,349,413 lekë, është paguar në 

kundërshtim me ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Udhëzimi nr.30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 35 dhe 

36, me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik“, i 

ndryshuar, neni 59, 60, me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika 1 

dhe neni 77, me Kontratë pika V (Afati i zbatimit) pika 5. 

 

Kriteri: ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 
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kontrollin” i ndryshuar, Udhëzimi nr.30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 35 dhe 36, me 

ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik“ i ndryshuar, 

neni 59, 60, me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika 1 dhe neni 77, 

me Kontratë pika V (Afati i zbatimit) pika 5. 

 

Ndikimi/Efekti: Kështu, në referim në IEVP-ve: 

Në Burrel për 2 artikuj ushqimorë (mish, qumësht) është paguar nga 

DPB vlera prej 1,234,615 lekë; 

Në Sarandë për 3 artikuj ushqimorë (mish, bulmet, bukë) është paguar 

nga DPB vlera prej në vlerën prej 242,398 lekë; 

Në Shkodër për 1 artikull ushqimorë (bulmet) është paguar nga DPB 

vlera prej në vlerën prej 798,000 lekë 

Në Kukës për 1 artiku ushqimorë (mish) është paguar nga DPB vlera 

prej në vlerën prej 74,400 lekë.  

Pra në total nga DPB, vlera prej 2,349,413 lekë, është paguar në 

kundërshtim 

 

Shkaku: Sa më sipër, nga DPB, si pasojë e mungesës së elementëve të mësipërm; 

(i) kontrolle të dobëta si pasojë e mosngritjes se strukturave të 

dedikuara për monitorimin e kontratave; (ii) mosparashikimi si detyrime 

kontraktore për OE-të, të disa elmentëve si targat e automjeteve, 

certifikatat e ushqimore, kushtet e transportit me qëllim ruajtjen e 

sigurise ushqimore; (iii) komisionet e IEVP-ve, duke mos pasur njohuri 

mbi OE fitues, kanë rrezikuar duke cënuar kontrollet e brëndshme që 

lidhen me procesin e prokurimit, që në fazën e hartimit të kontratave, e 

cila është mbartur edhe në fazën e monitorimit dhe ekzekutimit (pasi 

është e pamundur të kryhet mbikëqyrje, në mungesë të elementëve për 

tu mbikëqyrur), duke mos ofruar siguri ndaj ushqimeve si dhe duke 

ekzpozuar institucionin përpara rrezikut të kryerjes së shpenzimeve 

buxhetore pa efiçiencë, ekonomicitet dhe efektivitet të fondeve publike. 

 

Rëndësia: I Lartë 

 

Titulli i Gjetjes:  Zbatimin akteve ligjore dhe nënligjore, në lidhje mbi realizimin e 

procedurave me object furnizim me ushqime, per personat me liri të 

kufizuar, për vitin buxhetor 2020 

Situata 4: Nga auditimi rezultoi se, gjatë vitit 2020, Drejtoria e Përgjithshme e 

Burgjeve (DPB) në cilësinë e AK, ka realizuar procedurat “negocim pa 

shpallje” për nevoja emergjente për furnizimet të produkteve 

ushqimore, për të dënuarit në IEVP, si më poshtë: 

1. Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bulmet” me Urdhër 

Prokurimi nr.8124 prot datë 07.08.2020. 

2. Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bukë” me Urdhër 

Prokurimi nr.7827 prot datë 30.07.2020. 

3. Procedura me objekt “Blerje artikuj ushqimore-mish” me Urdhër 

Prokurimi nr.10128 prot datë 07.10.2020, për të cilat, u konstatua se: 

Në DST, në rubrikën “Kriteret e vecanta të kualifikimit” është kërkuar 
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që operatori ekonomik pjesëmarrës, për cdo mjet motorik (ATV) dhe 

për ambjentin që e përdor për kryerjen e aktivitetit, duhet të paraqes akt 

miratimin higjeno –sanitar (AMHS) të miratuar nga institucionet 

shtetërore, por pa e specifikuar se nga cili institucion duhej të lëshohet 

ky akt, si dhe nuk është vendosur vlefshmëria në kohë e aktit 

administrativ. 

Nisur nga sa më sipër, KVO-të kanë kualifikuar OE-të, të cilët kanë 

paraqitur aktet administrative AMHS të lëshuara nga Ministria e 

Shëndetësisë (Inspektorati Shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale/Qarku 

përkatës, referuar ligjit nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektimin 

sanitar” i ndryshuar, neni 12. Aktet janë të lëshuara 3 ose 2 vite përpara, 

pra jo në koherencë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri 

me aktualitetin, duke humbur seriozitetin e kriterit të higjenës.  

Nga auditimi u konstatua se, ligji i mësipërm ka pësuar ndryshime të 

vazhdueshme, konkretisht, ndryshimi i fundit është me ligjin nr.54/2020 

datë 30.04.2020“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7643 datë 

01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, duke shfuqizuar neni 12. Për 

rrjedhojë, mbas kësaj date (30.04.2020) KVO nuk duhet të pranonte 

AMHS, i cili tashmë është i panevojshëm dhe i kundraligjshëm, me 

aktet nënligjore të mësipërme. 

Në këto raste OE-të fitues nuk e kanë plotësuar kriterin e mësipërm dhe 

shpallja e tyre fitues nga KVO-të, është bërë në mospërputhje me VKM 

nr.914 datë 29.12.2014“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 

i ndryshuar neni 66 dhe me DST për rrjedhojë, vlera prej 75,632,935 

lekë pa tvsh, përbën shpenzim, pa ekonomicitet, pa eficiencë dhe pa 

efektivitet të financuara nga fondet publike. 

- Ekzistenca e mosplotësimit të elementëve të mësipërm, u konstatua 

dhe në procedurën e mëposhtme me dy Lote: Loti I: Procedura me 

objekt “Blerje artikull ushqimor-bulmet dhe nënprodukte të tij” me 

Urdhër Prokurimi nr.13002 prot datë 24.12.2020; dhe Loti II: Procedura 

me objekt “Blerje artikull ushqimor-bukë” me Urdhër Prokurimin 

nr.13002 prot datë 24.12.2020, lidhja e kontratave për të cilat është bërë 

më datë 07.01.2021.  

KVO-të, kanë vepruar në kundërshtim me VKM nr.914 datë 

29.12.2014“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar 

neni 66 dhe me DST, duke shpallur fitues OE, dhe duke vënë në 

diskutim cilësinë e produkteve ushqimor –shtazor për të dënuarit në 

IEVP, të financuara nga fondet buxhetore. Për rrjedhojë vlera e 

kontratave prej 52,041,839 lekë pa tvsh, përbën risqe  të shpenzimeve të 

fondeve buxhetore pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet.  

 

Kriteri: ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik“ i ndryshuar, 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, neni 66  dhe DST. 

Ndikimi/Efekti: 1.Në këto raste OE fitues nuk i kanë plotësuar kriteret e mësipërme dhe 

shpallja fitues nga KVO-të, janë bërë në mospërputhshmëri me VKM 

nr.914 datë 29.12.2014“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 

i ndryshuar neni 66 dhe me DST për rrjedhoje, vlera prej 75,632,935 

lekë pa tvsh, përbën risqe shpenzimesh, pa ekonomicitet, pa eficiencë 
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dhe pa efektivitet të financuara nga fondet publike. 

2. KVO-të, kanë shpallur fitues OE, në kundërshtim me VKM nr.914 

datë 29.12.2014“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar neni 66 dhe me DST, duke vënë në diskutim cilësinë e 

procedurave të prokurimeve të financuara nga fondet buxhetore si dhe 

marrjen e produktit ushqimor –shtazor për të dënuarit në IEVP, për 

rrjedhojë vlera prej 52,041,839 lekë pa tvsh, përbën risk potencial me 

efekte negative, pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të financuara 

nga fondet publike. 

Shkaku: KVO-të kanë kualifikuar OE duke i shpallur fitues, të cilët kanë 

paraqitur aktet administrative AMHS të lëshuara nga Ministria e 

Shëndetësisë (Inspektorati Shtetëror Shëndetësor) Dega Rajonale Qarku 

përkatës, në referuar, ligjit nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektim 

sanitar” i ndryshuar, neni 12. Aktet janë të lëshuara 3 ose 2 vite përpara, 

jo në koherencë me realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me 

aktualitetin, duke humbur seriozitetin e kriterit të higjenës.  

Nga auditimi u konstatua se, ligji i mësipërm ka pësuar ndryshime të 

vazhdueshme, konkretisht, ndryshimi i fundit është me ligjin nr.54/2020 

datë 30.04.2020“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7643 datë 

01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, duke shfyqizuar neni 12. Për 

rrjedhojë, mbas kësaj date, KOV nuk duhet të pranonte AMHS, i cili 

tashmë është i panevojshëm dhe i kundraligjshëm, me aktet nënligjore 

të mësipërme. 

 

Rëndësia: I Lartë 

 

Titulli i Gjetjes:  Auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Rikonstruksion në 

magazinat Vaqarr”  si dhe auditimi i zbatimit të Kontratës së Prokurimit 

nr.2619/7 datë 10.06.2019 

Situata 5: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Rikonstruksion në 

magazinat Vaqarr” dhe në bazë të Kontratës së Prokurimit nr.2619/7 

datë 10.06.2019 lidhur midis AK të DPB me operatorin ekonomik fitues 

“D” shpk, me vlerë prej 4,530,393 lekë me tvsh, me grafikë punimesh 

për 4 muaj u konstatua se: 

Sipas, Kapitulli V (Preventivi me vlerë prej 487,996 lekë pa tvsh) të DT 

dhe të Kontratës, janë përfshirë dhe kryer punime pjesërisht, të cilat 

konsistojnë në hidroizolimi, me emulsion bitumi dhe shtesa karton 

katrama, në taracën e Godinës së paraburgimit IEVP-Vaqarr. Grupi i 

audituesve, verifikoi në kontrollin fizik më datë 13.01.2021, se Godina 

e Paraburgimit, është godinë jashtë funksionit pasi me Urdhër 

Transferimi të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve nr.3497/1 datë 

17.04.2019, në këtë godinë nuk ka më të paraburgosur, të cilët janë 

zhvendosur në ambjentet e IEVP “Jordan Misja” që prej muajit prill 

2019. Nga verifikimi në objekt rezultoi se, në këtë godinë, vuante 

dënimin alternativ vetëm 1 (një) person.  

Në kushtet më datë 10.06.2019 DPB ka nënshkruar kontratën për 

“Kontratë Prokurimi (Punë)” me OE, ndërkohë vetëm 2 muaj më parë, 

më datë 17.04.2019, ka dalë urdhri i Titullarit të DPB për daljen e 

godinës jashtë funksionit dhe tranferimin e të burgosurve në ambjente të 



 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Drejtorinë e Përgjithshme 

të Burgjeve 
 

183 

 

tjera,  si rrjedhojë vlera prej 487,996 lekë pa tvsh ose 585,595 lekë me 

tvsh për kryerjen e punimeve në taracën e Godinës së paraburgimit 

IEVP-Vaqarr, përbën fonde buxhetore të shpenzuara, pa efektivitet, 

ekonomicitet dhe eficiencë,  

 

Kriteri: ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik“ i ndryshuar, 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar,  

Ndikimi/Efekti: përdorimin pa efektivitet, pa ekonomicitet dhe pa efiçencë të fondeve 

buxhetore si dhe DPB në të ardhmen planifikojë investime, të cilat të 

realizohen në përputhje me rrethanat dhe aktivitetin e institucionit, me 

qëllim menaxhimin me efektivitet, ekonomicitet dhe eficiencë të 

fondeve buxhetore, dhe shmangien e risqeve në disfavor të Buxhetit të 

Shtetit, si rrjedhojë vlera prej 487,996 lekë pa tvsh ose 585,595 lekë me 

tvsh për kryerjen e punimeve në taracën e Godinës së paraburgimit 

IEVP-Vaqarr, përbën fonde buxhetore të shpenzuara, pa efektivitet, 

ekonomicitet dhe eficiencë. 

Shkaku: Në kushtet më datë 10.06.2019 DPB ka nënshkruar kontratën për 

“Kontratë Prokurimi (Punë)” me OE, ndërkohë vetëm 2 muaj më parë, 

më datë 17.04.2019, ka dalë urdhri i Titullarit të DPB për daljen e 

godinës jashtë funksionit dhe tranferimin e të burgosurve në ambjente të 

tjera.   

Rëndësia: I Lartë 

 

III. 7. MBI VLERËSIMIN E FUNKSIONIMIT TË SISTEMEVE TË MENAXHIMIT 

FINANCIAR DHE KONTROLLIT 

Në zbatim të nenit 9 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, është kryer vlerësimi i funksionimit të sistemeve të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit të DPB-ve. Në kuptimin e këtij ligji, menaxhimi dhe kontrolli 

financiar përcaktojnë përgjegjshmërinë menaxheriale për planifikimin, zbatimin dhe kontrollin e 

buxhetit, kontabilitetin dhe raportimin, për të arritur objektivat dhe për të shmangur shpërdorimin 

dhe keqpërdorimin e pasurisë.  

DPB është institucion publik, buxhetor njësi e varësisë së Ministrisë së Drejtësisë. Planifikimi 

buxhetor për funksionimin normal të tij hartohet nga institucioni dhe dërgohet në Ministrinë e 

Drejtësisë dhe më pas miratohet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, duke ndjekur ecurinë 

për miratimin përfundimtar për tu vënë në dispozicion fondet buxhetore.  

Monitorimi i veprimtarisë së këtij institucioni është  si më poshtë vijon; 

 

Për periudhën objekt auditimi 01.01.2019 deri në  31.12.2020  rezultoi se: 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, në përmbushje të misionit dhe funksionimit  të tij për: 

- krijimin e kushteve të duhura për zbatimin me rigorozitet të të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga 

kuadri ligjor ekzistues duke siguruar që të gjitha organet e zbatimit të ligjit të sigurojnë një trajtim 

njerëzor të personave me liri të kufizuar dhe shndërrimin e dënimit penal në nje mundësi 

riedukimi. 

- zhvillimin e një strategjie të përshtatshme për sistemin e burgjeve dhe kushtet sociale në 

Shqipëri. 

- hartimin e programeve të specializuara për të rritur punësimin e të burgosurve për çdo burg duke 

patur parasysh kushtet e çdo institucioni. 

- forcimin e sistemit të burgjeve dhe rritjen profesionale të stafit, duke i motivuar për të kryer një 
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shërbim sa më të mirë, gjë e cila do të rriste sigurinë në shoqëri dhe do të kishte efekte pozitive në 

mbarëvajtjen e punës së institucionit. 

 

Sa më sipër, në përmbushje, sipas kërkesave të pikës  të nenit 18/1, nenit 19,  të ligjit nr. 10296, 

datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, “Nëpunësi autorizues i 

çdo njësie të qeverisjes së përgjithshme, në bazë të vetëvlerësimit depoziton te titullari i njësisë 

publike dhe nëpunësi i parë autorizues deklaratën dhe raportin përkatës për cilësinë dhe gjendjen e 

sistemeve të kontrollit të brendshëm të njësisë publike që mbulon, për vitin e mëparshëm, jo më 

vonë se fundi i muajit shkurt aktual”.  

Kështu, njësia shpenzuese DPB, në bazë të nenit 19 të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010, i ndryshuar 

me ligjin nr.110/2015, ka hartuar pyetësorin vjetor të vetëvlerësimit të sistemit të kontrollit të 

brëndshëm për vitin 2019 me shkresën nr.10393/2, datë 26.02.2020, në përgjigje të shkresës 

nr.21939 prot datë 03.12.2019 të Ministrisë së Financave dhe Ekonimisë (Drejtoria e harmonizimit 

të menaxhimit financiar), ndërsa për vitin 2020 është në proçes.  

 

Referuar përgjigjeve të pyetësorit, më poshtë rendisim punën e bërë nga ky institucion, si dhe 

mangësitë e konstatuara në plotësimin e kërkesave që kërkojnë komponentët e kontrollit të 

brendshëm në drejtim të funksionimit me përgjegjshmëri, realizimit të objektivave të institucionit 

dhe përdorimit me efektivitet të fondeve të tij. 

-Aktivitetet e planifikuara për tu ndërmarrë me qëllim zgjidhjen e mangësive të zbuluara gjatë 

përgatitjes së raporteve vjetore mbi funksionimin e sistemeve të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit. 

Në hartimin e pasqyrave financiare të aktive të qëndrueshme të trupëzuara (llog 212) “Ndërtim 

rikonstruksione”, me vlerë zero për vitin 2017 dhe 303.020.916 lekë të mbartura (progresiv) 

ndërkohë që DPB nuk zotëron të tilla, kjo vlerë trashëgohet prej viti 2007 pa analiza duke dhënë 

realisht një pamje të gabuar/fiktive mbi aktivet e qëndrueshme të trupëzuara. Lidhur më këtë 

situatë DPB ka kërkuar Ministrisë së Drejtësisë, për shkarkimin nga kontabiliteti të kësaj vlere e 

cila nuk ekziston fizikisht në institucion, e cila me shkresën nr.7210/1 datë 14.11.2019, kërkon 

saktësim të aktiveve që janë pasqyruar në kontabilitet, e cila është e pamundur se nuk kemi të 

dhëna nga inventarët që nga viti 2005. 

-Aktivitete që ndërmerren për të zgjidhur gjetjet dhe rekomandimet e auditimit të brendshëm. 

Për gjetjet dhe problematikat e konstatuara, nëpërmjet raporteve të detajuara të auditimit dhe 

urdhërave të titullarir qëndror, janë lënë rekomandimet më kryesore, konkretisht, përmirësimin e 

procedurave të prokurimeve të vogla, permirësimi i sistemit të pagave, për normativat e konsumit 

të karburantit, për përmirësimin e rregulloreve të brendshme, për dukumentimin e administrimit të 

produkteve ushqimore. 

-Aktivitete që ndërmerren për të zgjidhur gjetjet dhe rekomandimet e KLSH. 

Rishikimi i strukturës dhe hartimi i reregullores së re të funksionimit të Dr. E Pergjithshme të 

Burgjeve. 

Konstatimin se për vitin 2019 nuk është nxjerrë urdhëri për hartimin e hartave të procesit të punës, 

gjurma e auditit, rregjistër i identifikimit dhe kontrollit të rrisqeve, ka dalë urdhëri nr.1990, datë 

21.02.2020, ndërsa urdhri për ngritjen e GMS ka qënë i hartuar dhe rifreskohet në rast të cdo 

ndryshimi që ndodh në nivelet e larta manaxheriale. Pjesa tjetër e hartimit të hartave të procesit të 

punës, regjistrit të identifikimit dhe kontrollit të rrisqeve janë në proces. 

-Masa të tjera që duhen marrë për të zhvilluar më tej sistemin e menaxhimit financiar dhe 

kontrollit (për shëmbull rekomandimet DH/MFK-së). 

Rishikimi i strukturës organizative për të plotësuar dhe harmonizuar në kuadrin ligjor të MFK. 

Funksionimi i gjurmës së auditit në përputhje me ndryshimet strukturore. 

Nxjerrja e urdhërit për hartat e procesit të punës, gjurmë auditimi dhe kontrollet e risqeve. 

Përmirësimi i mëtejshëm i cilësisë së planifikimit dhe punës ndërsektoriale në bashkëpunim me të 
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gjitha strukturat e DPB-ve dhe Ministrisë së Drejtësisë. 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve  funksionon në bazë të strukturës së miratuar me  Urdhrin e 

Kryeministrit nr.49, datë 16.04.2015.Gjithashtu më datë 24.04.2017 ka dalë Urdhri nr.58 i 

Kryeministrit “Për miratimin e Strukturës të Organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve 

dhe sistemit të institucioneve në varësi të saj”. Nga auditimi u konstatua se me hyrjen në fuqi te 

organikës së re struktura e DPB ka pësuar disa ndryshime që nuk janë zbatuar në strukturën e re. 

DPBSH nuk ka hartuar rregulloren e re ku të  përcaktoheshin: struktura organizative e DPBSH 

funksionet dhe detyrat e të gjithë punonjësve, si dhe marrëdhëniet midis tyre, kanalet dhe mënyrat 

e komunikimit. Kjo ka ndikuar në të gjithë funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve. 

 

Gjithashtu, nga auditimi u konstatua se, në përputhje me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar  me ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015, neni 

9 “Përgjegjshmëria menaxheriale e titullarit”, pika 4, germa “b”, që përcakton se “Nëpunësi 

autorizues i të gjitha niveleve të njësisë publike në fushën e menaxhimit financiar dhe kontrollit 

kanë përgjegjësi kryesore hartimin e objektivave dhe zbatimin e planeve strategjike dhe vjetore, në 

përputhje me objektivat e miratuara nga titullari i njësisë”, nga institucioni janë hartuar , 

miratuar,publikuar deklaratën për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm të DPB, e cilat 

është dërguar pranë Drejtorisë së Harmonizimit të menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, në 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, respektivisht me shkresën nr. 2175 prot datë 20.02.2020 

për vitin 2019, ndërsa për vitin 2020 është në proçes. 

 

Gjithashtu, nga Drejtori i Përgjithëm i Burgjeve janë ngritur Urdhër nr.2674/1 datë 08.04.2019 

“Për ngritjen e e grupit të punës për përgatitjen e Programit Buxhetor afat mesëm 2020-2022 dhe 

Urdhër nr.2674/4 datë 30.09.2019 “Për ngritjen e e grupit të punës për përgatitjen e Programit 

Buxhetor afat mesëm 2020-2022 

 

 -Krijimi i Grupit të Menaxhimit Strategjik (GMS), në referencë të ligjit nr. 10296 date 07.08.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe Manualit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, 

GMS luan një rol kyç përsa i takon integritetit të informacionit financiar të njësisë publike, 

sistemin e saj të kontrollit të brendshëm, si dhe sjelljen etike dhe se ky grup përbëhet nga titullari i 

njësisë publike, zëvendës titullarët, nëpunësi autorizues, nëpunësi zbatues dhe të gjithë 

menaxherët e tjerë të nivelit të lartë. Nga auditimi u konstatua se, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Burgjeve me Urdhrin nr.205/2, datë 09.07.2019 e Ministrit të Drejtësisë është përcaktuar Ekipi i 

Menaxhimit të Riskut si pjesë përbërëse e Grupit të Menaxhimit të Riskut e Ministrisë së 

Drejtësisë me përbërje: B, F. S, F dhe A. 

Për vitin 2020 është ngritur Urdhri nga Ministria e Drejtësisë nr.60, datë 17.02.2020,  ku është 

përcaktuar Ekipi i Menaxhimit të Riskut si pjesë përbërëse e Grupit të Menaxhimit të Riskut e 

Ministrisë së Drejtësisë me përbërje: A, A, F.S, F dhe A. 

 

Mbështetur në vetëvlerësimin e bërë nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve për vitin 

2019, me shkresën nr.10393/2, datë 26.02.2020 si dhe referuar përgjigjeve të pyetësorit, më poshtë 

rendisim punën e bërë nga ky institucion, si dhe mangësitë e konstatuara në plotësimin e 

kërkesave që kërkojnë komponentët e kontrollit të brendshëm në drejtim të funksionimit me 

përgjegjshmëri, realizimit të objektivave të institucionit dhe përdorimit me efektivitet të fondeve të 

tij. 

 

1. Mjedisi i kontrollit. 

Mjedisi i kontrollit është baza e menaxhimit të fondeve buxhetore dhe përbën themelin, ku ngrihen 

të gjithë komponentët e tjerë të kontrollit të brendshëm. Mjedisi i kontrollit përmban: Integritetin 
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personal dhe etikën profesionale të nivelit menaxhues dhe punonjësve të tjerë të njësisë publike; 

politikat menaxheriale dhe stilin e punës; strukturën organizative, garantimin e ndarjes së detyrës, 

hierarkinë dhe rregulla të qarta, të drejtat, përgjegjësitë dhe linjat e raportimit; Politikat dhe 

praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe aftësitë profesionale të punonjësve. 

a. Integriteti personal dhe etika profesionale e nivelit menaxhues dhe punonjësve të tjerë të kësaj 

njësie publike.  

Në referencë të ligjit nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”, si 

dhe ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, nevojitet që 

punonjësit të respektojnë normat etike dhe profesionale të bashkëpunimit e të ndihmës së 

ndërsjelltë, mbështetur në krijimin e një Kodi të Brendshëm Etik. Nga auditimi u konstatua se, 

Institucioni ka hartuar një kod etike me vendimin me Nr.10288, datë 18.11.2015. 

 

b. Struktura organizative, garantimi i ndarjes së detyrave, rregullat e qarta, të drejtat, përgjegjësitë 

dhe linjat e raportimit.  

 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve  funksionon në bazë të strukturës së miratuar me  Urdhrin e 

Kryeministrit nr.49, datë 16.04.2015. Në datën 24.04.2017 ka dalë urdhrin nr.58 i Kryeministrit 

“Për miratimin e Strukturës të Organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe sistemit të 

institucioneve në varësi të saj”. Me hyrjen në fuqi te organikës së re struktura e DPB ka pësuar 

disa ndryshime që nuk janë zbatuar në strukturën e re . DPBSH nuk ka hartuar rregulloren e re ku 

të  përcaktoheshin: struktura organizative e DPBSH funksionet dhe detyrat e të gjithë punonjësve, 

si dhe marrëdhëniet midis tyre, kanalet dhe mënyrat e komunikimit. Kjo ka ndikuar në të gjithë 

funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve. 

 

c.Stili i të vepruarit dhe filozofia e menaxhimit. Në Përputhje me ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 

“Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, neni 15 “Rregulla të përgjithshme për delegimin e 

detyrave”, si dhe Kapitulli III “Delegimi i detyrave”, të Manualit për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin, kemi konstatuar nuk ka  rregullore të brendshme  të re të miratuara nga titullari,ku të 

jenë evidentuar delegimi i detyrave dhe mënyra e dokumentimit të tyre.  

 

d.Politikat dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore. Nga auditimi u konstatua se, për 

periudhën 01.01.2019- 30.11.2020 nuk janë kryer vlerësimet e punonjësve  për vitet 2019 dhe të 

vitit 2020. 

 

e.Për ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave profesionale të punonjësve gjatë viteve të objekt 

auditimit, nga auditimi u konstatua se, ky institucion nuk ka paraqitur programe specifike për 

trajnimin e punonjësve të administratës për periudhën janar – dhjetor 2019, dhe programe për vitin 

2020, referuar Manualit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin,Kap.II, pika 2.5.1 “Mjedisi i 

kontrollit (ose mjedisi i brendshëm i njësisë)”, paragrafët “Politikat dhe praktikat që lidhen me 

burimet njerëzore” dhe “Profesionalizmi i stafit”.Institucioni ka kryer trajnime vetëm për sistemin 

e burgjeve (Trajnim bazë me për punonjësit e rinj, që janë shpallur fitues për të punuar në sistemin 

e burgjeve, Trajnim për zhvillim karriere, trajnime lidhur me përdorimin e pajisjeve të kontrollit, 

monitorimit, armëve, mjeteve kufizuese, Trajnime lidhur me parandalimin e radikalizmit dhe  

ekstremizmit të dhunshëm, Trajnime për përdorimin e terapisë zëvendësuese me metadon, trajnim 

lidhur me aftësimin e stafit që punon me të mitur, trajnime lidhur me parandalimin e vetëvrasjeve 

dhe trajtimin e shëndetit mendor). 

 

2. Menaxhimi i riskut. 

Nga auditimi u konstatua se, ky institucion ka miratuar regjistrin e riskut, pra ka bërë vlerësimin 

dhe kontrollin e risqeve për vitin 2020 por jo për vitin 2019 të cilat venë në rrezik arritjen e 
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objektivave ku drejtuesit janë të vetëdijshëm për përgjegjësinë që kanë në menaxhimin e riskut, 

por u konstatua se në regjistrin e riskut nuk janë futur pjesë shumë të rëndësishme siç janë 

monitorimi i kontratave të ushqimeve, monitorimi i kontratave të ilaçeve të cilat kanë pasur shumë 

problematika në zbatimin e kontratave. Nga auditimi u konstatua se, punonjësit nuk janë trajnuar 

mbi prokurimet publike , menaxhimin e riskut , element ky shumë i rëndësishëm në veprimtarinë e 

një institucioni bazuar në ligjin për Menaxhimin Financiar dhe Kontrolli si dhe referuar kapitullit 

III të “Manualit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit” i cili citon se punonjësit duhet të kryejnë 

trajnime në fushën e përdorimit të metodikës së pranuar në identifikimin, analizën dhe 

menaxhimin e riskut. 

 

3. Aktivitetet e kontrollit. 

Nga auditimi është konstatuar se, janë përcaktuar procedurat mbi kryerjen e monitorimeve, janë 

hartuar planet e auditimit per vitet 2019, 2020 me shkresat nr.9914/1, date 11.10.2018, dhe 

shkresa me nr.8406, date 10.102019, sipas kërkesave të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 me 

ndryshime  “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 16 “Detyrimi për përgatitjen dhe 

dokumentimin e gjurmës së auditimit” pika 2 ku përcaktohet: “Titullarët e njësive publike 

miratojnë gjurmët e auditimit për procedura që lidhen me veprimtari kryesore të njësisë dhe 

sigurojnë që të gjitha operacionet e njësisë publike dokumentohen në atë formë, që u mundëson 

audituesve të brendshëm, të jashtëm dhe autoriteteve mbikëqyrëse të kuptojnë mjedisin e 

kontrollit. Gjurma e auditimit arkivohet sipas dispozitave ligjore në fuqi”, si dhe Manualit të 

Menaxhimit financiar dhe kontrollit, miratuar me vendimin e Ministrit të Financave nr. 108, datë 

17.11.2016 anekset 2, 3 dhe 4. 

4. Informim komunikimi.  

Nga auditimi u konstatua se, përgjithësisht komunikimi me titullarin dhe nëpunësit e tjerë  është 

bërë në formën dhe kohën e duhur, për ti ndihmuar ata në përmbushjen e detyrave dhe të 

përgjegjësive. Titullari është informuar nga drejtuesit me anë të mbledhjeve, nëpërmjet 

relacioneve dhe raporteve rreth këtyre mbledhjeve. Sektori i Financës ka raportuar tek nëpunësi 

autorizues  me anë të situacioneve buxhetore mujore dhe vjetore të krahasuar me planin, duke 

hartuar raporte monitorimi mujore, apo tremujore. Punonjësit brenda instiucionit vijojnë të 

komunikojnë me postë elektronike dhe në mënyrë verbale ndërsa, jashtë institucionit komunikohet 

kryesisht në formë shkresore zyrtare dhe ka korrespondencë të rregullt me subjektet kryesore të 

jashtme, pa përjashtuar komunikimin elektronik dhe atë telefonik. DPBSH ka faqen e tij zyrtare 

dhe nëpërmjet këtij ëebsite të gjithë të interesuarit mund të informohen rreth punës së përditshme 

të DPBSH_së. 

 

5. Monitorimi. 

Nga auditimi i të gjitha fushave të veprimtarisë së këtij institucioni rezultoi se, janë hartuar 

raportet e monitorimit të buxhetit dhe raportet e monitorimit vjetor të tij,  sipas ligjit nr. 10296, 

datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, në nenin 65 “Monitorimi”, në të cilin 

citohet: “Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes qendrore, i paraqesin sa herë që kërkohet, 

por jo më pak se katër herë në vit, nëpunësit të parë autorizues, raportet e monitorimit të zbatimit 

të buxhetit, për performancën financiare, produktet dhe objektivat e realizuar për çdo projekt të 

përcaktuar në vitin e parë të dokumentit përfundimtar të projektit buxhetor afatmesëm”, por nga 

auditimi konstatohet se nuk ka raporte monitorimi mbi fusha me risk siç janë monitorimet e 

kontratave të ushqimeve (hyrjet e ushqimeve, cilësia e produkteve, transporti i ushqimeve), 

monitorimet e kontratave të ilaçeve(hyrjet e ilaçeve datat e skadencës) kjo si pasojë e mungesës së 

strukturave të monitorimeve dhe mos koordinimi i strukturave përgjegjëse. 

 

Situata1: - Nga auditimi u konstatua se, punonjësit nuk janë trajnuar mbi 
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Kriteri: 

 

 

Ndikimi/efekti: 

 

 

 

 

 

Shkaku: 

 

 

Rëndësia e shkeljes: 

 

Rekomandimi 

menaxhimin e riskut element ky shumë i rëndësishëm në 

veprimtarinë e një institucioni bazuar në ligjin për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrolli si dhe referuar kapitullit III të “Manualit 

të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit” i cili citon se punonjësit 

duhet të kryejnë trajnime në fushën e përdorimit të metodikës së 

pranuar në identifikimin, analizën dhe menaxhimin e riskut. 

 

Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” dhe Manuali për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin. 

 

Mungesa e trajnimeve në fushën e menaxhimit financiar dhe 

kontrollit, ka ndikim negative për njësinë pasi stafit i mungojnë 

njohuritë mbi mënyrën e funksionimit të këtij sistemi, 

përgjegjësitë, shkallën hierarkike etj. Gjithashtu mungesa e 

trajnimeve në fushën profesionale sjell ndikime në cilësinë e 

punës. 

Mosveprimi i Titullarëve të DPBSH-së për hartimin e planeve të 

trajnimeve profesionale, si dhe mungesa e bashkëpunimit me 

Ministrinë e Financave për trajnimet në fushën e “Menaxhimit 

financiar dhe kontrollit”. 

 

E ulët/E mesme/E lartë 

 

DPB duhet të marrë masa për hartimin e programeve specifike të 

trajnimeve veçanërisht trajnime në fushën e përdorimit të 

metodikës së pranuar në identifikimin, analizën dhe menaxhimin 

e riskut. 

 

 

III. 8. VLERËSIMI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

Mbi Vlerësimin e auditimit të brendshëm. 

Planifikimi dhe miratimi i programeve vjetore dhe strategjike të auditimeve, realizimi i programit 

vjetor të auditimit nga ana sasiore dhe analiza sipas llojeve dhe zbulimeve si dhe kapacitetet 

audituese të sektorit të auditimit. Ndjekja e zbatimit të masave të rekomanduara. Auditimi i 

përputhshmërisë me Ligji nr. 114/2015, dt. 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 

publik”. 

- Nga auditimi rezultoi se përgjatë vitit 2019 – 2020 kjo strukturë rezulton ende e pa plotësuar me 

burime njerëzore. Kjo strukturë gjithmonë është parashikuar me katër punonjës , me përbërje 

(1(një) përgjegjës sektori të auditimit dhe 3 (tre) auditues). Kështu për rrjedhojë, sektori i auditimit 

të brendshëm përbëhet nga një përgjegjës dhe 2 auditues. 

 

Raportimi me Drejtorinë e Harmonizimit për Auditimit e Brendshëm (DHAB) në Ministrinë e 

Financave 

- Nga auditimi u evidentua se në muajin tetor të vitit paraardhës janë hartuar planet strategjike dhe 

vjetore të auditimit të brendshëm që do realizohen për vitin pasardhës, duke marrë miratimin nga 

Drejtori i Përgjithshëm i DPBSH-së për vitet 2019, 2020 dhe Drejtoria e Harmonizimit të 

Auditimit të Brendshëm, pranë Ministrisë së Financave. 

Kjo në përputhje me  
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Ligjin nr. 114, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” neni 12, gërma d, 

është dërguar në DHAB “Programi vjetor I auditimit 2019 dhe plani strategjik 2019 - 2021” me 

shkresën nr. 9914/2, datë  11.10.2018; “ Programi vjetor I auditimit 2020 dhe plani strategjik 

2020-2022” me shkresën nr. 8120/2, datë  14.10.2019;  

Nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve është dërguar pranë Drejtorisë së Harmonizimit të 

Auditimit të Brendshëm “Raportimi vjetor i veprimtarisë së sektorit të auditimit të DPBSH” me 

nr. Shkrese 259/1, datë 10.02.2020,“Për raportimin e veprimtarisë audituese për vitin 2019 dhe 

evidencat përkatëse”, në zbatim të ligjit nr. 114, datë 22.10.2015 “për auditimin e brendshëm në 

sektorin publik” neni 14 gërma ç.  

 

Raportimet janë dërguar brenda afateve kërkuara dhe janë sipas kërkesave dhe metodologjisë së 

kërkuar nga DHAB.  

Me miratimin e ligjit 114/2015 të “Auditimit të Brendshëm për Sektorin Publik”, sektori i 

auditimit ka hartuar kartën e auditimit me nr. 4454 prot, datë 17.05.2019 miratuar nga Përgjegjësi i 

Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe Drejtorit të Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithsme të 

Burgjeve, një kopje i është dërguar gjithashtu edhe Drejtorisë së Harmonizimit të Auditimit të 

Brendshëm . 

 

Nga auditimet e realizuara nga NjAB vihet re se ka renie të numrit të planifikimit nga 20 auditime 

të planifikuara në vitin 2019 në 9 auditime të planifikuara në vitin 2020. 

Struktura e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve  ka në varësi dhe 26 institucione penale. 

Në përgjithësi nga NJAB është respektuar procedura e auditimit në përputhje me bazën ligjore dhe 

manuali i auditimit të brendshëm .  

Nisur nga sa më sipër, grupi audituesve, ka konstatuar si më poshtë vijon: 

Në vitin 2019, ishin planifikuar 20 misione auditimi, nga të cilat 15 prej tyre do të ishin të 

kombinuara të plota, ndërsa 5 të tjera auditime të pjesshme të performancës. 

Faktikisht janë realizuar kryer 10 auditime të kombinuara të plota, dhe 16 auditime të pjesshme, 

me tematika si: ofrimi i shërbimit të telefonisë fikse për të dënuarit, auditime të procedurave të 

transportit, për pajisjen e kamerave, për konsumin e normativave të karburantit, për administrimin 

e vlerave materiale dhe veshmbathjeve, për investimet, për burimet njerëzore, etj, të cilat janë 

iniciuar nga titullari i lartë, duke i konsideruar si fusha me risk të lartë.  

Nga më lart, rezulton se plani i auditimeve të plota nuk është realizuar 100 %, pasi janë kryer 

auditimet e pjesshme të cilat nuk ishin planifikuar më parë. Gjithashtu janë dhënë edhe 34 

shërbime konsulence për titullarin e lartë, lidhur me veprimtarinë e sektorëve zbatues në D. P. 

Burgjeve.  

 

Nisur nga sa më sipër konstatohet se NJAB në DPB ka vepruar në kundërshtim me planifikimin 

vjetor miratuar nga titullari, duke ulur numrin e auditimeve të kombinuara të plota në favor të 

auditimeve të pjesshme dhe shërbimeve të konsulencës. Këto të fundit zënë peshën më të madhe 

pasi janë 34 numër. 

Në nenit 9, “Llojet e shërbimeve të auditimit të brendshëm” të ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik” përcaktohet se: 

“Llojet e shërbimeve të auditimit të brendshëm janë shërbimet e sigurisë dhe shërbimet e 

këshillimit si më poshtë:  

1. Një angazhim auditimi për shërbimet e sigurisë përfshin një vlerësim të pavarur të qeverisjes, 

menaxhimit të riskut dhe proceseve të kontrollit të një njësie të sektorit publik, nëpërmjet auditimit 

të përputhshmërisë, auditimit të performancës, auditimit financiar, auditimit të teknologjisë së 

informacionit dhe lloje të tjera të auditimit të brendshëm.  

2. Një angazhim këshillimi përfshin dhënien e këshillave dhe opinioneve, me qëllim shtimin e 

vlerës dhe përmirësimin e qeverisjes së njësisë së sektorit publik, përmirësimin e proceseve të 
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kontrollit dhe menaxhimit të riskut, në të cilat auditimi i brendshëm nuk ka përgjegjësi 

menaxheriale. Një angazhim këshillimi iniciohet nga titullari i njësisë publike.” 

Pra në këtë kontekst kryerja e auditimeve të kombinuara të plota sipas planifikimit vjetor i 

përgjigjet pikës 1 të nenit të sipërcituar. Në këtë mënyrë njësia e auditimit të brendshëm 

angazhohet në shërbime të sigurisë së arsyeshme duke ofruar një vlerësim të pavarur të 

veprimtarisë ekonomiko – financiare të institucionit. Ky shërbim karakterizohet nga pavarësia si 

një nga karakteristikat parësore të njësisë së auditimit të brendshëm në institucion me qëllim 

ofrimin paraprakisht të një sigurie të arsyeshme (neni 1 i ligjit nr. nr. 114/2015 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik” ) e vetëm në vijim ofrimin e këshillimit ndaj menaxhimit. 

Ndryshimi i përparësive të këtyre dy koncepteve kyçe të shërbimit të auditimit të brendshëm, pra 

kur angazhimet e këshillimit të iniciuara nga titullari privilegjohen kundrejt auditimeve të 

kombinuara të plota, cenohet pavarësia e njësisë së auditimit të brendshëm në institucion në dy 

drejtime: njësia e auditimit të brendshëm duke u ndodhur në mungesë stafi nuk arrin të realizojë 

planin vjetor; njësia nuk ofron dot siguri objektive dhe të arsyeshme për menaxhimin për 

përmirësimin e veprimtarisë dhe efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe gjykimet e 

saj profesionale rezultojnë të cunguara. 

Nga auditimi konstatohet gjithashtu se për periudhën objekt auditimi struktura e njësisë së 

auditimit të brendshëm ka qenë në mungesë stafi. 

Bazuar në gjetjet e rezultuara sipas auditimeve me bazë sistemi, për përmirësimin e sistemeve të 

menaxhimit financiar dhe të organizimit të kontrollit të brendshëm, për vitin 2019, janë dhënë 44 

rekomandime. Këto rekomandime janë pranuar nga strukturat e institucioneve duke përcaktuar 

dhe afatet për realizimin e tyre. 

Rekomandimet e ndara sipas sistemeve i paraqesim si më poshtë: 

Sistemi i prokurimeve dhe blerjeve,                                  10 

Sistemi i pagave,                                                                16 

Sistemi i tatimeve, kontributeve shoqërore,                         5 

Sistemi i administrimit dhe dokumentimit të materialeve,   8 

Sisteme të tjera,                                                                     5 

Shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik për shtetin, janë zbuluar gjithsej 12,705,134 

lekë, të cilat është rekomanduar të zhdëmtohet 100 %, si dhe vlera e gjetjeve me dëm ekonomik, 

në krahasim me vitin 2018 është në ulje, pasi është ndërhyrë në fushat me risk të lartë, duke i 

eliminuar për aq sa ka qenë i mundur, për shumën 9,943,000 lekë, ose 56 %. 

- Nga auditimi i grupit të KLSH për vitin 2019 janë audituar 5 dosje të realizuara në IEVP 

Tepelenë, Vlorë, Spitali i Burgjeve, IEVP Fushë - Krujë, dhe Durres ku  rezulton se nga, NjAB 

dosjet nga ana dokumentimit administrativ janë korrekte, pra nuk ka patur mangësi në plotësimin e 

kërkesave që janë të parashikuara në Manualin e Auditimit të brendshëm të miratuar nga Ministri i 

financave dhe Udhëzimi nr. 12, datë 05.06. 2012 “Mbi procedurat e kryerjes së veprimtarisë së 

auditimit të brendshëm në sektorin publik”.  

-Gjithashtu u evidentua se auditimi realizohet me një grup prej tre vetash. Ky grup në mënyrë të 

vazhdueshme (përbëhet nga përgjegjës sektori të auditimit dhe dy auditues). Pozicioni i 

Përgjegjësit të sektorit, bie në kundërshtim me detyrën e tij funksionale pasi duhet të bëjë 

rishikimin e cilësisë së auditimit dhe të mos marrë pjesë në angazhime të auditimit, pasi ky proces 

duhet të bërë në mënyrë sa më objektive dhe transparente.  

 

Në vitin 2020, për 6- mujorin e I, ishin planifikuar  9 misione auditimi, nga të cilat 6 prej tyre do 

të jenë të kombinuara të plota, ndërsa 3 të tjera auditime të pjesshme të performancës. Institucionet 

të cilat janë planifikuar për t’u audituar kanë, IEVP: Fier, Shkoder, Berat, D.P.Burgjeve, Tropojë, 

“A.Demi” Tepelene, Burrel, “M.Peza”. 

Faktikisht janë realizuar kryer 6 auditime të kombinuara të plota, ne IEVP: Fier, Shkodër, 

D.P.Burgjeve, Berat, Tepelene, Burrel, dhe në muajin Dhjetor 2020, do të realizohet auditimi në 
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IEVP “M. Peza”, duke bërë që numri i misioneve të auditimeve për vitin 2020, të jetë 7. 

Nga më lart, rezulton se plani i auditimeve të plota nuk është realizuar 100 %, për shkak të 

mungesës organike në sektorin e auditimit (1 përgjegjës, dhe 2 auditues) për pothuajse gjithë vitin 

2020, si dhe për shkak të kushteve specifike të krijuara nga situata e pandemisë. 

Ndërsa auditime të pjesshme, janë kryer në IEVP Lezhë, Spitali i Burgut, Peqin, Burrel, me 

tematika si: për konsumin e normativave të karburantit, për administrimin e vlerave materiale dhe 

ushqimore, për investimet,etj,  të cilat janë iniciuar nga titullari i lartë, duke i konsideruar si  fusha 

me risk të lartë.  

Bazuar në gjetjet e rezultuara sipas auditimeve me bazë sistemi, për përmirësimin e sistemeve të 

menaxhimit financiar dhe të kontrollit të brendshëm, për vitin 2020, janë dhënë 44 rekomandime. 

Këto rekomandime janë pranuar nga strukturat e institucioneve duke përcaktuar dhe afatet për 

realizimin e tyre. 

Rekomandimet e ndara sipas sistemeve i paraqesim si më poshtë: 

Sistemi i prokurimeve dhe blerjeve,                                  12 

Sistemi i pagave,                                                              14 

Sistemi i tatimeve, kontributeve shoqërore,                        6 

Sistemi i administrimit dhe dokumentimit të materialeve,  10 

Sisteme të tjera,                                                                 5 

Shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik për shtetin, janë zbuluar gjithsej 2,531,417 lekë, 

te cilat është rekomanduar të zhdëmtohet 100 %, si vlerë e gjetjeve me dëm ekonomik. 

 

- Nga auditimi i grupit të KLSH për vitin 2020 janë audituar 5 dosje të realizuara në IEVP Fier, 

Shkodër, D.P.Burgjeve, Berat, Tepelenë ku  rezulton se nga, NjAB dosjet nga ana dokumentimit 

administrativ janë korrekte, pra nuk ka patur mangësi në plotësimin e kërkesave që janë të 

parashikuara në Manualin e Auditimit të brendshëm të miratuar nga Ministri i financave dhe 

Udhëzimi nr. 12, datë 05.06. 2012 “Mbi procedurat e kryerjes së veprimtarisë së auditimit të 

brendshëm në sektorin publik”.  

-Gjithashtu u evidentua se auditimi realizohet me një grup prej tre vetash. Ky grup në mënyrë të 

vazhdueshme (përbëhet nga përgjegjës sektori të auditimit dhe dy auditues). Pozicioni i 

Përgjegjësit të sektorit, bie në kundërshtim me detyrën e tij funksionale pasi duhet të bëjë 

rishikimin e cilësisë së auditimit dhe të mos marrë pjesë në angazhime të auditimit, pasi ky proces 

duhet të bërë në mënyrë sa më objektive dhe transparente.  

 

- Nga auditimi i KLSH është konstatuar se, pavarësisht përputhshmërisë formale të veprimtarisë së 

auditimit të brendshëm me ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” dhe 

manualin për auditimin e brendshëm, nga këndvështrimi thelbësor, ka munguar nga kjo njësi një 

analizë e thelluar e sistemeve të kontrollit të brendshëm për periudhën 2019 – 2020. Nga dosjet e 

shqyrtuara nga grupi i auditimit për periudhën objekt auditimi është konstatuar se njësia e 

auditimit të brendshëm në DPB nuk është thelluar në analizën e riskut me qëllim evidentimin e 

zonave me risk më të lartë parregullsish dhe problematikash. Nisur nga sa më sipër është 

konstatuar se në auditimet e kryera kjo njësi nuk ka arritur të identifikojë si aktivitete me risk të 

lartë për parregullsi për institucionin tematikat si vijon: zbatimin e kontratave të medikamenteve 

dhe ushqimeve, procedurat e marrjes në dorëzim të ushqimeve të freskëta, lëvizjet e magazinës 

(fletë hyrje fletë dalje), si dhe ekzekutimin e vendimeve gjyqësore dhe raportimin e detyrimeve të 

prapambetura. 

 

Në lidhje mbi këto konstatimi u mbajt Akt konstatimi nr.15 mbi vlerësimin e auditit të brendshëm, 

protokolluar në DPB me nr.11310/27 prot, datë 29.01.2021. 

Grupi i auditimit , u paraqitën vetëm observimet me shkresë nr 1116/1, datë 05.02.2021 dhe 

observacionin me nr 11310/44, datë 05.02.2021, mban këtë qëndrim si më poshtë vijon.  
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Pretendimi i subjektit: 

Lidhur me këtë konstatimet e grupit të auditimit të KLSH-së: për vitin 2019 ishin planifikuar 

për t’u kryer 15 auditime të kombinuara në institucionet e varësisë,(me organike të plotësuar në 

muajin Tetor 2018), nga të cilat në fakt janë realizuar vetëm 8 prej tyre, ndërsa 5 të tjera të 

performancës nuk janë realizuar. Shkak për rishikimin e planit vjetor vjetor të NJAB-së, u bënë 

rekomandimet e lëna nga KLSH-ja (shkresa me nr.1051/3, datë 8.10.2018) sipas së cilës u la 

detyrë NJAB-se në D.P.Burgjeve auditimi i disa prej procedurave të prokurimit të tenderimit në 

zhvilluara në D.P.Burgjeve, konkretisht: “Blerje gaz i lëngshëm”, “Blerje Ushqime Bazë”, si 

dhe “Blerje Bulmet e Vezë”, rekomandim i zbatuar, si dhe mungesa e organikës së NJAB-së, 

në muajin Korrik 2019.Ndërsa për faktin që janë kryer një numër më i madh auditimesh të 

pjesshme, sqarojmë se: të gjitha këto auditime janë gjykuar të rëndësishme si nga ana e 

Titullarit, por dhe nga NJAB-ja, pasi për këto raste ka patur indicie konkrete për shkelje dhe 

parregullsi, auditime të cilat kanë dhënë impakt direkt në uljen e riskut, në D.P.Burgjeve por 

dhe në institucionet e varësisë. 

-Nisur në kushtet kur NJAB-ja në D.P.Burgjeve, është njësi e vogël e organizuar 1 përgjegjes, 

dhe 3 auditues, dhe për gjithë periudhën objekt auditimi ka patur mungesa te vazhdueshme dhe 

të theksuara organike(pothuajse me vetëm 2 auditues), është gjykuar si nga ana e titullarit por 

edhe përgjegjesit të NJAB-se, se pjesmarrja e këtij të fundit në auditime ka qenë e detyruar dhe 

e imponuar nga rrethanat e krijuara. Sjellim në vëmendje se në çdo plan-angazhimi të miratuar 

nga Drejtori i Përgjithshëm, është përcaktuar se përgjegjësi i NJAB-së, është në ndihmë të 

grupit dhe në monitorimin e procesit auditues, si dhe çështjet e trajtuara nga përgjegjësi, janë të 

tilla, të cilat nuk krijojnë konflikt interesi me subjektin e audituar, duke mos e çënuar 

objektivitetin e auditimit.  

-NJAB-ja e D.P.Burgjeve  pavarësisht mungesave organike (në mënyrë të vazhdueshme vetëm 

2 auditues), gjykojmë se auditimet e kryera për periudhën objekt auditimi, si në D.P.Burgjeve 

por dhe në institucionet e varësisë, janë bërë mbi baza risku, analize të thelluar, në të cilat janë 

të evidentuara me përgjegjësi të gjitha problematikat, duke lënë dhe rekomandimet përkatëse. 

Konktretisht në Raportin Përfundimtar të Auditimit, të zhvilluar në D.P.Burgjeve nr.3688/7 

prot, datë 20.07.2020, nga NJAB-ja në D.P.Burgje (i venë në dispozicion KLSH-së edhe 

nëpërmjet e-mailit) janë evidentuar një sërë fushash, të cilat janë përzgjedhur mbi bazë risku. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Nga më lart, rezulton se plani i auditimeve të plota nuk është realizuar 100 %, pasi janë kryer 

auditimet e pjesshme të cilat nuk ishin planifikuar më parë. Gjithashtu janë dhënë edhe 34 

shërbime konsulence për titullarin e lartë, lidhur me veprimtarinë e sektorëve zbatues në D. P. 

Burgjeve.  

Nisur nga sa më sipër konstatohet se NJAB në DPB ka vepruar në kundërshtim me planifikimin 

vjetor miratuar nga titullari, duke ulur numrin e auditimeve të kombinuara të plota në favor të 

auditimeve të pjesshme dhe shërbimeve të konsulencës. Këto të fundit zënë peshën më të 

madhe pasi janë 34 numër. 

Pra në këtë kontekst kryerja e auditimeve të kombinuara të plota sipas planifikimit vjetor i 

përgjigjet pikës 1 të nenit të sipërcituar. Në këtë mënyrë njësia e auditimit të brendshëm 

angazhohet në shërbime të sigurisë së arsyeshme duke ofruar një vlerësim të pavarur të 

veprimtarisë ekonomiko – financiare të institucionit. Ky shërbim karakterizohet nga pavarësia 

si një nga karakteristikat parësore të njësisë së auditimit të brendshëm në institucion me qëllim 

ofrimin paraprakisht të një sigurie të arsyeshme (neni 1 i ligjit nr. nr. 114/2015 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik” ) e vetëm në vijim ofrimin e këshillimit ndaj menaxhimit. 

Ndryshimi i përparësive të këtyre dy koncepteve kyçe të shërbimit të auditimit të brendshëm, 

pra kur angazhimet e këshillimit të iniciuara nga titullari privilegjohen kundrejt auditimeve të 

kombinuara të plota, cenohet pavarësia e njësisë së auditimit të brendshëm në institucion në dy 



 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Drejtorinë e Përgjithshme 

të Burgjeve 
 

193 

 

drejtime: njësia e auditimit të brendshëm duke u ndodhur në mungesë stafi nuk arrin të realizojë 

planin vjetor; njësia nuk ofron dot siguri objektive dhe të arsyeshme për menaxhimin për 

përmirësimin e veprimtarisë dhe efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe gjykimet 

e saj profesionale rezultojnë të cunguara. 

Gjithashtu për sa i përket strukturës së auditimit përgjegjësi i sektorit nuk duhet të marri pjesë 

në auditime pasi Pozicioni i Përgjegjësit të sektorit, bie në kundërshtim me detyrën e tij 

funksionale pasi duhet të bëjë rishikimin e cilësisë së auditimit dhe të mos marrë pjesë në 

angazhime të auditimit, pasi ky proces duhet të bërë në mënyrë sa më objektive dhe 

transparente.  

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë.   

Pretendimi i subjektit: 

Ky observacion është paraqitur nga Drejtori i Përgjithshëm i DPB i cili sqaron se në cilësinë e 

Drejtorit të Përgjithshëm ka inkurajuar Njësine e Auditit të Brendshëm që të thellohet në të 

gjitha proceset që realizohen në sistemin e burgjeve.Njab realizonte auditime jo të thelluara e 

sipërfaësore, në raportet e auditit nuk evidentoja gjetje konkrete, nuk evidentonte zona me risk 

të lartë procedura apo procese të cilat tërhiqnin vëmendjen si nga vlera financiare ashtu dhe 

pasoja të rënda që mund të sillnin dëm administratës së burgjeve, nuk rekomandonte masa 

konkrete për përmirësimin e proceseve aktuale.Për mbarëvajtjen e punës deri në emërimin e 

pozicionit të përgjegjësit është komanduar një nga specialistët me qëllim mos të pengoheshin 

proceset e auditimit. Gjatë viteve 2019-2020 roli i  NJAB në DPB dhe në të gjithë sistemin e 

burgjeve nuk ka qënë aktiv përfshirës e as proaktiv.Në referencë te gjetjeve të grupit të KLSH 

në planin vjetor do të përfshihen jo vetëm cfarë është propozuar nga klsh por do të shtrihet në të 

gjithë procedurat e ngjashme në sistemin e burgjeve me qëllim auditimin e zonave me risk të 

lartë. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Përsa i përket observacioneve të paraqitura nga Drejtori i Përgjithshëm edhe pse janë pranuar 

konstatimet e grupit të KLSH , përsëri nuk mund të shfajësohet për punën e bërë . 

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë.   

 

Titulli i Gjetjes 1:  Auditimi i Brendshëm  

Situata: Në Institucionin e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve rezultoi se, 

sektori i auditimit është  një strukturë jo e plotë me burime njerëzore 

dhe si rrjedhojë numri i auditimeve është ulur, duke mos plotësuar me 

auditim të gjitha subjektet me risk. Gjithashtu u evidentua se auditimi 

realizohet kryesisht me një grup prej tre vetash. Ky grup në mënyrë të 

vazhdueshme (përbëhet nga përgjegjës sektori të auditimit dhe dy 

auditues). Pozicioni i përgjegjësit të sektorit, bie në kundërshtim me 

detyrën e tij funksionale pasi duhet të bëjë rishikimin e cilësisë së 

auditimit dhe të mos marrë pjesë në angazhime të auditimit, pasi ky 

proces duhet të bërë në mënyrë sa më objektive dhe transparente. 

Kriteri: Ligji nr. 114/2015, dt. 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në 

sektorin publik”. 

Ndikimi/Efekti: Mos mbulimi i të gjitha fushave me risk dhe mos rritja e frekuencës së 

angazhimeve të auditimit.  

Shkaku: Vendet vakante në Sektorin e Auditimit të Brendshëm 

Rëndësia: I mesëm 

Rekomandime Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve duhet të  marrë masat e 

menjëhershme për plotësimin e vendeve vakante në sektorin e auditimit 

si dhe të shqyrtohet  mundësia e rritjes së numrit të audituesve në DPB, 
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me qëllim mbulimin e të gjitha fushave me risk dhe rritjen e frekuencës 

së angazhimeve të auditimit. 

 

 

Titulli i Gjetjes 1:  Auditimi i Brendshëm  

Situata: - Nga auditimi i KLSH është konstatuar se ka munguar nga kjo njësi një 

analizë e thelluar e sistemeve të kontrollit të brendshëm për periudhën 

2019 – 2020. Nga dosjet e shqyrtuara nga grupi i auditimit për 

periudhën objekt auditimi është konstatuar se njësia e auditimit të 

brendshëm në DPB nuk është thelluar në analizën e riskut me qëllim 

evidentimin e zonave me risk më të lartë parregullsish dhe 

problematikash. Nisur nga sa më sipër është konstatuar se në auditimet 

e kryera kjo njësi nuk ka arritur të identifikojë si aktivitete me risk të 

lartë për parregullsi për institucionin tematikat si vijon: zbatimin e 

kontratave të medikamenteve dhe ushqimeve, procedurat e marrjes në 

dorëzim të ushqimeve të freskëta, lëvizjet e magazinës (fletë hyrje fletë 

dalje), si dhe ekzekutimin e vendimeve gjyqësore dhe raportimin e 

detyrimeve të prapambetura. 

 

Kriteri: Ligji nr. 114/2015, dt. 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në 

sektorin publik”. 

Ndikimi/Efekti: Mos identifikimi i aktiviteteve me risk të lartë si zbatimi kontratave të 

medikamenteve dhe ushqimeve, procedurat e marrjes në dorëzim të 

ushqimeve të freskëta, lëvizjet e magazinës (fletë hyrje fletë dalje), si 

dhe ekzekutimin e vendimeve gjyqësore dhe raportimin e detyrimeve të 

prapambetura. 

Shkaku: Mungesa e analizës së riskut nga NJAB 

Rëndësia: I mesëm 

Rekomandime Njësia e Auditimit të Brendshëm duhet të marrë masa për hartimin e 

planeve vjetore të auditimit në bazë të analizës së riskut me qëllim 

evidentimin e zonave me risk më të lartë parregullsish dhe 

problematikash. 

 

Titulli i Gjetjes 1:  Auditimi i Brendshëm  

Situata: - Nga auditimi i KLSH është konstatuar se NJAB në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Burgjeve për periudhën objekt auditimit ka ndryshuar 

qëllimin e veprimtarisë së saj duke privilegjuar kryerjen e angazhimeve 

të këshillimit të iniciuara nga Tituallari kundrejt auditimeve të 

kombinuara të plota, në kundërshtim me nenet 1 dhe 9 të ligjit nr. 

114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”. 

Kriteri: Ligji nr. 114/2015, dt. 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në 

sektorin publik”. 

Ndikimi/Efekti: Kryerja e angazhimeve të këshillimit të iniciuara nga titullari më shumë 

në numër në vend auditimeve të kombinuara të plota, cenon pavarësinë 

e njësisë së auditimit të brendshëm në institucion. 

Shkaku: Mos realizimi i planit dhe kryerja e angazhimeve të këshillimit. 

Rëndësia: I mesëm 

Rekomanimi Njësia e Auditimit të Brendshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Burgjeve të marrë të gjitha masat e nevojshme me qëllim angazhimin e 
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burimeve njerëzore të saj në realizimin e planit vjetor, me qëllim 

ofrimin e sigurisë objektive dhe të arsyeshme për menaxhimin për 

përmirësimin e veprimtarisë dhe efektivitetin e sistemit të kontrollit të 

brendshëm në institucion në përputhje me misionin e saj. 

 

III. 9.  ZBATIMI I REKOMANDIMEVE TË LËNA NGA AUDITIMET E MËPARSHME 

-Në zbatim të pikës 2, të nenit 30, të Ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë  të Shtetit”, është lëshuar nga titullari i institucionit urdhri i 

Brendshëm nr.372, datë 27.6.2018“Për zbatimin e rekomandimeve të KLSH të lëna në raportin 

përfundimtar të auditimit˝ dhe hartuar plani i veprimeve mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve. 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 4 masa organizative, të cilat janë pranuar plotësisht 4, janë 

zbatuar 2 dhe në proces 2.  

Më hollësisht, auditimi i ndjekjes së rekomandimeve paraqitet si vijon: 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

Rekomandimi i lënë nga KLSH. 

1. Gjetje nga auditimi: Në pasqyrat financiare të vitit 2017, janë evidentuar aktive të qëndrueshme 

të trupëzuara (llog. 212) “Ndërtim rikonstruksione” me vlerë zero për vitin 2017 dhe 303,020,916 

lekë të mbartura (progresivi) ndërkohë që DPB, nuk zotëron të tilla. Kjo vlerë trashëgohet prej 

vitit 2007 pa analiza duke dhënë realisht një pamje të gabuar/fiktive mbi aktivet e qëndrueshme të 

trupëzuara. 

 

1.1 Rekomandoj: Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve t’i kërkojë/propozojë Ministrisë së 

Drejtësisë, shkarkimin nga kontabiliteti të vlerës 303,020,916 lekë, e cila realisht nuk ekziston 

fizikisht në institucion. 

Menjëherë 

 

Përgjigja e institucionit. 

Në lidhur me këtë rekomandim, D.P. Burgjeve Sektori i Financës e Buxhetit në relacionin e 

përcjell me shkresën Nr. 3015/1, datë 03.04.2019 në MD për mbylljen e bilancit vjetor 2018, ka 

kërkuar shkarkimin e vlerës së aktiveve të qëndrueshme të mbartur që nga viti 2007 pa analizë dhe 

akoma nuk kemi përgjigje. Në vijimësi do të kërkohet përsëri shkresë që të bëhet e mundur heqja 

nga kontabiliteti vlera e marë fiktivisht në bilanc dhe e trashëguar në vite në përputhje me 

legjislacionin në fuqi. Gjithashtu pasqyrat financiare janë plotësuar konform  udhëzimit Nr.8, datë 

09.03.2018 duke plotësuar edhe pasqyrën e shënimeve shpjeguese sipas formatit. 

 

Komenti i grupit të Auditimit 

Nga DPB janë marrë të gjitha masat për realizimin e këtij rekomandimi dhe mbetet finalizimi i 

zbatimit të tij nga MD. 

Grupi i auditimit vlerëson se zbatimi i këtij rekomandimi është i pranuar , në proces. 

 

2. Gjetje nga auditimi: Konstatohet se ka mospërputhje midis të dhënave të bilancit dhe akteve të 

rakordimit. “Shpenzimet korrente” sipas bilancit paraqiten në vlerën 929,831.851 lekë, kurse sipas 

akt-rakordimit me degën e thesarit vlera e tyre është 933,831,851 lekë ose 4,000,000 lekë më 

shumë, për të cilën nuk rakordojnë me shpenzimet korrente të pasqyrës 3/1. Në pasqyrat financiare 

mungon shpjegimi, se përse nuk rakordojnë këto shuma.  

Sa sipër, është vepruar në kundërshtim me UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Procesimi i 

transaksioneve në fund të vitit” dhe UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Procedura standarde e zbatimit 
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të buxhetit”, Kreu III, “Procedurat për kryerjen e shpenzimeve publike”, nënkapitulli “Marrja e 

angazhimeve dhe kryerja e shpenzimeve publike”, ku përcaktohet se: 

“Rakordimi mujor i shpenzimeve:  

172. Nëpunësi zbatues rakordon me strukturën përgjegjëse për thesarin deri në datën 5 të çdo 

muaji, mbi shpenzimet mujore/progresive që ka kryer njësia e qeverisjes së përgjithshme. Formati 

i raportit përcaktohet nga struktura përgjegjëse për thesarin.  

UMF nr. 28, dt. 18.12.2014 “Për procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të buxhetit për vitin 

2014” pika 34 thekson se “Degët e thesarit gjenerojnë informacionin financiar disponibël/pasqyrat 

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, të dhënat përfundimtare të cilat i pasqyrojnë në sistemin informatikë të qeverisë 

nëpërmjet strukturës përgjegjëse të thesarit në degë në zbatim të manualeve përkatës”. 

2.1 Rekomandoj: Sektori  i Financës: 

- Të marrë masat e  nevojshme për rakordimin dhe unifikimin e vlerave të paraqitura në pasqyrat 

financiare me vlerat e paraqitura në aktet e rakordimit me degën e thesarit.  

-Të hartoj dhe nënshkruaj rregullisht situacionet mujore, periodike dhe vjetore për shpenzimet e 

ushtrimit nga veprimtaria e DPB dhe për çdo mospërputhje të të dhënave të pasqyrave financiare 

që shoqërojnë bilancin kontabël, të jepen shpjegimet sqaruese për çdo rast. Nëpunësi Zbatues të 

përgatit raporte periodike tremujore për menaxhimin e lartë, lidhur me nivelin e shpenzimeve të 

realizuara kundrejt fondeve të akorduara, realizimin e regjistrit të prokurimeve të parashikuara 

sipas katër mujorëve, etj. 

Periodikisht dhe çdo muaj 

Përgjigja e institucionit. 

Lidhur me këtë rekomandim sqarojmë se: Sektori i financës, çdo muaj rakordon me degën e 

thesarit për pasqyrat financiare, harton dhe nënshkruan rregullisht situacionet mujore, periodike 

dhe vjetore  për shpenzimet e ushtrimit mujor dhe vjetor. Gjithashtu raporton tek Drejtori i 

Përgjithshëm dhe Ministria e Drejtësisë për realizimin e shpenzimeve, çdo muaj si dhe realizimin 

progresiv të shpenzimeve si 4 mujor. 

 

Komenti i grupit të Auditimit 

Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet i pranuar, i zbatuar. 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se për vitin 2017 dhe 2018 nuk ishte nxjerrë 

urdhri për delegimin nga Nëpunësi Auatorizues për caktimin e kordinatorit të riskut, Urdhri për 

hartimin e hartave të proceseve të punës, gjurma e auditit, regjistri i identifikimit dhe kontrollit të 

risqeve dhe urdhri për ngritjen e GMS, në kundërshtim me nenin 8, 9, 16 të Ligjit nr. 10296 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 

3.1 Rekomandoj: Nëpunësi Autorizues të marrë masat e nevojshme për: 

- Përditësimin e gjurmës së auditit në përputhje me ndryshimet strukturore. 

- Krijimin e Grupit të Menaxhimit Strategjik (GMS) duke bërë ndryshimet e nevojshme. 

- Rivlerësimin e regjistrit mbi identifikimin dhe kontrolleve të risqeve, si dhe adresimi i personave 

përgjegjës për çdo risk, i cili duhet të rivlerësohet dhe matur çdo vit si pjesë e një procesi formal të 

veprimtarisë së njësisë. 

Menjëherë 

Përgjigja e institucionit. 

Lidhur me këtë rekomandim sqarojmë se; Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka ridërguar për 

miratim në Ministrinë e Drejtësisë projekt-strukturën organike me shkresë Nr.3595/4, datë 

09.05.2019, 

- Është miratuar Grupi për Menaxhimin Strategjik me urdhrin Nr.2674, datë 08,04,2019 dhe 

Nr.2674/1, datë 08.04.2019, Për vitin 2020 është ngritur Urdhri nga Ministria e Drejtësisë nr.60, 
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datë 17.02.2020,  ku është përcaktuar Ekipi i Menaxhimit të Riskut si pjesë përbërëse e Grupit të 

Menaxhimit të Riskut e Ministrisë së Drejtësisë me përbërje: A, A, F, F dhe A, në përputhje me 

përcaktimet e ligjit  Nr.10296, datë 08.07.2010, "Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin" i 

ndryshuar, me punonjës që janë në marrëdhënie pune në DPB.  

 

Komenti i grupit të Auditimit 

Grupi i auditimit vlerëson se zbatimi i këtij rekomandimi është i pranuar,  i zbatuar. 

 

4. Nga auditimi i menaxhimit financiar dhe kontrollit, konstatohet se organizimi dhe veprimtaria 

administrative e DPB mbështeten në Rregulloren e Brendshme të vitit 2006, e cila nuk është 

përditësuar pas ndryshimeve strukturore që ka pësuar institucioni në vite, si dhe nuk përmban 

përshkrimet e punës konform ndryshimeve të reja strukturore.  

DPB ka ngritur një grup pune për pasqyrimin e ndryshimeve strukturore në rregullore, por deri në 

përfundim të auditimit nuk rezulton të jetë miratuar nga Institucioni, në kundërshtim me nenin 29 

pika 2 të ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”. 

4.1 Rekomandoj: Të merren masa për rishikimin e strukturës së institucionit si dhe të bëhen 

përditësimet në rregulloren e brendshme të organizimit dhe funksionimit, duke e plotësuar dhe 

harmonizuar me kuadrin ligjor në fushën e menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm. 

 Menjëherë 

Përgjigja e institucionit. 

Lidhur me këtë rekomandim sqarojmë se: Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve  ka dërguar për 

miratim në Ministrinë e Drejtësisë projekt-strukturën organike me shkresë Nr,3595/4, datë 

09.05.2019, 

- Është ngritur grupi i punës me Urdhrin Nr.2195, datë 03.03.2019, për rishikimin e draft-

rregulloreve të brendshme dhe manualet e proçedurave administrative për DPB dhe IEVP në 

varësi. Kjo është në proçes sepse pritet miratimi i ligjit të ri të policisë si dhe ndryshimeve në 

rregulloren e Përgjithshme të Burgjeve. 

 

Komenti i grupit të Auditimit 

Grupi i auditimit vlerëson se zbatimi i këtij rekomandimi është i pranuar, në proces. 

 

5. Në programin e auditimit është përcaktuar se lloji i auditimit është “Auditimi i pasqyrave 

financiare”. Në programin e auditimit, nuk janë përfshirë procedurat për prokurimet publike. Për 

këtë arsye i rekomandojmë Institucionit Tuaj, që nëpërmjet strukturës së Auditit të Brendshëm, të 

parashikojë dhe realizojë procedurat e prokurimit publik, të zhvilluara gjatë periudhës objekt 

auditimi. 

 

Përgjigja e institucionit. 

Lidhur me këtë pikë sqarojmë se D.P. Burgjeve ka kërkuar pranë KLSH-së dhe MD realizimin e 

auditimit të proçedurave të prokurimit.  

Nga Sektori i Auditimi të institucionit me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm z. A janë realizuar 

auditimi i procedurave të prokurimit konkretisht: 

1-Procedura “Zbatimi i kontrates për rritjen e kapaciteve IEVP J.Misja” - auditimi është kryer 

sipas program - angazhimit të pjesshëm, miratuar nga Drejtori i Pergjithshëm me nr. 4410 prot. 

date 17.05.2019, me objekt: “Zbatimi i kontratës për rritjen e kapaciteve IEVP J.Misja”. 2-

Procedura “Furnizimi dhe vendosja e paisjeve të kontrollit dhe sigurisë, IT dhe telefoni, radio, dhe 

sistemi i kamerave e MNZ, në Fier”, - auditimi është kryer me program - punë të pjesshëm, 

miratuar nga Drejtori i Pergjithshëm me nr.2048 prot. date 01.03.2019, me objekt: “Furnizimi dhe 

vendosja e paisjeve te kontrollit dhe sigurisë, IT dhe telefoni, radio, dhe sistemi i kamerave e 

MNZ, në Fier”. 
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3-Procedura “Blerje buke”, - auditim i pjesshem, sipas porosisë së Drejtorit të Përgjithshëm. 

Gjetjet i janë percjellë titullarit me Memon zyrtare nr.4860 prot, datë 29.05.2019. 

4-Procedura“Kryerja e shërbimit të mirëmbajtjes dhe riparimit të automjeteve të D.P.Burgjeve” 

është kryer sipas urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm nr.3769 prot, datë 13.04.2018 “Mbi nje 

auditim të performancës në aparatin e D.P.Burgjeve”, me objekt “Niveli dhe ligjshmëria e zbatimit 

të kontratave të riparimit të automjeteve të D.P.Burgjeve”.. 

5-Procedurat “Blerje Gaz i Lëngshem”, “Blerje ushqimesh bazë, oriz, makarona, fasule, sheqer, 

vaj,” “Blerje bulmet e veze”, janë audituar sipas urdherit të Drejtorit të Përgjithshëm nr.7105 prot, 

date 15.08.2019 “Mbi auditimin e veprimtarisë së D.P.Burgjeve”.  

6-Procedura “Blerje armatim, paisje operacionale, dhe sigurie”, është audituar me urdhrin e 

Drejtorit të Përgjithshëm nr.8336 prot, datë 07.10.2019 “Mbi ushtrimin e një auditimi”. 

Ne vijim të këtij auditimi, Drejtoria Juridike e DPB ka përgatitur dhe depozituar Kallëzimin Penal 

nr. 936/1 prot datë 27.01.2020 pranë Prokurorisë së Posaçme të SPAK. 

 

Komenti i grupit të Auditimit 

Grupi i auditimit vlerëson se zbatimi i këtij rekomandimi është i pranuar, i zbatuar. 

 

 

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

 

1.1 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, në strukturën e DPB, nuk janë planifikuar 

struktura prokuruese apo aplikuar struktura monitoruese për zbatimin e kontratatave. Nga Titullari 

i AK (Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve) është mjaftuar vetëm me vendosjen e emrit të specialistit 

që do të ndjekë ecurinë e kontratës. Nisur nga sa më sipër, rezultoi se ka munguar gjurma e 

auditimit, që lidhet me përgatitjen e informacionit në mënyrë të vazhdueshme, mbi ecurinë e 

zbatimit të kontratës dhesi pasojë nuk është hartuar raporti përmbledhës për korrektësinë dhe 

cilësinë e zbatimit të kontratës, si dhe nuk janë referuar problemet e hasura gjatë zbatimit me 

qëllim marrjen e masave për zgjidhjen e tyre. Në përfundim të kontratës nuk është mundësuar as 

dërgimi i një kopje të këtij raporti APP-së, në kundërshtim me kërkesat e VKM nr. 914/2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 77, pika 3 dhe 4.  

1.2 Gjatë vitit 2020, DPB ka zhvilluar 16 procedura prokurimi në vlerën totale të kontratës prej 

182,353,155 lekë pa tvsh, nga të cilat 6 procedura “negocim pa shpallje” me vlerë kontrate 

155,337,397 lekë pa tvsh (ose rreth 85 % e total e procedurave të kryera rezultuan të jenë 

“procedura me negocim pa shpallje”). Procedurat “negocim pa shpallje” në vetvete janë 

parashikuar të kryhen në situata emergjente dhe si të tilla mbartin përherë risqe që në kushte të 

afateve tejet të shkurtra, të cënohet cilësia e punës për hartimin e Dokumentave Standarde (DST), 

për llogaritjen e fondit limit, për vendosjen e kritereve dhe kërkesave, për hartimin e kontratave, 

deri në përzgjedhjen e operatorit fitues. Këto risqe shtohen edhe më tepër në mungesë të 

strukturave të dedikuara dhe njohurive apo kompetencave të stafit të angazhuar në këto procedura, 

i cili nga auditimi rezultoi konfuz mbi faza të caktuara të procesit të prokurimit, si pasojë e 

mosnjohjes së kuadrit ligjor dhe rregullator përkatës, si dhe mos ndjekjes së trajnimeve që 

organizon APP në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, mbi prokurimet 

publike. 

1.3 Gjatë periudhës objekt auditimi u vërejt se, për vitin 2020, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 

(DPB) në cilësinë e AK, ka realizuar procedurat “negocim pa shpallje” për nevoja emergjente për 

furnizimet të produkteve ushqimore, për të dënuarit në IEVP, si pasojë e mosrealizimit në kohë 

dhe dështimit të këtyre procedurave nga Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara (ABP) sipas VKM-

së nr.82 datë 14.02.2018 “Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara për kryerjen e 
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procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogarit të kryeministrisë, ministrive dhe 

institucioneve të varësisë, për disa mallra dhe shërbime” i ndryshuar. Grupet e punës të DPB, për 

përllogaritjen e fondit limit, kanë evidentuar se çmimet e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, 

kanë rezultuar më të larta se çmimet e tregut, apo se çmimet e publikuara nga INSTAT dhe ato të 

kontratave të mëparshme, si rrjedhim, nga grupet e punës në DPB, janë marrë në konsideratë 

çmimet nga testimi i tregut.  

(Trajtuar më hollësisht në faqe 131 – 161 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

1.1 Rekomandim: DPB, në bashkëpunim me Departamentin e Administratës Publike, të shikojë 

mundësinë e krijimit të strukturës së prokurimit publik, duke marrë përgjegjësinë dhe detyrat, për 

realizimin e hartimit të kërkesave dhe kritereve në përzgjedhjen e operatorit fitues konform kuadrit 

ligjor dhe rregullator të procedurave tenderuese, për ekzekutimin dhe monitorimin e kontratave, 

duke synuar forcimin e kontrolleve të brendshme që lidhen me këto procese dhe për të realizuar 

me sukses misionin dhe objektivat institucionale.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

1.2 Rekomandim: DPB në bashkëpunim me ABP të marrë masa për realizimin në kohë të 

procedurave të prokurimit, me objekt furnizimin me ushqime për të dënuarit, për të minimizuar 

dhe/ose shmangur procedurat, të cilat mund të sjellin risqe në përdorimin dhe administrimin e 

fondeve buxhetore me ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, në hartimin e kontratave të prokurimeve, nga 

AK10, nuk janë parashikuar si detyrime kontraktore për OE-të, disa elemente të rëndësishëm që i 

shërbejnë forcimit të kontrolleve si më poshtë: 

- Në Dokumentet Standarde të Tenderit (DST), konkretisht në specifikimet teknike dhe kriteret e 

veçanta të kualifikimit (ruajtja dhe transportimi), nga njësia e prokurimit është vendosur si kriter 

ruajtja e produkteve në kushte frigoferike, duke u transportuar me mjete motorike (ATV), por nuk 

është parashikuar si kriter, pajisja e këtyre mjeteve me thermostat, në mënyrë që gjatë zbatimit dhe 

monitorimit të kontratës, malli të transportohet vetëm nga këto mjete në temperaturën e kërkuar 

(veçanërisht kur bëhet fjalë për produkte mishi dhe bulmeti), për të garantuar kështu kontratë të 

suksesshme deri në ekzekutimin e plotë të saj.  

- Nga auditimi rezultoi se në asnjë rast nuk gjenden grafikët e lëvrimit të mallit për IEVP-të 

respektive, sipas automjeteve, duke mos dhënë siguri se me cilat automjete është kryer shpërndarja 

e ushqimeve. Konstatuam se, në DST janë kërkuar maksimalisht 3 automjete dhe 4 persona të 

punësuar pranë operatorit ekonomik fitues, duke vënë në pikëpyetje mundësinë e shpërndarjes në 

kohë të produkteve ushqimore, veçanërisht në kushtet kur në dokumentet standarde nuk lejohet 

nënkontraktimi. Për më tepër që, njësia e prokurimit, nuk argumenton vendosjen e kritereve të 

                                                      

10 1.Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bulmet” me Urdhër Prokurimi nr.8124 prot datë 

07.08.2020. 

  2.Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bukë” me Urdhër Prokurimi nr.7827 prot datë 

30.07.2020. 

  3. Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-mish” me Urdhër Prokurimi nr.10128 prot datë 

07.10.2020. 

  4.Procedura me objekt “Blerje artikuj ushqimor-mish” me Urdhër Prokurimi nr.4028 prot datë 

22.04.2020. 

  5.Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bulmet dhe nënprodukte të tij” me Urdhër Prokurimi 

nr.13002 prot datë 24.12.2020. 

  6.Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bukë” me Urdhër Prokurimi nr.13002 prot datë 

24.12.2020 
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mësipërme, sikundër dikton neni 46, i Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), në përputhje me natyrën 

dhe përmasat e objektit të prokurimit.  

- Nga autoriteti kontraktor i DPB-së, nuk janë parashikuar si detyrime kontraktore për operatorët 

ekonomikë fitues, disa elemente të rëndësishëm, konkretisht, identifikimi qartësisht i llojit të 

mjeteve ATV me targat respektive si dhe paraqitja e akteve administrative në lidhje me cilësinë 

ushqimore, në emër të operatorit ekonomik fitues, mungesa e të cilave, ka mundësuar ekzekutimin 

e kontratës nga palë të treta (dhe jo nga OE fitues), në kundërshtim VKM nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika1, pasi në DT nuk është 

parashikuar nënkontraktimi si opsion. Gjithashtu, rezultoi se, certifikatat shëndetësore veterinare, 

lëshuar nga institucionet përkatëse, ose raport analizat e kryera nga AKU, janë paraqitur nga 

persona fizikë ose operatorë ekonomikë të tjerë, të ndryshëm nga ata që kanë qenë pjesë e 

procedurës tenderuese. Personat fizikë nuk figurojnë në listë pagesat e OE-së fituese, duke krijuar 

një situatë të paqartë se mbi ç’ bazë DPB ka lejuar përfshirjen në zbatimin e kontratës (pra ofrimin 

e ushqimeve) të disa personave “të pa përfshirë” më parë në asnjë prej procedurave të ndjekura për 

prokurimin e mallit në fjalë (ushqime). Për më tepër që, sipas DST opsioni i nënkontraktimit nuk 

është i lejuar. Gjithë sa më sipër vë në diskutim cilësinë e ekzekutimit të kontratës. 

 (Trajtuar më hollësisht në faqe 162-181 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

  

2.1 Rekomandim: DPB në cilësinë e autoritetit kontraktor, të marrë masa që strukturat përgjegjëse 

tenderuese, të caktojnë kriteret e veçanta, për hartimin e kontratave me objekt furnizimin me 

produkte ushqimore, në përputhje me natyrën dhe përmasat e objektit të prokurimit, për të siguruar 

forcimin e kontrolleve në të gjitha hallkat (nga DPB tek njësitë e varësisë ku shpërndahet malli) 

me qëllim shmangien e risqeve për abuzime dhe përfitimin e mallrave sipas cilësisë së kërkuar. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i hartimit dhe zbatimit të buxhetit të shtetit janë konstatuar 

shkelje të disiplinës buxhetore si vijon:  

3.1 Përgjatë vitit 2019, në DPB janë kryer gjithsej 14 rishpërndarje të fondeve buxhetore; ndërsa 

gjatë vitit 2020, 6 rishpërndarje, të cilat në referencë të paragrafit 79, të Udhëzimit nr. 2, datë 

06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, mund të përbëjë një nga treguesit 

për vlerësimin e performancës të njësisë gjatë zbatimit të buxhetit. 

Gjatë kësaj periudhe, në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, në total për vitin 2019 shtesa – 

pakësime rezultuan 32,256,950 lekë, ndërsa për sistemin e burgjeve janë 122,311,374 lekë. Në 

total për vitin 2020, fondet e DPB janë pakësuar në shumën 53,956,000 lekë (nga të cilat shuma 

prej 30,000,000 i përket llogarisë 230 e shuma prej 15,500,000 lekë i përket llogarisë 231, pra në 

total shpenzimet kapitale janë pakësuar me 45,500,000 lekë, ndërsa ato korente janë pakësuar në 

shumën 8,456,000 lekë), ndërsa ato të sistemit të burgjeve janë shtuar në shumën 33,956,000, 

krahasuar me planin fillestar. 

3.2 Si pasojë e rishpërndarjeve të fondeve buxhetore mbetën të parealizuar dy projekte si vijon: 

Projekti “Rikonstruksion i godinave të Pojskës për të dënuarit e moshës së tretë (i klasifikuar)”, 

me kod 18AR714 parashikuar me vlerë 57,879,000 lekë; dhe Projekti “Rikonstruksioni i godinës 

nr. 4 dhe nr. 5 të vuajtjes së dënimit në IEVP Lezhë dhe Përmirësimi i kushteve fizike të jetesës 

nëpërmjet përmirësimit të përgjithshëm të infrastrukturës ndërtimore në IEVP”, me kod M140325, 

parashikuar me vlerë 53,379,000 lekë; ndërsa Projekti “Blerje pajisje për sistemin e burgjeve për 

SHKBB”, me kod M140299 është parashikuar në planin fillestar në vlerë 123,962,000 lekë dhe 

pakësuar në vlerën 4,500,000 lekë, vlerë kjo e cila është alokuar në projektin “Rikonstruksion i 

godinave të Pojskës për të dënuarit e moshës së tretë (i klasifikuar)”, me kod 18AR714. 

3.3 Nga auditimi rezultoi se, për vitin 2019, fondet e alokuara për DPB janë rreth 1,576 milion 

lekë dhe janë realizuar në masën 1,473 milion lekë (ose 93.47 % ndaj planit përfundimtar); ndërsa 

për sistemin e burgjeve janë alokuar 4,369 milion lekë dhe realizuar në masën 4,227 milion lekë 
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(ose 96.75 % ndaj planit përfundimtar); për vitin 2020 fondet e alokuara për DPB janë 1,324 

milion lekë dhe u realizuan në masën 1,165 milion lekë (ose 87.99 % ndaj planit përfundimtar), 

ndërsa për sistemin e burgjeve janë alokuar 4,395 milion lekë dhe realizuar në masën 4,286 milion 

lekë (ose 97.51 ndaj planit përfundimtar). Sa më sipër tregon për një nivel të ulët të realizimit të 

fondeve të alokuara, si pasojë e planifikimeve formale dhe jo të sakta. Për këto dy vite niveli më i 

ulët i realizimit të buxhetit i përket artikullit 230 studime projektime, i planifikuar respektivisht 

për vitin 2019 në shumën 1,000,000 lekë dhe për vitin 2020 në shumën 30,000,000 lekë, vlera të 

parealizuara (ose realizuar 0%). 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 27 - 68 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

3.1 Rekomandim: DPB, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, të marrë masa për kryerjen e 

një planifikimi të saktë të fondeve në përputhje me objektivat institucionale, me qëllim shmangien 

e rishpërndarjeve të shpeshta dhe realizimin e fondeve buxhetore deri në fund të vitit. Planifikimi 

duhet të iniciohet nga njësitë shpeznuese përkatëse, mbi bazën e një analize të kujdesshme 

nevojash. 

Në vijimësi 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua shkelje e disiplinës buxhetore sa i takon 

realizimit të një procedure prokurimi në tejkalim të fondit limit dhe marrjes së një angazhimi 

financiar nga institucioni pa pasur fonde të miratuara në dispozicion për të, në kundërshtim me 

nenet 40 dhe 52 të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe VKM nr. 50, datë 05.02.2014 “Për miratimin e 

strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura dhe planit të veprimit”, i 

ndryshuar, e konkretisht: 

- është konstatuar se për projektin e rikonstruksionit të dhomës së serverave të DPB – së (kodi i 

projektit M140322), AKSHI ka kryer procedurën e prokurimit dhe ka nënshkruar kontratën nr. 

7447, prot. datë 27.12.2018 me OE ˝A˝ shpk. Shpenzimet për rikonstruksionin e dhomës se 

serverave dhe mirëmbajtjen (kod projekti 91408AB) kanë qenë në total 16,668,000 lekë (nga të 

cilat vlera e investimit ka qenë 12,348,000 lekë, vlera e mirëmbajtjes për 24 muaj ka qenë 

4,320,000 lekë). Konstatohet se për vlerën e investimit në buxhetin e vitit 2019 për këtë kontratë 

ishte planifikuar dhe miratuar shuma prej 6,085,542 lekë, ndërkohë që AKSHI për këtë projekt ka 

prokuruar në vlerën 12,348,000 lekë. Pra angazhimi për këtë kontratë është ndërmarrë për 

6,262,458 lekë më tepër se fondet në dispozicion. (Vlera e kontratës në total është 16,668.000 

lekë, e përbërë nga vlera e investimit në 12,348,000 lekë, vlera e mirëmbajtjes për 24 muaj, 

4,320,000 lekë. Rezulton se për vlerën e investimit ishte planifikuar në PBA shuma prej 6,085,542 

lekë, ndërkohë që AKSHI për këtë projekt ka prokuruar në vlerën 12,348,000 lekë). Si rrjedhojë 

kjo kontratë nuk mund të obligohej nga DPB (si institucion përfitues i investimit dhe përgjegjës 

për likuidimin e detyrimeve financiare që vijnë si pasojë e zbatimit të kësaj kontrate si përfitues) 

dhe të bëhej likuidim pjesor i saj me fondet disponibël në njësinë shpenzuese. Gjatë vitit 2019 

institucioni ka kërkuar të merren në konsideratë kërkesat për shtesa në buxhet në këtë projekt dhe 

mundësia për likuidimin për këtë është bërë e mundur vetëm nëpërmjet rialokimeve.  

(Trajtuar më hollësisht në faqe 27 - 68 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

Rekomandim 

4.1 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe Agjencia Kombëtare e Teknologjisë së Informacionit 

të bashkëpunojnë në procedurat e prokurimit të teknologjisë së informacionit me qëllim 

shmangien në të ardhmen të situatave të cilat mund të ndikojnë në krijimin e detyrimeve të 

prapambetura për institucionet. 

Në vijimësi 
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4.2 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare e Teknologjisë 

së Informacionit përpara kryerjes së çfarëdo procedure prokurimi të bashkëpunojë me strukturat e 

zbatimit të buxheteve në institucione për të cilat kryen procedura prokurimi në fushën e 

teknologjisë së informacionit, me qëllim verifikimin që fondet buxhetore të jenë brenda limiteve të 

miratuara për ato angazhime, përpara se të fillojë procesi i prokurimit. 

Në vijimësi 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi shkelje të disiplinës buxhetore sa i takon: 

5.1 Likuidimit të faturave që tejkalojnë afatin e parashikuar ligjor prej 30 ditësh, në kundërshtim 

me nenin 52 të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH” dhe 

me ligjin nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare” e konkretisht 

nga auditimi i databazës së thesarit për vitin 2019, janë konstatuar 105 fatura në vlerën totale prej 

551,672,244 lekë; dhe për periudhën janar – gusht 2020, janë konstatuar 89 fatura në vlerën totale 

prej 459,463,756 lekë. Nga auditimi me zgjedhje i 200 (dyqind) urdhër shpenzimeve lidhur me 

afatin e pagesës së detyrimeve ndaj të tretëve, është konstatuar se në 50 raste detyrimet janë shlyer 

përtej afatit 30 ditor. Në vitin 2019 janë identifikuar 30 raste me vlerë totale 247,136,690 lekë dhe 

për vitin 2020 janë identifikuar 20 raste me vlerë 116,956,578 lekë. Sa më sipër sjell jo vetëm 

tejkalim të afateve që parashikon ligji, por implikon risqe për krijimin e detyrimeve të reja (të 

prapambetura). Mos pagesa në kohë e faturave, jo vetëm ndikon në krijimin e detyrimeve të 

prapambetura, por gjithashtu shkakton premisë që operatorët ekonomikë të kërkojnë 

kamatëvonesa në favor të tyre, duke rënduar buxhetin e shtetit me kosto shtesë.  

5.2 Nga auditimi është konstatuar mos dokumentim i raportimit të detyrimeve të prapambetura e 

konkretisht, për vitin 2019, DPB pohon se ka raportuar pranë Ministrisë së Drejtësisë detyrime të 

prapambetura nëpërmjet adresën zyrtare të përgjegjëses së sektorit të financës, për 38 vendime 

gjyqësore në shumën 39,142,707 lekë, 11 pagesa kalimtare në shumën 3,447,810, 6 fatura tatimore 

në shumën 13,068,000, 3 fatura ujësjellës – kanalizime dhe 5 fatura OSHEE në shumën 703,895 

lekë, në total 56,362,412 lekë. Në dosjen përkatëse gjendet vetëm raportimi për periudhën janar – 

shtator 2019 dërguar me mailin e datës 10.08.2019 e nuk gjenden raportimet e tjera detyrim për tu 

dërguar pranë Ministrisë së Drejtësisë sipas përcaktimeve të Strategjisë për Parandalimin dhe 

Shlyerjen e Detyrimeve të Prapambetura. Për vitin 2020, DPB pretendon të ketë dërguar nëpërmjet 

adresës zyrtare raportimet përkatëse pranë Ministrisë së Drejtësisë, por përsëri konstatohet se këto 

raportime nuk administrohen në dosjen përkatëse. Më datë 19.01.2021, DPB nëpërmjet emailit të 

përgjegjëses së sektorit të financës ka raportuar si detyrim shumën prej 3,348,000 lekë faturë e 

pashlyer për kontratën e projektit të Pojskës. Nga komunikimet zyrtare me emailin e datës 28 

dhjetor 2020, përgjegjësja së sektorit të financës i përgjigjet grupit të auditimit duke pohuar se për 

vitin 2020 DPB dhe sistemi i burgjeve nuk kanë detyrime të prapambetura. 

5.3 Nga një verifikim i zbatimit të parimit FIFO për 4 rastet e shqyrtuara më sipër ka rezultuar se 

nuk është respektuar radha e pagesës në rastin e E (datë vendimi 13.03.2019, datë ekzekutimi 

26.11.2019), detyrim i cili duhet të ishte paguar përpara detyrimit për I (datë vendimi 04.06.2020, 

datë ekzekutimi 17.08.2020). 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 27 – 68 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

5.1 Rekomandim: Me qëllim respektimin e disiplinës buxhetore dhe shmangien e riskut për 

krijimin e detyrimeve të prapambetura, në çdo rast NZ duhet të paraqes në strukturën e thesarit 

dokumentacionin justifikues të shpenzimeve për rastet e pagesave ndaj operatorëve ekonomikë, 

brenda 30 ditëve nga data e faturës origjinale të OE-së, dhe jo ndryshe. Për cdo rast në vijim, që 

do të konstatohet ndryshe, të evidentohen përgjegjësitë dhe për personat përgjegjës për shkaktimin 

e vonesave të aplikohen sanksionet e parashikuara në Kreun IX, neni 71, të ligjit nr. 9936, datë 

26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar. 

Në vijimësi 
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6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua përdorim në kundërshtim me bazën ligjore në 

fuqi i të ardhurave dytësore dhe mos respektim i procedurës së dhënies me qera, pasi: 

- rezultoi se nuk janë derdhur në thesar të ardhurat dytësore nga 4 IEVP (Peqin, Lezhë, Shkodër 

dhe Rrogozhinë) për vitin 2019 dhe 3 IEVP (Peqin, Lezhë, Durrës), për periudhën janar - shtator 

2020 në vlerën totale 848,608 lekë dhe si pasojë është konstatuar përdorim i këtyre të ardhurave në 

rastin e IEVP Rrogozhinë, në kundërshtim me pikën 1, germa b e VKM nr. 432, datë 28.06.2006 

“Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave dytësore” që krijojnë institucionet buxhetore”;  

- rezultoi se procedura e ndjekur për dhënien me qira të ambienteve nën 200 m2 në IEVP Fier dhe 

IEVP Shkodër është në kundërshtim me VKM nr. 54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e 

kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë 

shtetërore”, i ndryshuar, pasi: a) IEVP Fier dhe Shkodër nuk kanë përgatitur dokumentacionin 

sipas me pikës 1, gërmat a, ç dhe dh kreu II, i VKM nr. 54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e 

kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë 

shtetërore”, i ndryshuar; b) procedura e përzgjedhjes së operatorit ekonomik fitues që plotëson 

kriteret e përcaktuara kryhet fillimisht në IEVP ku vlerësohen ofertat nga komisioni përkatës i 

ngritur me urdhër të brendshëm të titullarit të IEVP e dokumentohen me procesverbalin përkatës 

ku identifikohet emri i subjektit i cili i plotëson kriteret e kërkuara. Më pas ky dokumentacion 

dërgohet DPB, ku kryhet përsëri shqyrtimi i ofertave të paraqitura nga komisioni i vlerësimit të 

ofertave. 

- mos respektim i formatit të kontratës tip pasi, asnjë nga kontratat e nënshkruara nga IEVP pas 

datë 12.06.2018 nuk është kryer në përputhje me formatin tip të kontratës përcaktuar në pikën 12, 

kreu II të VKM nr. 54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së 

dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar. 

- mos respektim i afatit të vlefshmërisë 1 vjeçare të kontratave të qirave nën 200m2, për kontratat 

e nënshkruara në vitin 2019 dhe 2020 nga IEVP Fier, IEVP Fushë – Krujë, Institucioni i veçantë 

shëndetësor i të burgosurve, IEVP “Jordan Misja”, IEVP Korçë, IEVP Lezhë, IEVP Shkodër. Nga 

auditimi ka rezultuar se për kontratat e lidhura nga IEVP Burrel, IEVP Durrës, IEVP Lushnjë, 

IEVP “Mine Peza”, IEVP Peqin respektohet formalisht afati 1 vjeçar të vlefshmërisë, por që në 

përfundim të tij, këto kontrata ende vazhdojnë të zbatohen nga palët. 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 27 - 68 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

6.1 Rekomandim: Ministria e Drejtësisë, si institucion epror,  të marrë masa për ngritjen e një 

grupi pune në mënyrë që të analizojë me kujdes gjithë kontratat ekzistuese me qëllim verifikimin e 

përputhshmërisë së tyre me  kriteret e parashikuara. Për të gjitha ato kontrata që nuk janë plotësuar 

kriteret, të nxirren përgjegjësitë me qëllim dhënien e masave përkatëse.  

Për të gjitha rastet në vijim, DPB të ndjekë me kujdes dhe përgjegjshmëri procesin e dhënies me 

qera edhe nga institucionet e varësisë, me qëllim shmangien në të ardhmen e devijimeve nga baza 

ligjore aktuale. 

Në vijimësi 

 

6.2 Rekomandim: Në vijim, Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues i DPB-së, të marrin të 

gjitha masat e nevojshme për forcimin e kontrolleve mbikëqyrëse dhe monitoruese ndaj 

institucioneve të varësisë, që të administrojnë në mënyrën e duhur të ardhurat dytësore të krijuara 

nga qeratë. 

Në vijimësi 

 

 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi me zgjedhje i 30 (tridhjetë) urdhër shpenzimeve për blerjen e 

ushqimeve të freskëta, me objekt loti mish, bukë dhe bulmet, në të gjitha rastet konstatohet se 
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urdhër shpenzimet nuk përmbajnë bashkëlidhur të gjithë dokumentacionin e plotë vërtetues. 

Furnizimi me ushqime të freskëta, bëhet nga furnitori në secilën IEVP, dhe komisioni i marrjes në 

dorëzim si dhe vërtetimi i plotësimit të kushteve kontraktuale të produkteve, kryhet në IEVP-të 

përkatëse. Duke qenë se kontraktori është DPB, fatura tatimore e mallit vjen në DPB e cila kryen 

edhe pagesën e faturës. Në mënyrë që Nëpunësi Zbatues i DPB të regjistrojë dhe të kryejë 

pagesën, duhet që të shqyrtojë paraprakisht të gjithë dokumentacionin e marrë nga secila IEVP i 

cili duhet të jetë i plotë dhe i rregullt sipas përcaktimeve të pikës 36 të Udhëzimit nr. 30, datë 

26.12.2011. Por në këtë rast, bashkëlidhur urdhër-shpenzimit janë vetëm fletë-hyrjet në magazinat 

e IEVP-ve të shoqëruara me një shkresë nga drejtorët e IEVP-ve, por pa dokumenta të tjera 

vërtetuese si komisioni i pritjes së mallit, dokumentat me kushtet e dorëzimit të mallit, etj, sikurse 

përcaktohen në kontratë.  

Nga sa më sipër, rezultoi se, nëpunësi autorizues i DBP-së e kryen pagesën e faturës së mallrave, 

duke mos u bazuar në dokumentacion të rregullt, të plotë dhe vërtetues, në kundërshtim me pikën 

35 dhe 36 të Udhëzimit nr.30, datë 26.12.2011. Kjo lë shteg për abuzime dhe mos dhënien e 

sigurisë nëse malli është dorëzuar në sasinë dhe cilësinë e kërkuar. 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 84 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

7.1 Rekomandim: Ministria e Drejtësisë , si institucin epror, të marrë masa për ngritjen e një grupi 

pune, me qëllim verifikimin dhe vlerësimin e impaktit të procedurave jo korrekte të marrjes në 

dorëzim të ushqimeve në rang sistemi (për DPB dhe për njësitë e varësisë), në kushtet kur kanë 

munguar procedura të qarta të lëvizjes së mallrave, shoqëruar me përgjegjësitë respektive për 

mallrat që janë dërguar drejtpërdrejt nga furnitori tek përdoruesi, si dhe marrjen e masave për 

personat përgjegjës.  

Menjëherë 

7.2 Rekomandim: 

-Drejtori i Përgjithshëm  i DPB-së, të analizojnë së bashku me Nëpunësin Zbatues situatën dhe 

problematikat e sjella nga kjo situatë, dhe të vlerësojë mundësinë që pagesa për ushqimet e 

freskëta të bëhet nga vetë IEVP-të. Deri në marrjen e një vendimi mbi këtë çështje, Nëpunësi 

Zbatues i DPB-së duhet të kërkojë nga IEVP-të të gjithë dokumentacionin e plotë dhe vërtetues 

dhe në asnjë rast të mos shlyejë faturat e operatorëve ekonomikë, pa vërtetuar paraprakisht nëse 

janë plotësuar të gjitha kushtet dhe kërkesat e kontratave.  

-Drejtori i Përgjithshëm i DPB-së të marrë masat e nevojshme që të implementojë një sistem të 

informatizuar të menaxhimit financiar në DPB dhe nëpër IEVP. 

-Drejtori i Përgjithshëm i DPB-së të rrisë numrin e auditimeve tematike dhe inspektimeve lidhur 

me marrjen në dorëzim të ushqimeve të freksëta, për të vlerësuar nëse janë në përputhje me 

kërkesat ligjore dhe me kushtet e kontratave. 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

8.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi me zgjedhje i fletë-hyrjeve dhe fletë-daljeve të magazinës 

lidhur me saktësinë dhe rregullshërinë e tyre dhe dokumentacionin mbështetës, u konstatua se nuk 

përmbushen kërkesat e Udhëzimit nr.30 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, 

duke mos ofruar siguri që aktivet e dorëzuara po përmbushin kriteret e përcaktuara në kontratë, 

dhe si pasojë duke mbartur risqe që fondet e shpenzura për to të jenë kryer pa eficencë, efektivitet 

dhe ekonomicitet . 

Konkretisht, për aktivet e blera me fonde buxhetore, në të gjitha rastet fletë-hyrjet nuk kanë 

bashkëlidhur aktin e marrjes në dorëzim të aktiveve, i cili vërteton nëse këto aktive përmbushin 

kriteret e përcaktuara në kontratë, në përputhje me pikën 37 të Udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve”. Në rastet kur aktivet nuk janë blerë, por kanë ardhur nga një 

magazinë e një IEVP-je, konstatohet se fletë-hyrjet për këto artikuj, nuk kanë bashkëlidhur 

shkresën e njësisë për transferimin e aktiveve dhe autorizimin për tërheqje malli të firmosur nga 
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nëpunësi zbatues dhe nëpunësi autorizues, sikurse përcaktohet në pikën 55 të Udhëzimit nr.30, 

datë 27.12.2011.  

Gjithashtu nga shqyrtimi i fletë-daljeve, konstatohet se fletë daljet kanë bashkëlidhur urdhër-

dorëzimi por nuk kanë një plan shpërndarje apo fletë kërkese, sikurse përcaktohet në pikën 38 të 

Udhëzimit nr.30, duke krijuar kështu pamundësi të gjurmës së auditimit në lidhje me shpërndarjen 

më tej të këtyre aktiveve.  

Nisur nga gjithë sa më sipër, konstatojmë se, mungesa e gjurmës standarde të auditimit për 

menaxhimin dhe marrjen në dorëzim të aktiveve, lë shteg për menaxhim jo efektiv të gjithë 

procesit të qarkullimit të tyre, duke mos vërtetuar cilësinë e aktiveve të hyra dhe duke mos 

justifikuar mjaftueshëm aktivet e dala. 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 88-89 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

8.1 Rekomandim: Në kushtet kur, kemi konstatuar mungesë totale të kontrolleve të brendshme sa i 

takon procesit të qarkullimit të aktiveve në DPB, nevojitet që:  

- Përgjegjësit materialë të magazinave të DPB-së, që janë përgjegjës për hyrjet dhe daljet në 

magazinë, në asnjë rast të mos qarkullojnë aktivet pa një plan shpërndarje të saktë dhe të detajuar; 

në të gjitha rastet kur aktivet nuk janë blerë, fletë-hyrjet për këto artikuj, në çdo rast të kenë 

bashkëlidhur shkresën e njësisë për transferimin e tyre dhe autorizimin për tërheqje malli të 

firmosur nga nëpunësi zbatues dhe nëpunësi autorizues; për aktivet e blera me fonde buxhetore, në 

cdo rast fletë-hyrjet të kenë bashkëlidhur aktin e marrjes në dorëzim të aktiveve 

- Nëpunësi Zbatues i DPB-së të forcojë sistemet e kontrollit duke verifikuar rregullshmërinë dhe 

plotësinë e fletë-hyrjeve dhe fletë-daljeve dhe dokumentacionit të tyre mbështetës, përpara se t’i 

pranojë ato dhe në asnjë rast të mos bëjë regjistrimet kontabël nëse dokumentacioni nuk është i 

plotë dhe në përputhje me kërkesat ligjore. 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

9.Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i fletë-hyrjeve dhe fletë-daljeve të ushqimeve të freskëta, u 

konstatua se mallrat shkojnë nga furnitori direkt në IEVP-të përkatëse, ndërkohë që në magazinën 

e DPB-së bëhet hyrje dhe dalje fiktive për këto mallra. Në këtë rast, magazinieri i DPB-së i bën 

hyrje me pa të drejtë në magazine, një produkti për të cilin nuk vërteton dot as sasinë, as cilësinë 

dhe as marrjen në dorëzim në përputhje me kushtet e kontratës. Lidhur me këtë rast, sipas 

përcaktimeve të pikës 48 të Udhëzimit nr.30, datë 26.12.2011, Nëpunësi Autorizues i njësisë 

publike duhet të miratojë procedura të qarta të lëvizjes, të shoqëruara me përgjegjësitë respektive. 

Për sa më sipër, grupi i auditimit ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme një udhëzim apo 

rregullore të miratuar nga Nëpunësi Autorizues, që përcakton procedurat e lëvizjes dhe marrjes në 

dorëzim të produkteve të freskëta, por nga punonjësit e DPB nuk është vënë në dispozicion një 

dokument i tillë dhe është pohuar që nuk ekziston. Grupit të auditimit, i është vënë në dispozicion 

Udhëzimi nr. 666/2, datë 25.05.2020 ‘Për zbatimin e procedurave ligjore në furnizimin dhe 

marrjen në dorëzim të ushqimeve dhe të artikujeve të tjerë në IEVP’ me observacionet mbi projekt 

raportin, dërguar nga DPB me datë 06.05.2021. Nga shqyrtimi i këtij udhëzimi rezulton se 

kërkesat e tij nuk janë zbatuar plotësisht nga IEVP-të, por grupit të auditimit nuk ju vu në 

dispozicion evidencë që të pohojë njohjen e IEVP-ve me këtë udhëzim; Nga kontrolli i disa 

procedurave të marrjes në dorëzim të produkteve nga disa IEVP, ka rezultuar se dokumentacioni 

dhe procedura e specifikuar në udhëzim nuk është ndjekur. Gjithashtu, në pikën e fundit të këtij 

udhëzimi,  përcaktohet se ‘Për kontrollin dhe verifikimin e zbatimit të këtij udhëzimi në të gjithë 

Sistemin e Burgjeve, do të ngarkohet një komision i posaçëm i ngritur me Urdhër të Drejtorit të 

Përgjithshëm të Burgjeve’. Lidhur me këtë specifikim, grupit të auditimit nuk i është vënë në 

dispozicion asnjë urdhër i tillë si dhe as ndonjë raport inspektimi mbi këtë tematikë, edhe pse është 

kërkuar në mënyrë të vazhdueshme, çka tregon se kjo pikë nuk është zbatuar. Mos zbatimi i këtij 

Udhëzimi mbart risqe për abuzime lidhur me sasinë dhe cilësinë e produkteve të furnizuara apo 
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edhe kërkesave të tjera kontraktuale të dorëzimit të këtyre produkteve, me pasoja dëm ekonomik 

potencial në buxhetin e shtetit por edhe dëm në shëndetin e të burgosurve, të cilët konsumojnë 

këto ushqime. 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 89 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

9.1 Rekomandim: Nëpunësi Autorizues i DPB-së, të marrë të gjitha masat e nevojshme që 

punonjësit e IEVP-ve të njihen dhe të zbatojnë me rigorozitet kërkesat e Udhëzimit nr. 666/2, datë 

25.05.2020 ‘Për zbatimin e procedurave ligjore në furnizimin dhe marrjen në dorëzim të 

ushqimeve dhe të artikujeve të tjerë në IEVP’. Gjithashtu, nëpunësi autorizues i DPB të ngrejë një 

grup të posaçëm për kontrollin e zbatimit të këtij udhëzimi në IEVP. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

  

 

10. Gjetje nga auditimi: Nga një kontroll fizik në depon farmaceutike të DPB-së, rezultoi se ajo 

është në kushte aspak të përshtatshme, me lagështirë, me mungesë raftesh dhe me hapësirë të 

vogël. Medikamentet dhe pajisjet mjekësore mbahen jo në përputhje me kërkesat e Urdhrit nr.660 

të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për miratimin e rregullores mbi praktikat e 

ruajtjes dhe shpërndarjes së mirë të barnave”, duke rrezikuar seriozisht cilësinë dhe sigurinë e 

medikamenteve dhe rrjedhimisht shëndetin e pacientëve dhe keqmenaxhimin e fondeve që shkojnë 

për blerjen e këtyre artikujve.  

Gjithashtu, nga kontrolli fizik i kryer në magazinën e medikamenteve, u konstatuan medikamente 

të skaduara që në vitin 2019, por që në inventarizimin e bërë në fund të po këtij vit, nuk rezultojnë 

të jenë identifikuar dhe deklaruar si të skaduara dhe për pasojë të përfshiheshin në listën e 

medikamenteve të propozuara për tu nxjerrë jashtë përdorimi, duke fryrë fiktivisht gjendjen e 

medikamenteve të mundshme për përdorim.  

Nga kjo rezulton se komisioni i inventarizimit nuk e ka kryer procesin në përputhje me kërkesën e 

pikës 76 të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011, duke mos verifikuar skadencën në etiketat e 

medikamenteve dhe duke mos identifikuar medikamentet të cilat kanë skaduar dhe duhet të 

nxirren jashtë përdorimi.  

Po ashtu, edhe Nëpunësi Zbatues i njësisë nuk ka hartuar saktë listën e medikamenteve që do të 

vlerësohen për tu nxjerrë jashtë përdorimi në bazë të afatit të tyre të skadencës, në kundërshtim me 

kërkesën e pikës 102 të Udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011. 

Gjithë sa më sipër tregon se kontrollet gjatë procesit të inventarizimit nuk kanë funksionuar dhe se 

NZ nuk i ka raportuar Drejtori i Përgjithshëmt të DPB-së mbi zbatimin ose moszbatimin e 

sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, në përputhje ose jo me parimet e ligjshmërisë, të 

menaxhimit të shëndoshë financiar dhe të transparencës, përgjatë strukturave dhe veprimtarive në 

lidhje me këtë proces. 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 89-90 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

10.1 Rekomandim: Me qëllim forcimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm, në përputhje me 

parimet e ligjshmërisë, të menaxhimit të shëndoshë financiar dhe të transparencës, nevojitet që:  

- Drejtori i Përgjithshëm i institucionit së bashku me sektorin e shëndetësisë, të marrin masa të 

menjëhershme për krijimin e kushteve dhe ambienteve të përshtatshme të depos farmaceutike në 

DPB. 

- Drejtori i Përgjithshëm i institucionit të marrë masa për ngritjen e komisionit për nxjerrjen e 

barnave të skaduara jashtë përdorimit.  

Menjeherë 

 

11. Gjetje nga auditimi: Nga krahasimi i gjendjes së inventarit gjeneruar nga procesi i 

inventarizimit, me regjistrimin në bilancin kontabël, u konstatua se ka diferenca, konkretisht për 
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llogarinë 218 “inventar ekonomik”, rezultoi një diferencë prej 15,877,678 lekë më shumë në 

bilancin kontabël krahasuar më inventarin fizik. Lidhur me këtë diferencë, DPB shpjegoi se në 

tabelat e inventarit të fundvitit nuk është pasqyruar sasia sipas fletë hyrjes nr. 131 datë 31.12.2019 

për furnizimin me artikullin “mish” për muajin Dhjetor në shumën 11,907,720 dhe fletë hyrja 

nr.132 datë 31.12.2019 për furnizimin me artikullin “bukë” për muajin Dhjetor në shumën 

6,179,620. Nga vlera totale e të dy faturave (18,087,340 lekë) është bërë dalje në disa IEVP (IEVP 

Fushë-Krujë fletë dalje nr.212 datë 31.12.2019 në vlerë 1,205,056 lekë dhe IEVP Peqin fletë dalje 

nr. 213 datë 31.12.2019 në vlerë 1,004,400 lekë) për të cilat është mbyllur rregjistrimi në 

kontabilitet i llogarise 450 (Marëdhënie me institucionet e varësisë) dhe vlera e mbetur  

(15,877,884 lekë) rezulton të jetë mbyllur në muajin Janar të vitit 2020. Nga sa më sipër, kjo 

diferencë, lidhur me faturat e ushqimeve të freskëta, duhet t’i  përkasë llogarisë 312 dhe jo 

llogarisë 218. Nga krahasimi mes inventarit fizik me inventarin kontabël mbi llogarinë 312, 

rezulton se nuk ka diferenca, që nisur nga shpjegimi i mësipërm, duhet që diferencat të rezultonin 

në këtë llogari dhe jo në llogarinë 218. Kjo nënkupton, që përveç gabimit në mospërfshirjen në 

inventarin fizik të faturave të sipër përmendura, janë bërë gabime edhe në akordimin e vlerave 

përkatëse midis llogarisë 218 dhe 312. 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 100-101 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

11.1 Rekomandim: Nëpunësi Zbatues të marrë masat për të rregulluar diferencën në bilancin 

kontabël. Nëpunësi zbatues duhet të kontrollojë rezultatet e inventarit fizik me regjistrimet e 

kryera në bilancin kontabël në mënyrë që të shmangë gabimet dhe pasaktësitë. 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

12. Gjetje nga auditimi: Drejtori i Përgjithshëm i  DPB nëpërmjet Urdhrit nr. prot. 9313, datë 

17.09.2020, ka ngritur komisionin e vlerësimit të materialeve të propozuara për nxjerrje jashtë 

përdorimit. Në Udhëzimin nr. 30, datë 26.12.2011, pika 9, përcaktohet se “Kryetar i komisionit të 

vlerësimit është Nëpunësi Zbatues i njësisë”, ndërkohë, i caktuar kryetar i komisionit, është 

specialist në sektorin e financës dhe nuk është Nëpunësi Zbatues i DPB, kjo në kundërshtim me 

kërkesën e pikës 83 të Udhëzimit nr. 30. Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, konstatohet 

se procesi i vlerësimit të artikujve për tu nxjerrë jashtë përdorimi është kryer duke u bazuar vetëm 

në verifikimin fizik të tyre, duke mos marrë në konsideratë kërkesat e pikës 95 të Udhëzimit nr.30, 

ku thuhet se vlerësimi i aktiveve bëhet mbi bazën e të dhënave kontabël për vitin e vënies në punë 

të aktiveve, kohën e përdorimit, vlerën fillestare, vlerën e mbetur, vlerën e rivënies dhe mbajtjes 

në punë dhe vlerësimin kosto-përfitim, çfarë vë në dyshim saktësinë dhe plotësinë e këtij procesi 

dhe akoma më tepër përmbushjen e detyrimit që kanë njësitë shpenzuese (DPB në këtë rast) për 

marrjen e masave të nevojshme për dokumentimin, mbrojtjen, qarkullimin dhe nxjerrjen nga 

përdorimi të aktiveve, me qëllim menaxhimin me efektivitet dhe ruajtjen e tyre nga dëmtimi dhe 

keqpërdorimi. 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 100-102 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

12.1Rekomandim: 

-Drejtori i Përgjithshëm i institucionit të marrë masa që në të gjitha rastet, të përcaktojë kryetarin e 

komisionit të vlerësimit në përputhje me kërkesat e Udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011. 

-Drejtori i Përgjithshëm i institucionit dhe Nëpunësi Zbatues i DPB-së të marrin të gjitha masat e 

nevojshme për të garantuar një proces efektiv vlerësimi të aktiveve dhe në përputhje me kërkesat 

ligjore. Komisioni i vlerësimit të kryejë procesin e vlerësimit duke marrë në konsideratë edhe vitin 

e vënies në punë të aktiveve, kohën e përdorimit, vlerën fillestare, vlerën e mbetur, vlerën e 

rivënies dhe mbajtjes në punë dhe vlerësimin kosto-përfitim, krahas vlerësimit fizik të tyre. 

Menjëherë dhe në vazhdim 
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13.Gjetje nga auditimi: DPB nuk disponon një regjistër të plotë aktivesh me formatin dhe 

elementët e kërkuar, sikurse përcaktohet në pikën 26 dhe 29 të Udhëzimit nr.30. Për efekt të 

llogaritjes së amortizimit, Institucioni disponon një databazë në të cilën përshkruhet aktivi, data e 

hyrjes (vetëm për aktivet pas vitit 2009), çmimi, sasia, vlera fillestare, amortizimi dhe vlera e 

mbetur. Por kjo databazë përmban vetëm disa kategori të magazinave, konkretisht: paisje ofiçine, 

ndërtesa, mjete transporti dhe inventari ekonomik. Për pjesën tjetër të kategorive të magazinave 

nuk ka asnjë të dhënë. Mungesa e një regjistri të plotë aktivesh sjell problematika në kryerjen e një 

procesi të saktë inventarizimi dhe vlerësimi aktivesh, për shkak të mungesës së informacionit mbi 

amortizimin e akumuluar, vlerën e tyre dhe kostot nëse mbahen apo nxirren jashtë përdorimi. 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 102 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

13.1Rekomandim: Nëpunësi Zbatues i DPB-së të marrë të gjitha masat që të krijojë një regjistër të 

plotë për të gjitha aktivet që ka në zotërim Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Ky regjistër të 

përmbajë të gjithë elementët e kërkuar në Udhëzimin nr.30. 

Në vazhdim 

 

14.Gjetje nga auditimi: Godina aktuale e DPB-së ka kaluar në pronësi të saj në fund të vitit 2018 

nëpërmjet VKM nr.682, datë 14.11.2018. Konstatohet se edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 vite, 

kjo pronë ende nuk është regjistruar në ZVRPP, në kundërshtim ligjin nr. 33/2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. Vlera prej 300,000 lekësh e cila do të paguhet 

kamatvonesa në momentin që do të bëhet regjistrimi i pronës, është menaxhim pa efektivitet, 

efiçencë dhe ekonomicitet i fondeve publike. 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 102 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

14.1 Rekomandim: Drejtori i Përgjithshëm i institucionit të marrë masa të menjëhershme për të 

kryer regjistrimin e godinës aktuale të DPB-së në ZVRPP në zbatim të kërkesave ligjore  

Menjëherë 

 

15. Gjetje nga auditimi: Për marrjen në dorëzim të medikamenteve për vitin 2019, Drejtori i 

Përgjithshëm i DPB-së nëpërmjet Urdhrit nr. 3192, datë 08.04.2019 ka ngritur komisionin e 

marrjes në dorëzim i cili përbëhej nga Znj. I (kryetare), Znj. E (anëtare), Znj. Z (anëtare), Znj. A 

(anëtare) dhe Znj. B anëtare). Në kontratën 4178/17, datë 29.06.2018 lidhur ndërmjet DPB dhe F, 

me afat 2 vjeçar, në specifikimet teknike të blerjes së medikamenteve përcaktohet se 

medikamentet duhet të kenë afat skadence jo më pak se 1.5 vite nga momenti i pranimit në 

magazinën e DPB. Nga shqyrtimi i medikamenteve të skaduara në vitin 2019 dhe 2020 në depon 

farmaceutike të DPB-së, konstatohet se 4 medikamente për vitin 2019 (2 lloje Buscolamine, 

Prulan, Tetalgam) dhe 9 medikametnte për vitin 2020 (Acid folic, Adrenaline, Buscolamine, 

Durilak, Nacl 0.9%, Haloperidol, Ranitidine, 2 lloje Luminal) janë marrë në dorëzim në 

kundërshtim me kushtet e kontratës, me afat skadence më të vogël se 1.5 vite dhe si rrjedhojë e 

këtij fakti kanë skaduar në depon farmaceutike të DPB-së. Vlera e medikamenteve në shumën 

totale prej 412,903 lekë, shpenzuar në kundërshtim me kushtet e kontratës përsa i përket afatit të 

skadencës, dhe si pasojë skadencës përpara përdorimit, ka shkaktuar dëm ekonomik në buxetin e 

shtetit, konkretisht për vitin 2019 në vlerën 124,690 lekë dhe për vitin 2020 në vlerën 288,213 

lekë.  

Ndërsa vlera e medikamenteve të blera në vitin 2019, të cilat janë marrë në dorëzim në 

kundërshtim me kushtet e kontratës, me afat skadence më të vogël se 1.5 vite, është 2,222,760 

lekë, e cila rezulton të jetë menaxhuar pa efiçiencë, pa efektivitet dhe pa ekonomicitet, të 

financuara nga Buxheti i Shtetit.  

(Trajtuar më hollësisht në faqe 91-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 
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15.1 Rekomandim: Me qëllim forcimin e kontrolleve për menaxhimin me efektivitet dhe 

ekonomicitet të fondeve që lidhen me procesin e blerjes së medikamenteve në DPB, duhet që: 

-Drejtori i Përgjithshëm i DPB-së të mos pranojë në asnjë rast nënshkrimin e kontratës së 

medikamenteve, nëse lista e medikamenteve bashkëlidhur kontratës nuk ka të përcaktuar afatin e 

skadencës për çdo medikament. 

-Komisioni i marrjes në dorëzim të medikamenteve të verifikojë çdo medikament që merr në 

dorëzim nëse është në përputhje me kushtet e kontratës me fokus afatin e skadencës. Verifikimi 

duhet të bëhet tërësor dhe jo me kampionim. 

-Komisioni i marrjes në dorëzim të medikamenteve, duhet që në proces-verbalin e hartuar, të 

reflektojë të gjitha medikamentet që janë në kundërshtim me kushtet e kontratës duke specifikuar 

emërtimin e tyre për çdo medikament dhe arsyen se pse kundërshtohet të merret në dorëzim. Në 

asnjë rast proces verbali nuk mund të përmbajë fraza “...janë identifikuar disa medikamente të cilat 

do të zëvëndësohen.” 

-Përgjegjësi material i magazinës së medikamenteve, në çdo rast që konstaton medikamente në 

magazinë me afat skadence më të ulët sesa specifikimet e kontratës, duhet të njoftojë menjëherë 

përgjegjësin e sektorit të shëndetësisë dhe Nëpunësin Autorizues.  

Menjëherë dhe në vazhdimësi  

 

16.Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i medikamenteve të skaduara në vitin 2019, është analizuar 

rasti i medikamentit Prulan i cili ka sasinë më të madhe të skaduar në mënyrë që të kuptohet 

metoda e përdorur për qarkullimin e tij. Medikamenti Prulan në formatin ampulë ka hyrë në 

magazine në shtator të vitit 2017 me çmim 16.9 lekë dhe në korrik të vitit 2018 rezulton se ky 

medikament është gjendje në sasinë 3,130 ampula. Nëpërmjet faturës nr.1 datë 24.07.2018 janë 

bërë hyrje në magazinën e medikamenteve 1,000 ampula Prulan me çmim 20 lekë. Nëse do të 

ndiqej parimi FIFO ose FEFO, fillimisht duhet të shpërndaheshin 3,130 ampulat e hyra në vitin 

2017 dhe pas ezaurimit të kësaj sasie duhet të shpërndaheshin më pas 1,000 ampulat e hyra në 

vitin 2018. Por nga shpërndarja këtij medikamenti, rezulton se në muajin prill 2019 në magazinë 

kishte gjendje 2,330 ampula Prulan me çmim 16.9 të hyra në vitin 2017. Kjo do të thotë se nga 

korriku 2018 deri në prill 2019 janë shpërndarë fillimisht 1,000 ampulat e hyra në vitin 2018 dhe 

më pas edhe 800 ampula të hyra në vitin 2017. Nga sa më sipër, konstatohet se medikamentet nuk 

qarkullojnë sipas parimit FIFO (kush hyn i pari del i pari). Mos përdorimi i kësaj metode për 

qarkullimin e medikamenteve sjell keqmenaxhim të medikamenteve të blera me fonde publike, 

dhe në këtë rast vlera 25,012 lekë e medikamentit Prulan të skaduar është dëm ekonomik, pasi ky 

medikament ka skaduar si pasojë e mosaplikimit të metodës FIFO, nga Sektori Shëndetësor në 

DPB. 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 90 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

16.1 Rekomandim: Me qëllim menaxhimin sa më të mirë të skadencave të barnave, që përkthehet 

në menaxhim sa më të mirë të fondeve buxhetore të shpenzuara për to, Sektori i Shëndetësisë në 

DPB të marrë masa për të njoftuar IEVP-të dhe QSB-në që në cdo rast të zbatojnë parimin 

FEFO/FIFO lidhur me qarkullimin e gjithe medikamenteve. Në të gjitha rastet kur do të 

konstatohen se është vepruar ndryshe, vlerat e barnave të skaduara si pasojë e kësaj, do të 

kërkohen të arkëtohen në buxhetin e shtetit, direkt nga personat përgjgjës për menaxhimin e këtij 

procesi.  

Lidhur me sa më sipër, Sektori i Shëndetësisë të kryejë në mënyrë peiodike kontrolle mbi zbatimin 

e këtij parimi.  

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

17. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i medikamente të skaduara në 22 IEVP-të dhe Qendrën 

Spitalore të Burgjeve (QSB) gjatë vitit 2020, u konstatua se vlera e medikamenteve të skaduara 
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është 1,863,910 lekë. Nëse shihet data e hyrjes së këtyre medikamenteve në IEVP, rezulton se 

pothuajse të gjitha kanë hyrë në vitin 2019. Nga kjo rezulton se 10% e vlerës furnizimit me 

medikamente nga kontrata e vitit 2019, ka skaduar po në atë vit. Kjo vjen së pari nga pranimi i 

medikamenteve në kundërshtim me kushtet e kontratës përsa i përket afatit të skadencës, ku në 

specifikimet teknike të kontratës përcaktohet se “medikamentet duhet të kenë afat skadence jo më 

pak se 1.5 vite nga momenti i pranimit në magazinën e DPB” dhe së dyti nga një proces 

planifikimi i pabazuar në nevoja konkrete.  

Nga shqyrtimi i listës me medikamente të skaduara në të gjitha IEVP-të, konstatohet se pothuajse 

në të gjitha IEVP-të, kanë skaduar medikamente në atë sasi që janë bërë hyrje, duke mos u 

përdorur asnjëhere, çfarë tregon se blerjet e këtyre medikamenteve janë të pambështetura në 

planifikime që burojnë nga nevoja konkrete.  

Konkretisht, rezultoi se: 

- Në IEVP-në Berat, të tre medikamentet e skaduara gjatë vitit 2020 kanë skaduar në po atë sasi që 

janë bërë hyrje gjatë vitit 2018 dhe 2019.  

- Në IEVP-në Mine Peza, nga 25 medikamente të skaduara, 7 prej tyre kanë skaduar në atë sasi që 

janë kërkuar.  

- Në IEVP-në Tepelenë, nga 18 medikamente të skaduara, 7 prej tyre kanë skaduar në atë sasi që 

janë kërkuar.  

Përveç kësaj, konstatohet se dhe pjesa tjetër e medikamenteve të skaduara (77 medikamente në 

Qendrën Spitalore të Burgjeve dhe 181 medikamente në IEVP) është përdorur në sasi të vogël 

nëse bëjmë krahasimin mes sasisë së hyrë dhe sasisë së skaduar. 

- Konstatohet se gjatë vitit 2019, janë riblerë disa medikamente të cilat edhe pse të papërdorura 

dhe si pasojë të skaduara gjatë po këtij viti, porosia për të to ka ardhur në rritje. Konkretisht, 

medikamenti Buscolaminë ampulë, në vitin 2018 rezultoi të jetë blerë në sasinë 6,400 copë dhe 

nga këto, në vitin 2019 skaduar 3,620 copë, ose rreth 57% e sasisë së blerë. Konstatohet se në vitin 

2019, ky medikament është blerë në sasinë 7,000 copë, pra më shumë se një vit më parë, edhe pse 

më shumë se gjysma e sasisë së blerë skadoi, duke vënë në dyshim nevojat reale për këtë artikull.  

Po ashtu, edhe nga sasia prej 7,000 copësh të blera në vitin 2019, skaduan 1,770 copë në vitin 

2020. Kjo tregon mos planifikim të drejtë sipas nevojave për medikamente në vitin 2019 dhe 

përdorim të fondeve pa efiçencë dhe efektivitet në kundërshtim me kërkesat e ligjit Nr.10 296, 

datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 

-Në vijim konstatuam gjithashtu se, IEVP-të nuk raportojnë në sektorin e shëndetësisë në DPB 

çdo muaj lidhur me konsumin mujor, gjendjen dhe afatet e skadencave, duke mos zbatuar në këtë 

mënyrë urdhrin e Drejtori i Përgjithshëmt. 

Sa më sipër, tregon se IEVP-të nuk bëjnë planifikim sipas nevojave reale për medikamente, duke 

ekspozuar vazhdimisht institucionit përballë riskut të shpërdorimit të fondet publike. Për sa më 

sipër konkludojmë se, vlera prej 1,863,910 lekë, e medikamenteve të skaduara është dëm 

ekonomik. 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 91-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

17.1 Rekomandim: Në të gjitha rastet e ngjashmet për blerje medikamentesh, në mënyrë që risqet 

të mbahen brenda kufijve të pranueshëm, në vijim: 

-Të tregohet kujdes nga njësitë shpenzuese, në planifikimin e nevojave duke argumentuar rast pas 

rasti limitet e propozuara;  

- Sektori i Shëndetësisë në DPB të ndjekë me kujdes dhe monitorojë periodikisht aktivitetin e 

IEVP-ve dhe Qendrës Spitalore të Burgjeve (QSB) në lidhje me medikamentet e konsumuara, ato 

gjendje, afër skadencës dhe të skaduara dhe të njoftojë menjëherë Drejtori i Përgjithshëmn e 

institucionit në rastet kur nuk dërgohet informacioni i kërkuar. 

-  Drejtori i Përgjithshëm i institucionit të marrë masa ndaj personave përgjegjës të sektorit 

shëndetësor në IEVP dhe QSB të cilët nuk kanë zbatuar urdhrin për raportimet mujore Sektorin e 
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Shëndetësisë në DPB lidhur lidhur me konsumin mujor, gjendjen dhe afatet e skadencave te 

medikamenteve. 

- Drejtori i Përgjithshëm i institucionit të ketë në vëmendje planifikimin e auditimeve tematike apo 

inspektimeve në IEVP dhe QSB, lidhur me menaxhimin e medikamenteve. 

Menjeherë dhe në vazhdim 

 

 

18.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i funksionimit të strukturës dhe organikës së administratës në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe në njësitë e varësisë në IEVP, u konstatua se: 

-Punonjësit e adminstratës së DPB rekrutohen në bazë të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” 

i ndryshuar. Aktualisht DPB operon me dy struktura, në bazë të dy Urdhrave të Kryeministrit nr. 

49 datë 16.04.2015 “Për miratimin e Strukturës e të Organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të 

Burgjeve dhe sistemit të institucioneve në varësi të saj” dhe nr.58 datë 24.04.2017 “Për miratimin 

e Strukturës e të Organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe sistemit të institucioneve 

në varësi të saj”. Urdhri i Kryeministrit nr. 49 datë 16.04.2015 rezulton të mos jetë shfuqizuar dhe 

për pasojë të dy aktet janë në fuqi njëkohësisht. Ky ngërç, për stafin e punonjësve me status të 

nënpunësit civil të DPB, ende nuk ka marrë zgjidhje juridike nga strukturat shtetërore përkatëse të 

Ministrisë së Drejtësisë (MD) dhe të  Departamentit të Administratës Publike (DAP), për shkak të 

moskoordinimit midis tyre.  

- Nga hyrja në fuqi të Urdhrit të Kryeministrit nr.58 datë 24.04.2017, për këtë çështje DPB, ka 

dërguar vetëm një shkresë nr. 2294 datë 27.02.2020, drejtuar DAP-it, për dijeni MD-së, mbi 

situatën e krijuar nga moszbatimi i Urdhrave të mësipërme të Kryeministrit, duke vënë në dukje 

problematikën për strukturën  si dhe duke kërkuar zgjidhje.   

- Për periudhën objekt auditimi në institucion u konstatua se, deri në datë 30.12.2020 numri 

punonjësve është 4336, dmth 220 punonjës më pak, kundrejt 4556 punonjësve të strukturës 

organizative miratuar me Urdhrin e Kryeministrit nr.58 datë 24.04.2017“Për miratimin e 

Strukturës e të Organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe sistemit të institucioneve 

në varësi të saj” (administrata e DPB me 196 punonjës dhe sistemi i institucioneve në varësi të 

DPB me 4360 punonjës). 

Kështu, mosplotësimi i vakancave të vendeve të punës për 220 pozicione, në nivele civile, në 

nivele drejtuese dhe inspektorë të policisë pranë IEVP-ve, janë për shkak të mospërshtatshmërisë 

së punonjësve të ardhur nga Policia e Shtetit në sistemin e burgjeve, të vendit të punës larg 

vendbanimit,  të verifikimit të gjendjes gjyqësore me probleme,  të kriterit të moshës, të kriterit të 

testimit fizik, ose të masave disiplinore të mëparshme.  

-Si pasojë e kësaj situate kaotike në lidhje me emërimet e administratës së DPB, për periudhën e 

auditimit, me qëllim plotësimin e vendeve vakante në strukturën e miratuar, nga ana e Drejtorit të 

Përgjithshëm të DPB, janë miratuar 4 urdhra për administratën qëndrore, konkretisht (nr. 3353; 

nr.7627; nr.4293 dhe nr.1797) duke komanduar në nivele drejtuese pa afat kohor deri në një 

vendim të dytë. Për këto emërime konstatuam se, është tejkaluar periudha gjashtëmujore e 

komandimit të nënpunësit civil në një pozicion tjetër, në kundërshtim me VKM nr. 125, datë 

17.2.2016 “Për transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve civilë” neni 48, 

transferimi i përkohshëm, “Nëpunësi civil mund të transferohet, përkohësisht, në një pozicion 

tjetër të shërbimit civil, të së njëjtës kategori, për këto arsye dhe kohëzgjatje:a) në interes të 

institucionit, deri në 6 muaj gjatë 2 viteve.”  

Përvec pozicioneve drejtuese, gjatë vitit 2019, nga Drejtori i Përgjithshëm janë miratuar urdhra 

komandimesh në detyrë për 194 punonjës të kategorive të ndryshme si në DPB ashtu edhe në 

institucionet e varësisë, nga këto për 56 punonjës me afat kohor komandimi brenda një periudhe 

më pak se 6-mujore. Pjesa tjetër e urdhrave (për 138 punonjës) janë komandime pa afat kohor të 

punonjësve të policisë së burgjeve deri në një urdhër të dytë.  
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(Trajtuar më hollësisht në faqe 69-70 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

 

18.1 Rekomandim: DPB, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, Departamentin e 

Administratës Publike, të marrin masa të menjëhershme për rishikimin e strukturës së institucionit 

si dhe të ndiqen të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për të bërë finalizimin e një 

strukture të vetme dhe funksionale për të gjitha nivelet e kategorive të punonjësve, me qëllim 

forcimin e kapaciteteve të burimeve njërëzore që shërbejnë në këtë institucion. 

Menjëherë  

 

18.2 Rekomandim: Ministria e Drejtësisë, si institucion epror, të marrë masa për ngritjen e një 

grupi pune për të analizuar shkaqet që kanë çuar Titullarin e këtij institucioni në kryerjen e 

emërimeve të përkohshme, përtej afateve të parashikuara, me qëllim nxjerrjen e përgjegjësinë si 

dhe garantimin për fillimin dhe finalizimin me sukses të procedurave të rekrutimit, për plotësimin 

e strukturave të DPB-së me personel të përhershëm dhe jo të përkohshëm sikundër është vepruar 

deri tani. 

Menjëherë  

 

19.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, organizimi dhe veprimtaria administrative e DPB 

mbështeten në Rregulloren e Brendshme të vitit 2006, e cila nuk është përditësuar pas 

ndryshimeve strukturore që ka pësuar institucioni në vite, si dhe nuk përmban përshkrimet e punës 

konform ndryshimeve të reja strukturore. Gjithashtu kjo rregullore nuk reflekton ndryshimet që 

dikton Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar. 

DPB ka ngritur një grup pune, me Urdhrin Nr.2195, datë 03.03.2019, për rishikimin e draft-

rregulloreve të brendshme dhe manualet e proçedurave administrative për DPB dhe IEVP në 

varësi për pasqyrimin e ndryshimeve strukturore në rregullore, por deri në përfundim të auditimit 

nuk rezulton të jetë miratuar nga institucioni, kjo në kundërshtim me nenin 29 pika 2 të ligjit nr. 

90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”. 

-Gjithashtu, pjesa më e madhe punonjësve të administratës në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Burgjeve, marrëdhëniet e punës rregullohen në përputhje me ligjin 152/2013 “Për nëpunësin 

civil”, ndërsa gjatë vitit 2019 dhe 2020 janë rekrutuar punonjës, marrëdhëniet e punës të të cilëve, 

rregullohen sipas dispozitave të ligjit nr.7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së 

Shqipërisë” i ndryshuar. Punonjësit publik, pa statusin e nëpunësit civil janë më vunerabël dhe më 

të dobët se nëpunësit që përfshihen në shërbimin civil, për shkak të nivelit më të ulët të sigurisë së 

vazhdimësisë së marrëdhënieve të punës. Pra, nisur nga detyrat dhe përgjegjësitë që i janë 

ngarkuar Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe punonjësve të saj, marrëdhëniet e punës të 

stafit të DPB duhet të rregullohen, vetëm në në bazë të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i cili 

ndër të tjera garanton, qëndrueshmërinë në detyrë të nëpunësit civil, vazhdimësinë profesionale, si 

dhe rekrutimin e punonjësve bazuar në meritë dhe integritet moral.  

(Trajtuar më hollësisht në faqe 71-73 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

19.1 Rekomandim: DPB, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, të marrin masa të 

menjëhershme për rishikimin dhe përditësimin e Rregullores së brendshme të organizimit dhe 

funksionimit të DBP, duke e plotësuar dhe harmonizuar me kuadrin ligjor në fushën e menaxhimit 

financiar dhe kontrollit të brendshëm si dhe të ndiqen të gjitha procedurat administrative dhe 

ligjore për të bërë ndryshimin e statusit të punonjësve, nga punonjës që marrëdhëniet e punës u 

rregullohen me dispozitat e Kodit të  Punës, në  punonjës që marrëdhëniet e punës u rregullohen 

me Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”. 

Menjëherë  
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20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare të Aparatit të DPB, u konstatua se: 

20.1. Gjetje nga auditimi: Për regjistrimet kontabël, DBP përdor programin “Microsoft Excel”, 

program i cili duke mos penguar mundësinë e ndryshimit të veprimeve kontabël të periudhave të 

mëparshme, mbart risk të shtuar operacional. Veprim ky në kundërshtim me Ligjin nr. 25/2018 

“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 3, pika 15.  

(Trajtuar më hollësisht në faqe 112-125, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

20.1 Rekomandimi: Nga Drejtori i Përgjithshëm i DBP dhe Sektori i Financës, të merren masa për 

përshtatjen e programit kompjuterik të përdorur për regjistrimet kontabël, me kërkesat e Ligjit nr. 

25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, si dhe nevojat e institucionit. 

Brenda vitit 2021 

 

20.2. Gjetje nga auditimi: Në PF të vitit ushtrimor 2019 është paraqitur ish-ndërtesa e DPB në 

llogarinë “212 Ndërtesa e Konstruksione” me vlerë 303,020,916 lekë, ndërtesë për të cilën edhe 

pse pranohet nga vetë institucioni (si në shkresat drejtuar Ministrisë së Drejtësisë dhe në relacionin 

e PF së vitit 2019) që një godinë e tillë nuk është në pronësi apo administrim të DPB, fakt i 

evidentuar dhe nga auditimi i mëparshëm i KLSH-së, sërish është paraqitur në PF e vitit 2019, në 

kundërshtim me ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, nenet 6, 7 dhe 15.  

(Trajtuar më hollësisht faqe 112-125, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

20.2 Rekomandimi: Nga Drejtori i Përgjithshëm i DBP dhe Sektori i Financës, në bashkëpunim 

me Ministrinë e Drejtësisë, të merren masa për saktësimin e statusit të ish ndërtesës së DPB, me 

qëllim paraqitjen e saktë të gjendjes së aktivit në pasqyrat financiare të institucionit. 

Brenda vitit 2021 

 

21. Gjetje nga auditimi: Në PF të vitit ushtrimor 2019, është paraqitur llogaria “213 Rrugë, rrjet, 

vepra ujore” me vlerë 6,753,717 lekë, e cila përbën një vlerë të mbartur nga viti 2005 pa analizë, 

për të cilën DPB nuk ka informacion mbi natyrën dhe origjinën e kësaj vlere, në kundërshtim me 

ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 7. 

-Në PF është paraqitur llogaria “202 Studime dhe kërkime” në vlerën 79,414,806 lekë, në të cilën 

përfshihet Studim-Projektim për IEVP “Jordan Misja” në vlerën 16,819,200 lekë dhe vlera 

28,705,606 lekë, e cila është e mbartur nga viti 2005, DPB nuk disponon informacion dhe 

dokumentacion mbi natyrën dhe origjinën e kësaj vlere. Paraqitja e vlerave 16,819,200 lekë që i 

përket Studim-Projektim për IEVP “Jordan Misja”, institucion i cili harton pasqyra financiare 

individuale dhe 28,705,606 lekë për të cilën DBP nuk ka informacion mbi natyrën dhe origjinën e 

këtyre vlerave, është kryer në kundërshtim me ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, neni 7.  

(Trajtuar më hollësisht faqe 112-125, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

21.1 Rekomandimi: Nga Drejtori i Përgjithshëm i DBP dhe Sektori i Financës, në bashkëpunim 

me Ministrinë e Drejtësisë, të merren masa për transferimin e vlerës 16,819,200 lekë, për IEVP 

“Jordan Misja”, me qëllim paraqitjen e saktë të gjendjes së aktivit në pasqyrat financiare të 

institucionit. 

Brenda vitit 2021 

21.2 Rekomandimi: Nga Drejtori i Përgjithshëm i DBP dhe Sektori i Financës, të merren masa që 

ti kushtohet një vëmendje e posaçme procesit të hartimit të pasqyrave financiare me qëllim 

paraqitjen e saktë të zërave të bilancit në pasqyrat financiare të institucionit, për të cilat DPB nuk 

dispononte informacion dhe dokumentacion mbi natyrën dhe origjinën e tyre. 

Në vijimësi 
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22. Gjetje nga auditimi: Llogaria “218 Inventar Ekonomik” e paraqitur në PF të vitit ushtrimor 

2019 me vlerë 25,516,055 lekë, konstatohet se ndryshon me 6,272,140 lekë nga vlera e rezultuar 

në përfundim të procesit të inventarizimit, e cila është në vlerën 19,243,915 lekë, në kundërshtim 

me ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 15.  

(Trajtuar më hollësisht, faqe 112-125, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

22.1Rekomandimi: Nga Drejtori i Përgjithshëm i DBP dhe Sektori i Financës, të merren masa që 

t’i kushtohet një vëmendje e posaçme procesit të inventarizimit nga komisionet përkatëse, me 

qëllim paraqitjen e saktë të gjendjes së inventarit në pasqyrat financiare të institucionit. 

Në vijimësi 

 

23. Gjetje nga auditimi: Në PF të vitit ushtrimor 2019, konstatohet se për zërin “Vendimet 

gjyqësore 2019”, detyrimi më 31.12.2019 është 0 (zero) lekë. Por nga auditimi i veprimeve të 

Thesarit për DPB për periudhën 01.01.2020-31.08.2020, konstatohet se në 27 raste janë paguar 

detyrime për vendime gjyqësore të para datës 31.12.2019, në vlerën 19,161,328 lekë dhe mbeten 

për tu paguar detyrime në vlerën 1,007,009 lekë, detyrime të cilat nuk janë pasqyruar në PF të vitit 

2019. Nga Drejtoria e Çështjeve Shoqërore, Shëndetësore, Ligjore dhe Trajnimeve, me marrjen e 

formës së prerë të vendimeve gjyqësore, nuk janë dorëzuar një kopje e këtyre vendimeve në zyrën 

e financës, çka ka shkaktuar mos paraqitjen në PF të vitit ushtrimor 2019, të detyrimeve me vlerë 

20,168,337 lekë, në kundërshtim me ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, nenet 6 dhe 15, si dhe me Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 8, 

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

vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, pika 34 dhe Aneksi 1 “Analiza e detajuar e 

klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik”.  

(Trajtuar më hollësisht faqe 112-125, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

23.1 Rekomandimi: Sektori i Financës të bashkëpunojë me Drejtorinë e Çështjeve Shoqërore, 

Shëndetësore, Ligjore dhe Trajnimet, duke i kërkuar kësaj strukture informacione zyrtare 

periodike mbi vendimet gjyqësore të formës së prerë me qëllim marrjen e masave përpara hartimit 

të pasqyrave financiare, për të kryer rakordimet dhe koordinimet përkatëse, duke pasqyruar saktë 

në pasqyrat financiare të institucionit të detyrimeve për të cilat është marrë vendimi i formës së 

prerë nga gjykata. 

Në vijimësi 

 

24. Gjetje nga auditimi: Pasqyrat Financiare të vitit ushtrimor 2019, nuk janë nënshkruar nga 

Drejtori i Përgjithshëm i DPB z. A, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të DPB, në kundërshtim me 

ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 23, pika 3. 

-Nga auditimi i transaksioneve të thesarit për periudhën 01.01.2020-31.08.2020, si dhe krahasimi i 

këtyre veprimeve me PF të DPB (Llogaritë e pagueshme), u konstatua se për 7 raste në vlerën 

60,113,270 lekë, janë likuiduar detyrime që i përkasin vitit 2019, detyrime të cilat nuk janë 

pasqyruar në PF të vitit ushtrimor 2019. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 

25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, nenet 6 dhe 15, si dhe me Udhëzimin e 

Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, 

Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik”. 

-Në PF është paraqitur llogaria “468 Debitorë të ndryshëm” më vlerë 28,913,525 lekë, e cila 

përbëhet nga një listë prej 56 debitorësh, për të cilën u konstatua se: 

Për 2 debitorë me vlerë totale 200,000 lekë, procesi gjyqësor ka përfunduar në favor të DPB në 

vitin 2007, por nuk janë marrë masa për arkëtimin e kësaj vlere; 

Për 2 debitorë me vlerë totale 1,848,100 lekë, padia e DPB është rrëzuar nga gjykata qysh në vitin 
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2009, e për pasojë këto detyrime nuk duhen pasqyruar në PF; 

Për 45 debitorë me vlerë totale 21,704,165 lekë, i përkasin një periudhe të para vitit 2009. 

Në kushtet kur për këto detyrime, veprimi i fundit konstatohet të jetë bërë para 12 vitesh ose nuk 

janë bërë veprime për ti mbledhur ato, këto detyrime mund të jenë parashkruar sipas nenit 203 të 

Kodit të Punës ose Kreut IV “Parashkrimi i padisë dhe dekadenca e të drejtave” të Kodit Civil, por 

nga DPB janë paraqitur sërish pa komente në PF e vitit 2019. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me Ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, nenet 6, 7 dhe 15.  

(Trajtuar më hollësisht faqe 112-125, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

24.1 Rekomandimi: Nga Drejtori i Përgjithshëm i DBP, Sektori i Financës të merren masa që 

përpara hartimit të pasqyrave financiare të vitit ushtrimor 2020, të kryhen verifikimet përkatëse 

për saktësimin e statusit ligjor të 45 debitorëve me vlerë totale 21,704,165 lekë, për të cilat 

veprimi i fundit konstatohet të jetë bërë para 12 vitesh ose nuk janë bërë veprime për ti arkëtuar 

këto detyrime, me qëllim paraqitjen e saktë të gjendjes së aktivit në pasqyrat financiare të 

institucionit. Për sa më sipër të bashkëpunohet ngushtë me Drejtorinë e Çështjeve Shoqërore, 

Shëndetësore, Ligjore dhe Trajnimet për marrjen e informacionit përkatës brenda afateve të 

parashikuara. 

Brenda vitit 2021 

 

24.2 Rekomandimi: Nga Drejtori i Përgjithshëm i DBP, Sektori i Financës dhe Drejtoria e 

Çështjeve Shoqërore, Shëndetësore, Ligjore dhe Trajnimet, të kërkohet në mënyrë ligjore duke 

ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i vlerës 200,000 lekë, nga 2 debitorët procesi 

gjyqësor ka përfunduar në favor të DPB në vitin 2007, por që nuk janë marrë masa për arkëtimin e 

kësaj vlere. 

Menjëherë 

 

24.3Rekomandimi: Nga Drejtori i Përgjithshëm i DBP dhe Sektori i Financës, të merren masa për 

fshirjen nga pasqyrat financiare për 2 debitorët me vlerë 1,848,100 lekë, për të cilët padia e DPB 

është rrëzuar nga gjykata në vitin 2009, me qëllim paraqitjen e saktë të gjendjes së aktivit në 

pasqyrat financiare të institucionit. 

Brenda vitit 2021 

 

24.4 Rekomandimi: Nga Drejtori i Përgjithshëm i DBP dhe Sektori i Financës, në bashkëpunim 

me të gjitha strukturat e DPB, të merren masa që përpara hartimit të pasqyrave financiare, të 

kryhen rakordimet dhe koordinimet përkatëse, me qëllim pasqyrimin e saktë në pasqyrat 

financiare të institucionit të faturave të cilat mund të jenë në proces marrjeje në dorëzim. 

Në vijimësi 

 

25.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se DPB nuk ka paraqitur programe specifike për 

trajnimin e punonjësve të administratës dhe gjithashtu punonjësit nuk janë trajnuar mbi 

menaxhimin e riskut element ky shumë i rëndësishëm në veprimtarinë e një institucioni. 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 182-186 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit) 

 

25.1Rekomandim: DPB duhet të marrë masa për hartimin e programeve specifike të trajnimeve 

veçanërisht trajnime në fushën e përdorimit të metodikës së pranuar në identifikimin, analizën dhe 

menaxhimin e riskut. 

 

 Në vijimësi 

 

26.Gjetje nga auditimi: Në Institucionin e DPB rezultoi se, sektori i auditimit është një strukturë jo 



 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Drejtorinë e Përgjithshme 

të Burgjeve 
 

216 

 

e plotë me burime njerëzore dhe si rrjedhojë numri i auditimeve është ulur, duke mos plotësuar me 

auditim të gjitha subjektet dhe drejtoritë me risk. Gjithashtu u evidentua se auditimi realizohet me 

një grup prej dy vetash. Ky grup në mënyrë të vazhdueshme përbëhet nga përgjegjës sektori të 

auditimit dhe dy auditues. Pozicioni i përgjegjësit të sektorit, bie në kundërshtim me detyrën e tij 

funksionale pasi duhet të bëjë rishikimin e cilësisë së auditimit dhe të mos marrë pjesë në 

angazhime të auditimit, pasi ky proces duhet bërë në mënyrë sa më objektive dhe transparente. 

-U konstatua se ka munguar kryerja nga njësia e Auditit të Brendshëm (NJAB) e një analize të 

thelluar të sistemeve të kontrollit të brendshëm, për periudhën 2019 – 2020. Nga dosjet e 

shqyrtuara rezultoi se, njësia e auditimit të brendshëm në DPB nuk është thelluar në analizën e 

riskut duke mos identifikuar aktivitetet me risk të lartë. 

- Nga auditimi rezultoi se, NJAB në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve për periudhën objekt 

auditimit ka ndryshuar qëllimin e veprimtarisë së saj, duke privilegjuar kryerjen e angazhimeve të 

këshillimit të iniciuara nga Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve kundrejt auditimeve të kombinuara 

të plota, në kundrshtim me parimin e pavarësisë së auditimit të brendshëm. 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 186-192 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit) 

 

26.1 Rekomandim: Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve duhet të marrë masat e menjëhershme për 

plotësimin e vendeve vakante në sektorin e auditimit si dhe të shqyrtohet mundësia e rritjes së 

numrit të audituesve në DPB, me qëllim mbulimin e të gjitha fushave me risk dhe rritjen e 

frekuencës së angazhimeve të auditimit dhe mbulimit sa më të madh me auditim.  

-Njësia e Auditimit të Brendshëm duhet të marrë masa për hartimin e planeve vjetore të auditimit 

vetëm në bazë të analizës së riskut dhe jo ndryshe, me qëllim auditimin e njësive të evidentuara si 

zona me risk më të lartë parregullsish dhe problematikash. 

 

 Në vazhdimësi 

C. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

 

1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi me zgjedhje i praktikave të urdhër shpenzimeve të dietave, u 

konstatuan disa mangësi në dokumentacionin justifikues që shoqëron këto praktika, konkretisht: 

-Në pjesën më të madhe të tyre mungon autorizimi për lëvizje, nga Drejtori i Përgjithshëm i 

njësisë si dhe praktika nuk mbahen në një format të përshtatshëm. Nga shqyrtimi i dokumentave 

vërtetues të dietave të Znj. V,  Z. A dhe Z. G, u konstatua se: 

Urdhër shërbimi nuk mbahet dhe plotësohet në formatin e duhur; 

Dokumentat nuk janë të mbajtura dhe paraqitura në një rend kronologjik; 

Znj. V dhe Z. A, për lëvizjet e kryera nga data 05.05.2020-22.05.2020 në IEVP dhe të paraqitura 

në urdhër shërbim, i kanë të paautorizuara nga Drejtori i Përgjithshëm; 

Znj. V ka sjellë faturën e TVSH-së për 3 netë qëndrimi në Korçë, e cila daton 1 muaj pas kryerjes 

së shërbimit. Kjo tregon që fatura është fiktive dhe nuk vërteton kryerjen e shërbimit të Znj. V për 

qëllime pune në datën e lëshur, duke sjellë dëm ekonomik në vlerën 9,000 lekë. 

Lëvizjet e paraqitura në urdhër-shërbim të Z. A nuk korrespondojnë me kërkesat e bëra prej tij për 

miratim lëvizje. 

Për itenerarin e lëvizjeve Korçë-Tiranë-Korçë, Z. G nuk i korrespondon data e kthimit nga Korça 

me datën e lëshimit të faturës së TVSH-së. Përveç kësaj, nëse bëjmë llogaritjen e netëve të 

qëndrimit, sipas urdhër-shërbimit rezulton se Z. G ka qëndruar në Korçë 21 netë, dhe jo 23 netë, 

siç është paraqitur në faturën e TVSH-së. Vlera prej 4,000 lekë e përfituar për 2 netë qëndrimi më 

shumë është dëm ekonomik. 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 85-87 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit) 

 

1.1 Rekomandim: Me qëllim mire menaxhimin e fondeve publike, në përmbushje gjithashtu të 

misionit dhe objektivave të njësisë publike:  
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-Drejtori i Përgjithshëm  i DPB-së të marrë masa për miratimin e akteve të brendshme 

administrative, ku të përcaktohet në mënyrë të detajuar e gjithë procedura që duhet të ndiqet për 

përfitimin e dietave, qoftë për plotësinë e dokumentacionit, formatin e tij, afatet e dorëzimit etj. 

-Nëpunësi Zbatues i DPB-së duhet të kontrollojë rregullshmërinë dhe plotësinë e dokumentacionit 

përpara se t’i pranojë dhe në asnjë rast të mos kryejë pagesën nëse dokumentacioni nuk është i 

plotë në përputhje me kërkesat ligjore. 

-Drejtori i Përgjithshëm i BDP-së dhe Drejtoria e Financave të marrin masa për arkëtimin e vlerës 

prej 13,000 lekësh të konstatuar si dëm ekonomik. 

Menjëherë 

 

2. Gjetje nga auditimi: Një problematikë tjetër e konstatuar në magazinën e medikamenteve, është 

prania e medikamentit Ranitidinë. Ky medikament, sipas njoftimit të bërë nga Agjencia 

Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (AKBPM) në 25.09.2019, nuk duhet të përdoret 

pasi sipas njoftimeve të FDA dhe EMA, përmban elementë kancerogjenë dhe nga AKBPM është 

kërkuar tërheqja e këtij medikamenti nga të gjitha institucioneve shëndetësore. Edhe pse sa më 

sipër, DPB dhe kompania furnitore F, nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim për tërheqjen e këtij 

medikamenti nga tregu. Konstatohet se në fund të vitit 2019, gjendja në magazinë e Ranitidinës 

ishte 6,250 copë, (5600 tableta me çmim 4.65 lekë dhe 1650 ampula me çmim 20 lekë), në vlerë 

totale 62,340 lekë. Ndërkohë, gjendja e skaduar në magazinë në dhjetor 2020 rezulton të jetë 1,100 

copë. Ky medikament kancerogjen jo vetëm që nuk është tërhequr nga tregu nga furnitori, por 

sasia prej 5,150 copë është shpërndarë dhe përdorur në IEVP, duke rrezikuar jetën e të burgosurve. 

Vlera 62,340 lekë është dëm ekonomik, pasi Ranitidina duhet të ishte kthyer te furnitori dhe duhet 

të ishte bërë rimbursimi. 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 95 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit) 

 

2.1 Rekomandim: DPB të marr masa të menjëhershme për ndërprerjen e përdorimit të 

medikamentit Ranitidinë, i cili raportohet nga FDA, EMA dhe më pas edhe AKBPM, të përmbajë 

elementë kancerogjenë.  

Drejtori i Përgjithshëm i BDP-së të ngrejë një grup pune për analizimin e situatës dhe nxjerrjen e 

përgjegjësive me qëllim arkëtimin e  vlerës prej 62,340 lekësh dëm ekonomik. 

Menjëherë 

 

3. Gjetje nga auditimi: Për marrjen në dorëzim të medikamenteve për vitin 2019, Drejtori i 

Përgjithshëm i DPB-së nëpërmjet Urdhrit nr. 3192, datë 08.04.2019 ka ngritur komisionin e 

marrjes në dorëzim i cili përbëhej nga Znj. I (kryetare), Znj. E  (anëtare), Znj. Z (anëtare), Znj. A 

(anëtare) dhe Znj. B (anëtare). Në kontratën 4178/17, datë 29.06.2018 lidhur ndërmjet DPB dhe F, 

me afat 2 vjeçar, në specifikimet teknike të blerjes së medikamenteve përcaktohet se 

medikamentet duhet të kenë afat skadence jo më pak se 1.5 vite nga momenti i pranimit në 

magazinën e DPB. Nga shqyrtimi i medikamenteve të skaduara në vitin 2019 dhe 2020 në depon 

farmaceutike të DPB-së, konstatohet se 4 medikamente për vitin 2019 (2 lloje Buscolamine, 

Prulan, Tetalgam) dhe 9 medikametnte për vitin 2020 (Acid folic, Adrenaline, Buscolamine, 

Durilak, Nacl 0.9%, Haloperidol, Ranitidine, 2 lloje Luminal) janë marrë në dorëzim në 

kundërshtim me kushtet e kontratës, me afat skadence më të vogël se 1.5 vite dhe si rrjedhojë e 

këtij fakti kanë skaduar në depon farmaceutike të DPB-së. Vlera e medikamenteve në shumën 

totale prej 412,903 lekë, shpenzuar në kundërshtim me kushtet e kontratës përsa i përket afatit të 

skadencës, dhe si pasojë skadencës përpara përdorimit, ka shkaktuar dëm ekonomik në buxetin e 

shtetit, konkretisht për vitin 2019 në vlerën 124,690 lekë dhe për vitin 2020 në vlerën 288,213 

lekë.  

Ndërsa vlera e medikamenteve të blera në vitin 2019, të cilat janë marrë në dorëzim në 

kundërshtim me kushtet e kontratës, me afat skadence më të vogël se 1.5 vite, është 2,222,760 
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lekë, e cila rezulton të jetë menaxhuar pa efiçiencë, pa efektivitet dhe pa ekonomicitet, të 

financuara nga Buxheti i Shtetit.  

(Trajtuar më hollësisht në faqe 91-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

3.1 Rekomandim: Nga ana e DPB të merren masa për ndjekjen në rrugë ligjore për arkëtimin e 

dëmit ekonomik në shumën 412,903 lekë, si pasojë e skadencave të ilaceve për arsye të 

keqmenaxhimit të procesit të blerjes së tyre. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi  

 

4.Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i medikamenteve të skaduara në vitin 2019, është analizuar 

rasti i medikamentit Prulan i cili ka sasinë më të madhe të skaduar në mënyrë që të kuptohet 

metoda e përdorur për qarkullimin e tij. Medikamenti Prulan në formatin ampulë ka hyrë në 

magazine në shtator të vitit 2017 me çmim 16.9 lekë dhe në korrik të vitit 2018 rezulton se ky 

medikament është gjendje në sasinë 3,130 ampula. Nëpërmjet faturës nr.1 datë 24.07.2018 janë 

bërë hyrje në magazinën e medikamenteve 1,000 ampula Prulan me çmim 20 lekë. Nëse do të 

ndiqej parimi FIFO ose FEFO, fillimisht duhet të shpërndaheshin 3,130 ampulat e hyra në vitin 

2017 dhe pas ezaurimit të kësaj sasie duhet të shpërndaheshin më pas 1,000 ampulat e hyra në 

vitin 2018. Por nga shpërndarja këtij medikamenti, rezulton se në muajin prill 2019 në magazinë 

kishte gjendje 2,330 ampula Prulan me çmim 16.9 të hyra në vitin 2017. Kjo do të thotë se nga 

korriku 2018 deri në prill 2019 janë shpërndarë fillimisht 1,000 ampulat e hyra në vitin 2018 dhe 

më pas edhe 800 ampula të hyra në vitin 2017. Nga sa më sipër, konstatohet se medikamentet nuk 

qarkullojnë sipas parimit FIFO (kush hyn i pari del i pari). Mos përdorimi i kësaj metode për 

qarkullimin e medikamenteve sjell keqmenaxhim të medikamenteve të blera me fonde publike, 

dhe në këtë rast vlera 25,012 lekë e medikamentit Prulan të skaduar është dëm ekonomik, pasi ky 

medikament ka skaduar si pasojë e mosaplikimit të metodës FIFO, nga Sektori Shëndetësor në 

DPB. 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 90 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit) 

 

4.1 Rekomandim: Drejtori i Përgjithshëm i BDP-së të ngrejë një grup pune për analizimin e 

situatës dhe nxjerrjen e përgjegjësive me qëllim arkëtimin e  vlerës prej 25,012 lekë si dëm 

ekonomik. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i medikamente të skaduara në 22 IEVP-të dhe Qendrën 

Spitalore të Burgjeve (QSB) gjatë vitit 2020, u konstatua se vlera e medikamenteve të skaduara 

është 1,863,910 lekë. Nëse shihet data e hyrjes së këtyre medikamenteve në IEVP, rezulton se 

pothuajse të gjitha kanë hyrë në vitin 2019. Nga kjo rezulton se 10% e vlerës furnizimit me 

medikamente nga kontrata e vitit 2019, ka skaduar po në atë vit. Kjo vjen së pari nga pranimi i 

medikamenteve në kundërshtim me kushtet e kontratës përsa i përket afatit të skadencës, ku në 

specifikimet teknike të kontratës përcaktohet se “medikamentet duhet të kenë afat skadence jo më 

pak se 1.5 vite nga momenti i pranimit në magazinën e DPB” dhe së dyti nga një proces 

planifikimi i pabazuar në nevoja konkrete.  

Nga shqyrtimi i listës me medikamente të skaduara në të gjitha IEVP-të, konstatohet se pothuajse 

në të gjitha IEVP-të, kanë skaduar medikamente në atë sasi që janë bërë hyrje, duke mos u 

përdorur asnjëhere, çfarë tregon se blerjet e këtyre medikamenteve janë të pambështetura në 

planifikime që burojnë nga nevoja konkrete.  

Konkretisht, rezultoi se: 

- Në IEVP-në Berat, të tre medikamentet e skaduara gjatë vitit 2020 kanë skaduar në po atë sasi që 

janë bërë hyrje gjatë vitit 2018 dhe 2019.  
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- Në IEVP-në Mine Peza, nga 25 medikamente të skaduara, 7 prej tyre kanë skaduar në atë sasi që 

janë kërkuar.  

- Në IEVP-në Tepelenë, nga 18 medikamente të skaduara, 7 prej tyre kanë skaduar në atë sasi që 

janë kërkuar.  

Përveç kësaj, konstatohet se dhe pjesa tjetër e medikamenteve të skaduara (77 medikamente në 

Qendrën Spitalore të Burgjeve dhe 181 medikamente në IEVP) është përdorur në sasi të vogël 

nëse bëjmë krahasimin mes sasisë së hyrë dhe sasisë së skaduar. 

- Konstatohet se gjatë vitit 2019, janë riblerë disa medikamente të cilat edhe pse të papërdorura 

dhe si pasojë të skaduara gjatë po këtij viti, porosia për të to ka ardhur në rritje. Konkretisht, 

medikamenti Buscolaminë ampulë, në vitin 2018 rezultoi të jetë blerë në sasinë 6,400 copë dhe 

nga këto, në vitin 2019 skaduar 3,620 copë, ose rreth 57% e sasisë së blerë. Konstatohet se në vitin 

2019, ky medikament është blerë në sasinë 7,000 copë, pra më shumë se një vit më parë, edhe pse 

më shumë se gjysma e sasisë së blerë skadoi, duke vënë në dyshim nevojat reale për këtë artikull.  

Po ashtu, edhe nga sasia prej 7,000 copësh të blera në vitin 2019, skaduan 1,770 copë në vitin 

2020. Kjo tregon mos planifikim të drejtë sipas nevojave për medikamente në vitin 2019 dhe 

përdorim të fondeve pa efiçencë dhe efektivitet në kundërshtim me kërkesat e ligjit Nr.10 296, 

datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 

-Në vijim konstatuam gjithashtu se, IEVP-të nuk raportojnë në sektorin e shëndetësisë në DPB 

çdo muaj lidhur me konsumin mujor, gjendjen dhe afatet e skadencave, duke mos zbatuar në këtë 

mënyrë urdhrin e Drejtori i Përgjithshëmt. 

Sa më sipër, tregon se IEVP-të nuk bëjnë planifikim sipas nevojave reale për medikamente, duke 

ekspozuar vazhdimisht institucionit përballë riskut të shpërdorimit të fondet publike. Për sa më 

sipër konkludojmë se, vlera prej 1,863,910 lekë, e medikamenteve të skaduara është dëm 

ekonomik. 

(Trajtuar më hollësisht në faqen 91-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

5.1 Rekomandim:  

Drejtori i Përgjithshëm i DPB-së të ngrejë një grup pune për analizimin e situatës dhe nxjerrjen e 

përgjegjësive me qëllim arkëtimin e  vlerës prej 1,863,910 lekë si dëm ekonomik. 

. 

Menjeherë dhe në vazhdim 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i urdhër shpenzimeve të dietave u konstatua se Z. G 

përfitonte dieta të përmuajshme që nga shkurti i vitit 2019 pasi që nga kjo periudhë e në vazhdim 

është i komanduar si Drejtor në IEVP Korçë (shkurt 2019-prill 2020) dhe Rrogozhinë (prill 2020-

në vazhdim). Komandimi i Z. G për një periudhë deri më tani 23 muaj, është në kundërshtim me 

ligjin për Policinë e Burgjeve ku përcaktohet se komandimi nuk mund të zgjasë më shumë se 3 

muaj. Për këtë fondet e shpenzuara në shumën 937,500 lekë (duke i njohur vetëm periudhën 3 

mujore), janë dhënë në kundërshtim me kuadrin ligjor në fuqi, duke shkaktuar dëm ekonomik. 

(Trajtuar më hollësisht në faqen 85-87 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

6.1 Rekomandim: Ministria e Drejtësisë, në cilësinë e institucionit epror, të marrë masa për të 

ngritur një grup pune për analizimin e situatës dhe nxjerrjen e përgjegjësive me qëllim arkëtimin e  

vlerës prej 937,500 lekë si dëm ekonomik. 

 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

D. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN DHE MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICENCE DHE 

EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 
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1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi ekzekutimin dhe monitorimin e kontratave përgjatë vitit 

2020, me objekt furnizimin me produkte ushqimore, në bazë të kampioneve të përzgjedhura, në 

IEVP-ve (Burrel, Sarandë, Shkodër dhe Kukës)11, u konstatua, si më poshtë vijon: 

1.1 Në faturat e thjeshta të shoqërimit të lëshuara nga operatori ekonomik fitues, për çdo furnizim 

me produkte ushqimore të freskëta, kanë munguar kritere që lidhen me specifikimin e llojit të 

makinave apo targat e tyre, të cilat janë të ndryshëm nga kriteret e veçanta të kualifikimit në DT, 

mbi bazën e të cilave operatori ekonomik fitues ka tenderuar, duke konstatuar shpërndarje të 

produkteve me mjete motorike jo frigorifer (ATV). 

1.2 Çertifikatat shëndetësore veterinare dhe/ose raport analizat e kryera nga AKU, nuk janë 

paraqitur në emër të operatorit ekonomik fitues, sikundër përcaktohen në kritereve të veçanta të 

kualifikimit në DT, të plotësuara nga fituesi në tender, por janë të paraqitur nga persona fizikë ose 

operatorë ekonomikë të tjerë, të cilët nuk kanë qenë pjesë e procedurës tenderuese. 1.3 Për rastet e 

konstatuara, nuk është paraqitur fatura tatimore e blerjes së mallrave për të verifkuar nëse produkti 

është blerë nga të tretët.  

1.4 Fakti që këto procedura janë tërësisht të centralizuara në DPB si dhe mosvendosja në kontratë 

si detyrim kontraktor, të disa prej elementëve të mësipërm, ka bërë të mundur që komisionet e 

pritjes së mallit në IEVP-të përkatëse, kanë pranuar dërgesat e produkteve ushqimore nga palë të 

treta, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar, neni 75 pika 1, pasi në DT nuk është i lejuar nënkontraktimi. 

Sa më sipër, në DPB rezultuan: (i) kontrolle të dobëta si pasojë e mosngritjes se strukturave të 

dedikuara për monitorimin e kontratave; (ii) mosparashikimi si detyrime kontraktore për OE-të, të 

elementëve, llojin e automjeteve me targa, certifikatat ushqimore, kushtet e transportit me qëllim 

ruajtjen e sigurise ushqimore; (iii) komisionet e IEVP-ve të miratuara në fillim viti buxhetor, kanë 

rrezikuar që, duke mos u informuar në kohë mbi OE-në fitues, si dhe mbi kriteret e veçanta të 

kontratave, të kenë marrë në dorëzim mallra  nga palë të treta, pa verifikuar nëse plotësojnë ose jo 

kriteret e kërkuara (pasi është e pamundur të kryhet mbikëqyrje, në mungesë të elementëve për tu 

mbikëqyrur); (iv)mosplotësimi i urdhër-shpenzimeve me dokumentacion ligjor dhe financiar nga 

IEVP-të, pasi pagesat  për këto produkte të freskëta ushqimore për OE fitues, i kryen DPB, duke 

ekzpozuar institucionin përpara rrezikut të kryerjes së shpenzimeve buxhetore pa efiçiencë, 

ekonomicitet dhe efektivitet të fondeve publike.  

Konkretisht, në referimet e mësipërme në IEVP-ve rezultoi, në Burrel për 2 artikuj ushqimorë 

(mish, qumësht) është paguar nga DPB vlera prej 1,234,615 lekë në mungesë të elemëntëve ; në 

Sarandë për 3 artikuj ushqimorë (mish, bulmet, bukë) është paguar nga DPB vlera prej në vlerën 

prej 242,398 lekë në mungesë të elementëve; në Shkodër për 1 artikull ushqimorë (bulmet) është 

paguar nga DPB vlera prej në vlerën prej 798,000 lekë në mungesë të elemëntëve, në Kukës për 1 

artikull ushqimorë (mish) është paguar nga DPB vlera prej në vlerën prej 74,400 lekë në mungesë 

të elementëve.   

                                                      

11 Në IEVP-Burrel për kontratat për periudhën (maj, qershor dhe korrik). 

1.Kontrata nr.4028/5 prot datë 07.05.2020 “Blerje artikuj ushqimor-mish”. 

2.Amendimi i kontratës nr.158/22 datë 30.04.2020 “Blerje artikuj ushqime të freskëta, bulmet dhe vezë”. 

Në IEVP-Sarandë për kontratat, për periudhën (shtator, tetor). 

1. Kontrata nr.4028/5 prot datë 07.05.2020 “Blerje artikuj ushqimor-mish”. 

2. Kontrata nr.8124/7 datë 18.08.2020 “Blerje bulmet për nevojat emergjente të DPB”. 

3.Kontrata nr.7827/5 datë 05.08.2020 “Blerje bukë për nevojat emergjente të DPB”. 

Në IEVP-Shkodër për kontratat, për periudhën (shtator, tetor). 

1.Kontrata nr.8124/7 prot, datë 18.08.2020 “Blerje bulmet për nevojat emergjente të DPB”. 

Në IEVP-Kukës për kontratën, për periudhën muaji prill. Amendimi i kontratës nr.162/44 datë 28.06.2018 

me afat 2 mujor deri më 30.04.2020 “Blerje artikuj ushqimor-mish”. 
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 Pra në total nga DPB, vlera prej 2,349,413 lekë, është paguar në kundërshtim me ligjin nr.10296, 

datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Udhëzimi nr.30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 35 dhe 36, me ligjin nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik“, i ndryshuar, neni 59, 60, me VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika 1 dhe neni 

77, me Kontratë pika V (Afati i zbatimit) pika 5. 

(Trajtuar më hollësisht në faqe 162-181 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

1.1Rekomandim: Ministria e Drejtësisë si institucioni epror, të marrë  masa për ngritjen e grupit të 

punës, për të analizuar veprimet, shkaqet, arsyet dhe të dalin përgjegjësitë, në lidhje me mungesën 

totale të kontrolleve të brendshme në DPB, sa i takon monitorimit dhe ekzekutimit të kontratave 

me objekt furnizim me produkte ushqimore, me qëllim menaxhimin me efektivitet, ekonomicitet 

dhe eficiencë të fondeve buxhetore, dhe shmangien e risqeve financiare, në disfavor të Buxhetit të 

Shtetit. 

Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, gjatë vitit 2020, Drejtoria e Përgjithshme e 

Burgjeve (DPB) në cilësinë e AK, ka realizuar procedurat “negocim pa shpallje” për nevoja 

emergjente për furnizimet të produkteve ushqimore, për të dënuarit në IEVP, si më poshtë: 

1. Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bulmet” me Urdhër Prokurimi nr.8124 prot datë 

07.08.2020. 

2. Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bukë” me Urdhër Prokurimi nr.7827 prot datë 

30.07.2020. 

3. Procedura me objekt “Blerje artikuj ushqimore-mish” me Urdhër Prokurimi nr.10128 prot datë 

07.10.2020, për të cilat, u konstatua se: 

Në DST, në rubrikën “Kriteret e vecanta të kualifikimit” është kërkuar që operatori ekonomik 

pjesëmarrës, për cdo mjet motorik (ATV) dhe për ambjentin që e përdor për kryerjen e aktivitetit, 

duhet të paraqes akt miratimin higjeno –sanitar (AMHS) të miratuar nga institucionet shtetërore, 

por pa e specifikuar se nga cili institucion duhej të lëshohet ky akt, si dhe nuk është vendosur 

vlefshmëria në kohë e aktit administrativ. 

Nisur nga sa më sipër, KVO-të kanë kualifikuar OE-të, të cilët kanë paraqitur aktet administrative 

AMHS të lëshuara nga Ministria e Shëndetësisë (Inspektorati Shtetëror Shëndetësor) Dega 

Rajonale/Qarku përkatës, referuar ligjit nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektimin sanitar” i 

ndryshuar, neni 12. Aktet janë të lëshuara 3 ose 2 vite përpara, pra jo në koherencë me realizimin e 

procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke humbur seriozitetin e kriterit të higjenës.  

Nga auditimi u konstatua se, ligji i mësipërm ka pësuar ndryshime të vazhdueshme, konkretisht, 

ndryshimi i fundit është me ligjin nr.54/2020 datë 30.04.2020“Për disa ndryshime dhe shtesa në 

ligjin nr.7643 datë 01.12.1992 “Për inspektim sanitar”, duke shfuqizuar neni 12. Për rrjedhojë, 

mbas kësaj date (30.04.2020) KVO nuk duhet të pranonte AMHS, i cili tashmë është i 

panevojshëm dhe i kundraligjshëm, me aktet nënligjore të mësipërme. 

Në këto raste OE-të fitues nuk e kanë plotësuar kriterin e mësipërm dhe shpallja e tyre fitues nga 

KVO-të, është bërë në mospërputhje me VKM nr.914 datë 29.12.2014“Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” i ndryshuar neni 66 dhe me DST për rrjedhojë, vlera prej 75,632,935 lekë pa 

tvsh, përbën shpenzim, pa ekonomicitet, pa eficiencë dhe pa efektivitet të financuara nga fondet 

publike. 

- Ekzistenca e mosplotësimit të elementëve të mësipërm, u konstatua dhe në procedurën e 

mëposhtme me dy Lote: Loti I: Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bulmet dhe 

nënprodukte të tij” me Urdhër Prokurimi nr.13002 prot datë 24.12.2020; dhe Loti II: Procedura me 

objekt “Blerje artikull ushqimor-bukë” me Urdhër Prokurimin nr.13002 prot datë 24.12.2020, 

lidhja e kontratave për të cilat është bërë më datë 07.01.2021.  

KVO-të, kanë vepruar në kundërshtim me VKM nr.914 datë 29.12.2014“Për miratimin e 
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rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar neni 66 dhe me DST, duke shpallur fitues OE, dhe 

duke vënë në diskutim cilësinë e produkteve ushqimor –shtazor për të dënuarit në IEVP, të 

financuara nga fondet buxhetore. Për rrjedhojë vlera e kontratave prej 52,041,839 lekë pa tvsh, 

përbën risqe  të shpenzimeve të fondeve buxhetore pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet.  

(Trajtuar më hollësisht në faqen 131-161 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

2.1Rekomandim: Ministria e Drejtësisë si institucioni epror në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Përgjithshme e Burgjeve, në cilësinë e intitucionit të varësisë, të marrin  masa,  për ngritjen e 

grupit të punës, për të analizuar veprimet, shkaqet, arsyet si dhe për nxjerrjen e përgjegjësive, në 

lidhje me mangësitë e konstatuara në kontratat me objekt furnizim me produkte ushqimore, me 

qëllim menaxhimin me efektivitet, ekonomicitet dhe eficiencë të fondeve buxhetore, dhe 

shmangien e risqeve financiare në disfavor të Buxhetit të Shtetit. 

Menjëherë 

 

3.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Rikonstruksion në 

magazinat Vaqarr” dhe në bazë të Kontratës së Prokurimit nr.2619/7 datë 10.06.2019 lidhur midis 

AK të DPB me operatorin ekonomik fitues “D” shpk, me vlerë prej 4,530,393 lekë me tvsh, me 

grafikë punimesh për 4 muaj u konstatua se: 

Sipas, Kapitulli V (Preventivi me vlerë prej 487,996 lekë pa tvsh) të DT dhe të Kontratës, janë 

përfshirë dhe kryer punime pjesërisht, të cilat konsistojnë në hidroizolimi, me emulsion bitumi dhe 

shtesa karton katrama, në taracën e Godinës së paraburgimit IEVP-Vaqarr. Grupi i audituesve, 

verifikoi në kontrollin fizik më datë 13.01.2021, se Godina e Paraburgimit, është godinë jashtë 

funksionit pasi me Urdhër Transferimi të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve nr.3497/1 datë 

17.04.2019, në këtë godinë nuk ka më të paraburgosur, të cilët janë zhvendosur në ambjentet e 

IEVP “Jordan Misja” që prej muajit prill 2019. Nga verifikimi në objekt rezultoi se, në këtë 

godinë, vuante dënimin alternativ vetëm 1 (një) person.  

Kështu më datë 10.06.2019 DPB ka nënshkruar kontratën për “Kontratë Prokurimi (Punë)” me 

OE, ndonëse vetëm 2 muaj më parë, më datë 17.04.2019, ka dalë urdhri i Drejtorit të Përgjithshëm 

të Burgjeve për daljen e godinës jashtë funksionit dhe tranferimin e të burgosurve në ambjente të 

tjera,  si rrjedhojë vlera prej 487,996 lekë pa tvsh ose 585,595 lekë me tvsh për kryerjen e 

punimeve në taracën e Godinës së paraburgimit IEVP-Vaqarr, përbën fonde buxhetore të 

shpenzuara, pa efektivitet, ekonomicitet dhe eficiencë,  

(Trajtuar më hollësisht në faqen 128-130 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

3.1Rekomandim: Ministria e Drejtësisë si institucioni epror në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Përgjithshme e Burgjeve, të marrin  masa,  për ngritjen e grupit të punës, për të analizuar veprimet 

nga strukturat prokuruese (grupi i hartimit të prevenventivit) shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për 

përdorimin pa efektivitet, pa ekonomicitet dhe pa efiçencë të fondeve buxhetore si dhe DPB në të 

ardhmen planifikojë investime, të cilat të realizohen në përputhje me rrethanat dhe aktivitetin e 

institucionit, me qëllim menaxhimin me efektivitet, ekonomicitet dhe eficiencë të fondeve 

buxhetore, dhe shmangien e risqeve në disfavor të Buxhetit të Shtetit. 

Menjëherë 

 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi shkelje të disiplinës buxhetore sa i takon: 

4.1Për vitin 2019 janë likuiduar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 80 vendime të formës së 

prerë në shumën totale 78,025,998 lekë, ku vlera 6,576,123 lekë është pagesë tarifë përmbarimore 

e cila përbën dëm ekonomik për buxhetin e shtetit, ndërsa vlera 71,449,875 lekë si rezultat i 

ekzekutimit të vendimeve gjyqësore përbën menaxhim jo efektiv i fondeve të buxhetit të shtetit. 

Krahasuar me raportimin e nëntëmujorit të DPB rezultojnë të jenë likuiduar 42 vendime më tepër, 
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të cilat nuk janë raportuar nga DPB në shumën totale prej 38,883,291 lekë, në kundërshtim me 

Strategjinë për Parandalimin dhe Shlyerjen e Detyrimeve të Prapambetura.  

4.2 Për vitin 2020 janë likuiduar nga DPB 30 vendime gjyqësore në shumën totale 20,167,637 

lekë, ku vlera prej 1,020,908 lekë është pagesë e tarifës përmbarimore e cila përbën dëm 

ekonomik për buxhetin e shtetit, ndërsa vlera 19,146,729 lekë si rezultat i ekzekutimit të 

vendimeve gjyqësore përbën menaxhim jo efektiv i fondeve të buxhetit të shtetit. Lidhur me sa më 

sipër grupi i auditimit ka konsultuar me përzgjedhje 4 praktika vendimesh gjyqësore, nga ku ra 

rezultuar se Drejtoria e Çështjeve Shoqërore, Shëndetësore dhe Ligjore pranë DPB nuk ka 

përcjellë në kohën e duhur (momentin kur vendimi merr formë të prerë) vendimet pranë sektorit të 

financës me qëllim pasqyrimin e këtyre detyrimeve në kontabilitet për konstatimin e tyre, duke 

krijuar vonesa në shlyerjen e tyre. 

(Trajtuar më hollësisht në faqen 27 - 68 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

4.1 Rekomandim: Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve të marrë të gjitha masat e nevojshme me 

qëllim pasqyrimin, raportimin, dhe likuidimin në kohë dhe në përputhje me parimin FIFO të 

detyrimeve të prapambetura. Sektori i financës të kërkojë informacione zyrtare periodike nga 

sektori/njësia që mbulon çështjet ligjore në institucion me qëllim pasqyrimin në kontabilitet të 

detyrimeve nga vendimet gjyqësore. Në të gjitha rastet sektorët/njësitë që mbulojnë çështjet 

juridike në DPB, të ndjekin me kujdes proceset gjyqësore dhe të përcjellin informacionin e plotë 

dhe të saktë në njësitë që merren me financë/kontabilitetin, në mënyrë që kjo e fundit të mund të 

provigjionojë fonde për shpenzime të këtij lloji si edhe të njohë dhe kontabilizojë në kohë vlerat 

që lidhen me këto shpenzime/detyrime, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. 

- Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve të marrë masa për ngritjen e grupit të punës, për të 

evidentuar përgjegjësitë përkatëse brenda sektorit të financës, për vonesat e shkaktuara në 

likuidimin e vendimeve gjyqësore.  

 

Në vijimësi 

 

4.2 Rekomandim: Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, sektori përgjegjës për 

financën/kontabilitetin të marrë të gjitha masat e nevojshme me qëllim raportimin e duhur të 

detyrimeve të prapambetura pranë Ministrisë së Drejtësisë nëpërmjet shkresave zyrtare dhe 

formateve përkatës të miratuar, me qëllim gjurminin e saktë të raportimit të tyre. 

Në vijimësi 

 

 

E. MASA DISIPLINORE 

1.  Gjetje nga auditimi:  

-Nga auditimi i zbatimit të Kontratavei me objekt “Blerje artikujve ushqimorë për të dënuarit” si 

dhe  Kontratës 4178/17, datë 29.06.2018 Marrëveshje kuadër për 24 muaj, me objekt “Blerje 

medikamente mjekesore ” lidhur ndërmjet DPB dhe “F” u konstatua thyerje të kontrolleve të 

brendshme si vijon: 

Nga shqyrtimi i medikamente të skaduara në 22 IEVP-të dhe Qendrën Spitalore të Burgjeve 

(QSB) gjatë vitit 2020, vlera  prej 1,863,910 lekë e medikamenteve të skaduara është dëm 

ekonomik duke u paguar në kundërshtim me kundërshtim me ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Udhëzimi nr.30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 35 dhe 36, me VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 77, me Kontratë 

pika V (Afati i zbatimit). 

-Në procedurat me objekt për furnizim produkte ushqimore, u konstatuan mangësi, (i) kontrolle të 

dobëta si pasojë e mosngritjes se strukturave të dedikuara për monitorimin e kontratave; (ii) 
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mosparashikimi si detyrime kontraktore për OE-të, të elementëve, llojin e automjeteve me targa, 

certifikatat ushqimore, kushtet e transportit me qëllim ruajtjen e sigurise ushqimore; (iii) 

komisionet e IEVP-ve të miratuara në fillim viti buxhetor, kanë rrezikuar që, duke mos u 

informuar në kohë mbi OE-në fitues, si dhe mbi kriteret e veçanta të kontratave, të kenë marrë në 

dorëzim mallra  nga palë të treta, pa verifikuar nëse plotësojnë ose jo kriteret e kërkuara (pasi 

është e pamundur të kryhet mbikëqyrje, në mungesë të elementëve për tu mbikëqyrur); 

(iv)mosplotësimi i urdhër-shpenzimeve me dokumentacion ligjor dhe financiar nga IEVP-të, pasi 

pagesat  për OE fitues, i kryen DPB, duke ekzpozuar institucionin përpara rrezikut të kryerjes së 

shpenzimeve buxhetore pa efiçiencë, ekonomicitet dhe efektivitet të fondeve publike, në vlerën 

prej 2,349,413 lekë , duke mos garantuar kontratë të sukseshme deri në ekzekutimin e plotë të saj, 

duke u paguar në kundërshtim me ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” i ndryshuar, Udhëzimi nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik” pika 35 dhe 36, me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik“, i 

ndryshuar, neni 59, 60, me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika 1 dhe neni 77, me Kontratë pika V (Afati i zbatimit) 

pika 5. 

- Gjithashtu, për mosplotësim të kritereve të veçanta nga OE të vendosura në DST, KVO-të  kanë 

shpallur fitues, në kundërshtim me rregullat e prokurimit public për 3 proceduraii tenderuaes, duke 

shkaktuar vlerën prej 75,632,935 lekë pa tvsh, shpenzime, pa ekonomicitet, pa eficiencë dhe pa 

efektivitet të financuara nga fondet publike si dhe në 2 procedura vlerën prej 52,041,839 lekë pa 

tvsh, risk potencial me efekte negative, pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të financuara nga 

fondet publike, në kundërshtim me VKM nr.914 datë 29.12.2014“Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar neni 66 dhe me DST.  

 (Trajtuar më hollësisht në faqe 80-111, 126-181  të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

                                                                                                           

1.1Rekomandimi: Mbështetur në ligjin nr.154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e KLSH” neni 15 pika b, në ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurim publik” i 

ndryshuar, në referim të nenit 58, “Llojet e masave disiplinore”të ligjit nr. 152/2013 "Statusi i 

nëpunësit civil", datë 13.05.2013 i ndryshuar  dhe VKM nr. 115, datë 05.03.2014 "Për përcaktimin 

e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin 

disiplinor në shërbimin civil" dhe ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 i ndryshuar i rekomandojmë 

Ministrit të Drejtësisë si institucion epror, referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e 

prokurimeve dhe menaxhimit financiar si dhe përgjegjësive individuale të evidentuara dhe 

pasqyruar në aktkonstatimet përkatëse dhe pjesës së Raportit Përfundimtar të Auditimit, të 

vlerësojë shkeljet e konstatuara dhe të vendosë marrjen e masave disiplinore “verejte deri në 

largim nga shërbimi civil (për punonjëst që janë pjesë e shërbimit civil) ose largim nga puna (për 

punonjëst që janë punësuar sipas Kodi të Punës), si më poshtë vijon: 

z.A Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve në cilësinë e Titullarit të AK-së. 

zj.A Drejtor i Financës në cilësinë e Nëpunësit zbatues. 

z.A Drejtor Juridik në cilësinë e anëtarit të KVO. 

z.A në cilësinë e anëtarit të KVO. 

zj.A. në cilësinë e anëtarit të KVO. 

z.B në cilësinë e anëtarit të KVO. 

znj. në cilësinë e anëtarit të KVO. 

z.A në cilësinë e anëtarit të KVO. 

znj.I në cilësinë e anëtarit të KVO dhe në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Marrjes në Dorëzim. 

zj.E në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Marrjes në Dorëzim. 

zj.Z në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Marrjes në Dorëzim. 

Zj.D Pergjegjës sektorit të shëndetësisë. 

zj.A në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Marrjes në Dorëzim. 
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zj.B në cilësinë e  anëtarit të Komisionit të Marrjes në Dorëzim. 

z.G në cilësinë e Drejtorit të IEVP Korçë. 

si dhe personat pranë komisioneve të pritjes së mallit në IEVP-të, Kukës, Burrel, Shkodër dhe 

Sarandë. 

 

F. MASA ADMINSTRATIVE 

1.  Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të Kontrataveiii me objekt “Blerje artikujve 

ushqimorë për të dënuarit” si dhe  Kontratës 4178/17, datë 29.06.2018 Marrëveshje kuadër për 24 

muaj, me objekt “Blerje medikamente mjekesore ” lidhur ndërmjet DPB dhe F u konstatua thyerje 

të kontrolleve të brendshme si vijon: 

- Nga shqyrtimi i medikamente të skaduara në 22 IEVP-të dhe Qendrën Spitalore të Burgjeve 

(QSB) gjatë vitit 2020, vlera e medikamenteve të skaduara është 1,863,910 lekë, është menaxhim 

pa efiçencë, efektivitet dhe ekonomicitet i fondeve publike, duke u paguar në kundërshtim me 

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

ndryshuar, Udhëzimi nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik” pika 35 dhe 36, me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, neni 77, me Kontratë pika V (Afati i zbatimit). 

-Në procedurat me objekt për furnizim produkte ushqimore, u konstatuan mangësi, (i) kontrolle të 

dobëta si pasojë e mosngritjes se strukturave të dedikuara për monitorimin e kontratave; (ii) 

mosparashikimi si detyrime kontraktore për OE-të, të elementëve, llojin e automjeteve me targa, 

certifikatat ushqimore, kushtet e transportit me qëllim ruajtjen e sigurise ushqimore; (iii) 

komisionet e IEVP-ve të miratuara në fillim viti buxhetor, kanë rrezikuar që, duke mos u 

informuar në kohë mbi OE-në fitues, si dhe mbi kriteret e veçanta të kontratave, të kenë marrë në 

dorëzim mallra  nga palë të treta, pa verifikuar nëse plotësojnë ose jo kriteret e kërkuara (pasi 

është e pamundur të kryhet mbikëqyrje, në mungesë të elementëve për tu mbikëqyrur); 

(iv)mosplotësimi i urdhër-shpenzimeve me dokumentacion ligjor dhe financiar nga IEVP-të, pasi 

pagesat  për OE fitues, i kryen DPB, duke ekzpozuar institucionin përpara rrezikut të kryerjes së 

shpenzimeve buxhetore pa efiçiencë, ekonomicitet dhe efektivitet të fondeve publike, në vlerën 

prej 2,349,413 lekë , duke mos garantuar kontratë të sukseshme deri në ekzekutimin e plotë të saj, 

duke u paguar në kundërshtim me ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” i ndryshuar, Udhëzimi nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik” pika 35 dhe 36, me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik“, i 

ndryshuar, neni 59, 60, me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, neni 75 pika 1 dhe neni 77, me Kontratë pika V (Afati i zbatimit) 

pika 5. 

- Gjithashtu, për mosplotësim të kritereve të veçanta nga OE të vendosura në DST, KVO-të  kanë 

shpallur fitues, në kundërshtim me rregullat e prokurimit public për 3 proceduraiv tenderuaes, 

duke shkaktuar vlerën prej 75,632,935 lekë pa tvsh, shpenzime, pa ekonomicitet, pa eficiencë dhe 

pa efektivitet të financuara nga fondet publike si dhe në 2 procedura vlerën prej 52,041,839 lekë 

pa tvsh, risk potencial me efekte negative, pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të financuara 

nga fondet publike, në kundërshtim me VKM nr.914 datë 29.12.2014“Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” i ndryshuar neni 66 dhe me DST.  

 (Trajtuar më hollësisht në faqe 80-111, 126-181  të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

                                                                                                           

1.1Rekomandimi: Ministria e Drejtësisë, në cilësinë e institucionit epror, të marrë masa për të 

ngritur një grup pune në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme e Burgjeve, për të analizuar, 

shkaqet, arsyet dhe për të evidentuar përgjegjësitë mbi mangësitë e konstatuara në realizimin e 

procedurave prokuruese dhe në zbatimin e tyre, me qëllim marrjen e masave administrative ose 

disiplinore, ndaj personave përgjegjës.  
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Menjëherë 

 

 

V. ANEKSE 

Anekset japin  informacion mbi: 

Aneksi 1: Sqarim rreth llojeve të ndryshme të opinioneve të aplikuara nga KLSH. 

Aneksi 2: Përllogaritje e materialitetit për pasqyrat financiare. 

 

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Auditimi. 

 

GRUPI I AUDITIMIT 

1. V. G  Përgjegjësi i Grupit të Auditimit 

2. E. M 

3. M. M 

4. Xh. Ç 

5. A. G 

6. H. K 

 

 

 

  DREJTORI I DEPARTAMENTIT  

                A. J    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKSI 1: SQARIM RRETH LLOJEVE TË NDRYSHME TË OPINIONEVE TË APLIKUARA 

NGA KLSH. 

Në Auditimin e Përputhshmërisë:12 

a. Opinion i pamodifikuar. 

-Audituesi duhet të shprehë një opinion të pamodifikuar në ato raste kur ka marrë siguri të 

arsyeshme, si dhe nuk ka konstatuar (për çështjet e audituara) aspekte materiale të 

                                                      

12 - Rregullorja e Procedurave te Auditimit të KLSH, miratuar me Vendimin e Kryetarit nr. 63, datë 

22.6.2020, neni 4, pika 2, faqe 16. 
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mospërputhshmërisë me kriteret e aplikuara.   

-Audituesi duhet të shprehë një opinion të pamodifikuar në ato raste kur ka marrë siguri të 

kufizuar, si dhe në bazë të punës së kryer, asgjë nuk ka tërhequr vëmendjen që çështja e audituar 

nuk është në përputhje në aspektin material me kriteret e aplikuara. 

b. Opinion i modifikuar. 

Jepet në ato raste kur audituesi ka marrë siguri të arsyeshme, si dhe ka konstatuar gabime 

materiale, ose kur audituesi ka marrë siguri të kufizuar, pasi në bazë të punës së kryer nuk ka 

siguruar evidencë e mjaftueshme për të mbështetur dhënien e opinionit, por që në gjykimin 

profesional të audituesit mund të kenë mospërputhshmëri të aspektit material.   

Opinion i kualifikuar/i cilësuar, jepet në ato raste kur është marrë siguri e arsyeshme, është 

siguruar një evidencë e majftueshme dhe e plotë, por janë evidentuar raste të mospërputhshmërisë 

me kriteret e aplikuara, të cilat janë materiale, por jo të përhapura, ose kur audituesi nuk është në 

gjendje të mbledhë prova të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit, dhe efektet e 

mundshme janë materiale, por jo të përhapura.  

c. Opinion i kundërt. 

Jepet në ato raste kur është marrë siguri e arsyeshme, është siguruar një evidencë e mjaftueshme 

dhe e përshtatshme/ e plotë, por devijimet e pajtueshmërisë janë materiale dhe të përhapura. 

d. Refuzim i opinionit.  

Refuzimi i opinionit do të jepet në rastet kur audituesi e ka të pamundur që të mbërrijë në një 

opinion për sa i përket pasqyrave financiare të marra në tërësi, si pasojë e pasigurisë apo e 

kufizimit të fushëveprimit aq shumë thelbësor, në mënyrë që një opinion me rezerve në disa 

aspekte të caktuara të mos jetë i përshtatshëm. Formulimi i refuzimit të opinionit qartëson faktin 

se është e pamundur të jepet një opinion duke specifikuar në mënyrë të qartë dhe koncize të gjitha 

rastet e paqartësisë. Refuzimi i opinioni, është një mohim i përgjegjësisë, pasi audituesi nuk është 

në gjendje të marrë prova të mjaftueshme dhe të përshtatshme auditimi për të siguruar një bazë për 

dhënien e opinionit, për t’u shprehur në lidhje me pajtueshmërinë me kriteret e aplikuara, si dhe 

për të gjykuar nëse efektet e mundshme mund të janë materiale dhe të përhapura. 

 

Në Auditimin Financiar:13 

a. Opinion i Pamodifikuar, Audituesi duhet të shprehë një opinion të pamodifikuar për 

besueshmërinë e llogarive kur arrin në përfundimin se llogaritë vjetore janë përgatitur, në të gjitha 

aspektet materiale, në përputhje me kornizën e zbatueshme të raportimit financiar. Në mënyrë që  

të formojë këtë opinion, audituesi duhet të konkludojë se ka marrë siguri të arsyeshme nëse 

pasqyrat financiare në tërësi janë pa gabime materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit. 

Ky opinion mund të jetë pa rezervë ose me theksim çështjeje. Një opinion “Pa rezervë”, jepet në 

rastet kur audituesi është i kënaqur në të gjitha aspektet materiale se:  - pasqyrat financiare janë 

përgatitur duke përdorur baza të pranueshme të kontabilitetit dhe politika të cilat janë aplikuar në 

vazhdimësi;  - pasqyrat janë në përputhje m---e kërkesat ligjore dhe me rregulloret përkatëse;  - 

janë paraqitur saktë të gjitha çështjet materiale që lidhen me pasqyrat financiare.  

Një opinion me “Theksim Çështjeje”, jepet në rastet kur audituesi nuk është dakord ose është i 

pasigurt, për një ose më shumë çështje specifike, që bëjnë pjesë në pasqyrat financiare por që nuk 

janë thelbësore për arsyetimin e pasqyrave. 

b. Opinion i Modifikuar, jepet në ato raste kur Pasqyrat Financiare përmbajnë gabime materiale, të 

cilat çojnë në ndryshim të rezultatit financiar, ose kur nga auditimi nuk sigurohet evidencë e 

mjaftueshme dhe e duhur financiare për të mbështetur dhënien e opinionin, por që në gjykimin 

profesional të audituesit mund të ketë gabime materiale të cilat sjellin ndryshim të rezultatit 

financiar. Ky opinion mund të jetë i kualifikuar/me rezervë, i kundërt ose me refuzim opinioni. 

                                                      

13 -Rregullorja e Procedurave te Auditimit të KLSH, miratuar me Vendimin e Kryetarit nr. 63, datë 

22.6.2020, neni 4, pika 2.2, faqe 18. 
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“Opinion i kualifikuar/me rezervë”, jepet në rastet kur: - audituesi ka marrë dëshmi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë apo rastet e 

mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por jo të përhapura, në llogaritë 

vjetore apo transaksionet në fjalë; - audituesi nuk është në gjendje për të marrë dëshmi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit ku të bazojë opinionin, dhe efektet e mundshme mbi 

llogaritë vjetore apo transaksionet të kësaj pamundësie janë materiale por jo të përhapura.  

c. “Opinion të kundërt”, jepet në rastet kur audituesi ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe 

përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë apo rastet e mosrespektimit të 

cilat janë materiale individualisht ose së bashku janë përhapur në llogaritë vjetore apo 

transaksionet. 

d. “Refuzim opinion”, jepet në rastet kur: - kur audituesi nuk është në gjendje të marrë dëshmi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme auditimi, mbi të cilat duhet të bazojë mendimin për efektet e 

mundshme materiale edhe të përhapura mbi llogaritë vjetore apo transaksionet.  - në raste 

jashtëzakonisht të rralla që përfshijnë pasiguri të shumta, ku audituesi pavarësisht se ka marrë 

dëshmi të mjaftueshme dhe përshtatshme të auditimit në lidhje me secilën prej pasigurive, mund të 

konkludojё se nuk është e mundur për të formuar një opinion dhe në këtë mënyrë refuzon dhënien 

e tij. 
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ANEKSI 2: 

Përllogaritje e materialitetit për pasqyrat financiare 

Emërtimi i Shpenzimeve 2018 Vlera e Popullatës 
Faktori i 

Riskut (0.7-3)  

 Çështje për 

tu shqyrtuar 

Paga (600) 176,934,219 0.7 35  

Sigurime Shoqërore (601) 28,703,937 0.7 6  

Mallra e Shërbime (602) 893,852,902 0.7 178  

Investime të brend. (230-231) 40,957,704 2 23  

Të tjera transfer. korrente (606) 3,389,000 0.7 1  

Total 1,143,837,762 
  

Materialiteti në %  2% 
  

Materialiteti në vlerë 22,876,755 
  

Kalkulimi i precizionit 10% 18,530,172 
  

Materialiteti 4,346,583 
  

Gabimi i lejuar (10% - 20% 434,658 
  

Nëntotali 3,911,925 
  

Precizioni i planifikuar (80-90%) 90% 
  

Vlera e precizionit 3,520,733 
  

 

Përgatiti: Grupi i auditimit, bazuar në të dhënat e disponuara nga DPB 

 

QASJA DHE METODOLOGJIA E AUDITIMIT. 

Nisur nga gjykimi dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, duke ditur që materialiteti shpreh nivelin 

maksimal nivelin të devijimit, që audituesi e vlerëson si të mundshëm për të influencuar te 

përdoruesit e informacionit financiar, kemi përcaktuar materialitetin në masën 0,7-2% për të zonat 

e llogarisë të planifikuara për t’u audituar. Nën gjykimin profesional të audituesit, grupi i punës ka 

marrë në konsideratë faktorët e riskut prej 0,7 % për shpenzimet dhe 2% për investimet, niveli i 

precizionit pranohet në vlerën 3,520,733 lekë për tu konsideruar, pasi gjatë kryerjes së testeve të 

kontrollit është arritur në përfundimin që sistemet e kontrollit të brendshëm kanë risk të ulët deri 

në të moderuar. Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të 

siguruara nga vetë subjekti. 

Mbi transaksionet u aplikuan: 

teste të kontrolleve për të verifikuar se si kanë funksionuar sistemet e kontrollit të brendshëm (u 

analizua menaxhimi financiar dhe kontrolli);  

Nën gjykimin profesional të audituesve të pavarur, për përzgjedhjen e kampioneve për ekzaminim, 

në zërat e shpenzimeve, u morën në konsideratë dy elementë:  

Risku i lidhur me shpenzimin specifik; 

Pesha specifike që ky zë shpenzimesh zë ndaj totalit të shpenzimeve të subjektit. 

Për të përzgjedhur minimumin e çështjeve për auditimi, mbi këta zëra shpenzimesh, u aplikuan 

format e përllogaritjes si më poshtë: 

 

Shënim:  

Numri i artikujve për shqyrtim= vlera e populacionit për kategorinë e shpenzimit (p.sh. vlera e 

llog 600) : vlera e precizionit nga materialiteti x faktori i riskut. 

 

Referuar përcaktimeve të Manualit të Auditimit të Përputhshmërisë, paragrafi 2.4, (KLSH, Tiranë 
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2015, fq.18, në fuqi për periudhën objekt auditimi), përcaktohet se: 

 

Në kuadër të auditimit të përputhshmërisë, cilësia ose efektiviteti i sistemeve të kontrollit mund të 

përcaktohet në bazë të nivelit 0,7- 2% të materialitetit nëse auditimi jep siguri të arsyeshme (për 

shembull, bazuar mbi teste të mjaftueshme kontrolli dhe/ose teste thelbësore):  

kur një dobësi e sistemit nuk sjell gabime material, në këtë rast sistemi i kontrollit të brendshëm 

do të klasifikohet si “efektiv”; 

kur gabimet/parregullsitë, të cilat nuk janë parandaluar, zbuluar dhe korrigjuare tejkalojnë pragun 

e materialitetit prej 2%,; në këto raste, sistemi i kontrollit të brendshëm do të klasifikohet si 

“pjesërisht efektiv” ose “jo efektiv”. 

 

PERZGJEDHJA E KAMPIONIT TË AUDITIMIT: 

Tre mënyrat e përzgjedhjes së kampioneve: Statistikore dhe Jostatistikore: 

Përzgjedhja e 100% të artikujve, 

Përzgjedhja e artikujve të veçantë; 

Testimi i kampionëve 

Pasqyrat financiare te bilancit: audituar 100% llogaritë e bilancit për vitin  2019, për të cilin jepet 

opinion; transaksionet financiare janë audituar me zgjedhje dhe sondazhe llogaritë e tjera (aktivit 

dhe pasivit); 

Audituar 100% llogaritë e të drejtave të arkëtueshme dhe detyrimeve të pagueshme; 

Prokurimet publike e audituar  90% e vlerës për vitin 2019 dhe 98% e vlerës së tyre për vitin 

2020. 

Inventarizimi i pasurisë audituar 100% për gjithë periudhën objekt auditimi; 

Nga kontrolli i sistemit të dokumentacionit justifikuese, për urdhër shpenzimet, u testuan me 

zgjedhje 3 muajt të vitit 2019 (dhjetor, qershor, shkurt), si dhe Urdhër-Shpenzimet por shpenzime 

të ndryshme (si dieta, karburanti, etj.); 

Procedurat e MFK audituar 100% për gjithë periudhën objekt auditimi; 

 

1. Mbulimi me auditim i shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore (llogaria 600 dhe 601) 

Pagat- Të dhënat në tabelat e mëposhtëme pasqyrojnë treguesit e realizimit të fondit të pagave për 

periudhat raportuese 2019-2020.  Në total për vitin 2019 është 98.25%, dhe për vitin 2020 është 

93.30%.. Mosrealizimi i fondit të pagave, kryesishtë ka ardhur si rezultat i mos plotesimit te 

struktures organike. Nga 4556 punonjes ne strukture numri aktual është me 4336  punonjes.( me 

220 persona më pak se struktura).  Mungesat në personel janë të vazhdueshme, kanë luhatje dhe  

per periudha te caktuara ka arritur deri në 300 punonjës. Kështu në dhjetor 2019 numri i vendeve 

vakante rezulton me 278 punonjës dhe në dhjetor 2020 rezulton me 239 punonjës  

N

r 

  

Viti 2019 

 Emertimi 

Çelja  Shkresa 

nr. dt 

Shpenzime 

Operative 

 Plan  Fakt %  + - 

1 

  

Paga 

         

170.000.00

0  

 Nr. 

22760/20

0, dt 

29.01.201

9 e MFE  

       

9.000.000  

  

    

179.000.00

0  

       

176.934.21

9  

98,85

% 

Shtese fondi 

paga efekt i 

rritjes pagave 

(600) 

                             

-    

                                  

-    

                      

-    

  

                        

-    

                           

-    

               

-    

2 Sigurime             Nr.                           94,73
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Shoqërore 

Shëndetësor(60

1)  

29.300.000  22760/20

0, dt 

29.01.201

9 e MFE  

1.000.000  30.300.000  28.703.937  % 

  Totali 

         

199.300.00

0    

     

10.000.00

0    

    

209.300.00

0  

       

205.638.15

6  

98,25

% 

Shënim: Të dhënat janë disponuar nga specialisti Financës. 

 

N

r 

  

Viti 2020 

 Emertimi  Çelja 

 Shkres

a nr. dt 

Shpenzime 

Operative 

 Plan  Fakt %  + - 

1 

  

Paga 

         

179.000.00

0  

 

Buxheti 

MFE    

      

2.653.20

0  

         

161.651.23

3  

       

152.247.47

9  

94,18

% 

Shtese fondi 

paga efekt i 

rritjes pagave 

(600) 

                             

-    

                                  

-    

  

                     

-    

                             

-    

                           

-    

               

-    

2 

Sigurime 

Shoqërore 

Shëndetësor(60

1)  

           

30.300.000  

 

Buxheti 

MFE  
  

                     

-    

           

27.775.000  

          

24.479.992  

88,14

% 

  Totali 

         

209.300.00

0  

                                  

-     

      

2.653.20

0  

         

189.426.23

3  

       

176.727.47

1  

93,30

% 

 

2. Mbulimi me auditim i shpenzimeve operative dhe shpenzimeve për investime (llogaria  

602 dhe 231)14 

 

Klasa 6 (llog 

602 dhe 231) 

Shpenzime operative  

faktike 

Mbuluar me auditim 

(leke) 

Mbuluar me auditim 

(%) 

Viti 2019 934,810,606 486,323,152 52.1% 

Viti 2020 700,574,562 423,047,813 60.4% 

 

Për vitin 2019, duke qenë se, kontrollet e brendshme u vlerësuan të kenë risk në nivel të moderuar 

deri të lartë, grupi i auditimit shtoi vlerën e transaksioneve për tu audituar në 210, pra mbi 

minimumin e çështjeve prej 178 çështjesh për llogarinë 602 dhe 23 për llogarinë 231. Në kushtet 

ku, për vitin 2019 pasqyrat financiare janë mbyllur dhe rakorduar zërat me Thesarin, koha dhe 

burimet e auditimit janë të kufizuar, grupi i auditimit përzgjodhi në mënyrë rastësore shpenzimet 

të kryera në Mars, Qershor dhe Dhjetor, për të cilat verifikuam 210 urdhër-shpenzime që kanë të 

bëjnë me llogarinë 602 dhe 231, ose në shumën 486,323,152 mijë lekë (rreth 52.1 % e total 

shpenzimeve operative dhe shpenzimeve për investime), siç paraqiten në tabelën më poshtë: 

 

Nr Viti 2019 

Llogaria 602 dhe 231 

(ne leke) 

                                                      

14Aneksi 1 –  urdhër shpenzimet, objekt verifikimi  
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1 Mars 112,614,712  

2 Qershor 60,084,645  

3 Dhejtor 313,623,795 

  Total audituar  486,323,152                     

 

Për vitin 2020, duke qenë se, kontrollet e brendshme u vlerësuan të kenë risk në nivel të moderuar 

deri të lartë, grupi i auditimit shtoi vlerën e transaksioneve për tu audituar në 180, pra mbi 

minimumin e çështjeve prej 177 çështjesh për llogarinë 602 dhe 0 për llogarinë 231. Në kushtet 

ku, për vitin 2020 pasqyrat financiare janë mbyllur dhe rakorduar zërat me Thesarin, koha dhe 

burimet e auditimit janë të kufizuar, grupi i auditimit përzgjodhi në mënyrë rastësore shpenzimet 

të kryera në Mars, Maj dhe Qershor, për të cilat verifikuam 180 urdhër-shpenzime që kanë të 

bëjnë me llogarinë 602 dhe 231, ose në shumën 423,047,813 mijë lekë (rreth 60.4 % e total 

shpenzimeve operative dhe shpenzimeve për investime), siç paraqiten në tabelën më poshtë: 

 

Nr Viti 2020 

Llogaria 602 dhe 231 

(ne leke) 

1 Mars 208,366,906  

2 Maj 120,825,755  

3 Qershor 93,855,152 

  Total audituar  

                      

423,047,813  

 

3. Mbulimi me auditim i të ardhurave dytësore  

Grupi i auditimit ka audituar të gjithë rakordimet me Degën e Thesarit për vitet objekt auditimi: 

2019, 2020. Konkretisht: 

                                                     lekë 

Viti Të ardhurat e realizuara 

Viti 2019 1,499,696 

Viti 2020 927,706 

 

4. Mbulimi me auditim i prokurimeve: 

Për vitin 2019, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve (DPB) në cilësinë si autoritet kontraktor ka 

zhvilluar (37) procedura  me vlerë realizimi prej 146,189,763 lekë pa tvsh.Vlen të theksohet 2 

procedura të hapura dhe 2 kërkesë për propozim, realizimi i tyre është bërë nga Agjencia e 

Blerjeve të Përqëndruara  (ABP) në Ministrinë e Brendshme. 

 

Nr. Lloji i procedurës së prokurimit Sasia e 

procedurave 

Vlera e kontratës në lekë  

pa tvsh 

1 Kërkesë për propozim   11        32,443,105 

2 Procedurë prokurimi me vlerë të vogël   15          5,496,755 

3 Sistem dinamik (marrëveshje 

kuader/bileta) 

    7             535,128 

4 Procedurë e hapur     4      107,714,775 

 TOTALI 37 Procedura 146,189,763 lekë 

 

Grupi i auditimit, ka audituar 4 procedura, prej të cilave 2 procedura realizim dhe zbatim me vlerë 

të kontratave prej 9,665,327 lekë pa tvsh, dhe 2 procedura vetëm zbatim kontrate me vlerë të 

kontratave prej 96,919,375 lekë pa tvsh, në total në vlerën prej 106,584,702 lekë pa tvsh ose 90% 

e vlerës së kontraktuar.  
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Për vitin 2020, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve (DPB) në cilësinë si autoritet kontraktor ka 

zhvilluar (16) procedura  me vlerë realizimi prej 182,353,155 lekë pa tvsh. 

 

Nr. Lloji i procedurës së prokurimit Sasia e 

procedurave 

Vlera e kontratës në lekë  

pa tvsh 

1 Negocim pa shpallje paraprake të 

njoftimit 

   5       103,337,397 

2 Procedurë prokurimi me vlerë të vogël   10           3,274,331 

3 Procedurë e hapur     1          75,741,427 

 TOTALI 16  Procedura 182,353,155 lekë 

 

Grupi i auditimit, ka audituar 6 procedura, prej të cilave 5 procedura negocim pa shpallje, me vlerë 

të kontratave 103,337,397 lekë pa tvsh  dhe 1 procedurë e hapur, me vlerë kontrate prej 

75,741,427 lekë pa tvsh, në total në vlerën prej 179,078,824 lekë pa tvsh ose 98% e vlerës së 

kontraktuar.  

 

 
                                                      
iiNë IEVP-Burrel për kontratat për periudhën (maj, qershor dhe korrik). 

1.Kontrata nr.4028/5 prot datë 07.05.2020 “Blerje artikuj ushqimor-mish”. 

2.Amendimi i kontratës nr.158/22 datë 30.04.2020 “Blerje artikuj ushqime të freskëta, bulmet dhe vezë”. 

Në IEVP-Sarandë për kontratat, për periudhën (shtator, tetor). 

1. Kontrata nr.4028/5 prot datë 07.05.2020 “Blerje artikuj ushqimor-mish”. 

2. Kontrata nr.8124/7 datë 18.08.2020 “Blerje bulmet për nevojat emergjente të DPB”. 

3.Kontrata nr.7827/5 datë 05.08.2020 “Blerje bukë për nevojat emergjente të DPB”. 

Në IEVP-Shkodër për kontratat, për periudhën (shtator, tetor). 

1.Kontrata nr.8124/7 prot, datë 18.08.2020 “Blerje bulmet për nevojat emergjente të DPB”. 

Në IEVP-Kukës për kontratën, për periudhën muaji prill. Amendimi i kontratës nr.162/44 datë 28.06.2018 me afat 2 mujor deri më 30.04.2020 “Blerje artikuj ushqimor-

mish”. 

Kontrata nr.4178/17, datë 29.06.2018 Marrëveshje kuadër për 24 muaj, me objekt “Blerje medikamente mjekesore“ lidhur ndërmjet DPB dhe Farma Net 

ii 1. Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bulmet” me Urdhër Prokurimi nr.8124 prot datë 07.08.2020. 

2. Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bukë” me Urdhër Prokurimi nr.7827 prot datë 30.07.2020. 

3. Procedura me objekt “Blerje artikuj ushqimore-mish” me Urdhër Prokurimi nr.10128 prot datë 07.10.2020. 

iiiiiiNë IEVP-Burrel për kontratat për periudhën (maj, qershor dhe korrik). 

1.Kontrata nr.4028/5 prot datë 07.05.2020 “Blerje artikuj ushqimor-mish”. 

2.Amendimi i kontratës nr.158/22 datë 30.04.2020 “Blerje artikuj ushqime të freskëta, bulmet dhe vezë”. 

Në IEVP-Sarandë për kontratat, për periudhën (shtator, tetor). 

1. Kontrata nr.4028/5 prot datë 07.05.2020 “Blerje artikuj ushqimor-mish”. 

2. Kontrata nr.8124/7 datë 18.08.2020 “Blerje bulmet për nevojat emergjente të DPB”. 

3.Kontrata nr.7827/5 datë 05.08.2020 “Blerje bukë për nevojat emergjente të DPB”. 

Në IEVP-Shkodër për kontratat, për periudhën (shtator, tetor). 

1.Kontrata nr.8124/7 prot, datë 18.08.2020 “Blerje bulmet për nevojat emergjente të DPB”. 

Në IEVP-Kukës për kontratën, për periudhën muaji prill. Amendimi i kontratës nr.162/44 datë 28.06.2018 me afat 2 mujor deri më 30.04.2020 “Blerje artikuj ushqimor-

mish”. 

Kontrata nr.4178/17, datë 29.06.2018 Marrëveshje kuadër për 24 muaj, me objekt “Blerje medikamente mjekesore“ lidhur ndërmjet DPB dhe Farma Net 

iv 1. Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bulmet” me Urdhër Prokurimi nr.8124 prot datë 07.08.2020. 

2. Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bukë” me Urdhër Prokurimi nr.7827 prot datë 30.07.2020. 

3. Procedura me objekt “Blerje artikuj ushqimore-mish” me Urdhër Prokurimi nr.10128 prot datë 07.10.2020. 


