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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

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

të Lartë të Shtetit”, në zbatim të Programit të Auditimit nr. 5/1, datë 17.01.2022, i ndryshuar, të 

miratuar nga Kryetari i KLSH, në subjektin Ujësjellës Kanalizime SHA Shkodër, nga data 

18.01.2022 deri në datë 15.04.2022, u krye “Auditim Financiar dhe i Përputhshmërisë”, për 

periudhën nga data  01.07.2017 deri në datë 31.12.2021. 
 

1.1. Përshkrimi i shkurtër i projektit të auditimit. 

Projekti i auditimit, për auditimin e përputhshmërisë në subjektin Ujësjellës Kanalizime SHA 

Shkodër, është pjesë e Planit Vjetor 2021 të auditimit të KLSH-së, miratuar nga Kryetari i KLSH. 

Projektimi i këtij auditimi, është bërë bazuar në një analizë risku, si gjatë hartimit të planit vjetor, 

po ashtu edhe gjatë hartimit të Programit të Projektit të Auditimit.   

Grupi i auditimit pas shqyrtimit të kundërshtive të subjektit mbi Projektraportin, hartoi Raportin 

Përfundimtar të Auditimit. 
 

1.2. Përshkrimi i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve 
 

GJETJA 

NR. 

PËRMBLEDHJE E GJETJES REFERENCA ME 

RAPORTIN 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

 

 

1 

 

 

  

Rregullorja e brendshme për 

UKSHA, Shkodër, është 

miratuar me Vendimin nr.23, 

datë 13.09.2017 dhe gjatë kësaj 

kohe nuk është përshtatur me 

ndryshimet në strukturën 

organizative, Statutin e 

shoqërisë i miratuar me 

vendimin nr.28, datë 01.06.2016 

dhe Rregulloren e miratuar me 

vendimin nr.13, datë 07.09.2015 

“Për miratimin e Rregullores së 

kritereve të pranimit në punë të 

punonjësve të shoqërisë” duke 

mos ndihmuar në 

mirëfunksionimin e brendshëm 

të saj.  

Nga auditimi rezulton se, në 

rregulloren e brendshme nuk 

është përcaktuar lloji i arsimimit 

për të gjitha pozicionet e punës si 

edhe përshkrimi i punës për çdo 

pozicion nuk përputhet me 

kriteret e përcaktuara në 

rregulloren për kriteret e 

pranimit në punë, duke bërë të 

vështirë identifikimin e detyrave 

dhe të drejtave që ka çdo 

punonjës i shoqërisë. Janë 

përcaktuar vetëm funksionet apo 

detyrat e disa pozicioneve dhe jo 

përshkrimi i punës për çdo 

pozicion. Rregullorja e 

brendshme vazhdon të jetë e 

njëjta sipas organizimit të 

mëparshëm të shoqërisë e cila 

nuk është në koherencë me 

ndryshimet dhe rregulloren e 

 

 

 

 

35-43 

 

 

 

 

E lartë 

  

Strukturat drejtuese të 

shoqërisë, të marrin masa 

për hartimin e rregullores së 

funksionimit duke e 

përshtatur me Rregulloren e 

kritereve të pranimit në 

punë të punonjësve të 

shoqërisë duke ndihmuar në 

mirëfunksionimin e 

brendshëm të saj, si edhe në 

rregulloren e brendshme të 

përcaktohet niveli i 

arsimimit për çdo pozicion 

pune, profesioni, përshkrimi 

i punës për çdo pozicion me 

qëllim rekrutimin e 

punonjësve me aftësi 

profesionale që ti përgjigjen 

zhvillimit të shoqërisë. 
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rekrutimit e cila daton prej vitit 

2015. 
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 Në përcaktimin e pagave 

mungojnë grupet e punës të 

ngritura nga shoqëria, ku ti 

propozohet Këshillit niveli i 

pagave dhe pagat për çdo 

pozicion pune, për elementet që 

përbëjnë pagën si niveli arsimor, 

vjetërsia në punë, vështirësia, etj, 

por pagat janë caktuar apriori dhe 

janë miratuar në Këshill. Janë 

caktuar shtesa për pozicione të 

njejta pune por jo për të gjithë 

punonjësit edhe pse në kushte të 

barabarta të punës. Në 

përcaktimin e pagave 

konstatohet se nuk janë të 

argumentuar elementet përbërës 

të pagës, pasi për disa kategori 

punonjësish janë dhënë shtesa 

mbi pagën bazë të 

paargumentuara, konstatohen 

diferencime ne nivelin e pagave 

për kategori të njejta, pra në 

përcaktimin e nivelit të pagave 

ka diferencime pa u bazuar në 

legjislacionin në fuqi. 

Përcaktime të pagave jo sipas 

vërshtirësisë, ngarkesës dhe 

rëndësisë në vendin e punës, 

diferencime në përcaktimin e 

nivelit të pagave për punë dhe 

vend pune të njejtë, ku për 

pozicione të njëjta ka nivele të 

ndryshme page duke treguar 

sjellje preferenciale për njerin 

apo tjetrin punonjës. 

35-43 E lartë   

Strukturat drejtuese të 

shoqërisë, të ngrejnë grupe 

pune për të përcaktuar 

nivelin e pagave të 

punonjësve duke analizuar 

elementët përbërës të pagës, 

si niveli i arsimimit, 

vështirësia, vjetërsia në 

punë, pozicioni i vendit të 

punës, etj, me qëllim 

përcaktimin e pagave të çdo 

pozicioni pune referuar 

legjislacionit në fuqi dhe 

mundësive financiare të 

shoqërisë.   
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Sektori i Auditit të Brendshëm 

përbëhet nga 3 persona, E.  M 

emëruar shefe sektori auditit më 

23.04.2019, B. P emëruar 

audituese në sektorin e auditit 

më 23.05.2019, A. M emëruar 

audituese në sektorin e auditit 

23.04.2019-02.03.2021 dhe N. T 

emëruar më 03.03.2021-e në 

vazhdim. 

Përgjegjësja e sektorit dhe 2 

specialistet në këtë sektor janë 

punësuar pa u pajisur me 

certifikatën e auditit. 

Nga auditimi i dosjes së 

specialistes së auditit zj. N. T, e 

punësuar me 03.03.2021, 

konstatohet se referuar kritereve 

për vendin e punës të 

përcaktuara si: 

35-43 E lartë   

Strukturat drejtuese të 

shoqërisë, të marrin masa 

për rekrutimin e punonjësve 

në pozicionin “audit i 

brendshëm” sipas nivelit 

arsimor dhe legjislacionit në 

fuqi, si edhe largimin e zj. 

N. T, e cila ndodhet në 

kushtet e konfliktit të 

interesit, me qëllim rritjen e 

profesioanlizmit dhe 

shmangien e konfliktit të 

interesit. 
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-Të ketë mbaruar studimet e larta 

në Fakultetin Ekonomik ose 

Juridik. 

-Të ketë dëshmi si auditues i 

brendshëm në sektorin publik 

-Të ketë njohuri të mira në 

fushën e Auditimit, të 

kontabilitetit, financave dhe 

buxhetit. 

-Të ketë njohuri të SNK. 

-Të ketë eksperience pune mbi 3 

vite në fushën financiare. 

 Zj. N. T, nuk plotëson 2 prej 

kritereve, dëshmi si auditues i 

brendshëm në sektorin publik 

dhe eksperience pune mbi 3 vite 

në fushën financiare.  

Në dosje referuar librezës së 

punës dhe CV të paraqitur prej 

saj, konfirmohet se eksperienca 

në punë është e vitit 15 Mars -15 

Shtator 2015, si oficere kredie 

pranë F…t B…a, duke mos e 

plotësuar kriterin për punësim si 

edhe kriterin për certifikatën e 

auditit. Po kështu libreza e punës 

konfirmon punësimin në 

SHRSF, Shkodër 2011-2012 me 

pozicion “Punonjëse shërbimi” 

dhe 17 Gusht 2018- 11 Dhjetor 

2019 në pozicionin “Punëtore”.  

Përveç sa më lart, referuar 

certifikatës familjare të datës 

18.02.2021 në dosje, konstatohet 

se zj. N. T është bashkëshorte e 

Drejtorit Administrativo-Ligjor 

të UKSHA, Shkodër z. F. T.  
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 Shoqëria ka paraqitur në fund të 

vitit 2020 gjendjen e llogarisë 

“Klientë” në vlerën 

1,634,194,313 lekë, për të cilën 

nuk ka njohur zhvlerësim, në 

mospërputhje me SNRF 9 

“Instrumentet financiare”, për 

këtë arsye këto pasqyra nuk 

pasqyrojnë realitetin duke mos 

marrë siguri të arsyeshme lidhur 

me vlerën e zhvlerësimit që 

duhej njohur dhe rregullimi që 

duhej bërë në fitimet e raportuara 

në pasqyrën e fitim/humbje.  

Në këto vlera të konsiderueshme 

të detyrimeve të arkëtueshme, 

peshën kryesore për mospagimin 

e detyruar ndaj SHA Ujësjellës 

Kanalizime e zënë klientët 

familjarë me vlerë 957,324,908 

lekë dhe “Klientë taksa 

Bashkie”, në vlerën 533,478,752 

61-76 E lartë   

-Dega e Financës të marrë 

masa për njohjen dhe 

pasqyrimin e zhvlerësimit të 

të drejtave të arkëtueshme 

“Klientë” në pasqyrat 

financiare në mbyllje të 

viteve ushtrimore me qëllim 

marrjen e një sigurie të 

arsyeshme në lidhje me 

vlerën e zhvlerësimit që 

duhet njohur dhe të bëjë 

rregullimet përkatëse në 

pasqyrën fitim/humbje dhe 

të ardhurave të tjera 

gjithëpërfshirëse  

-Strukturat drejtuese, të 

marrin masa shtrënguese 

për vejljen e detyrimeve të 

arkëtueshme nga abonentët 

si për shitjen e ujit, ashtu 

edhe për mbledhjen e 



6 
 

lekë, e cila paraqet detyrimet e 

abonentëve të 

konstatuara(faturimet) për taksat 

dhe tarifa vendore të 

paarkëtuara. Këto detyrime janë 

të ardhura të munguara të 

Bashkisë, të cilat nuk janë 

mbledhur dhe derdhur nga 

Ujësjellësi në rolin e Agjentit 

tatimor.   
    

 

 
 

tarifave vendore në rolin e 

Agjentit tatimor, si edhe të 

bashkëpunojë me Bashkinë 

Shkodër për evidentimin 

dhe njohjen e detyrimit të 

kontabilizuar nga UKSHA, 

me qëllim rritjen e të 

ardhurave dhe shmangien e 

dënimit me gjobë në masën 

50% të shumës së plotë të 

taksave/tarifave të 

pambledhura, situatë e cila 

sjell vështirësi financiare 

për shoqërinë.   
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 Llogaria të pagueshme ndaj 

furnitorëve në bilancin e vitit 

2020, paraqitet në vlerën 

940,140,410 lekë, ku ndikim më 

të madh kanë  detyrimet ndaj 

furnitorëve për fatura të pa 

likujduara në vlerën 371,474,198 

leke, ku detyrimet për energjinë 

elektrike në vlerën 345,675,776 

lekë, ose në masën 93%.   

Pasqyra e pozicionit financiar 

përmban si pjesë të faturave të pa 

likujduara ndaj furnitorit FSHU 

vlerën 341,441,339 lekë, u 

kërkua konfirmim dhe analiza 

për këtë vlerë dhe nuk na u 

analizua kjo vlerë nga 

institucioni, në këto kushte nuk 

mund të gjykohet nëse duhet 

bërë ndonjë rregullim në lidhje 

me fitimet e raportuara në 

pasqyrën e fitimit/humbjes dhe 

rezultati financiar është paraqitur 

drejt. 

Pjesë e detyrimeve afatshkurtra 

në vlerën 35,187,460 lekë, janë 

edhe detyrimet për tarifat dhe 
taksat vendore të arkëtuara në 

rolin e agjentit tatimor dhe pa 

derdhur pranë Bashkisë.  Nga 

dega e financës nuk 

argumentohet pamundësia e 

derdhjes së detyrimit.   
 

 

61-76 E lartë Strukturat drejtuese të 

shqyrtojnë situatën e krijuar 

nga rritja e borxhit duke 

analizuar me 

dokumentacion financiar 

faturat e palikujduara dhe të 

marrin masa për likujdimin 

e tyre.  Për detyrimet në 

vlerën 35,187,460 lekë, ndaj 

Bashkisë Shkodër për tarifat 

dhe taksat vendore të 

mbledhura dhe të 

paderdhura,  të marrë masa  

për kalimin e tyre në favor 

të Bashkisë, me qëllim 

minimizimin e borxhit të 

krijuar. 
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 Detyrimi për tvsh ndaj organeve 

tatimore sipas UKSHA Shkodër, 

është në shumën 2,482,923 lekë. 

Drejtoria  e Përgjithshme  e 

Tatimeve ka paraqitur detyrimin 

tatimor të TVSH në vlerën 

40,129,755 lekë.  Me shkresën 

nr.2065, datë 31.12.2021 nga 

UKSHA Shkodër është kërkuar 

rregullimi i detyrimeve tatimore 

61-76 E lartë  Strukturat drejtuese të 

shoqërisë, të marrin masa 

dhe analizojnë situatën e 

krijuar me DPT, për 

detyrimin tatimor të TVSH 

në vlerën 40,129,755 lekë. 

Në bashkëpunim me  DPT  

të  saktësojnë  shumën e 

detyrimit  dhe  arritjen e një 

marrëveshjeje për  likuidim 
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duke iu drejtuar DPT dhe 

Ministrisë Financave dhe 

Ekonomisë. Me shkresën 

nr.2976, datë 07.03.2022, të 

MFE, lidhur me kërkesën e UK 

Shkodër ka dërguar  DPT dhe 

Drejtorisë rajonale të tatimeve 

Shkodër pretendimet dhe kthim 

përgjigje për zgjidhjen e 

problemit.  Për këtë situatë nga 

UKSHA nuk janë ndërmarrë 

asnjë veprim për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve me rruge 

gjyqësore dhe deri në përfundim 

të auditimit mbetet në fuqi 

shuma e DPT.  

pjesor të detyrimit, në të 

kundërt të ndjekin rrugën 

ligjore me DPT. 
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Nga krahasimi i indikatorët 

kryesorë të performancës për 

periudhën objekt auditimi si dhe 

objektivat e vendosura nga 

shoqëria konstatohet se:  

- Mungojnë matësat në prodhim 

e cila sjell pasqyrim jo të saktë të 

prodhimit dhe të dhëna jo të 

besueshme te cilat ndikojnë në 

treguesit e performancës së 

shoqërisë.  

- Niveli i humbjeve shumë i lartë 

dhe gjatë periudhës audituese ka 

ardhur duke u rritur ku për viti 

2020 është në masën 70 %, pra 

më i lartë se objektivi i vendosur 

nga shoqëria. 

- Niveli i arkëtimit koherent, për 

periudhën objekt auditimi, ka 

pësuar rënie nga viti 2018 me 4% 

në vitin 2021 dhe është mbi 

objektivin e vendosur nga 

shoqëria. 

- Mbulimi i kostos direkte dhe 

totale të operimit është poshtë 

objektivave të vendosura nga 

shoqëria. 

- Kohëzgjatja e furnizimit me ujë 

ka një rritje me 1 orë  nga fillimi 

i periudhës së audituar deri në 

fund të saj e cila është 21 

orë/ditë. 

- Mbulimi i zonës së shërbimit 

është konstant gjatë gjithë 

periudhës së audituar 

konkretisht afërsisht 55%  për 

ujësjellës dhe afërsisht 43% për 

kanalizimet. Për sa më sipër 

është në kundërshtim me ligjin 

nr.9901 datë 14.04.2008 “Për 

shoqëritë tregtare”; Strategjia 

Kombëtare e Ujit.  

    

Nga ana e shoqërisë UK 

Shkodër të merren masa për 

uljen e humbjeve teknike 

dhe administrative duke 

hartuar një plan veprimi të 

mirë përcaktuar duke 

grumbulluar të dhëna të 

besueshme me vendosjen e 

matësave në prodhim dhe 

faturim si dhe rritjen e 

arkëtimeve koherente për 

rritjen e të ardhurave. 

 

 

 

 Janë kryer pagesa për shërbim 

mjekësor për periudhën 2016-

43-61 E lartë   
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8 2022, nëpërmjet kontratave të 

shërbimit me afat 1 vjeçar dhe të 

rinovuara çdo vit 3 mjekë në 

periudha të ndryshme kohore. 

Referuar legjislacionit si më lart, 

konstatohet se nga UKSHA, 

Shkodër nuk janë marra masa 

për të përcaktuar risqet e vendit 

të punës, nuk është bërë 

vlerësimi i riskut, vlerësimi i 

rezultateve parandaluese si edhe 

nuk jepen informacione në lidhje 

me rreziqet e vendit të punës, etj. 

Pra, UKSH Shkodër ka vepruar 

në kundërshtim me 

legjislacionin e mësipërm.  

Nga auditimi konstatohet se 

kontrata e nënshkruar nga palët 

në nenin 5 “Përshkrimi i punës” 

përcakton se detyra e mjekut 

konsiston në kryerjen e vizitave 

mjekësore 1 herë/6muaj 

punonjësve të cilët punojnë në 

punë të vështira ose të 

rrezikshme për jetën si edhe çdo 

raport mjekësor për paaftësi në 

punë të konfirmohet nga mjeku 

pastaj të paraqitet tek burimet 

njërëzore.  

-Nga UKSH, nuk janë 

përcaktuar kategoritë ku 

përfshihen punonjësit që kryejnë 

punë të rrezikshme për jetën ose 

punë të vështirë si edhe nuk është 

detajuar puna që do të kryejë 

mjeku.  

-Përveç sa më lart konstatojmë 

se gjatë periudhës në auditim në 

dhomën e cila presupozohet se 

është e mjekut nuk ka ardhur 

asnjë mjek. 

- UK, nuk është shoqëri e cila 

paraqet risqe të larta për 

sëmundje aksidente, etj ku lind 

nevoja e shërbimit me mjek, si 

edhe në legjislacion 

parashikohet edhe mundësia 

ekonomike e institucionit për 

përballimin e shpenzimeve me 

mjek dhe në kushtet kur shoqëria 
është me humbje ky shpenzim 

konsiderohet i tepërt dhe ndikon 

negativisht në rezultatin e 

shoqërisë. 

-Nga auditimi konstatohet se për 

kryerjen e këtij shërbimi nga 

banka janë kryer thjesht pagesat 

mujore sipas kontratës të pa 

shoqëruara me dokument 

justifikues për kryerjen e 

-Strukturat drejtuese të 

marrin masa duke ndjekur 

rrugët ligjore për arkëtimin 

e shumës prej 2,345,000 

lekë, përkatësisht nga z. P.  

Ç  shuma 1,360,000 lekë, zj. 

A. B shuma 395,000 lekë 

dhe z. A. Sh shuma 590,000 

lekë, pagesa të përfituara 

padrejtësisht për periudhën 

2016- Shkurt 2022 për 

kryerjen e shërbimit “mjek 

në ndërmarrje”.  

 

-Strukturat drejtuese të 

shoqërisë të marrin masa për 

ndërprerjen e kontratës së 

nënshkruar me objekt 

“Shërbimi me mjek”, duke 

analizuar legjislacionin në 

fuqi për domosdoshmërinë e 

kryerjes së këtij shërbimi, 

mundësitë financiare të 

shoqërisë me qëllim uljen e 

shpenzimeve të 

pajustifikuara.  
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shërbimit, pra mungon gjurma e 

auditimit, veprime në 

kundërshtim me Udhëzimin 

nr.30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” Kreu 

III, pika 34/b. “Dokumentimi i 

lëvizjes së aktiveve”.  

-Mjekët e kontraktuar nga 

UKSHA, janë të punësuar 

paralelisht edhe në Spitalin 

Rajonal Shkodër, me kontratë 

kolektive pagë si personel 

mjekësor i spitalit dhe orar 8-16 

Sipas pagesave të kryera për 

periudhën e kontraktuar nga 

shoqëria z. P. Ç është paguar në 

shumën 1,360,000 lekë, zj. A. B 

është paguar në shumën 395,000 

lekë dhe z. A. Sh është paguar në 

shumën 590,000 lekë. Shuma e 

pagesave për kryerjen e shërbimit 

“mjek në ndërmarrje”, përfituar 

padrejtësisht për periudhën 2016- 

Shkurt 2022, është 2,345,000 

lekë.   
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Nëpërmjet bankës janë kryer 

pagesa mujore në favor të 

kompanisë “M.N M.S” në vlerën 

345,600 lekë/muaj sipas 

kontratës datë 06.02.2017 me 

vlerë 17,400,000 lekë pa tvsh, 

për kryerjen e shërbimit me 

objekt “Marrje me qira 3 

makina”, nga të cilat 1 Land 

Rover dhe 2 Ford Ranger. 

Referuar kontratës së nënshkruar 

me afat 60 muaj (28.02.2017-

19.02.2022) është likujduar 

shuma 20,673,600 lekë.  
Nga drejtoria nuk është bërë 

vlerësimi i riskut dhe efektivitetit 

nëse disponibiliteti i makinave do 

të sigurohej me efektivitet 

nëpërmjet blerjes dhe këto mjete 

të ishin ende në shërbim dhe 

pronësi të ndërmarrjes, apo të 

siguroheshin me procedurë 

marrje me qira me afat 5 vjet. 

Afati i zgjatjes së kontratës prej 5 

vjet është i paargumentuar, si 

edhe në situatën financiare që 

ndodhet shoqëria marrja e 

mjeteve me qira është 

mbishpenzim i pajustifikuar. 

Veprime në kundërshtim me 

ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” Kreu II “Përgjegjësia 

43-61 E lartë Strukturat drejtuese të 

shoqërisë të marrin masa 

për eliminimin e 

shpenzimeve pa efektivitet 

dhe të paargumentuara, të 

panevojshme për aktivitetin 

e shoqërisë me qëllim 

përmirësimin e rezultatit 

financiar.                                                           
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menaxheriale” neni 8/1,5 dhe 

8/b. 

   
 

 

 

10 

Nga auditimi i procedurës së 

prokurimit me objekt “Blerje 

Automjete” zhvilluar në UKSH 

SHA për vitin 2020 me fond 

limit në vlerën e 7,738,750 lekë 

pa TVSH u konstatua se UKSH 

SHA, ka përdorur për blerjen e 

automjeteve, fondin e akorduar 

nga AKUM, fond i cili duhej të 

investohej nga institucioni për 

makineri pajisje në funksion të 

arritjes së objektivave të 

Ujësjellësit atë të prodhimit dhe 

shpërndarjes së ujit për banorët 

ose për largimin e ujrave të 

ndotura. Kontrata me nr. 345 

Prot., datë 09.03.2021, vlerë 

9,060,000 lekë me TVSH, është 

nënshkruar midis UKSH SHA 

dhe operatorit të shpallur fitues 

“O.A.” SHPK. Afati i 

ekzekutimit të 

kontratës/dorëzimit të mallrave, 

është 15 ditë nga data e 

nënshkrimit ose me datë 

përfundimi deri në datën 

23.03.2021. Likuidimi i 

operatorit ekonomik “O.A.” 

SHPK, është bërë afro 10 muaj 

pas përfundimit të kontratës bazë 

ose afro 8 muaj nga data e 

lëshimit të faturës nga operatori 

ekonomik. Fondet janë miratuar 

nga AKUM për UKSH SHA me 

shkresën nr. 2681 Prot., datë 

24.12.2021. Tek detajimi i 

fondit, sipas shkresës me nr. 

1241 Prot., datë 24.06.2019 të 

AKUM, cilësohet se ky fond, do 

të përdoret sipas pikës 8-b të 

Udhëzimit nr. 2 të MIE, datë 

02.04.2019 për “Miratimin e 

metodologjisë për kriteret dhe 

procedurat për shpërndarjen 

dhe përdorimin e subvecioneve 

shtetërore për ofruesit e 

shërbimeve në sektorin e 

ujësjellës kanalizimeve”. Tek 

pika 8, Subvencioni , nënpika 8.6 

(vi) e këtij udhëzimi cilësohet 

“Për blerjen e makinerive, 

pajisjeve që ndihmojnë SHA UK 

në realizimin e objektivave, sipas 

biznes planit të miratuar”. Vlera 

e akorduar nga AKUM për 

UKSH SHA, ka qenë e destinuar 

76-130 E lartë SHA Ujësjellës Kanalizime 

Shkodër, Drejtoria Tregtare, 

Drejtoria Juridike, të marrin 

masat që në të ardhmen, 

fondet e akorduara nga 

institucionet qendrore, të 

investohen vetëm në ato zëra 

për të cilat janë akorduar 

duke influecuar pozitivisht 

në rritjen e performancës së 

institucionit dhe arritjen e 

objektivave parësore. 
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të shpenzohej vetëm për zërin 

“Makineri Pajisje” sipas 

udhëzimit nr. 2, datë 02.04.2019 

të MIE.  

Pa miratimin e pronarit Bashkia 

Shkodër, në kundërshtim me 

VKM nr. 63, datë27.01.2016 

“Për riorganizimin e 

operatorëve që ofrojnë 

shërbimin e furnizimit me ujë të 

pijshëm, grumbullimin, largimin 

dhe trajtimin e ujërave të 

ndotura”, UKSH SHA, ka 

devijuar destinacionin e fondit 

duke e shpenzuar atë (fondin e 

akorduar nga AKUM) jo për 

blerjen e makinerive apo 

pajisjeve por për blerjen e dy 

automjeteve transporti. 

Automjetet e blera janë një 

fugon pasagjerësh dhe një mjet 

transporti mallrash që s’kanë 

asnjë lidhje të paktën me mjete 

që mund të përdoreshin për 

punime si pastrime pusetash apo 

autobote që mund të 

klasifikoheshin të paktën tek zëri 

makineri pajisje.  

Sa më sipër, shpenzimi i kryer 

nga UKSH SHA për blerje 

automjetesh në vlerën e 

9,060,000 lekë, është shpenzim i 

cili është bërë në kundërshtim me 

ligjet dhe rregullat në fuqi por 

njëkohësisht në kundërshtim me 

parimet e ekonomicitetit, 

eficensës dhe efektivitetit të 

fondeve publike. Vlera e 

shpenzuar prej 9,060,000 lekë, 

konsiderohet shpenzim me 

efekte financiare negative për 

UKSH SHA. 
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Nga auditimi i procedurës së 

prokurimit me objekt “Blerje 

Automjete” zhvilluar në UKSH 

SHA për vitin 2020 me fond limit 

në vlerën e 7,738,750 lekë pa 

TVSH u konstatuan parregullsi 

përsa i përket afateve të 

ekzekutimit të kontratës me nr. 

345 Prot., datë 09.03.2021, vlerë 

9,060,000 lekë me TVSH, të 

nënshkruar midis UKSH SHA 

dhe operatorit të shpallur fitues 

“O.A” SHPK. Afati i ekzekutimit 

të kontratës/dorëzimit të 

mallrave, është 15 ditë nga data e 

nënshkrimit ose me datë 

përfundimi deri në datën 

23.03.2021. Fatura me nr. 737, 

76-130 E lartë SHA Ujësjellës Kanalizime 

Shkodër, Drejtoria Tregtare, 

Drejtoria Juridike, Drejtoria 

Ekonomike, të marrin masat 

duke ndjekur të gjitha rrugët 

ligjore për arkëtimin nga 

operatori ekonomik “O.A.” 

SHPK në llogari të UKSH 

SHA, të vlerës 2,265,000 

lekë që i përket penalitetit 

për vonesa me 61 ditë për 

dorëzimin e mallrave të 

prokuruar, jashtë afateve të 

përcaktuara në kontratë. 
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datë 22.05.2021, është lëshuar 

nga operatori ekonomik “O.A” 

SHPK për automjetin Iveco me 

targë A. … D.. Vlera e faturuar 

është 3,330,000 lekë me TVSH. 

Fletë-hyrja është me nr. 19 dhe 

datë 22.05.2021. Fatura me nr. 

738, datë 22.05.2021, është 

lëshuar nga operatori ekonomik 

“O.A” SHPK për automjetin 

Ford Transit me targë A. … D.. 

Vlera e faturuar është 5,730,000 

lekë me TVSH. Fletë-hyrja është 

me nr. 19/1 dhe datë 22.05.2021. 

Në vazhdim, fakti që fatura e 

lëshuar nga operatori ekonomik 

është me datë 22.05.2021, që 

fletë-hyrjet e mallit janë me datë 

22.05.2021, që procesverbali i 

mbajtur nga komisioni i marrjes 

në dorëzim është me datë 

22.05.2021 e të gjitha këto në 

referencë të pikës 4.1 dhe të pikës 

4.4 të nenit 4 të kontratës bazë, 

cojnë në konkluzionin se mallrat 

(automjetet) janë dorëzuar në 

UKSH SHA jashtë afateve 

ligjore pasi edhe sikur të 

qëndronte argumentimi i shtyrjes 

së afatit të kontratës bazë me dy 

amendamente, të paktën 

operatori ekonomik për të 

vërtetuar se mallrat kanë qenë 

gati për dorëzim brenda datës 

23.03.2021 datë që përfundon 

kontrata bazë, duhej të kishte 

lëshuar faturat brenda asaj date 

pra në datën 23.03.2021 ose edhe 

përpara por kursesi në datën 

22.05.2021 ose 61 ditë me 

vonesë. Lëshimi i faturave me 

këtë datë, vërteton qartësisht se 

mallrat kanë ardhur me vonesë. 

Referuar nenit 23 të kontratës 

bazë me nr. 345 Prot., datë 

09.03.2021, “Likuidimi dëmeve 

për dorëzimin e vonuar”, pika 

23.1, gërma a), ku cilësohet se: 

“Për kontratat me periudhë 

zbatimi jo më shumë se 6 muaj, 

tarifa ditore do të jetë 4/1000 të 

vlerës koresponduese të mbetur 

pa u zbatur nga cmimi total i 

kontratës por kjo vlerë do të 

llogaritet minimalisht mbi 25 % 

të vlerës së kontratës”, UKSH 

SHA, Drejtoria Tregtare, duhej të 

kërkonte dëmshpërblimin në 

masën 25 % të vlerës së kontratës 

nga operatori ekonomik “O.A” 
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SHPK ose në vlerën 2,265,000 

lekë për dorëzimin e automjeteve 

jashtë afateve ligjore.   
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Marrja në dorëzim e mallrave nga 

AK në kushtet e mungesës së 

identifikimit te modelit/markës 

së produkteve informatike të 

ofertuar dhe dorëzuar nga 

kontraktuesi. 

OE P. S. E. nuk ka shoqëruar 

faturën e materialeve 

kompjuterike me akt dorëzimin 

ku të përshkruhej marka/modeli 

dhe P/N (Part Number). 

Komisioni i marrjes në dorëzim, 

ka pranuar mallra të pa kërkuara, 

pasi katalogu i pretenduar i 

mallrave i ngarkuar në SPE nga 

OE P. S. E. nuk përputhet me 

kërkesat e paraqitura në DST nga 

AK dhe për më tepër, ai është 

katalogu që është përdorur në 

procedurën e vitit 2020, ku sasitë 

dhe produktet  informatike të 

kërkuar nga AK në vitin 2021 

nuk përputhen me ato të 

prokuruar në vitin 2020. Mallrat 

e marra në dorëzim nuk mund të 

identifikohen dhe të krahasohen 

me modelin/markën dhe 

specifikimet e kërkuara të AK 

dhe të ofertuara nga P.S.E.  

Nuk evidentohet nga komisionit 

i ndjekjes së kontratës 

montimi/konfigurimi apo 

vendosja e produkteve, si: F.V 

Kamera Bullet, F.v Kamera 

Dome, F.V NVR 4 kanale, F.V 

NVR 8 kanale, F.V HDD 2 TB 

5400 rpm sipas kërkesës AK bë 

Shtojcën 6.  

 

76-130 E lartë Shoqëria Ujësjellës 

Kanalizime të përdorë gjithë 

procedurat administrative 

për arkëtimin e shumës prej 

2,224,200 lekë në mënyrë 

proporcionale të shumës së 

përllogaritur për secilin 

anëtarë të komisionit të 

zbatimit të kontratës. 
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Nga auditimi i procedurave për 

shpenzimet administrative për 

automjetet e UKSH SHA, u 

konstatua se institucioni përvec 

19 automjeteve në pronësi të tij, 

kishte në dispozicion dhe në 

përdorim edhe tre automjete të 

tjera të cilat janë marrë me qira 

nga një operator ekonomik me 

afat 5 vjecar. Konkretisht, nga 

auditimi i procedurave të 

prokurimit të kryera nga UKSH 

SHA, në SPE u konstatua një 

procedurë prokurimi me objekt 

“Marrje automjete me qira”, viti 

2016, me fond limit 17.400.000 

lekë pa TVSH. Fitues i 

43-61 E lartë SHA Ujësjellës Kanalizime 

Shkodër, Drejtoria Tregtare, 

Drejtoria Juridike, Drejtoria 

Ekonomike, të marrin masat 

duke ndjekur të gjitha rrugët 

ligjore për arkëtimin nga 

operatori ekonomik “M.N 

M.S” SHPK në llogari të 

UKSH SHA, të vlerës 

5,184,000 lekë që i përket 

diferencës së çmimit të 

qirasë së automjetit të 

prokuruar me automjetin e 

marrë në fakt në dorëzim. 

Menjëherë 
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procedurës së prokurimit, është 

shpallur operatori ekonomik 

“M.N M.S” SHPK. Në vazhdim, 

në datën 06.02.2017 (brenda 

afatit të auditimit) është lidhur 

kontrata e qirasë me nr. 136 

Prot., midis operatorit ekonomik 

“M.N M.S” SHPK dhe UKSH 

SHA. Kohëzgjatja e kontratës së 

qirasë është 60 muaj ose 5 vjet 

pra me datë përfundimi datën 

06.02.2022. Vlera e qirasë për tre 

mjete të marra me qira është 

20,736,000 lekë me TVSH për të 

gjithë periudhën.  

Pas lidhjes së kontratës së 

marrjes së mjeteve me qira, 

titullari i UKSH SHA, ka nxjerr 

urdhrin nr. 37, datë 06.02.2017 

me anë të të cilit ka përcaktuar 

komisionin e marrjes në dorëzim 

të mjeteve me qira. Komisioni   

ka mbajtur procesverbalin e 

marrjes në dorëzim të tre 

automjeteve dhe konkretisht: 

Land Rover, Tipi WA2, Targa A. 

… P.; Ford Ranger, Tipi RHS, 

Targa A. … P. dhe Ford Ranger, 

Tipi RHS, Targa A. … P.. Me 

shkresën nr. 206 Prot., datë 

03.03.2017, komisioni i marrjes 

në dorëzim, ka mbajtur një 

procesverbal tjetër për ndërrimin 

e njërit prej mjeteve ku në 

mënyrë të përmbledhur 

cilësohet: “.....I mbajtur sot në 

datë 03.03.2017, për 

zëvendësimin e mjetit me targa 

A. … P., me mjetin me targa A. 

… P., për arsye se mjeti me targa 

A. … P. ka pësuar defekt dhe 

sipas shkresës të datës 

03.03.2017 të Kontraktuesit 

“M.N M.S” SHPK, ky automjet 

ka pësuar defekt në pjesën e 

brendëshme të motorrit, riparimi 

i së cilit kërkon një afat të gjatë 

kohe për tu riparuar nga 

prodhuesi. Në këto kushte 

Kontraktuesi “M.N M.S” SHPK 

ka propozuar zëvendësimin e 

mjetit me një tjetër. Përsa më 

sipër jemi brenda kushteve të 

zbatimit të kontratës nr. 136 

Prot., datë 06.02.2017, 

konkretisht në nenin 7.1.5 ku 

thuhet se nëse mjeti pëson defekt 

të pariparueshëm zëvendësohet 

me një mjet tjetër. Prandaj 

UKSH SHA pranon 
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zëvendësimin e mjetit, duke 

marrë në dorëzim mjetin tjetër 

me targa A. … P., nr. Shasie 

J…8”. Në neni 7.1.5 i kontratës 

së qirasë, cilësohet se: “Në rast 

dëmtimi total dhe të 

pakthyeshëm të mjetit, 

qiradhënësi ka për detyrë të 

zëvendësojë mjetin me një 

automjet të ri, si në pikën 6”. Në 

nenin 6, germa (g), cilësohet se: 

“Qiramarrësi merr përsipër të 

zëvendësojë mjetin e dëmtuar jo 

më vonë se 30 ditë nga dita e 

dëmtimit të tij, me një mjet 

tjetër”. Tek neni 12.2 “Zgjidhja e 

kontratës nga qiramarrësi”, 

gërma (a), cilësohet se: 

“Qiramarrësi ka të drejtë ta 

zgjidhë kontratën e qirasë para 

nënshkrimit të protokollit të 

pranimit të sendit, kur sendi nuk 

është furnizuar në përputhje me 

kontratën”. Neni 7.1.4   

përcakton se: “Në rast dëmtimi të 

mjeteve, qiradhënësi ka për 

detyrë ti vendosi qiramarrësit një 

automjet të ri...”. Edhe tëk neni 

7.1.5 i kontratës bazë cilësohet 

se: “Në rast dëmtimi total dhe të 

pakthyeshëm të mjetit, 

qiradhënësi ka për detyrë të 

zëvendësojë mjetin me një 

automjet të ri...”. Sa më sipër, 

nga momenti që UKSH SHA ka 

evidentuar se automjeti i marrë 

në dorëzim nga qiradhënësi ka 

qenë me difekt, mund të zgjidhte 

kontratën e qirasë konform 

germës (a) të nenit 12.2 të 

kontratës bazë. Në fakt UKSH 

SHA, ka vazhduar të paguajë 

qira dhe të përdori mjetin me 

targa A. … P. të markës 

Mitsubishi Pajero në vend të 

mjetit të kërkuar nga UKSH 

SHA dhe të ofruar nga operatori 

ekonomik “M.N M.S” SHPK. 

Nga auditimi i dokumenteve të 

dorëzuara në SPE nga ofertuesi 

dhe operatori ekonomik i 

shpallur fitues “M.N M.S” 

SHPK me ofertën me nr. 

8528/17122016, u konstatua se 

tek oferta e kualifikuar si e 

suksesshme, operatori ekonomik 

ka ofruar Mjetin Land Rover për 

të cilin ka dorëzuar katalogun 

përkatës dhe autorizimin nga 

“W.S A.E E.E”. Gjithashtu edhe 
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për dy mjetet e tjera është ofruar 

katalogu përkatës dhe autorizimi 

nga “A.N M.R C.Y” SHPK. 

Vlera e ofertës pa TVSH është 

17,280,000 lekë. Si rezultat, 

UKSH SHA, duhej të zgjidhte 

kontratën në momentin që ka 

konstatuar se operatori ekonomik 

“M.N M.S” SHPK, ka 

zëvendësuar mjetin e dëmtuar 

me një mjet tjetër që nuk ka asnjë 

lidhje me ofertën e dhënë nga ky 

operator ofertë me të cilën është 

shpallur fitues i procedurës së 

prokurimit. UKSH SHA, është 

vënë në dijeni për këtë shkelje 

edhe nga auditimet e mëparshme 

të Kontrollit të Lartë të Shtetit 

por nuk ka marrë asnjë masë për 

të parandaluar shpenzimet e 

tepërta. Çmimi i qirasë i ofruar 

nga “M.N M.S” SHPK për 

automjetin Land Rover është 

144,000 lekë pa TVSH në muaj 

dhe 8,640,000 lekë pa tvsh për 60 

muaj. Nga investigimet e kryera 

lidhur me çmimin e qirasë së 

automjetit Mitsubishi Pajero (të 

pa ofertuar), u konstatua se qiraja 

e kwtij automjeti wshtw mw e 

ulwt se qiraja e automjetit të 

ofruar Land Rover. Gjithsesi, 

UKSH SHA mund ti referohej 

një cmimi të afërt me cmimet e 

qirasë së dy automjeteve të tjera. 

Konkretisht, mund të negocionte 

cmimin 72.000 lekë pa tvsh në 

muaj edhe për automjetin tip 

Mitsubishi Pajero. Mitsubishi 

Pajero i zëvendësuar me Land 

Roverin, për arsye teknike nuk 

plotëson (karakteristikat teknike 

dhe tipin e automjetit) fuqinë 

morrike sipas DT (Duhej Min-

Max 190-2010 kf por është 118 

kf). Meqenëse kontrata e qirasë 

është Leasing Operacional, 

atëherë edhe vlera e qirasë mund 

të ishte 72,000 lekë pa TVSH ose 

86.400 lekë me TVSH në muaj. 

Llogaritur për 60 muaj, penaliteti 

që i duhej mbajtur operatorit 

ekonomik “M.N M.S” SHPK për 

mos përmbushje të kritereve që 

ai vetë ka ofruar, është 86.400 

lekë x 60 muaj = 5,184,000 lekë    

 

1.3. Konkluzioni i përgjithshëm dhe opinioni i auditimit 

Në subjektin UK SHA Shkodër, nga data 18.01.2022 deri në datë 15.04.2022, u krye “Auditim 

Financiar dhe i Përputhshmërisë”, për periudhën nga data  01.07.2017 deri në datë 31.12.2021, nga 
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ku rezultuan mangësi dhe shkelje të dispozitave ligjore në fuqi. Në këtë shoqëri nuk është ngritur 

dhe nuk ka funksionuar sistemi i menaxhimit financiar dhe kontrollit, nuk janë zbatuar kriteret 

e punësimit, nuk janë zbatuar drejt procedurat e prokurimit dhe zbatimi i kontratave, 

keqmenaxhimi i shoqërisë shoqëruar me dëme ekonomike dhe efekte negative financiare, si 

edhe nuk janë arritur objektivat e përcaktuara në drejtim të rezultatit ekonomik pozitiv dhe 

treguesve të performancës si niveli i humbjeve, niveli i arkëtimit si edhe mbulimi i kostos direkte 

dhe totale të operimit është poshtë objektivave. 
1.1. Përshkrimi i shkurtër i projektit të auditimit. 

Projekti i auditimit, për auditimin e përputhshmërisë në UKSHA Shkodër, është pjesë e Planit 

Vjetor 2021 të auditimit të KLSH-së, miratuar nga Kryetari i KLSH. Projektimi i këtij auditimi, 

është bërë bazuar në një analizë risku, si gjatë hartimit të planit vjetor, po ashtu edhe gjatë hartimit 

të Programit të Projektit të Auditimit.   

Auditimi në UKSHA Shkodër u planifikua të zhvillohej nga data 02.07.2021 deri në datën 

12.11.2021, periudha e audituar është 01.01.2018 deri 30.06.2021.   

Grupi i auditimit pas shqyrtimit të kundërshtive të subjektit mbi Projektraportin, hartoi Raportin 

Përfundimtar të Auditimit. 
 

Opinioni i pasqyrave financiare viti 2020: 

Grupi i auditimit të KLSH, ka audituar pasqyrat financiare të UKSHA, Shkodër të periudhave 

ushtrimore 01.01.2018 – 31.12.2020, të cilat përfshijnë pasqyrat e pozicionit financiar, pasqyrat e 

performancës financiare, pasqyrat  e ndryshimeve të aktiveve, pasqyrat e fluksit të mjeteve 

monetare dhe pasqyrat e shënimeve shpjeguese. 

Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që mbështesin shumat dhe 

shpalosjet në pasqyrat financiare, ku u bë vlerësimi  i parimeve kontabël të përdorura dhe 

vlerësimeve të bëra nga drejtuesit, si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave 

financiare.  
 

Sipas opinionit tonë, pasi kemi marrë evidenca dhe dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të 

auditimit, shprehim një opinion të kualifikuar  për llogaritë vjetore të subjektit UKSHA, Shkodër, 

duke arritur në përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së 

bashku, janë materiale por jo të përhapura, në llogaritë vjetore të vitit 2020”. 
 

Baza për opinionin e kualifikuar: 

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të). 

Përgjegjësitë tona janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në seksionin përkatës të Raportit 

Përfundimtar të Auditimi (Kap I, faqe 6). 

Ne jemi të pavarur nga Subjekti i audituar në përputhje me kërkesat etike, që janë të zbatueshme 

për auditimin e pasqyrave financiare dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje 

me këto kërkesa. 

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se, pasqyra e pozicionit financiar, pasqyra e 

performancës financiare, pasqyra e ndryshimeve në kapital, pasqyra e flukseve e mjeteve 

monetare, si dhe shpjegimet janë përfshirë në deklaratat financiare, por gjatë auditimit kemi arritur 

në përfundimin se pasqyrat financiare përmbanin disa gabime materiale (por jo të përhapura), të 

cilat sipas mendimit tonë kanë efekt në pozicionin financiar të llogarive.   Për këto arsye kemi 

dhënë opinion të kualifikuar, sipas përshkrimit të çështjeve të trajtuara në gjetjet e Projekt raportin 

e Auditimit, konkretisht: 

- Vlerat e AAGJM prej 2,491,663,593 lekë në fund të vitit 2020, paraqitur në mungesë të 

inventarëve fizike nuk paraqesin vlerën reale të tyre. Për periudhën 2017-2020, janë kryer vetëm 

inventarët e magazinave, ndërsa për vitin 2021 nuk është kryer inventarizim për asnjë lloj aktivi. 

- Shoqëria ka paraqitur në fund të vitit 2020 gjendjen e llogarisë “Klientë” në vlerën 1,634,194,313 

lekë, për të cilën nuk ka njohur zhvlerësim, në mospërputhje me SNRF 9 “Instrumentet financiare”, 
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vlerë që duhej njohur që duhej njohur dhe rregullimi që duhej bërë në fitimet e raportuara në 

pasqyrën e fitim/humbje.  

Në këto vlera të konsiderueshme të detyrimeve të arkëtueshme, peshën kryesore për mospagimin 

e detyruar ndaj SHA Ujësjellës Kanalizime e zënë klientët familjarë me vlerë 957,324,908 lekë 

dhe “Klientë taksa Bashkie”, në vlerën 533,478,752 lekë, e cila paraqet detyrimet e abonentëve të 

konstatuara(faturimet) për taksat dhe tarifa vendore të paarkëtuara. Këto detyrime janë të ardhura 

të munguara të Bashkisë, të cilat nuk janë mbledhur dhe derdhur nga Ujësjellësi në rolin e Agjentit 

tatimor.  

- Pasqyra e pozicionit financiar përmban si pjesë të faturave të pa likuiduara ndaj furnitorit FSHU 

vlerën 341,441,339 lekë, për të cilën nuk na u paraqit analizë, në këto kushte nuk mund të gjykohet 

nëse rezultati financiar është paraqitur drejt. 

- Pjesë e gjendjes sw detyrimeve afatshkurtra janë dhe detyrimet për tarifat dhe taksat vendore në 

vlerën 35,187,460 lekë, të arkëtuara në rolin e agjentit tatimor nga UK SHA, të cilat nuk janë 

derdhur pranë Bashkisë, duke mos paraqitur asnjë argument për mos derdhjen e këtij detyrimi 

ligjor. 

- Detyrimi për TVSH ndaj organeve tatimore sipas UKSHA Shkodër, është në shumën 2,482,923 

lekë. Drejtoria  e Përgjithshme  e Tatimeve ka paraqitur detyrimin tatimor të TVSH në vlerën 

40,129,755 lekë. Për këtë mos dakortësi nga UKSHA nuk janë ndërmarrë asnjë veprim për 

zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me rrugë gjyqësore dhe deri në përfundim të auditimit mbetet në 

fuqi shuma e DPT.  
 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të UKSHA. 

Stafi drejtues i shoqërisë, është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e saktë të pasqyrave 

financiare në përputhje me kërkesat e kuadrit rregullator lidhur me raportimin financiar, si dhe 

kontrollin e brendshëm që ka rezultuar i nevojshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare, për të 

shmangur gabimet apo mashtrimet. 

Stafi drejtues është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me 

politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për 

kontrollin e procesit të raportimit financiar. 
 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH. 

Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme1. 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 e tij 

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. 

Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin, të cilat 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. 

 

 Opinioni i auditimit mbi përputhshmërinë 

KLSH ka audituar përputhshmërinë me kuadrin rregullator në fuqi të veprimtarisë së Ujësjellës 

Kanalizime SHA, Shkodër për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2020,  pasi kemi marrë dëshmi të 

                                                                                 
1 ISSAI 300, Parimet bazë të auditmit në lidhje me përputhshmërinë pohojnë se auditim duhet të japë siguri të arsyeshme për zbulimin e gabimeve, 
parregullsive dhe veprimtarive të paligjshme që mund të cenojnë ndjeshëm objektin e auditmit. 
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mjaftueshme, të përshtatshme dhe të besueshme, sipas mendimit tonë, kemi konstatuar se në shumë 

raste nuk janë përmbushur si duhet kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi. Për shkak të rëndësisë së 

devijimeve të konstatuara dhe numrit të tyre, mbështetur në standardet ISSAI 4000 , në gjykimin 

profesional të audituesit shtetëror të pavarur, këto devijime janë të përhapura dhe materiale, efektet 

e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të kundërt. 

Baza për opinionin e kundërt 

Bazuar në punën e kryer të auditimit, evidencat e marra për veprimtarinë e Ujësjellës Kanalizime 

SHA, Shkodër, rezultuan anomali, nga të cilat më kryesoret janë: 

- Sistemi i menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm nuk është ngritur dhe nuk ka 

funksionuar si duhet, duke sjelle mangësi materiale në të gjithë elementët e tij kryesor. 

-Janë konstatuar mangësi në procedurat e prokurimit publik, me pasojë dëm ekonomik në vlerën 12 

milion lekë, përdorim i fondeve publike pa efektivitet në vlerën 9 milion  lekë, mangësi në 

përcaktimin e kritereve të veçanta të dokumenteve standarde të tenderit dhe në kualifikimin e 

ofertave. 

-Për periudhën objekt auditimi, lidhur me zbatimin e kontratave të qirave të automjeteve janë krijuar  

efekte financiare negative në vlerën 25 milion lekë. 

-U konstatuan shpenzime të cilat kanë sjellë dëm ekonomik në buxhetin e shoqërisë në vlerën 2,4 

milion lekë, të cilat kanë të bëjnë me pagesat për shpërblimin e anëtarëve të Këshillit Administrimit 

dhe pagesat e mjekëve të kontraktuar paralelisht në të njejtën orar pune me Spitalin Shkodër. 

 - Janë konstatuar mangësi në rregulloren e funksionimit të shoqërisë, në emërimet e punonjësve pa 

plotësuar kriteret e rekrutimit, në përcaktimin e nivelit të pagave, në kushtet e konfliktit të interesit, 

etj. 

-Nga krahasimi i indikatorët kryesorë të performancës si dhe objektivat e vendosura nga shoqëria 

konstatohet se: Mungojnë matësit në prodhim e cila sjell pasqyrim jo të saktë të prodhimit, niveli i 

humbjeve shumë i lartë, për vitin 2020 është në masën 70 %, niveli i arkëtimit, ka pësuar rënie nga 

viti 2018 me 4% në vitin 2021 mbi objektivin e vendosur nga shoqëria, mbulimi i kostos direkte 

dhe totale të operimit është poshtë objektivave. Në të dy impiantet nuk kryhet analiza për lëndët e 

mbetura pezull (TSS) dhe analizat e kryera nuk japin rezultate të besueshme se uji i trajtuar përpara 

se të derdhet në trupat ujore pritëse plotëson normat standardin e cilësisë e kërkuar.  

Përgjegjësitë e strukturave drejtuese 

Stafi drejtues është përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve dhe funksioneve të strukturës në përputhje 

me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi. Drejtimi është përgjegjës për ngritjen dhe monitorimin e 

sistemit të kontrollit të brendshëm, me qëllim shmangien e gabimeve apo mashtrimet e mundshme. 

Stafi drejtues është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet 

dhe rregulloret e miratuara, për kontrollin e procesit të raportimit financiar dhe për përdorimin e 

këtyre fondeve me ekonomicitet eficencë dhe efektivitet etj. 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Përputhshmërisë 

Përgjegjësia jonë është që nëpërmjet auditimit të realizuar: 

-Të vlerësojmë nëse informacionet mbi çështjet e audituara janë në përputhje me kriteret e 

përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi. Masa e ndjekjes nga subjekti i audituar i rregullave, 

legjislacionit dhe akteve normative, politikave, kodeve të miratuara apo kushtet e përcaktuara 

(ISSAI 4000), nuk paraqesin devijime materiale nga kriteret e vlerësimit, si pasaktësi apo gabime 

dhe janë në përputhje me kuadrin rregullator mbi bazën e të cilit ushtrohet veprimtaria e subjektit 

të audituar. Ne si Auditues Shtetëror shprehemi me një opinionin mbi përputhshmërinë e aktivitetit 

të institucionit, si dhe përdorimin e duhur dhe eficient të burimeve financiare prej tij. Auditimi është 

kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (INTOSAI), bazuar në  këto 

standarde ne aplikojmë gjykimin dhe skepticizmin tonë profesional në punën audituese. 

-Të kryejmë në mënyrë efektive auditimin (ISSAI 1300) 

-Të vlerësojmë nëse është siguruar evidenca e mjaftueshme dhe e përshtatshme e auditimit dhe nëse 

bazuar në ketë evidence ai mund të formojë konkluzionet përkatëse. (ISSAI 1500, ISA 300). 
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-Të kryejmë procedura të përshtatshme auditimi në funksion të këtij objektivi. 

Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar kjo në ISSAI-n 10 “Deklarata e 

Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t”, si dhe ISSAI 30 “Kodi Etik”, apo edhe çështje të tjera që lidhen 

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

sipërpërmendura.  Objektivat e punës sonë lidhen me garantimin e sigurisë së arsyeshme nëse 

çështjet subjekt auditimi, që mund të kenë ekzistuar, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi 

që përfshin dhënien e opinionit. 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 në veprimtarinë e subjektit të audituar. Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e 

marra gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për 

përgatitjen e opinionit të auditimit. 

  

 

II. HYRJA 

Mbështetur në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit”, në zbatim të Programit të Auditimit nr. 5/1, datë 17.01.2022, i ndryshuar, të miratuar 

nga Kryetari i KLSH, në subjektin Ujësjellës Kanalizime SHA Shkodër, nga data 18.01. 2022 deri në 

datë 15.04.2022,  u krye “Auditim Financiar dhe i Përputhshmërisë”, për periudhën nga data  

01.07.2017 deri në datë 31.12.2021, nga  

Grupi i Auditimit me përbërje:  

1. M. B, Auditues, Përgjegjës Grupi.  

2. A. L, Auditues, Anëtar. 

3. A. T, Auditues, Anëtar. 

4. S. H, Auditues, Anëtar. 

1. Objekti i auditimit. Objekti i auditimit është dhënia e opinionit me siguri të arsyeshme, nëse për 

vitet 2017, 2018, 2019, 2020 dhe 6 mujori 2021, transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike janë 

raportuar drejt dhe saktë në pasqyrat financiare të subjektit të audituar, kjo referuar kuadrit ligjor të 

raportimit financiar në fuqi.  

-Në objektivat dhe qëllimet e auditimit përfshihet vlerësimi objektiv i evidencave, dokumentacionit të 

kërkuar dhe të vënë në dispozicion, për të përcaktuar nëse të dhënat e raportuara për periudhën objekt 

auditimi përputhen me kriteret përkatëse të kuadrit rregullator. Objektivi i Auditimit është dhënia e 

opinionit nëse Ujësjellës Kanalizime SHA, Shkodër, në të gjithë aspektet materiale, aktiviteti 

ekonomik dhe financiar, transaksionet dhe informacioni janë në përputhje ose jo me dispozitat ligjore 

dhe rregulloret përkatëse, me parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe kornizës ligjore të 

prokurimit publik, si dhe argumentimin e shpenzimeve të kryera në funksion të veprimtarisë së Shoqërisë. 

Auditimi ka për qëllim promovimin e transparencës, duke ofruar raporte të besueshme për fondet nëse janë 

administruar, siç kërkohet në aktet ligjore.  

2. Qëllimi i auditimit. Për auditimin financiar, qëllimi është të vlerësohet nëse rezultatet dhe gjendja 

financiare e raportuar e subjektit që auditohet, si dhe përdorimi i burimeve janë paraqitur saktë dhe në 

përputhje me rregullat e raportimit financiar, si në fushën e të ardhurave dhe të shpenzimeve.  

- Për auditimin e përputhshmërisë, duhet të përcaktohet niveli i zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi lidhur 

me realizimin e procedurave të prokurimit të realizuara në periudhën nën auditim. 

-Qëllimi i auditimit do të realizohet vetëm pas analizës së implementimit të kërkesave të menaxhimit 

financiar dhe kontrollit, për të vlerësuar drejt nivelin e riskut në subjekt. 

-Qëllimi i këtij auditimi përputhshmërie është evidentimi i devijimit nga standardet e pranuara i shkeljes së 

parimeve të ligjshmërisë, është dhënia e opinionit apo hartimi i raportit të auditimit mbi bazën e vlerësimeve të 

gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësime të menaxhimit financiar me synim ndërmarrjen e 

masave dhe veprimeve korrigjuese nga subjekti i audituar. Auditimi i përputhshmërisë i ndërmarrë nga 

Kontrolli i Lartë i Shtetit, ka për qëllim promovimin e qeverisjes së mirë në sektorin publik, duke marrë 

parasysh rrezikun e mashtrimit në lidhje me përputhshmërinë (sipas ISSAI 400, p 18). 
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-Me auditimin e përputhshmërisë, duhet të përcaktohet niveli i zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi lidhur me 

realizimin e procedurave të prokurimit të realizuara në periudhën nën auditim.  

3. Identifikimi i çështjes. Shoqëria duhet të ketë organizimin e duhur, për të funksionuar duke 

respektuar aktet ligjore e nënligjore në fuqi, për rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve, duke 

patur në konsideratë shpenzimin e fondeve me ekonomicitet, eficiençë dhe efektivitet. Projekt Raporti 

mbi përputhshmërinë e veprimtarisë ekonomike dhe financiare të UK SHA, Shkodër për periudhën 

01.01.2017 - 31.12.2021, ka identifikuar sipas kritereve specifike të vlerësimit, shqyrtimin dhe 

vlerësimin e fushave në vijim: 

- Ligjshmërinë për emërimet dhe funksionimin e strukturave drejtuese dhe vendimeve të marra; 

- Hartimin, shqyrtimin dhe miratimin si dhe realizimin e programit ekonomik; 

- Zbatimin e strukturës organizative dhe administrimin e marrëdhënieve të punës; 

- Rregullshmërinë e kryerjes së shpenzimeve; 

- Mbajtjen e evidencës kontabile dhe analiza e debitorëve e kreditorëve;  

- Zbatimin e ligjshmërisë në prokurimet e fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave; etj. 

4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese. Strukturat drejtuese kanë për detyrë që të përgjigjen për 

garantimin e sistemeve të përshtatshme dhe efektive të menaxhimit financiar dhe kontrollit, në 

përputhje me kërkesat e kuadrit ligjor dhe rregullator përkatës. Një ndër përgjegjësitë kryesore të 

strukturave drejtuese është ngritja e sistemeve të kontrollit dhe marrjes së masave të sinjalizimit për 

veprime korruptive të punonjësve. Hartimi i rregullave të brendshme referuar funksionit të veprimtarisë 

së shoqërisë, strukturës në dispozicion, duke përcaktuar përgjegjësitë dhe detyrimet e çdo punonjësi  në 

zbatim të akteve ligjore në fuqi,  mbi të gjitha duke shmangur dhe mbikëqyrur konfliktin e interesit. 

Përgjegjësi e strukturave drejtuese të institucionit është  përdorimi me efektivitet dhe ligjor të fondeve, 

duke eliminuar shpenzimet jo efektive dhe jo në funksion të veprimtarisë t, sigurisht dhe marrja e 

masave për njohjen e akteve ligjore që veprojnë dhe në fuqi për të gjithë punonjësit e strukturës 

funksionale duke progrA...Uar trajnimin e vazhdueshëm dhe  mbikëqyrur integritetin e tyre.   

Shoqëria brenda kuadrit përkatës të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, kryen çdo operacion tregtar 

dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj. Kjo përfshin gjithashtu hapjen e  

veprimtarive dhe krijimin e Shoqërive të reja, si edhe pjesëmarrjen në kapitalin e Shoqërive të tjera 

jashtë vendit. 

Në zbatim të dispozitave ligjore, U.K. Shkodër SHA. merr masa për: 

-Krijimin e kushteve të domosdoshme për mbarëvajtjen e punës së punonjësve të Shoqërisë. 

-Zbatimin e rregullave të sigurimit teknik për mbarëvajtjen në punë. 

-Zbatimin e rregullave për mbrojtjen nga zjarri. 

-Zbatimin e dispozitave të vendosura në Kontratën Kolektive të Punës. 

5. Përgjegjësitë e audituesve. Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion të saktë objektiv, 

profesional e të pavarur, nëse aktivitetet, transaksionet financiare dhe informacioni përputhen apo 

jo, në të gjitha aspektet materiale, me kriteret e aplikuara  mbi përputhshmërinë dhe rregullshmërinë 

e veprimtarisë ekonomiko financiare, në bazë të auditimit tonë. Ne mbajmë përgjegjësi që në 

praktikën e auditimit si dhe në hartimin e P/Raportit të auditimit janë zbatuar procedurat në 

përputhje me rregulloret e miratuara dhe në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

sipas INTOSAI. Referuar këtyre Standardeve  audituesi gjithashtu duhet të  respektojë kërkesat etike 

dhe të planifikojë dhe kryejë auditimin me qëllim që të arrijë nivelin e sigurisë së kërkuar. Siguria 

e kërkuar i referohet një niveli të pranueshëm sigurie, por nuk garanton asnjëherë sigurinë absolute, 

dhe auditimi në pajtueshmëri me standardet nuk presupozohet që të zbulojë gjithnjë një gabim 

material kur ai ekziston. 

Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke përfshirë këtu edhe vlerësimin e 

rreziqeve nga gabimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit. Në bërjen e këtyre 

vlerësimeve të rrezikut, audituesi ka vlerësuar nivelin e kontrollit të brendshëm që nuk është në 

nivelin e duhur në këtë shoqëri, në mënyrë që të programojë procedura auditimi që janë të 
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përshtatshme për kushtet e kësaj shoqërie, por jo vetëm për qëllim të shprehjes së opinionit mbi 

efektivitetin e kontrollit të brendshëm.  

6. Kriteret e vlerësimit. Standardet dhe kuadri ligjor që shërbeu si kriter për vlerësimin e aktivitetit 

të subjektit të audituar, është si më poshtë vijon: 

 

Lloji i dokumentit Detajet e bazës ligjore dhe rregullatore 

Standarde auditimi 

dhe kuadri ligjor i 

KLSH: 

-Ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit”; 

-ISSAI 100 - (Parimet themelore të auditimit të sektorit publik). 

-ISSAI 400 - (Standardet e Auditimit të Përputhshmërisë). 

--ISSAI 4100 - (Rregulloren e Procedurave të Auditimit). 

-Kodi etik i KLSH dhe Rregullorja e Brendshme. 

 - ISSAI 4000-  Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e 

përputhshmërisë”; 

-ISSAI 1500 (ISA 500)- Objektivi i audituesit është të hartojë dhe të 

kryejë procedurat e auditimit në mënyrë të tillë që të mundësojë marrjen 

e evidencës së mjaftueshme për të nxjerrë konkluzione të arsyeshme në 

të cilin do të bazojë opinionin e tij; 

- Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të 

Audituesve; 

-Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI “Për implementimin e 

Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e 

përputhshmërisë”; si dhe në praktikat më të mira të fushës. 

 

Ligje mbi të cilat 

mbështetet subjekti 

në aktivitetin e tij: 

- Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i 

ndryshuar;  

-Ligji nr. 8102, datë 28.3.1996 “Për kuadrin rregullator të sektorit të 

furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura” , i 

ndryshuar;  

-Ligji nr. 8901, datë 23.05.20012 “Për falimentin”, i ndryshuar;  

-Ligji nr. 9115, datë 24.07.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të 

ndotura” i ndryshuar;   

-Ligji nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, i ndryshuar;  

-Ligji nr. 10405, datë 24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave 

dhe të shpërblimeve;  

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

-Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar;  

-Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar;  

-Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” i ndryshuar;  

-Ligji nr. 9154, datë 26.11.2003 “Për arkivat”;  

-Ligji nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së 

Shqipërisë”, ndryshuar;  

-Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;  
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-Ligji nr. 8510, datë 15.07.1999 “Për përgjegjësinë jashtë kontraktore të 

organeve të administratës shtetërore”, i ndryshuar”. 

 

Vendime të 

Këshillimit të 

Ministrave (VKM) 

-VKM nr. 1304, datë 11.12.2009 “Për miratimin e rregullores për 

furnizimin me ujë të pijshëm dhe për kanalizimet në zonën e shërbimit 

të UK”;  

-VKM nr. 236, datë 10.5.1993 “Për administrimin dhe furnizimin me ujë 

tek përdoruesit familjar dhe jo familjar”, i ndryshuar;  

-VKM nr. 63, 27.01.2016 “Për riorganizimin e operatorëve që ofrojnë 

shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin largimin dhe 

trajnimin e ujërave të ndotura”, me objekt shërbimi në zbatim të Ligjit 

nr. 115/2014 “Për ndarjen administrative-territoriale të njësive të 

qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”,  

-VKM nr. 510, datë 10.05.2015 “Për miratimin e procedurave për 

transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të 

trupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e 

qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-

territorial”;  

-VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit" i ndryshuar;  

-VKM nr. 870, datë 14.12.2011 “Për trajtimin financiar të punonjësve 

që dërgohen me shërbim jashtë vendit”;  

-VKM nr. 997, datë 10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve 

që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës, brenda vendit”, i 

ndryshuar;   

-VKM nr. 781, datë 14.11.2007, ndryshuar;  

-VKM nr. 864, datë 23.07.2010 “Për pajisjen me numër telefoni celular 

të personave juridikë, publikë”; etj. 
 

Akte të tjera nën 

ligjore: 

-Metodika mbi vendosjen e tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë 

dhe largimin e përpunimin e ujërave të ndotur, miratuar me vendim të 

ERRU nr. 32, datë 21.12.2009;  

-Kontrata e shërbimit të miratuar me vendim të ERRU nr. 8, datë 

04.02.2011 “Për miratimin e modelit të kontratës tip”;  

-Udhëzimi i Ministrit të Rregullimit të Territorit dhe Turizmit nr. 3, datë 

28.07.2004 “Për administrimin e ujit të pijshëm”;  

-Udhëzimi i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa 

ndryshime në Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit të ministrave 

“Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”; -Udhëzimi 

i Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe 

strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”; -Udhëzimi nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiviteteve në njësitë e sektorit publik, 

i ndryshuar; akti i themelimit; statuti dhe rregullorja e brendshme e 

shoqërisë. 

 

 

7. Standardet e auditimit. Auditimi është kryer në përputhje me procedurat e përgjithshme të 

pranuara të kuadrit ligjor, rregullator dhe Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit. Projekt Raporti i 

auditimit është hartuar në përputhje me kërkesat e Rregullores së Procedurave të Auditimit në KLSH, 

mbështetur në:  

-Ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; 
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-ISSAI 100 - (Parimet themelore të auditimit të sektorit publik). 

-ISSAI 400 - (Standardet e Auditimit të Përputhshmërisë). 

--ISSAI 4100 - (Rregulloren e Procedurave të Auditimit). 

-Kodi etik i KLSH dhe Rregullorja e Brendshme. 

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

-ISSAI 1500 (ISA 500)- Objektivi i audituesit është të hartojë dhe të kryejë procedurat e auditimit në 

mënyrë të tillë që të mundësojë marrjen e evidencës së mjaftueshme për të nxjerrë konkluzione të 

arsyeshme në të cilin do të bazojë opinionin e tij; 

-Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të Audituesve; 

-Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI “Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të 

Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë”; si dhe në praktikat më të mira të fushës. 

8. Metodat e auditimit. Audituesit e KLSH, mbi bazën e evidencave të kërkuara dhe të vëna në 

dispozicion, intervistave, takimeve dhe konsultave me nëpunësit e UK Shkodër, kanë përgatitur 

dokumentacionin e mjaftueshëm të auditimit, si rezultat i kuptimit të qartë të kritereve të përdorura, 

të fushë-veprimit të auditimit; të gjykimeve, të përfundimeve të arritura, programin e auditimit dhe 

natyrën, kohën, shtrirjen dhe rezultatet e procedurave të kryera; si dhe konkluzioneve lidhur me to. 

Në këtë mënyrë, dokumentimi i auditimit është kryer nëpërmjet letrave të punës, shënimeve, 

pyetësorëve, të finalizuara me akt-konstatimet dhe observacionet e subjektit, të cilat kanë shërbyer si 

bazë për hartimin e këtij Projekt-Raporti. 

9.Dokumentimi i auditimit, është kryer bazuar në kërkesat e manualit të auditimit të 

përputhshmërisë, në standardet ndërkombëtare të auditimit (ISAI), për të mundësuar dhe kuptuar 

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

kërkesat ligjore dhe rregullatore. 

 

III. PËRSHKRIMI AUDITIMIT   

1. Informacion i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim 
Shoqëria Ujësjellës Kanalizime, funksionon në zbatim të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për 

tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, VKM nr. 63, 27.01.2016 “Për riorganizimin e 

operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin largimin dhe trajnimin 

e ujërave të ndotura”, me objekt shërbimi në zbatim të Ligjit nr. 115/2014 “Për ndarjen 

administrative-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, VKM nr. 510, 

datë 10.05.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, 

personelit, aktiveve të trupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e 

qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”. 

- Objekti i shoqërisë brenda territorit të bashkisë, krijuar sipas Ligjit nr. 115/2014, “Për ndarjen 

administrative-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, është: 

-Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij; 

-Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm;  

-Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve;  

-Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura;  

-Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre; 

-Shoqëria duhet të realizojë çdolloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me 

objektin e saj, brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi;  

-Shoqëria ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me lejet, autorizimet, liçensat sipas legjislacionit 

në fuqi; 

Objekti, qëllimi dhe fushëveprimi i auditimit është përputhshmëria (pajtueshmërisë) e operacioneve 

financiare të subjektit për periudhën nga 01.07.2017 deri më datë 31.12.2021.Qëllimi i auditimit është 

hartimi i raportit të auditimit mbi bazën e vlerësimit të gjetjeve, si dhe dhënia e rekomandimeve për 

përmirësimin e aktivitetit të Shoqërisë UK Shkodër. 
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Është audituar aktiviteti i shoqërisë për periudhën e auditimit, fokusuar kryesisht në operacione 

financiare, por jo vetëm. Konkretisht janë audituar riorganizimi i shoqërisë, shpenzime për investime, 

shpenzimet operative, strukturat dhe pagat, programi ekonomik dhe realizimi i tij, etj. Është audituar 

vendimmarrja e organeve drejtuese, si dhe probleme të tjera. 

 

2. Përshkrimi i auditimit sipas drejtimeve të auditimit: 

 

1. Mbi zbatimin rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm i KLSH-së. 

Në zbatim të pikës 1 të programit të auditimit nr.5/1, datë 17.01.2022,i ndryshuar, mbajtur në 

15.04.2022, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

- Detyrat e lëna nga auditimi i mëparshëm, dërguar me shkresën e KLSH-së, Nr. 601/7 prot, datë 

31.12.2019 “Për dërgimin e Raportin Përfundimtar të Auditimit të ushtruar në Shoqërinë “Ujësjellës- 

Kanalizime” SHA Shkodër” 

-Korrespodenca shkresore e ndjekur nga për zbatimin e rekomandimeve të lëna sipas programit të 

auditimit nr. 520/1, Prot., datë 05.06.2020, me objekt: “Për zbatimin e rekomandimeve të lëna në 

auditimet e mëparshëm të evaduara në periudhën 01.01.2019 - 31.12.2019. 

-Dokumentacioni shoqërues dhe justifikues për kryerjen e rekomandimeve. 

-Dokumentacioni i mbajtur nga Këshilli Drejtues për këtë qëllim, etj. 

  

Titulli i gjetjes: 
Ritme të ngadalta për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i 

mëparshëm. 

Situata: 

Shoqëria “Ujësjellës- Kanalizime” SHA Shkodër, ka marrë masa për 

zbatimin e rekomandimeve të lëna në zbatim të shkresës nr. 601/7prot. 

datë 31.12.2019, plani i veprimit është miratuar nga Drejtori i Ujësjellës 

Kanalizime SHA për zbatim. Kontrolli i Lartë i Shtetit është informuar 

mbi marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve, me shkresën nr. 

79 datë 17.01.2020. Në zbatim të afatit 20 ditor për kthimin e përgjigjes 

ndaj KLSH konstatohet se nga UKSH SHA, është respektuar afati 20 

ditor i kthimit të përgjigjes për zbatimin e rekomandimeve. Nga auditimi 

i zbatimit të afatit 6 mujor për raportimin e ecurisë së zbatimit të 

rekomandimeve, konstatojmë UKSH SHA nuk e ka përmbushur 

detyrimin e afatit 6-mujor të raportimit, në kundërshtim me nenin 30, 

pika 2 të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 

Shoqëria “Ujësjellës- Kanalizime” SHA Shkodër, nuk ka zbatuar dhe 

realizuar në mënyrë të plotë rekomandimet e KLSH-së të dhëna sipas 

programit të auditimit nr. 520/1Prot. datë 05.06.2020, me objekt: “Për 

zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshëm të 

evaduara në periudhën 01.01.2019 - 31.12.2019”. Konkretisht janë 

rekomanduar nga KLSH: 32 masa organizative, nga të cilat janë zbatuar 

4, 20 janë në proces dhe 8 nuk janë zbatuar; 1 masa për shpërblim dëmi 

me vlerë totale 408 mijë lekë e cila është në proces dhe 1 masë 

administrative e realizuar. Pra në total janë lënë 34 rekomandime ku nga 

këto 5 janë zbatuar, 21 janë në proces dhe 8 nuk janë zbatuar.  

Kriteri: 
Ligji nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin 

e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.  

Ndikimi/Efekti: 

Mos menaxhim i mirë i shoqërisë dhe vonesa në nxjerrje e detyrave për 

përmirësimin e funksionimit të saj si dhe mungesë efiçence në arritjen e 

objektivave dhe politikave të miratuara. 

Shkaku: 
Mos marrja e masave për zbatimin e rekomandimeve sipas afateve të 

tyre. 
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Rëndësia: E mesme 

Rekomandim: 

Nga Shoqëria “Ujësjellës- Kanalizime” SHA Shkodër, të merren masa 

për zbatimin dhe realizimin e plotë të rekomandimeve të dhëna nga 

auditimet e mëparshme të KLSH-së, të cilat rezultuan të pazbatuara, si 

dhe të ndiqen me vëmendje të posaçme ato të cilat janë në procese 

gjyqësore. 
 

2. Mbi zbatimin e ligjshmërisë për emërimet dhe funksionimin e strukturave drejtuese 

(Këshilli Mbikëqyrës dhe Drejtoria), vendimet e marra dhe zbatimi i tyre. 
 

Ujësjellës Kanalizime sh.a. është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror me pronar Bashkinë 

Shkodër.  

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a funksionon mbi bazën e Ligjit nr. 9901, datë 

14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” (i ndryshuar) dhe sipas ndarjes së re 

administrative-territoriale, në përputhje me ligjin nr.115/2014 “Për ndarjen administrative-

territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”. 

Organet e shoqërisë janë: Asambleja e Përgjithshme, Këshilli i Administrimit dhe Administratori i 

Shoqërisë. 

Shoqëria Ujësjellës kanalizime Shkodër sh.a. është e organizuar sipas sistemit me një nivel, ku 

funksionet e administrimit dhe mbikëqyrjes së veprimtarisë së shoqërisë ushtrohen nga Këshilli i 

Administrimit, ndërsa funksionet e administrimit të përditshëm të veprimtarisë së shoqërisë kryen 

nga Administratori. 

Këshilli i Administrimit të shoqërisë UKSH sh.a, përbëhet nga 3 anëtarë, një prej të tyre është 

administratori dhe dy janë persona të cilët nuk janë të punësuar në shoqëri. Secili nga anëtarët e 

Këshillit të Administrimit mban detyrën për 3 vite, me të drejtë rizgjedhje. 

 

Titulli i gjetjes 
Anëtarët e Këshillit të Administrimit ushtrojnë aktivitetin e tyre në mungesë 

të kontratës së performancës me shoqërinë 

Situata:  

Anëtarët e Këshillit të Administrimit në momentin e emërimit duhet të lidhin 

me shoqërinë një kontratë performance për çdo vit me terma të qarta, të 

matshëm sasior e cilësor dhe në përputhje me objektivat e vendosura në biznes 

planet e shoqërisë. 

Anëtarët e Këshillit të Administrimit brenda periudhës së auditimit, nuk kanë 

lidhur kontratë performance me shoqërinë, por të vetmet akte të hartuara në 

momentin e emërimit të tyre janë vendimet e riemërimit nga Asambleja e 

Përgjithshme e UK Shkodër SHA, respektivisht, Vendimi nr. 5, datë 

30.05.2019 për riemërimin si administrator të UK Shkodër të z. M. M; 

Vendimi nr. 6, datë 30.05.2019 për riemërimin si anëtar të Këshillit të 

Administrimit të z. A. D; Vendimi nr. 7, datë 30.05.2019 për riemërimin si 

anëtare e Këshillit të Administrimit të znj. V. G; Vendimi nr. 4 datë 

25.02.2020 i lirimit të znj. V. G nga Këshilli i Administrimit dhe Vendimi 

nr.05 datë 25.02.2020 për emërimin e anëtarit të Këshillit të Administrimit z. 

A. P. 

Në referim të VKM-së nr. 63, datë 27.1.2016 “Për riorganizimin e operatorëve 

që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin 

dhe trajtimin e ujërave të ndotura”, si dhe të Statutit të UK Shkodër sh.a., 

pavarësisht se Administratori emërohet për një periudhë kohe prej 3 (tre) 

vitesh, qëndrimi i tij në detyrë gjatë periudhës tre vjeçare bëhet në bazë 

kontratës së rinovueshme vjetore të performancës midis tij dhe Asamblesë së 

Përgjithshme të përfaqësuar nga Kryetari i Bashkisë Shkodër mbi bazën e 

performacës së shoqërisë dhe arritjeve e objektivave të vendosura për 

shoqërinë.  
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Nga auditimi rezulton se, Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme të UKSH nuk 

ka lidhur kontratë vjetore brenda periudhës tre vjeçare të emërimit dhe 

rrjedhimisht nuk ka kryer rinovim vjetor të saj, për periudhën objekt auditimit, 

përveç Vendimit nr. 5, datë 30.05.2019  të riemërimit të z. M. M si 

administrator i Ujësjellës Kanalizimeve Shkodër sh.a.   

Kriteri:  

Pika 3 e nenit 12 të VKM nr.  63, datë 27.1.2016 “Për riorganizimin e 

operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, 

grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”, si dhe pika 3 e 

nenit 12 të Statutit të UK Shkodër SHA. Neni 18 pika 5 e statutit të UKSH 

Ndikimi/Efekti:  

Ushtrim i funksioneve të Këshillit të Administrimit pa objektiva të matshëm 

sasior dhe cilësor duke bërë që të mos vlerësohet efektiviteti i veprimtarisë së 

tyre. 

Shkaku:  
Mungesa e vlerësimit të veprimtarisë së këshillit të administrimit mbi bazën e 

vlerësimit të performancës vjetore të shoqërisë. 

Rëndësia:  E lartë 

Rekomandim:  

Kryetari i Bashkisë Shkodër në cilësinë e Kryetarit të Asamblesë së 

Përgjithshme të Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a. të hartoj dhe 

të lidhë kontratë performance me Administratorin dhe anëtarët e Këshillit të 

Administrimit duke e rinovuar çdo vit brenda periudhës tre vjeçare, vetëm mbi 

bazën e vlerësimeve pozitive të performancës gjatë veprimtarisë së tyre. 
 

Veprimtaria e Këshillit të Administrimit. 

Këshilli i Administrimit mblidhet jo më pak se një herë në muaj dhe sa herë e kërkon interesi i 

shoqërisë aksionare me thirrjen e Kryetarit. 

Kryetari duhet të thërrasë mbledhjen e Këshillit të administrimit brenda 15 ditëve nga dita kur 

administratori ose 2 (dy) prej anëtareve të Këshillit të administrimit i paraqesin atij një kërkesë të 

motivuar për këtë qëllim. 

Veprimtaria e Këshillit të Administrimit për periudhën objekt auditimi, konsiston në vendimmarrje 

kryesisht mbi miratimin e strukturës organizative, miratimin e pasqyrave financiare, miratimin e 

rregullores së brendshme së bashku me përshkrimet e punës për secilin punonjës, miratimin e 

raporteve të Njësisë së Auditit të Brendshëm të UKSH sha, nxjerrjen jashtë përdorimi të aktiveve, 

miratimin e planit të biznesit, dhe miratimin për shpërblimet e punonjësve të shoqërisë, etj. 

Në mbledhjen e Këshillit të Administrimit të datës 30.05.2016 është zgjedhur Kryetar i Këshillit të 

administrimit z. A. D dhe zv. Kryetar znj. V. G. 

Këshilli i Administrimit të UKSH sha., ka pësuar ndryshime përgjatë vitit 2019 të pasqyruara si më 

poshtë: 

Vendimi nr. 5, datë 30.05.2019 “Për riemërimin si administrator të UK Shkodër të z. M. M”, 

Vendimi nr. 6, datë 30.05.2019 “Për riemërimin si anëtar të Këshillit të Administrimit të z. A. D”, 

Vendimi nr. 7, datë 30.05.2019 “Për riemërimin si anëtare e Këshillit të Administrimit të V. G”, 

Vendimi nr. 4 datë 25.02.2020 i lirimit nga anëtare e këshillit të Administrimit të znj. V. G dhe 

Vendimi nr.5 datë 25.02.2020 të emërimit të z. A. P si anëtar i Këshillit të Administrimit të 

shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a.  

Titulli i gjetjes 
Këshilli i Administrimit të shoqërisë në ndonjë rast nuk ka zhvilluar mbledhje 

mujore  

Situata:  

Nga auditimi i vendimmarrjes së Këshillit të Administrimit të UKSH për 

periudhën e auditimit rezulton se: 

Në vitin 2017, janë zhvilluar gjithsej 11 mbledhje nga të cilat janë marrë në 

total 30 vendime. 

Këshilli i Administrimit nuk ka zhvilluar mbledhje në muajin Prill 2017. 
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Në vitin 2018 janë zhvilluar 13 mbledhje nga të cilat janë marrë në total 27 

vendime.  

Në vitin 2019 janë zhvilluar 13 mbledhje nga të cilat janë marrë 31 vendime. 

Në vitin 2020 janë zhvilluar 12 mbledhje nga të cilat janë marrë 16 vendime. 

Këshilli i Administrimit nuk ka zhvilluar mbledhje në muajin Prill 2020. 

Në vitin 2021 janë zhvilluar 13 mbledhje nga të cilat janë marrë 18 vendime. 

Kriteri:  Neni 14 pika 1.,2., e në vijim të statutin e shoqërisë  

Ndikimi/Efekti:  

Mungesa e ndjekjes periodike të problematikave të shfaqura gjatë aktivitetit 

të shoqërisë nga ana e këshillit të administrimit, të cilat kërkojnë zgjidhje 

nëpërmjet vendimmarrjes së Këshillit të Administrimit 

Shkaku:  
Mungesa e trajtimit të dinamikave të veprimtarisë së Shoqërisë nga këshilli i 

administrimit 

Rëndësia:  E lartë 

Rekomandime:  

Administratori i shoqërisë edhe në cilësinë e anëtarit të këshillit të 

administrimit të kërkojnë mbledhje të Këshillit të Administrimit në mënyrë 

periodike për çdo muaj për problematika që e shqetësojnë shoqërinë. 
 

Për sa më lart, me veprimet apo mosveprimet ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e Këshillit të 

Administrimit sipas periudhave respektive të ushtrimit të funksionit, z. A. D, znj. V. G, z. A. P dhe 

z. M. M në cilësinë e Administratorit dhe njëkohësisht dhe anëtarit të Këshillit të Administrimit. 

Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit realizohet në përputhje me nenin 17 pika 1 

të VKM nr. 63, datë 27.01.2016 “Për riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit 

me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”, ku parashikohet se: 

Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit do të caktohet nga Asambleja e Përgjithshme, 

sipas dispozitave përkatëse ligjore apo nënligjore dhe mbulohet nga shoqëria.  

Masat e shpërblimit për Administratorin dhe anëtarët e Këshillit të Administrimit janë përcaktuar 

nëpërmjet vendimit të Asamblesë së Përgjithshme nr.5, date 30.05.2019, të riemërimit të z. M. M 

si administrator i shoqërisë UKSH sh.a. ku është përcaktuar paga 130,000 lekë; nr.6 datë 

30.05.2019, të riemërimit të z. A. D, si anëtar i Këshillit të Administrimit të UKSH sh.a, ku 

shpërblimi është përcaktuar 85,000 lekë; nr.7., datë 30.05.2019 të ri emërimit të znj. V. G, si anëtare 

e Këshillit të Administrimit të UKSH sh.a, ku shpërblimi është përcaktuar 30,000 lekë; nr. 11., 

datë11.10.2019 të emërimit të znj. L. N, në pozicionin e sekretares së Asamblesë së Përgjithshme, 

ku paga mujore është përcaktuar 10,000 lekë dhe vendimi nr.5 datë 25.02.2020 i emërimit të z. A. 

P si anëtar i Këshilli të Administrimit të shoqërisë UKSH sh.a., duke  zëvendësuar anëtarin e 

mëparshëm, shpërblimi mujor për këtë anëtar është përcaktuar në shumën 70,000 lekë.  

 

Titulli i gjetjes 
Anëtarët e Këshillit të Administrimit kanë përfituar shpërblim edhe në rastin 

kur nuk kanë zhvilluar mbledhje. 

Situata:  

Nga shqyrtimi i dokumentacionin të vendosur në dispozicion nga sekretaria e 

Këshillit të Administrimit, rezultoi se: 

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a. ka shpërblyer anëtarët e 

Këshillit të Administrimit edhe në kushtet kur ata nuk kanë kryer asnjë 

mbledhje. Pasi nga auditimi i dokumentacionit të veprimtarisë së këshillit të 

administrimit dhe atë të drejtorisë tregtare rezultoi se: 

Anëtarët e Këshillit të Administrimit kanë përfituar shpërblim për muajin Prill 

2017, megjithëse nuk kanë zhvilluar asnjë mbledhje, respektivisht; z. A. D ka 
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përfituar pagesën mujore prej 72,250 lekë, znj. V. G ka përfituar shumën prej 

25,500 lekë dhe znj. K. G në shumën 8,500 lekë.  

Pagesa e anëtarëve të Këshillit të Administrimit nuk është bërë mbi bazën e 

listë prezencës që duhej të mbahej nga sekretaria e Këshillit të Administrimit 

për çdo mbledhje të zhvilluar dhe të nënshkruar prej secilit prej tyre. 

Dokumentacioni shoqërues për pagesat e kryera në vitin 2017, nuk ka të 

bashkëlidhur listë prezencën mujore të anëtarëve të Këshillit të Administrimit 

dhe konfirmimin e sekretares së Këshillit të Administrimit znj. K. G në tabelën 

përmbledhëse për çdo muaj të vitit 2017.  

Për sa më lart, shuma totale prej 106,250 lekë e kryer si pagesë për anëtarët 

e Këshillit të Administrimit për muajin prill 2017, do konsiderohet dëm 

ekonomik për buxhetin e UKSH sh.a. 

Nga auditimi I dokumentacionit mbi pagesën e anëtarëve të këshillit të 

administrimit rezultoi se: 

Urdhër pagesa për shpërblimin e anëtarëve të këshillit të administrimit është 

nënshkruar nga Drejtori Tregtar A. S në cilësinë e nëpunësit zbatues dhe 

Administratori M. Mnë cilësinë e nëpunësit autorizues. 

Pagesa për z. A. D është bërë në bankën C. me urdhrin e xhirimit nr.1749522 

datë 09.05.2017, për znj. V. G me urdhrin e pagesës  me nr.002591 datë 

11.05.2017 në T. Bank dhe për znj. K. G me urdhër pagesë nr. 21451102 datë 

09.05.2017 në U. Bank. 

Kriteri:  Ligji MFK dhe neni 14 pika 1 e statutit të shoqërisë 

Ndikimi/Efekti:  Përfitim i padrejtë i pagesës nga anëtarët e këshillit të administrimit. 

Shkaku:  Mos respektim i kuadrit ligjor në fuqi për shoqëritë e ujësjellës kanalizimeve 

Rëndësia:  E Lartë 

Rekomandim:  

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime të përdorë gjithë procedurat administrative 

për arkëtimin e shumës prej 106,250 lekë në mënyrë proporcionale të shumës 

së përllogaritur për secilin anëtarë të Këshillit të Administrimit për përfitimin 

e pagesës së muajit Prill 2017 në mënyrë të padrejtë. 

Për veprimet dhe mosveprimet, të konstatuara sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi  

administratori i shoqërisë z. M. M dhe drejtori tregtar znj. A. S dhe z. A. D, znj. V. G, K. G.  

2.3. Mbi hartimin, miratimin dhe realizimin e programit ekonomiko-financiar të shoqërisë. 

Në zbatim të pikës 3 (tre) të programit të auditimit, u administrua dhe shqyrtuan programet 

ekonomike të viteve 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, si dhe realizimi e raportimi i tyre. 

Hartimi i programit ekonomiko-financiar realizohet nga sektori planifikim/raportimit, në referim të 

strategjisë së zhvillimit dhe plan biznesit afatmesëm, si dhe nevojave të sektorëve të shoqërisë për 

të mundësuar ofrimin e shërbimeve të qëndrueshme dhe cilësore me furnizimin me ujë të pijshëm 

dhe shërbimeve të tjera që lidhen me objektin e veprimtarisë së saj, për banorët e qytetit të Shkodrës 

dhe njësive të tjera administrative të Bashkisë Shkodër. 

Plan biznesi 5 vjeçar i hartuar nga shoqëria UKSh në kuadër të reformës kombëtare në sektorin 

Ujësjellës Kanalizimeve për vitet 2017-2021, është miratuar me vendimin nr.13 datë 14.06.2017 të 

Këshillit të Administrimit, përditësimi për periudhën 2019-2024 është miratuar me vendimin nr.9 

datë 20.09.2019 të Këshillit të Administrimit. Në plan biznesin 2017-2021 të shoqërisë Ujësjellës 

Kanalizime Shkodër, janë përcaktuar si objektiva strategjike, rritja dhe përmirësimi i treguesve të 

performancës të paraqitura në Tabelën nr.1. të Aneksit nr. 2.3 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar në lidhje me miratimin dhe realizimin e programit 

vjetor ekonomik, rezultoi se: 
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Programi ekonomik i vitit 2017 është miratuar me vendimin nr.2 datë 19.01.2017 të Këshillit të 

Administrimit dhe vendimin e Asamblesë së Aksionarëve të shoqërisë nr.1 datë 06.01.2017. 

Programi ekonomik i vitit 2017 ka pësuar ndryshime të cilat janë reflektuar në vendimin nr.8 datë 

30.05.2017 të Këshillit të Administrimit dhe vendimin nr.4., datë 21.06.2017 të Asamblesë së 

Përgjithshme. 

Programi ekonomik i vitit 2018 është miratuar me vendimin nr.1 datë 25.01.2018 të Këshillit të 

Administrimit dhe vendimit të Asamblesë së Aksionarëve të shoqërisë nr.1 datë 01.02.2018. 

Programi ekonomik i vitit 2018 ka pësuar 3 (tre) ndryshime në lidhje me rishpërndarjen e fondeve 

të reflektuar në vendimin nr.12 date 12.06.2018, nr.17 datë 07.09.2018 dhe nr.19 datë 26.10.2018 

të Këshillit të Administrimit të shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Shkodër.  

Programi ekonomik i vitit 2019 është miratuar me vendimin nr.1 datë 05.02.2019 të Këshillit të 

Administrimit dhe vendimin e Asamblesë së Aksionarëve të shoqërisë nr.3 datë 08.02.2019. 

Programi ekonomik i vitit 2019 ka pësuar 5 (pesë) ndryshime në lidhje me rishpërndarjen e fondeve 

të reflektuar në vendimin nr.18 datë 11.04.2019; nr.19 datë 22.05.2019; nr.20 datë 18.06.2019; nr. 

21 datë 04.07.2019 dhe nr.24 datë 19.08.2019 të Këshillit të Administrimit të shoqërisë UKSh.  

Programi ekonomik i vitit 2020 është miratuar me vendimin nr.2 datë 10.02.2020 të Këshillit të 

Administrimit dhe vendimin e Asamblesë së Aksionarëve të shoqërisë nr.2 datë 22.01.2020. 

Programi ekonomik i vitit 2020 ka pësuar 1(një) ndryshim në lidhje me rishpërndarjen e fondeve të 

reflektuar në vendimin nr.3 date 05.06.2020., të Këshillit të Administrimit të UKSh.  

Programi ekonomik për vitin 2021 është miratuar me vendimin nr.16 datë 30.12.2020 të Këshillit 

të Administrimit dhe vendimin e Asamblesë së Aksionarëve të shoqërisë nr.2 datë 07.01.2021. 

Programi ekonomik i vitit 2021 ka pësuar 1(një) ndryshim në lidhje me rishpërndarjen e fondeve të 

reflektuar në vendimin nr.3 datë 29.03.2021., të Këshillit të Administrimit të UKSh.  

Planifikimi dhe realizimi i treguesve kryesor të performancës 

Përgjatë periudhës objekt auditimi shoqëria UKSH sh.a., nëpërmjet hartimit të programeve 

ekonomike ka planifikuar treguesit kryesor të performancës dhe për prodhimin dhe faturimin të 

dhënat janë pasqyruar në Tabelën nr.2 të Aneksit nr. 2.3 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit dhe të dhënave të UKSH, rezulton se: 

Prodhimi i ujit të pijshëm 

Për vitin 2017 në të dyja stacionet e pompimit të shoqërisë UKSH është prodhuar sasia e ujit prej 

10,177,495 m³, ose 90% kundrejt planifikimit. 

Për vitin 2018 sasia e ujit të prodhuar për qytetin dhe zonat rurale, ka qenë në nivelin 12,624,599 

m³, ose 95% kundrejt planifikimit. 

Për vitin 2019 sasia e ujit të prodhuar për qytetin dhe zonat rurale, ka qenë në  nivelin 13,341,160 

m³ ose 3% më shumë se planifikimi. 

Për vitin 2020, sasia e ujit të prodhuar për qytetin dhe zonat rurale ka qenë në nivelin 13,122,350 

m³, ose 98% kundrejt planifikimit. 

Për vitin 2021, nga të dyja stacionet e pompimit të UKSH, është prodhuar 12,714,952 m³, ose më 

shumë se 13% se planifikimi. 

Shitja e ujit të pijshëm për vitet 

2017, ka qenë 4,070,274 m³, ose 2% më pak se planifikimi. 

2018, ka qenë 4,156,470 m³, ose 6% më pak se planifikimi. 

2019, ka qenë 4,045,988 m³, ose 10% më pak se planifikimi. 

2020, ka qenë 3,960,707 m³, ose 6% më pak se planifikimi. 
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2021, ka qenë 3,921,535 m³, ose 5% më pak se planifikimi.    

Uji pa të ardhura 

Në referim të tabelës nr.2., herësi i raportit të faturimit kundrejt prodhimit tregon sasinë e ujit të 

pijshëm pa të ardhura ose humbjet (teknike dhe administrative) të cilat paraqiten në vijim  për vitet 

respektive brenda periudhës se auditimit, si më poshtë: 

Për vitin 2017 shoqëria rezulton me një nivel humbje prej 60%; në 2018 niveli i humbjeve 

është  67%; në 2019 niveli i humbjeve shkon në 70%; në 2020 shoqëria ka patur një nivel të 

humbjeve prej 70% dhe në vitin 2021 niveli i humbjeve llogaritet në 69%.  

Arkëtimet 
Të ardhurat e arkëtuara nga aktiviteti kryesor (ujë i pijshëm + ujëra të përdorura + tarifa fikse) për 

vitin 2017 kanë qenë 221,492,742 lekë, ose 20% më pak se planifikimi. 

Përveç këtyre të ardhura janë realizuar dhe të ardhura të tjera në shumën 15,976,302 lekë. 

Të ardhurat e arkëtuara nga aktiviteti kryesor (ujë i pijshëm + ujëra të përdorura + tarifa fikse) për 

vitin 2018 kanë qenë 286,120,020 lek, ose 15% më pak se planifikimi.  

Të ardhurat e tjera janë arkëtuar 26,628,197 lekë, kjo ka ardhur si rrjedhojë e rritjes së të ardhurave 

të tjera nga hapja e kontratave të reja dhe instalimi i matësave të ujit.  

Të ardhura e arkëtuara nga aktiviteti kryesor (ujë i pijshëm + ujëra të përdorura + tarifa fikse) për 

vitin 2019 kanë qenë 268,688,476 lekë, ose 20% më pak se planifikimi. 

Të ardhurat e tjera janë arkëtuar 25,770,456 lekë, kjo ka ardhur si rrjedhojë e rritjes së të ardhurave 

të tjera nga hapja e kontratave të reja dhe instalimi i matëseve të ujit.  

Të ardhura e arkëtuara nga aktiviteti kryesor (ujë i pijshëm + ujëra të përdorura + tarifa fikse) për 

vitin 2020 kanë qenë 267,024,415 lekë, ose 13% më pak se planifikimi. 

Të ardhurat e tjera janë arkëtuar 23,465,763 lekë, kjo ka ardhur si rrjedhojë e rritjes së të ardhurave 

të tjera nga hapja e kontratave të reja dhe instalimi i matësave të ujit.  

Të ardhura e arkëtuara nga aktiviteti kryesor (ujë i pijshëm + ujëra të përdorura + tarifa fikse) për 

vitin 2021 kanë qenë 256,569,048 lekë, ose 13% më pak se planifikimi. 

Të ardhurat e tjera janë arkëtuar 21,292,569 lekë, kjo ka ardhur si rrjedhojë e rritjes së të ardhurave 

të tjera nga hapja e kontratave të reja dhe instalimi i matësave të ujit. Të ardhurat mbi arkëtimet për 

periudhën objekt auditimi paraqiten në Tabelën nr. 3 të Aneksit 2.3. 

 

Shpenzimet 

Shpenzimet gjatë vitit 2017 kanë qenë 310,287,722 lekë, nga ku 43% janë shpenzimet për personel 

(paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore), 39% energjia elektrike dhe 18% të tjerat ku 

përfshihen (kimikatet, mirëmbajtja, rojet private dhe të tjera) 

Shpenzimet gjatë vitit 2018 kanë qenë 360,536,399  lekë, ose 16% më shumë se viti 2017, nga ku 

44% përbejnë shpenzimet për personel (paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore), 40% për 

energjinë elektrike dhe 16% të tjerat, ku përfshihen (kimikatet, mirëmbajtja, rojet private dhe të 

tjera) 

Shpenzimet e shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Shkodër, gjatë vitit 2019 kanë qenë 362,518,148 

lekë, nga ku 45% përbëjnë shpenzimet për personel (paga dhe sigurime shoqërore dhe 

shëndetësore), 38% për energjinë elektrike dhe 17% të tjerat ku përfshihen (kimikatet, mirëmbajtja, 

rojet private dhe të tjera) 

Shpenzimet gjatë vitit 2020 kanë qenë  351,541,437 lekë, nga ku 46% zënë shpenzimet për personel 

(paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore), 38% shpenzimet për energjia elektrike dhe 16% 

të tjerat ku përfshihen (kimikatet, mirëmbajtja, rojet private dhe të tjera) 

Shpenzimet gjatë vitit 2021, kanë qenë  365,809,654 lekë. 
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Subvecione 

Në tabelën nr.4 të aneksit nr. 2.3., pasqyrohet, shuma e subvencionit të përfituar nga buxheti i shtetit 

dhe Bashkia Shkodër,  mbi bazën e treguesve të performancës të plotësuar nga shoqëria Ujësjellës 

Kanalizime Shkodër. Për vitin 2018 shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër, është financuar 

(AKUM + Bashkia Shkodër) me 117% më shumë se shuma e planifikuar dhe në vitin 2020 me 19% 

më shume se planifikimi. Në vitin 2020, shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër është 

subvencionuar në shumën 82,749,042 lekë nga AKUM dhe 12,000,000 lekë nga  Bashkia Shkodër 

në bazë të marrëveshjes nr.309 Prot. datë 27.02.2020 me destinacion sigurimin dhe funksionimin 

normal të rrjetit të (KUB). 

Norma korrente e arkëtimit 

Në tabelën nr.5 të aneksit 2.3., pasqyrohet ecuria e normës korrente të arkëtimit, ku rezulton se pas 

një rritje në vitin 2018 në masën 74%, në vitet e mëpasshme deri në vitin 2021 ka pësuar një rënie 

nga 1÷4 %. 

Raportimet  

Në lidhje me realizimin e programeve dhe treguesve të performancës, për vitet 2017-2021 janë bërë 

raportimet për çdo tre muaj dhe vjetor në Këshillin e Administrimit dhe në AKUM sipas pyetësorit 

të hartuar prej saj. 

Realizimi i objektivave afat mesëm 

Plan biznesi i shoqërisë për vitet 2017-2021 ka vendosur disa piketa të rëndësishme si objektiva që 

shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër, duhet të arrij nivelin e reduktimit të ujit pa të ardhura deri 

në 46,7%në fund të vitit 2021.  

Gjithashtu edhe Norma e arkëtimit sipas projeksionit të plan biznesit 2017-2021, duhej të ishte  84% 

në 2017 dhe 91% në fund të vitit 2021. 

Titulli i gjetjes 
Veprimtaria e shoqërisë për periudhën në auditim nuk ka qenë efektive dhe 

eficente në drejtim të realizimit të indikatorëve kryesor të performancës 

Situata:  

Nga shqyrtimi i raporteve vjetore të veprimtarisë ekonomiko financiare të 

shoqërisë, rezulton që: 

Niveli i synuar nga shoqëria për reduktimin e ujit pa të ardhura, sipas 

projeksionit të plan biznesit nuk është arritur, pasi shoqëria vazhdon të ketë 

nivelin e humbjeve në masën 70%.  

Norma korrente e arkëtimit nuk është arritur sipas projeksioneve të plan 

biznesit, pasi ajo varion nga 67% deri në 70% në fund të vitit 2021. 

Kriteri:  
Vendimin nr.13 datë 14.06.2017 i Këshillit të Administrimit, Programi 

ekonomik i vitit 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (me ndryshimet) 

Ndikimi/Efekti:  

Vendosja në vështirësi ekonomike e shoqërisë, si rrjedhim pamundësi për 

rritjen e fondit te investimeve strategjike ne lidhjen me fuqizimin e sistemit te 

ujësjellës kanalizimeve të Shkodrës. 

Shkaku:  
Mos hartimi dhe zbatimi i një strategjie nga këshilli i administrimit për 

arritjen e objektivave të vendosura në plan bizneset e shoqërisë. 

Rëndësia:  E lartë 
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Rekomandim:  

Kryetari i Bashkisë Shkodër në cilësinë e Kryetarit të Asamblesë së 

Përgjithshme të shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a., të analizoj 

veprimtarinë e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës për arritjen e objektivave të 

shoqërisë në drejtim të rritjes së treguesve kryesor të performancës përgjatë tre 

viteve të fundit.  

 

Për sa më lart, shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër, në veprimtarinë e vet nuk ka qenë efektive 

dhe eficente duke mos realizuar objektivat e vendosura në plan biznesin 2017-2021. 

Me veprimet apo mos veprimet, UKSH është larg realizimit të objektivave afat mesëm në lidhje me 

rritjen e treguesve të performancës, duke ngarkuar me përgjegjësi Administratorin e Shoqërisë z.M. 

M dhe z. A. D e z. A. P në cilësinë e anëtarëve të Këshillit të Administrimit. 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditimit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresën nr. 13/6 Prot., datë 16.06.2022 të z.M. M,  z.A. D dhe z.A. P, 

ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendimet e subjektit  Në observacionin e paraqitur nga personat e sipërcituar në lidhje me 

gjetjet e pasqyruara në Projekt Raportin e Auditimit të KLSH, në mënyrë të përmbledhur arsyetohet 

mos plotësimi i objektivave të vendosura dhe të miratuara nga vet anëtarët e këtij këshilli, ka ardhur 

si pasoj e mos financimit nga AKUM të projektit të investimeve. Observacioni është shoqëruar me 

shkresat: 

-Nr.223 prot., date 11.02.2020 me objekt “Kërkesë për projektimin dhe financimin e rrjetit te 

ujësjellësit ne fshatin Bardhaj, njësia administrative Rrethinat, Shkodër”, drejtuar AKUM 

-nr. 1747 prot., datë 09.12.2020 me objekt “Kërkesë për financimin e projektit për objektin 

“Ndërtim të linjës së re kryesore të transmetimit me ujë nga stacioni i pompimit Trush deri në depon 

Qafshtiqen”, drejtuar AKUM 

-nr.1408 prot., datë 12.10.2020 me objekt “Kërkesë për financimin e Projektit të ndërtimit të ri të 

rrjetit të ujësjellësit në fshatin Trush, njësia administrative Berdice, Bashkia Shkodër”, drejtuar 

AKUM 

-nr. 454 prot, datë 06.04.2020 me objekt “Kërkesë për financimin e rrjetit të ujësjellësit në fshatin 

Bardhaj-Bleran Bardhanjorë, njësia administrative Rrethina , Shkodër”, drejtuar AKUM 

Qëndrimi i grupit të auditimit te KLSH  Për sa është trajtuar gjerësisht në materialin e auditimit, 

mos realizimi i treguesve kryesor të performancës nuk mund të argumentohet nga anëtarët e 

Këshillit të Administrimit vetëm me paraqitjen e kërkesave pranë AKUM ( pasi kërkesat për 

oponencë të projektit nuk kanë për objekt kërkesë për financim, por zbatimin e një detyrimi ligjor). 

Për t’u informuar me arsyet e mos financimit nga AKUM, anëtarët e Këshillit të Administrimit 

duhej të bashkëlidhnin edhe përgjigjet e AKUM në lidhje me këto kërkesa. Përpos mungesës së 

tyre, Shoqëria UKSH rezulton për periudhën objekt auditimi me një nivel të ulët të arkëtimeve, pra 

me mos realizim të objektivave të miratuara nga vetë Këshilli i Administrimit. Paraqitja vetëm e 

kërkesave për financim nga UKSH, nuk i shkarkon nga përgjegjësia anëtarët e Këshillit të 

Administrimit, pasi veprimtaria e tyre konsiston edhe në nxjerrjen e akteve administrative në lidhje 

uljen e shpenzimeve administrative të panevojshme, etj., veprime që do të mundësonin realizimin 

e objektivave vjetor dhe afat shkurtra, prandaj observacioni për këtë pikë nuk do merret në 

konsiderate dhe do të trajtohet në materialin e auditimit. 

 

Procedura e dhënies së objektit me qera. 
UKSH ka dhënë me qera një pjesë të ambientit që ndodhet pranë zyrave të kujdesit të klientit në 

pronësi të saj. Objekti i dhënë me destinacion ”Dyqan” ka sipërfaqe 40 m2 dhe është pjesë e pasurisë 
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së UKSH 4/536+1-1 zona kadastrale 8593.  

Objekt është dhënë me qera shoqërisë A...a M...E C...S sh.a sipas kontratës noteriale nr. rep.1377, 

datë 15.11.2011., me afat 5 vjeçar duke filluar nga data 01.11.2011 deri me 31.10.2016 dhe qeraja 

mujore për këtë objekt ka qenë 1,200 euro.  

Mbi bazën e parashikimit të nenit 2 të kontratës nr. rep.1377, datë 15.11.2011 në përfundim të saj, 

UKSh ka nënshkruar amendamentin nr.7165 rep, datë 10.11.2016 për një periudhe tjetër 5 vjeçare, 

duke filluar me datë 01.11.2016 deri me 31.10.2021.  Qeraja mujore është rritur me 5% duke shkuar 

në 1,260 euro për muaj, sipas përcaktimeve të nenit 3, pika 3.1 të kontratës së sipërcituar.  

 

Titulli i gjetjes 
Mos zbatimi i kuadrit ligjor dhe akteve nënligjore për dhënien me qera të 

objektit pronë e shoqërisë  

Situata:  

Nga dokumentacioni i administruar, rezulton se: 

A. Kontrata nr.7165 rep, datë 10.11.2016 për dhënie më qera të sipërfaqes prej 

40 m2, pronë e UKSH. 

Ka afat 5 vjet. 

Përzgjedhja e subjektit qiramarrës nuk është bërë me konkurrim. 

Nuk ka marrë miratimin e Këshillit të Administrimit dhe  të Asamblesë së 

përgjithshme të UKSH; 

Nuk ka bashkëlidhur, genplanin e objektit, në 6 (gjashtë) kopje origjinale, të 

hartuar nga eksperti topograf i licencuar dhe të konfirmuar nga Administratori 

i Shoqërisë, ku të ishte përcaktuar qartë sipërfaqja e truallit gjithsej, sipërfaqja 

nën ndërtesë dhe sipërfaqja funksionale (jo nën ndërtesë); 

Nuk ka konfirmimin e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për 

pronësinë shtet të objektit dhe truallit; 

Nuk ka dokumentacionin ligjor të nevojshëm për monitorimin e kontratës, si: 

procesverbalet e hollësishme për mënyrën e dorëzimit dhe të marrjes në 

dorëzim të objektit duke përshkruar në detaje gjendjen fizike të objektit, 

veprim ky në kundërshtim me kreu VI “Monitorimi i kontratave”, të VKM nr. 

54, datë 05.02.2014, “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së 

dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata te tjera të pasurisë shtetërore” ( i 

ndryshuar). 

B. Kontrata nr.7165 rep, datë 10.11.2016 ka përfunduar më datë 31.10.2021. 

-Për periudhën objekt auditimi nga grupi i auditimit të KLSH, konstatohet se 

pas përfundimit të kontratës me  nr.7165 rep, datë 10.11.2016, shoqëria 

Ujësjellës Kanalizime Shkodër nuk ka lidhur kontratë me asnjë subjekt jo 

publik për objektin me sip 40 m2.  

-Për periudhën objekt auditimi (01.11.2021-31.12.2021), ambienti prej 40m2 

pronë e UKSH është përdorur nga Subjekti A...a M...E C...S sh.a., duke 

ushtruar aktivitetin në objektin në pronësi të UKSH pa kontratë qeramarrje. 

-Për periudhën objekt auditimi (01.11.2021-31.12.2021) nga ana e UKSH nuk 

është arkëtuar e ardhur për këtë objekt. 

Kriteri:  

Kontrata nr. rep.1377, datë 15.11.2011; Amendamenti nr.7165 rep, datë 

10.11.2016; Kreun I., pika 5 germa a dhe pika 6 germa a, i., kreun II pika 1. 

Germa a, e në vijim deri në dh., të VKM-së 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 ndryshuar). Nenin 26 të 

rregullores së brendshme të shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Shkodër dhe 

nenit 12 të ligjit nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” . 

Ndikimi/Efekti:  Efekt negativ për të ardhurat e shoqërisë 

Shkaku:  
Shfrytëzimi i ambienteve pronë e shoqërisë nga të tretë pa kontratë dhe në 

mungesë të arkëtimit të të ardhurave.  

Rëndësia:  E lartë 

Rekomandim:  

Administratori i shoqërisë të marrë në shqyrtim problematikat e shfaqura gjatë 

administrimit nga të tretë të pronave të shoqërisë dhe të ngrejë komision për 

administrimin dhe raportimin periodik mbi ecurinë e pagesave dhe kushteve 

të ruajtjes së pronës së shoqërisë të dhënë me qera. 

 Për sa më lart, veprimet dhe mos veprimet ngarkojnë me përgjegjësi administratorin e shoqërisë 

z.M. M, i cili ka vepruar në mospërputhje 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” dhe z.G. M pasi ka vepruar në mospërputhje me nenin 26 të rregullores së brendshme 

të shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Shkodër dhe nenit 12 të ligjit nr.10296, datë 8.7.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” . 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditimit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresën nr. 13/9 Prot., datë 16.06.2022 të z.M. M,  ku janë shprehur 

objeksionet si më poshtë: 

Pretendimet e subjektit  ... me datën 11.11.2021, UKSH ka aplikuar pranë ZVRPP Shkodër, për 

rinovimin e kartelës së pasurisë. Më datën 13.01.2022 është ribërë edhe njëherë aplikimi. Kartela e 

pasurisë është rinovuar më datë 24.01.2022. 

Do të ishte absurde, që për këto tre muaj, që nuk ishte i mundur rinovimi i kontratës, për arsye të 

mosrinovimit të kartelës së pronësisë, të nxirrnim nga këto ambiente subjektin...,etj. 

Qëndrimi i grupit të auditimit te KLSH   Kontrata nr.7165 rep, datë 10.11.2016 ka përfunduar 

më datë 31.10.2021, ndërkohë që UKSH ka aplikuar për herë të parë më datë 11.11.2021, pra pasi 

kishte përfunduar vlefshmëria e kontratës, prandaj observacioni për këtë pikë nuk do merret në 

konsiderate dhe do të trajtohet në materialin e auditimit. 

 

4. Mbi zbatimin e strukturës organizative, dhënien e pagave dhe shpërblimeve në përputhje 

me dispozitat ligjore. Zbatimi i ligjshmërisë gjatë procesit të rekrutimit dhe largimit të 

punonjësve nga puna.  
 

Për zbatimin e strukturës organizative, pagave dhe rekrutimeve, u shqyrtua dokumentacioni si më 

poshtë: 

-Rregullore e brendshme e funksionimit të shoqërisë. 

-Dokumentacioni mbi rekrutimin e punonjësve. 

-Vendimet e drejtorisë dhe Këshillit administrimit mbi përcaktimin e strukturës, pagave, etj. 

-Listë pagesat e pagave dhe llogaritjet për kontributetet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. 

-Dosje personeli, etj. 
 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet se: 
 



36 
 

Për periudhën objekt auditimi numri i punonjësve, struktura dhe pagat e UKSHA, Shkodër, paraqitet 

si mëposhtë: 
 

Vitet Numri i punonjësve Vendimet e Këshillit të Administrimit 

2017 309 VKA Nr. 4, datë 29.03.2017 

2018 330 VKA Nr. 2, datë 25.01.2018 

2019 329 VKA Nr. 2, datë 05.02.2019 

2020 321 VKA Nr. 1, datë10.02.2020 

2021 320 VKA Nr. 1, datë 07.01.2021 
 

Sipas tabelës së mësipërme, Vendimet përkatëse janë miratuar për çdo vit numri i punonjësve, 

struktura, pagat për çdo sektor dhe administratën duke përfshirë edhe shtesat për turne, kategori, 

vështirësi, etj. 

Referuar numrit të punonjësve të miratuar konstatohet se është respektuar numri i punonjësve në 

fakt krahasuar me numrin e punonjësve të miratuar dhe paga mesatare paraqitet si më poshtë: 

 
Emërtimi 2019 2020 2021 

Numri i punonjësve 327 316 312 

Paga mesatare  36,523 38,250 41,310 
 

Nga viti në vit numri i punonjësve të miratuar ka ardhur në rritje me mesatarisht +25 punonjës dhe 

për këtë nuk jepen argumente ekonomikë për faktorët që kanë ndikuar në rritjen e nr të punonjësve 

si edhe nuk është marrë në konsideratë realizimi i një viti më parë. 

-Në vendimet e Këshillit të Administrimit për miratimin e strukturës dhe organigramës është 

përcaktuar struktura sipas departamenteve, drejtorive, sektorëve brigade, etj, por nuk është caktuar 

niveli i arsimimit dhe profesioni që duhet të ketë punonjësi sipas vendit të punës. 

-Rregullorja e brendshme për UKSHA, Shkodër, është miratuar me Vendimin nr.23, datë 

13.09.2017 dhe gjatë kësaj kohe nuk është përshtatur me ndryshimet në strukturën organizative, 

Statutin e shoqërisë i miratuar me vendimin nr.28, datë 01.06.2016 dhe Rregulloren e miratuar me 

vendimin nr.13, date 07.09.2015 “Për miratimin e Rregullores së kritereve të pranimit në punë të 

punonjësve të shoqërisë” duke mos ndihmuar në mirëfunksionimin e brendshëm të saj.  

Nga auditimi rezulton se, në rregulloren e brendshme nuk është përcaktuar lloji i arsimimit për të 

gjitha pozicionet e punës si edhe përshkrimi i punës për çdo pozicion nuk përputhet me kriteret e 

përcaktuara në rregulloren për kriteret e pranimit në punë, duke bërë të vështirë identifikimin e 

detyrave dhe të drejtave që ka çdo punonjës i shoqërisë. Janë përcaktuar vetëm funksionet apo 

detyrat e disa pozicioneve dhe jo përshkrimi i punës për çdo pozicion. Rregullorja e brendshme 

vazhdon të jetë e njëjta sipas organizimit të mëparshëm të shoqërisë e cila nuk është në koherencë 

me ndryshimet dhe rregulloren e rekrutimit e cila daton prej vitit 2015. Nga ana e strukturave 

drejtuese nuk është marrë asnjë masë për përshtatjen apo hartimin e një rregulloreje të re për kriteret 

e pranimit në punë sipas organizimit të ri në zbatim të VKM nr. 63, datë 27.01.2016 "Për 

riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, 

largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura". 

Në kundërshtim me germa c, pika 2, neni 18 të VKM nr. 63 datë 27.1.2016, "Për riorganizimin e 

operatoreve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe 

trajtimin e ujërave të ndotura".  

-Në këtë shoqëri mungojnë parashikimet specifike në drejtim të zhvillimit dhe administrimit të 

procesit të rekrutimeve të reja, si dhe të rregullave të parashikuara në Statut ose Rregullore të 

procedurave/kritereve/garancive lidhur me transferimet dhe ngritjet në detyrë. Në të gjithë 

deklarimet për vende të lira pune për periudhën objekt auditimi nuk deklarohet afati brenda të cilit 

individët mund të paraqesin aplikimet e tyre. Për më tepër, në shumë raste evidentohet kohë shumë 

e shkurtër nga momenti i deklarimit të pozicionit të lirë të punës deri në momentin e emërimit në 

punë të fituesit.  



37 
 

Evidentohet mospërputhje e parashikimeve të gjithë kontratave të personelit të lidhura gjatë 

periudhës objekt auditimi me parashikimet e rregullores së brendshme lidhur me llojet e masave 

disiplinore. Më konkretisht, rregullorja e brendshme në nenin 14 të saj parashikon këto masa 

disiplinore: zbritje ne pozicion pune, vërejtje, vërejtje me paralajmërim për pushim nga puna, 

pushim nga puna. Ndërkohë që kontratat e lidhura gjatë periudhës së auditimit parashikojnë këto 

masa disiplinore: qortim, vërejte me shkrim, paralajmërim për pushim nga puna, ulje e përkohshme 

e nivelit të pagës ose ndërprerje e përkohshme, ndërprerje e paralajmëruar ose e menjëhershme e 

marrëdhënieve të punës. 

-Nuk ka grupe pune të ngritura nga shoqëria ku ti propozohet Këshillit niveli i pagave dhe pagat 

për çdo pozicion pune, për elementet që përbëjnë pagën si niveli arsimor, vjetërsia në punë, 

vështirësia, etj, por pagat janë caktuar apriori dhe janë miratuar në Këshill. 

Në përcaktimin e pagave janë caktuar pagat e përgjegjësve duke shtuar 9000 lekë/muaj mbi pagën 

bazë, për punonjësit me arsim të lartë 14000 lekë/muaj, për 7 punonjëse arkëtare shtuar vlera prej 

2000 lekë/muaj. Nuk jepet asnjë argument mbi përcaktimin e këtyre vlerave. Janë caktuar shtesa 

për pozicione të njëjta pune por jo për të gjithë punonjësit edhe pse në kushte të barabarta të punës. 

Në përcaktimin e pagave konstatohet se nuk janë të argumentuar elementet përbërës të pagës, pasi 

për disa kategori punonjësish janë dhënë shtesa mbi pagën bazë të paargumentuara, si më poshtë: 
Emërtimi Nr Vlera Vlera/1vit 

Master shkencor 47 14,000 7,896,000 

Master profesional 2 11,000 264,000 

Bachelor 4 10,000 480,000 

Largësi rruge 7 2,000 168,000 

Kategori pune 23 9,000 2,484,000 

Veshtirësi sektori 21 9,000 2,268,000 

Sigurim teknik 1 20,000 240,000 

 

Sipas tabelës së mësipërme, konstatohen diferencime ne nivelin e pagave për kategori të njëjta, si 

pagesa shtesë për 7 arkëtare të cilat kanë përfituar 2000 lekë/muaj shtesë dhe për 11 arkëtare të tjera 

të cilat kryejnë të njëjtën punë nuk janë miratuar shtesa në page. Kanë përfituar shtesë page në masën 

9000 lekë 2 shoferë insp.task force dhe 7 inspektorë nuk kanë përfituar, 1 manovratorë ka përfituar 

shtesën prej 9000 lekë/muaj dhe 10 manovratorë të tjerë nuk kanë përfituar shtesën, etj, pra në 

përcaktimin e nivelit të pagave ka diferencime pa u bazuar në legjislacionin në fuqi. Përcaktime të 

pagave jo sipas vështirësisë, ngarkesës dhe rëndësisë në vendin e punës si edhe diferenca midis 

pozicionit përgjegjës sektori dhe specialistë, si: 

“Zëdhënës” me page 60,000 lekë 

“Sekretare” me page 60,000 lekë  

“Specialist protokoll/arkiv” me page 60,000 lekë 

“Përgjegjës sektori auditi” me page 80,000lekë  

“Specialist auditi” me page 50,000 lekë. 

“Përgjegjës sektori financës” me page 60,000 lekë 

“Përgjegjës sektori burimeve njerëzore” me page 70,000 lekë, etj. 

-Diferencime në përcaktimin e nivelit të pagave për punë dhe vend pune të njejtë, ku për  pozicione 

të njëjta ka nivele të ndryshme page duke treguar sjellje preferenciale për njerin apo tjetrin punonjës, 

në kundërshtim me nenin 2, pika ç, “Organet Kolegjiale drejtuese të njësive të fondeve speciale, të 

ndërmarrjeve shtetërore, shoqërive aksionere dhe të institucioneve të tjera publike” dhe nenin 6, 

pika 1, ligji nr.10405, datë 24.03.2011 për Kompetencat e organeve kolegjiale, “Organet kolegjiale 

drejtuese të njësive të fondeve speciale, të institucioneve publike, të ndërmarjeve shtetërore dhe të 

shoqërive tregtare, me kapital mbi 50% shtetëror, miratojnë: a)nivelet e pagave të punonjësve të 

tyre, brenda kufirit minimal e maksimal të caktuar nga Këshilli i Ministrave, në varësi të mundësive 

të tyre financiare dhe pas miratimit nga ministri përkatës. Veprimet e mësipërme janë në 
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kundërshtim me Kodin e Punës, Neni 115, “Barazia në shpërblim”(ndryshuar me ligjin nr. 

136/2015, datë 5.12.2015).  

1. Punëdhënësi paguan punëmarrësit në mënyrë të barabartë, për punë të njëjtë ose punë me vlerë 

të barabartë, pa diskriminuar për ndonjë nga shkaqet e përmendura në pikën 2, të nenit 9, të këtij 

Kodi.  

2. Ndalohet diskriminimi i drejtpërdrejtë dhe i tërthortë, sipas nenit 9, të këtij Kodi, në lidhje me të 

gjitha aspektet dhe kushtet e shpërblimit për punë të njëjtë ose për punë me vlerë të barabartë. Pagë 

e barabartë, pa diskriminim, është paga, e cila: a) për të njëjtën punë të normuar, llogaritet në bazë 

të së njëjtës njësi matjeje; b) për punë të matur me kohë, është e njëjtë për të njëjtin pozicion pune. 

-Sektori i Auditit të Brendshëm përbëhet nga 3 persona, E. M emëruar shefe sektori auditit më 

23.04.2019, B. P emëruar audituese në sektorin e auditit më 23.05.2019,  A. M emëruar audituese 

në sektorin e auditit 23.04.2019-02.03.2021 dhe N. T emëruar më 03.03.2021-e në vazhdim. 

Përgjegjësja e sektorit dhe 2 specialistet në këtë sektor janë punësuar pa u pajisur me certifikatën e 

auditit, veprim në kundërshtim me pikën 3 të VKM nr.83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e 

kritereve të krijimit të njësisë së auditimit të brendshëm në sektorin publik”, ku citohet se: “Njësia 

e auditimit të brendshëm përbëhet nga jo më pak se 3 punonjës, përfshirë edhe drejtuesin e njësisë. 

Në strukturën e auditimit të brendshëm mund të punësohen deri në 1/3 e punonjësve të pa certifikuar 

si auditues të brendshëm në sektorin publik”. 

Nga auditimi i dosjes së specialistes së auditit zj. N. T, e punësuar me 03.03.2021, konstatohet se 

referuar kritereve për vendin e punës të përcaktuara si: 

-Të ketë mbaruar studimet e larta në Fakultetin Ekonomik ose Juridik. 

-Të ketë dëshmi si auditues i brendshëm në sektorin publik. 

- Të ketë njohuri të mira në fushën e Auditimit, të kontabilitetit, financave dhe buxhetit. 

-Të ketë njohuri të SNK. 

-Të ketë eksperience pune mbi 3 vite në fushën financiare. 

 Zj. N. T, nuk plotëson 2 prej kritereve, dëshmi si auditues i brendshëm në sektorin publik dhe 

eksperience pune mbi 3 vite në fushën financiare.  

Në dosje referuar librezës së punës dhe CV të paraqitur prej saj, konfirmohet se eksperienca në 

punë është e vitit 15 Mars -15 Shtator 2015, si oficere kredie pranë F...t B...a, duke mos e plotësuar 

kriterin për punësim si edhe kriterin për certifikatën e auditit. Po kështu libreza e punës konfirmon 

punësimin në SHRSF, Shkodër 2011-2012 me pozicion “Punonjëse shërbimi” dhe 17 Gusht 2018- 

11 Dhjetor 2019 në pozicionin “Punëtore”.  

Përveç sa më lart, referuar certifikatës familjare të datës 18.02.2021 në dosje, konstatohet se zj. N.T 

është bashkëshorte e Drejtorit Administrativo-Ligjor të UKSHA, Shkodër z. F. T. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Rregulloren e kritereve të pranimit në punë të 

punonjësve të shoqërisë, miratuar me vendimin nr.13, datë 07.09.2015 të këshillit Mbikëqyrës dhe 

Rregulloren e Brendshme të Organizimit dhe Funksionimit të shoqërisë, miratuar me vendimin 

nr.23, datë 13.09.2017, të Këshillit të Administrimit dhe Ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për 

parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar me Ligjin 

nr.9475, dt.9.2.2006 dhe me Ligjin nr. 9529, dt.11.5.2006. 

-Mbi auditimin me zgjedhje të 40 dosjeve të personelit (administrate) grupi i auditimit është 

mbështetur në listën e dokumenteve e kontratave të viteve para periudhës objekt auditimi si dhe në 

eksperiencat e ngjashme nga ku u konstatua se dosjet e personelit janë të plotësuara me 

dokumentacionin ligjor si: Dokument identiteti, Kërkesën e Punëmarrësit të shoqëruar me CV, 

Dëftesën ose diplomën të noterizuar, Librezën e punës, Raport mjekësor për aftësimin në punë Fletë 

pune të lëshuar nga Zyra e Punës, Adresën e vendbanimit si edhe certifikata të ndryshme në lidhje 

me trajnimet e kryera. Dosjet janë të shoqëruara me inventarizimin përkatës. 

Në lidhje me largimet nga puna konstatohet se kanë hapur procese gjyqësore për largim nga puna 

2 punonjës T. Gj, me detyrë “elektropompist” dhe A. B, me detyrë “faturues” për të cilët vazhdojnë 

proceset gjyqësore. 
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Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore të bëra në: 
-Rregulloren e kritereve të pranimit në punë të punonjësve të shoqërisë, miratuar me vendimin 

nr.13, datë 07.09.2015 të këshillit Mbikëqyrës dhe Rregulloren e Brendshme të Organizimit dhe 

Funksionimit të shoqërisë, miratuar me vendimin nr.23, datë 13.09.2017, të Këshillit të 

Administrimit. 

- VKM nr. 63 datë 27.01.2016, "Për riorganizimin e operatoreve që ofrojnë shërbimin e furnizimit 

me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura".  

-Ligji nr.10405, datë 24.03.2011 “Për Kompetencat në caktimin e pagave dhe shpërblimeve” 

-VKM nr.83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësisë së auditimit të 

brendshëm në sektorin publik”. 

- Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

- Ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e 

funksioneve publike”, i ndryshuar. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

z. M. M, me detyrë Administrator.   

Për mangësitë e konstatuara dhe trajtuar në dokumentet e auditimit, nga subjekti i audituar nuk 

janë paraqitur observacione. 
 

Titulli i gjetjes: Mangësi në rregullore dhe procesin e rekrutimit 
 

 

 

 

 

Situata: 

Rregullorja e brendshme për UKSHA, Shkodër, është miratuar me 

Vendimin nr.23, datë 13.09.2017 dhe gjatë kësaj kohe nuk është 

përshtatur me ndryshimet në strukturën organizative, Statutin e 

shoqërisë i miratuar me vendimin nr.28, datë 01.06.2016 dhe 

Rregulloren e miratuar me vendimin nr.13, datë 07.09.2015 “Për 

miratimin e Rregullores së kritereve të pranimit në punë të punonjësve 

të shoqërisë” duke mos ndihmuar në mirëfunksionimin e brendshëm të 

saj.  

Nga auditimi rezulton se, në rregulloren e brendshme nuk është 

përcaktuar lloji i arsimimit për të gjitha pozicionet e punës si edhe 

përshkrimi i punës për çdo pozicion nuk përputhet me kriteret e 

përcaktuara në rregulloren për kriteret e pranimit në punë, duke bërë të 

vështirë identifikimin e detyrave dhe të drejtave që ka çdo punonjës i 

shoqërisë. Janë përcaktuar vetëm funksionet apo detyrat e disa 

pozicioneve dhe jo përshkrimi i punës për çdo pozicion. Rregullorja e 

brendshme vazhdon të jetë e njëjta sipas organizimit të mëparshëm të 

shoqërisë e cila nuk është në koherencë me ndryshimet dhe rregulloren 

e rekrutimit e cila daton prej vitit 2015. 

 -Në vendimet e Këshillit të Administrimit për miratimin e strukturës 

dhe organigramës është përcaktuar struktura sipas departamenteve, 

drejtorive, sektorëve brigade, etj, por nuk është caktuar niveli i 

arsimimit dhe profesioni që duhet të ketë punonjësi sipas vendit të 

punës.  

-Në këtë shoqëri mungojnë parashikimet specifike në drejtim të 

zhvillimit dhe administrimit të procesit të rekrutimeve të reja, si dhe të 

rregullave të parashikuara në Statut ose Rregullore të 

procedurave/kritereve/garancive lidhur me transferimet dhe ngritjet në 

detyrë. Në të gjithë deklarimet për vende të lira pune për periudhën 

objekt auditimi nuk deklarohet afati brenda të cilit individët mund të 

paraqesin aplikimet e tyre. Për më tepër, në shumë raste evidentohet 
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kohë shumë e shkurtër nga momenti i deklarimit të pozicionit të lirë të 

punës deri në momentin e emërimit në punë të fituesit.  

Evidentohet mospërputhje e parashikimeve të gjithë kontratave të 

personelit të lidhura gjatë periudhës objekt auditimi me parashikimet e 

rregullores së brendshme lidhur me llojet e masave disiplinore. Më 

konkretisht, rregullorja e brendshme në nenin 14 të saj parashikon këto 

masa disiplinore: zbritje ne pozicion pune, vërejtje, vërejtje me 

paralajmërim për pushim nga puna, pushim nga puna. Ndërkohë që 

kontratat e lidhura gjatë periudhës së auditimit parashikojnë këto masa 

disiplinore: qortim, vërejte me shkrim, paralajmërim për pushim nga 

puna, ulje e përkohshme e nivelit të pagës ose ndërprerje e përkohshme, 

ndërprerje e paralajmëruar ose e menjëhershme e marrëdhënieve të 

punës. 

Nga ana e strukturave drejtuese nuk është marrë asnjë masë për 

përshtatjen apo hartimin e një rregulloreje të re për kriteret e pranimit 

në punë sipas organizimit të ri.   
 

 

Kriteri: 

VKM nr. 63 datë 27.1.2016, "Për riorganizimin e operatoreve që 

ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, 

largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura" germa c, pika 2, neni 18 

të.  
 

Ndikimi/efekti: Ulje e nivelit arsimor dhe profesional të punonjësve 

Shkaku: Keqmenaxhim i burimeve njerëzore të  shoqërisë 

Rëndësia: E mesme 

 

Rekomandim:  

Strukturat drejtuese të shoqërisë, të marrin masa për hartimin e 

rregullores së funksionimit duke e përshtatur me Rregulloren e 

kritereve të pranimit në punë të punonjësve të shoqërisë duke ndihmuar 

në mirëfunksionimin e brendshëm të saj, si edhe në rregulloren e 

brendshme të përcaktohet niveli i arsimimit për çdo pozicion pune, 

profesioni, përshkrimi i punës për çdo pozicion me qëllim rekrutimin e 

punonjësve me aftësi profesionale që ti përgjigjen zhvillimit të 

shoqërisë. 

 

Titulli i gjetjes: Mangësi në përcaktimin e strukturës dhe pagave 
 

 

 

 

 

Situata: 

 Nuk ka grupe pune të ngritura nga shoqëria ku ti propozohet Këshillit 

niveli i pagave dhe pagat për çdo pozicion pune, për elementet që 

përbëjnë pagën si niveli arsimor, vjetërsia në punë, vështirësia, etj, por 

pagat janë caktuar apriori dhe janë miratuar në Këshill. 

Në përcaktimin e pagave janë caktuar pagat e përgjegjësve duke shtuar 

9000 lekë/muaj mbi pagën bazë, për punonjësit me arsim të lartë 14000 

lekë/muaj, për 7 punonjëse arkëtare shtuar vlera prej 2000 lekë/muaj. 

Nuk jepet asnjë argument mbi përcaktimin e këtyre vlerave. Janë 

caktuar shtesa për pozicione të njëjta pune por jo për të gjithë 

punonjësit edhe pse në kushte të barabarta të punës. Në përcaktimin e 

pagave konstatohet se nuk janë të argumentuar elementet përbërës të 

pagës, pasi për disa kategori punonjësish janë dhënë shtesa mbi pagën 

bazë të paargumentuara, konstatohen diferencime ne nivelin e pagave 

për kategori të njëjta, si pagesa shtesë për 7 arkëtare të cilat kanë 

përfituar 2000 lekë/muaj shtesë dhe për 11 arkëtare të tjera të cilat 

kryejnë të njëjtën punë nuk janë miratuar shtesa në page. Kanë përfituar 
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shtesë page në masën 9000 lekë, 2 shoferë insp.taskë force dhe 7 

inspektorë nuk kanë përfituar, 1 manovratorë ka përfituar shtesën prej 

9000 lekë/muaj dhe 10 manovratorë të tjerë nuk kanë përfituar shtesën, 

etj, pra në përcaktimin e nivelit të pagave ka diferencime pa u bazuar 

në legjislacionin në fuqi. Përcaktime të pagave jo sipas vështirësisë, 

ngarkesës dhe rëndësisë në vendin e punës si edhe diferenca midis 

pozicionit përgjegjës sektori dhe specialistë, si: 

“Zëdhënës” me page 60,000 lekë 

“Sekretare” me page 60,000 lekë  

“Specialist protokoll/arkiv” me page 60,000 lekë 

“Përgjegjës sektori auditi” me page 80,000lekë  

“Specialist auditi” me page 50,000 lekë 

“Përgjegjës sektori financës” me page 60,000 lekë 

“Përgjegjës sektori burimeve njerëzore” me page 70,000 lekë, etj. 

-Diferencime në përcaktimin e nivelit të pagave për punë dhe vend 

pune të njëjtë, ku për pozicione të njëjta ka nivele të ndryshme page 

duke treguar sjellje preferenciale për njerin apo tjetrin punonjës. 

 

 

 

 

 

Kriteri: 

Ligji nr.10405, datë 24.03.2011 “Për Kompetencat e organeve 

kolegjiale,  drejtuese të njësive të fondeve speciale, të institucioneve 

publike, të ndërmarjeve shtetërore dhe të shoqërive tregtare, me kapital 

mbi 50% shtetëror”  neni 2, pika ç, “Organet Kolegjiale drejtuese të 

njësive të fondeve speciale, të ndërmarrjeve shtetërore, shoqërive 

aksionere dhe të institucioneve të tjera publike” dhe nenin 6, pika 1   

- Kodi i Punës, Neni 115, “Barazia në shpërblim” (ndryshuar me ligjin 

nr. 136/2015, datë 05.12.2015). 
 

Ndikimi/efekti:  Pabarazi dhe ndikim negativ në rezultatet e punës 
 

Shkaku:  Moszbatim i legjislacionit 
 

Rëndësia:  E mesme 
 

Rekomandim:  Strukturat drejtuese të shoqërisë, të ngrenë grupe pune për të përcaktuar 

nivelin e pagave të punonjësve duke analizuar  elementet përbërës të 

pagës si niveli i arsimimit, vështirësia, vjetërsia në punë, pozicioni i 

vendit të punës, etj, me qëllim përcaktimin e pagave të çdo pozicioni 

pune referuar legjislacionit në fuqi dhe mundësive financiare të 

shoqërisë.   
 

 

  

Titulli i gjetjes: 

  
Emërime jashtë kritereve ligjore dhe në konflikt interesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Situata: 

Sektori i Auditit të Brendshëm përbëhet nga 3 persona, E. M emëruar 

shefe sektori auditit më 23.04.2019, B. P emëruar audituese në sektorin 

e auditit më 23.05.2019,  A. M emëruar audituese në sektorin e auditit 

23.04.2019-02.03.2021 dhe N. T emëruar më 03.03.2021-e në 

vazhdim. 

Përgjegjësja e sektorit dhe 2 specialistet në këtë sektor janë punësuar 

pa u pajisur me certifikatën e auditit. 

Nga auditimi i dosjes së specialistes së auditit zj. N. T, e punësuar me 

03.03.2021, konstatohet se referuar kritereve për vendin e punës të 

përcaktuara si: 
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-Të ketë mbaruar studimet e larta në Fakultetin Ekonomik ose Juridik. 

-Të ketë dëshmi si auditues i brendshëm në sektorin publik. 

-Të ketë njohuri të mira në fushën e Auditimit, të kontabilitetit, 

financave dhe buxhetit. 

-Të ketë njohuri të SNK. 

-Të ketë eksperience pune mbi 3 vite në fushën financiare. 

 Zj.N. T, nuk plotëson 2 prej kritereve, dëshmi si auditues i brendshëm 

në sektorin publik dhe eksperience pune mbi 3 vite në fushën 

financiare.  

Në dosje referuar librezës së punës dhe CV të paraqitur prej saj, 

konfirmohet se eksperienca në punë është e vitit 15 Mars -15 Shtator 

2015, si oficere kredie pranë Fondit Besa, duke mos e plotësuar kriterin 

për punësim si edhe kriterin për certifikatën e auditit. Po kështu libreza 

e punës konfirmon punësimin në SHRSF, Shkodër 2011-2012 me 

pozicion “Punonjëse shërbimi” dhe 17 Gusht 2018- 11 Dhjetor 2019 

në pozicionin “Punëtore”.  

Përveç sa më lart, referuar certifikatës familjare të datës 18.02.2021 në 

dosje, konstatohet se zj. N.T është bashkëshorte e Drejtorit 

Administrativo-Ligjor të UKSHA, Shkodër z. F. T. 
  

 

 

 

 

Kriteri: 

-Rregullore e kritereve të pranimit në punë të punonjësve të shoqërisë, 

miratuar me vendimin nr.13, datë 07.09.2015 të këshillit Mbikëqyrës, 

-Rregullore e Brendshme e Organizimit dhe Funksionimit të shoqërisë, 

miratuar me vendimin nr.23, datë 13.09.2017, të Këshillit të 

Administrimit.  

- Ligji nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të 

interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar me Ligj  

nr.9475, dt.09.02.2006.  

- Ligji nr. 9529, dt.11.5.2006. 

- VKM nr.83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të 

njësisë së auditimit të brendshëm në sektorin publik”. 
 

Ndikimi/efekti: Ulje e nivelit profesional dhe favorizim për shkak interesash 

 

Shkaku: Nuk është zbatuar legjislacioni 
 

Rëndësia:   

E lartë 

 

Rekomandim:  

Strukturat drejtuese të shoqërisë, të marrin masa për rekrutimin e 

punonjësve në pozicionin “audit i brendshëm” sipas nivelit arsimor dhe 

legjislacionit në fuqi, si edhe largimin e zj. N. T, e cila ndodhet në 

kushtet e konfliktit të interesit, me qëllim rritjen e profesioanlizmit dhe 

shmangien e konfliktit të interesit. 
 

 

5. Mbi rregullshmërinë e kryerjes së shpenzimeve me bankë (shpenzimet administrative, 

udhëtim e dieta brenda dhe jashtë vendit, sponsorizime, etj) 
 

Mbi rregullshmërinë e veprimeve të kryera nëpërmjet bankës, u shqyrtua dokumentacioni si më 

poshtë: 

- Veprimet e kryera nga Banka, dokumentacioni justifikues. 

- Urdhër shpenzimet me dokumentet shoqërues. 

- Ditari i bankës, etj.  
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Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet se: 

Veprimet financiare si arkëtime dhe pagesa nga UK, kryhen nëpërmjet 12 bankave të nivelit të dytë 

dhe evidentimi bëhet nëpërmjet programit Alfa. Janë audituar veprimet e bankës për vitin 3- 

mujorin e IV të vitit 2020, 3- mujori I i vitit 2021, 3- mujori I dhe II i vitit 2019 dhe 3-mujori II dhe 

IV i viti 2018, nga ku u konstatua se pagesat janë kryer bazuar në urdhrat e titullarit si për blerje, 

shërbime, etj., bashkëlidhur dokumentacioni justifikues. 

Dokumentacioni i bankës është i plotësuar dhe veprimet janë pasqyruar kronologjikisht. Urdhër 

shpenzimet janë të shoqëruara me dokumentacionin vërtetues dhe justifikues.  

Veprimet financiare janë kontabilizuar në ditarët e hyrjeve dhe daljeve të llogarisë bankare, sipas 

kërkesave të kontabilitetit. Çdo muaj është bërë kuadrimi i ditarit të bankës dhe urdhërpagesat janë 

pasqyruar drejt nëpër llogaritë sintetike e analitike, sipas natyrës së shpenzimit, duke vepruar 

konform me Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i 

ndryshuar, dhe me Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, kreu III “Regjistrimi i aktiveve dhe dokumentimi 

i lëvizjes së tyre”/ “Dokumentimi i lëvizjes së aktiveve”. 

-Nga auditimi i veprimeve nëpërmjet bankës, u konstatua se janë kryer pagesa për shërbim mjekësor 

për periudhën 2016-2022, nëpërmjet kontratave të shërbimit me afat 1 vjeçar dhe të rinovuara çdo 

vit 3 mjekë në periudha të ndryshme kohore.  

Kontratat janë nënshkruar referuar ligjit nr. 10237, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në 

punë”, VKM nr.639, datë 07.09.2016 “Për rregullat, procedurat dhe llojet e testeve ekzaminuese 

mjekësore që do të kryhen në varësi të punës që kryejnë punëmarrësit, si edhe mënyrën e 

funksionimit të shërbimit mjekësor në punë”, dhe me propozim të Administratorit të Shoqërisë 

është miratuar Vendimi nr.17, datë 30.09.2016, i Këshillit të Administrimit (KA) që shoqëria të 

kontraktojë Mjek dhe të paguhet në nivelin e 35,000 lekë/muaj.  

VKM nr.639, datë 07.09.2016, përcakton rregullat dhe procedurat që ndiqen për marrjen në punë 

të punonjësve për ekzaminimin dhe aftësinë për punë, ndërsa sa i takon kontrolleve periodike VKM-

ja përcakton grupet e riskut ku “Punëmarrësit, që janë të ekspozuar ose kanë qenë të ekspozuar 

ndaj faktorëve të riskut në vendin e punës dhe dyshohen për një sëmundje profesionale, mund të 

kërkojnë një kontroll të specializuar të shëndetit në punë nga mjeku i punës/mjeku i sëmundjeve 

profesionale ose nga mjekë specialistë të tjerë, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për këtë 

çështje”.  

Sipas VKM nr.632, datë 15.07.2015, Për Menaxhimin e Sigurisë dhe Shëndetit, Institucioni 

realizon: 

- Vlerësimin me shkrim të rrezikut  

- Përcaktimin e sistemeve dhe procedurave të operimit  

- Trajnimin dhe informacionet mbi rreziqet  

- Shqyrtimi ose vlerësimin e rezultateve të masave parandaluese  

- Konsultimin me punëtorët për shëndetin dhe sigurinë.  

Po kështu në nenin 23 “Shërbimi mjekësor i punës”, të ligjit nr.10 237, datë 18.2.2010  “Për sigurinë 

dhe shëndetin në punë”, përcaktohet se: 

Çdo punëdhënës i një subjekti publik apo privat, vendas apo i huaj, është i detyruar të mbulojë me 

shërbim mjekësor, nëpërmjet mjekut të punës, të përshtatshëm për rreziqet që paraqet vendi i punës. 

Referuar legjislacionit si më lart, konstatohet se nga UKSHA, Shkodër nuk janë marra masa për të 

përcaktuar risqet e vendit të punës, nuk është bërë vlerësimi i riskut, vlerësimi i rezultateve 

parandaluese si edhe nuk jepen informacione në lidhje me rreziqet e vendit të punës, etj. Pra, UKSH 

Shkodër ka vepruar në kundërshtim me legjislacionin e mësipërm. 

-Me Vendimin nr.3, datë 25.01.2018 të KA, është miratuar rritje e nivelit të pagës për mjekun e 

kontraktuar nga shoqëria në shumën 50,000 lekë. 

-Me Urdhrat e Brendshëm nr.8, datë 08.01.2018 dhe nr. 374, datë 01.10.2021, emërohet z. P. Ç 

mjek me pagë përkatësisht 35,000 lekë dhe 50,000 lekë.  
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Për kryerjen e shërbimit janë nënshkruar kontratat nr.33/1, datë 08.01.2018 dhe nr.28/2, datë 

09.01.2019, vendi i punës mjek me kohëzgjatje 20 orë/javë dhe orari i punësimit 10.00-14.00 me 

afat 1 vit. 

-Me Urdhrin e Brendshëm nr.139, datë 25.06.2019, emërohet zj. A. B mjeke me pagë 50,000 lekë. 

Për kryerjen e shërbimit janë nënshkruar kontratat nr.880/1, datë 25.06.2020 dhe nr.948, datë 

25.06.2021, vendi i punës mjek me kohëzgjatje 20 orë/javë dhe ora e punësimit 10.00-14.00 me 

afat 1 vit. 

- Me Urdhrat e Brendshëm nr.304/1, datë 01.11.2016 dhe nr.299, datë 15.01.2019 emërohet z. A.Sh 

mjek me pagë përkatësisht 35,000 lekë dhe 50 000 lekë.  

 Për kryerjen e shërbimit janë nënshkruar kontratat nr.1555/2, datë 01.11.2016 dhe nr.304/1, datë 

01.11.2016, vendi i punës mjek  me kohëzgjatje 20 orë/javë dhe ora e punësimit 10.00-14.00 me 

afat 1 vit. 

Kërkesë dorëheqje e mjekut A. Sh datë 23.03.2020, pasi nga situata e COVID nuk mund të jetë si 

mjek në UK, prej datës 01.04.2020. 

Sipas pagesave të kryera për periudhën e kontraktuar nga shoqëria z. P. Ç është paguar në shumën 

1,360,000 lekë, zj. A. B është paguar në shumën 395,000 lekë dhe z. A. Sh është paguar në shumën 

590,000 lekë. Shuma e pagesave për kryerjen e shërbimit mjek në ndërmarrje për periudhën 2016- 

Shkurt 2022, nga UKSHA, Shkodër është 2,345,000 lekë. 

Nga auditimi konstatohet se kontrata e nënshkruar nga palët në nenin 5 “Përshkrimi i punës” 

përcakton se detyra e mjekut konsiston në kryerjen e vizitave mjekësore 1 herë/6muaj punonjësve 

të cilët punojnë në punë të vështira ose të rrezikshme për jetën si edhe çdo raport mjekësor për 

paaftësi në punë të konfirmohet nga mjeku pastaj të paraqitet tek burimet njerëzore.  

-Nga UKSH, nuk janë përcaktuar kategoritë ku përfshihen punonjësit që kryejnë punë të rrezikshme 

për jetën ose punë të vështirë si edhe nuk është detajuar puna që do të kryejë mjeku.  

-Përveç sa më lart konstatojmë se gjatë periudhës që jemi në auditim në dhomën e cila presupozohet 

se është e mjekut nuk ka ardhur asnjë mjek. 

- UK, nuk është shoqëri e cila paraqet risqe të larta për sëmundje aksidente, etj ku lind nevoja e 

shërbimit me mjek, si edhe në legjislacion parashikohet edhe mundësia ekonomike e institucionit 

për përballimin e shpenzimeve me mjek dhe në kushtet kur shoqëria është me humbje ky shpenzim 

konsiderohet i tepërt dhe ndikon negativisht në rezultatin e shoqërisë. 

-Nga auditimi konstatohet se për kryerjen e këtij shërbimi nga banka janë kryer thjesht pagesat 

mujore sipas kontratës të pa shoqëruara me dokument justifikues për kryerjen e shërbimit, pra 

mungon gjurma e auditimit, veprime në kundërshtim me Udhëzimin nr.30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”  Kreu III, pika 34/b. “Dokumentimi i lëvizjes 

së aktiveve”.  

-Mjekët e kontraktuar nga UKSHA, janë të punësuar paralelisht edhe në Spitalin Rajonal Shkodër, 

me kontratë kolektive pagë si personel mjekësor i spitalit dhe orar 8-16, në kundërshtim me ligjin 

nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, VKM nr.511, 

datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe pushimit” dhe VKM nr.867, datë 11.11.2020 “Për 

disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.511, datë 24.10.2002”. 

Veprime në kundërshtim me legjislacionin në fuqi nga të cilat është përfituar padrejtësisht shuma 

2,345,000 lekë. 

-Nëpërmjet bankës janë kryer pagesa mujore në favor të kompanisë “M.N M.S” në vlerën 345,600 

lekë/muaj sipas kontratës datë 06.02.2017 me vlerë 17,400,000 lekë pa tvsh, për kryerjen e 

shërbimit me objekt “Marrje me qira 3 makina”, nga të cilat 1 Land Rover dhe 2 Ford Ranger. 

Referuar kontratës së nënshkruar me afat 60muaj (28.02.2017-19.02.2022) është likuiduar shuma 

20,673,600 lekë.  
Nga drejtoria nuk ëshë bërë vlerësimi i riskut dhe efektivitetit nëse disponibiliteti i makinave do të 

sigurohej me efektivitet nëpërmjet blerjes dhe këto mjete të ishin ende në shërbim dhe pronësi të 

ndërmarrjes, apo të siguroheshin me procedurë marrje me qira me afat 5 vjet. Afati i zgjatjes së 
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kontratës prej 5 vjet është i paargumentuar, si edhe në situatën financiare që ndodhet shoqëria marrja 

e mjeteve me qira është mbishpenzim në kundërshtim me 3E (efektivitet, eficencë dhe 

ekonomicitet), veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” Kreu II “Përgjegjësia menaxheriale” neni 8/1,5 dhe 8/b. 

 Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore të bëra në: 

-Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

-Ligjin nr. 10237, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”,  

-VKM nr.639, datë 07.09.2016 “Për rregullat, procedurat dhe llojet e testeve ekzaminuese 

mjekësore që do të kryhen në varësi të punës që kryejnë punëmarrësit, si edhe mënyrën e 

funksionimit të shërbimit mjekësor në punë”. 

-VKM nr.511, datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe pushimit” dhe VKM nr.867, datë 

11.11.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.511, datë 24.10.2002”. 

-Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”   

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

z. M. M, me detyrë Administrator dhe  z. G. M,  me detyrë Drejtor Tregtar. 

Për mangësitë e konstatuara dhe trajtuar në dokumentet e auditimit, nga subjekti i audituar nuk 

janë paraqitur observacione. 
 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit të Auditimit, nga z. P. Ç, mjek i kontraktuar nga 

UKSHA, Shkodër, është paraqitur observacioni me shkresë nr. 13/10 Prot., datë 16.06.2022 ku 

janë shprehur objeksionet si më poshtë:  

Pretendimi i subjektit: Punësimi i mjekëve është bërë prej vitit 2016, e në vazhdim bazuar në 

ligjin nr.10237, datë 18.02.2010, VKM nr.639, datë 07.09.2016, et...Shoqëria ka angazhuar mjek 

në mbështetje të akteve ligjore në fuqi, duke nënshkruar kontrata pune me kohë të pjesshme dhe 

orari i punësimit 10-14 me afat 1 vit është një lapsus sepse mjekët e kanë ushtruar detyrën në orarin 

12-16. 

Ju konstatoni se nuk janë marrë masa për të përcaktuar risqet e vendit të punës, etj.....për këtë 

konstatim ju informojmë se UKSH realizon shërbimin e “Analizës riskut” çdo vit me të tretë ku 

parashikohen risqet e vendit të punës dhe vlerësimi i rezultateve parandaluese.  

Qëndrimi i Audituesve Shtetërorë të KLSH: Përsa i përket pretendimit tuaj se përcaktimet e 

kushteve kontraktore midis palëve (orari) janë lapsus, ju kujtojmë se kontratat janë nënshkruar në 

disa vite dhe për disa mjekë, e në këto kushte nuk mund të konsiderohen lapsuse, por kanë fuqi të 

plotë ligjore. Po kështu edhe pretendimi se janë përcaktuar risqet e vendit të punës çdo vit nuk 

merret në konsideratë pasi keni paraqitur si argument një raport mjedisor i cili nuk ka lidhje me sa 

është trajtuar në raportin e auditimit. Në këto kushte pretendimet nuk kanë bazë ligjore dhe do të 

trajtohen në Raportin e Auditimit.   

Titulli i gjetjes:  Pagesa të paargumentuara me dëm ekonomik 
 

 

 

 

 

 

 

 

Situata: 

Nga auditimi i veprimeve nëpërmjet bankës, u konstatua se janë kryer 

pagesa për shërbim mjekësor për periudhën 2016-2022, nëpërmjet 

kontratave të shërbimit me afat 1 vjeçar dhe të rinovuara çdo vit 3 

mjekë në periudha të ndryshme kohore. Referuar legjislacionit si më 

lart, konstatohet se nga UKSHA, Shkodër nuk janë marra masa për të 

përcaktuar risqet e vendit të punës, nuk është bërë vlerësimi i riskut, 

vlerësimi i rezultateve parandaluese si edhe nuk jepen informacione në 

lidhje me rreziqet e vendit të punës, etj. Pra, UKSH Shkodër ka vepruar 

në kundërshtim me legjislacionin e mësipërm.  

Nga auditimi konstatohet se kontrata e nënshkruar nga palët në nenin 

5 “Përshkrimi i punës” përcakton se detyra e mjekut konsiston në 

kryerjen e vizitave mjekësore 1 herë/6muaj punonjësve të cilët punojnë 

në punë të vështira ose të rrezikshme për jetën si edhe çdo raport 
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mjekësor për paaftësi në punë të konfirmohet nga mjeku pastaj të 

paraqitet tek burimet njerëzore.  

-Nga UKSH, nuk janë përcaktuar kategoritë ku përfshihen punonjësit 

që kryejnë punë të rrezikshme për jetën ose punë të vështirë si edhe nuk 

është detajuar puna që do të kryejë mjeku.  

-Përveç sa më lart konstatojmë se gjatë periudhës në auditim në 

dhomën e cila presupozohet se është e mjekut nuk ka ardhur asnjë 

mjek. 

- UK, nuk është shoqëri e cila paraqet risqe të larta për sëmundje 

aksidente, etj ku lind nevoja e shërbimit me mjek, si edhe në 

legjislacion parashikohet edhe mundësia ekonomike e institucionit për 

përballimin e shpenzimeve me mjek dhe në kushtet kur shoqëria është 

me humbje ky shpenzim konsiderohet i tepërt dhe ndikon negativisht 

në rezultatin e shoqërisë. 

-Nga auditimi konstatohet se për kryerjen e këtij shërbimi nga banka 

janë kryer thjesht pagesat mujore sipas kontratës të pa shoqëruara me 

dokument justifikues për kryerjen e shërbimit, pra mungon gjurma e 

auditimit, veprime në kundërshtim me Udhëzimin nr.30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” 

Kreu III, pika 34/b. “Dokumentimi i lëvizjes së aktiveve”.  

-Mjekët e kontraktuar nga UKSHA, janë të punësuar paralelisht edhe 

në Spitalin Rajonal Shkodër, me kontratë kolektive pagë si personel 

mjekësor i spitalit dhe orar 8-16 

Sipas pagesave të kryera për periudhën e kontraktuar nga shoqëria. 

Shuma e pagesave për kryerjen e shërbimit “mjek në ndërmarrje”, 

përfituar padrejtësisht për periudhën 2016- Shkurt 2022, është 

2,345,000 lekë. 
 

 

 

Kriteri: 

   

Ligji nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

-Ligji nr. 10237, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”,  

-VKM nr.639, datë 07.09.2016 “Për rregullat, procedurat dhe llojet e 

testeve ekzaminuese mjekësore që do të kryhen në varësi të punës që 

kryejnë punëmarrësit, si edhe mënyrën e funksionimit të shërbimit 

mjekësor në punë”. 

-VKM nr.511, datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe 

pushimit” dhe VKM nr.867, datë 11.11.2020 “Për disa shtesa dhe 

ndryshime në vendimin nr.511, datë 24.10.2002”. 
 

Ndikimi/efekti: Ulje e të ardhurave të shoqërisë 
 

Shkaku: Keqmenaxhim nga strukturat drejtuese 
 

Rëndësia:  E lartë 
 

 

 

 

Rekomandim:  

-Strukturat drejtuese të shoqërisë të marrin masa për ndërprerjen e 

kontratës së nënshkruar me objekt “Shërbimi me mjek”, duke analizuar 

legjislacionin në fuqi për domosdoshmërinë e kryerjes së këtij 

shërbimi, mundësitë financiare të shoqërisë me qëllim uljen e 

shpenzimeve të pajustifikuara.  

- Strukturat drejtuese të analizojnë dhe marrin masa duke ndjekur 

rrugët ligjore për arkëtimin e shumës prej 2,345,000 lekë,  përkatësisht 
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nga z. P. Ç  shuma 1,360,000 lekë, zj. A. B shuma 395,000 lekë dhe z. 

A. Sh shuma 590,000 lekë, pagesa të përfituara padrejtësisht për 

periudhën 2016- Shkurt 2022 për kryerjen e shërbimit “mjek në 

ndërmarrje”. 
 

 

Titulli i gjetjes: Pagesa të paargumentuara me efekt negativ 
 

 

 

 

 

Situata: 

Nëpërmjet bankës janë kryer pagesa mujore në favor të kompanisë 

“M.N M.S” në vlerën 345,600 lekë/muaj sipas kontratës datë 

06.02.2017 me vlerë 17,400,000 lekë pa tvsh, për kryerjen e shërbimit 

me objekt “Marrje me qira 3 makina”, nga të cilat 1 Land Rover dhe 2 

Ford Ranger. Referuar kontratës së nënshkruar me afat 60muaj 

(28.02.2017-19.02.2022) është likuiduar shuma 20,673,600 lekë.  

Nga drejtoria nuk ëshë bërë vlerësimi i riskut dhe efektivitetit nëse 

disponibiliteti i makinave do të sigurohej me efektivitet nëpërmjet 

blerjes dhe këto mjete të ishin ende në shërbim dhe pronësi të 

ndërmarrjes, apo të siguroheshin me procedurë marrje me qira me afat 

5 vjet. Afati i zgjatjes së kontratës prej 5 vjet është i paargumentuar, si 

edhe në situatën financiare që ndodhet shoqëria marrja e mjeteve me 

qira është mbishpenzim i pajustifikuar. 
 

 

Kriteri: 

  

Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” Kreu II “Përgjegjësia menaxheriale” neni 8/1,5 dhe 8/b.3E 

(efektivitet, eficencë dhe ekonomicitet). 
 

Ndikimi/efekti: Ulje e të ardhurave të shoqërisë 
 

Shkaku: Keqmenaxhim nga strukturat drejtuese 
 

Rëndësia:  E lartë 
 

 

Rekomandim:  

-Strukturat drejtuese të shoqërisë të marrin masa për eliminimin e 

shpenzimeve pa efektivitet dhe të paargumentuara, të panevojshme për 

aktivitetin e shoqërisë me qëllim përmirësimin e rezultatit financiar. 
 

 

Mbi shpenzimet administrative për automjetet. 

-Nga auditimi me zgjedhje i disa praktikave për sasinë e karburantit të shpenzuar për automjetet në 

dispozicion të UKSH SHA, u konstatua si më poshtë: 

-UKSH SHA, ka në flotën e saj 19 automjete dhe konkretisht: 

-Mitsubishi Canter me targë A...N, Steyer APV 1291 (zhbllokuese) me targë S...C, Auto thithëse 

me targë S...E, Iveco magirus traker (zhbllokuese+thithëse) me targë A...H, Kamioncinë Ford 

Tranzit me targë A...P, Iveco-35513 me targë A...I, Fugon Renault Traficc me targë A...A, Auto 

oficinë Iveco me targë A...R, Fadromë Kamatsu ËB93S-5E0 me targë A...H, Iveco ATP/40E10 me 

targë A...Y, Kamion Iveco (me vinc) me targë A...T, Iveco Magirus Traker (zhbllokuese+thithëse) 

me targë A...T, KAMION Man (me vinc) me targë A...P, Fadromë Komatsu WB97R-2 me targë 

A...T, Fadromë Case-580 me targë A...Y, Kama me targë A...P, Mercedes Benz me targë A...C, 

Ford me targë A...I dhe Iveco me targë A...I. 

-Institucioni i UKSH SHA, për vitin 2017, ka shpenzuar 5,380,310.45 lekë për karburant, për vitin 

2018, ka shpenzuar 5,196,369.14 lekë për karburant, për vitin 2019, ka shpenzuar 4,836,205.06 lekë 

për karburant, për vitin 2020, ka shpenzuar 3,542,365.02 lekë për karburant dhe për vitin 2021, ka 

shpenzuar 4,022,403.34 lekë për karburant. 

-Për automjetet e mësipërme, nga auditimi me zgjedhje i praktikave të ndjekura nga UKSH SHA 

lidhur me justifikimin e konsumit të karburantit, u konstatua se UKSH SHA, për periudhën objekt 
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auditimi për mbajtjen e evidencës të karburantit i është referuar normativave të konsumit të çdo 

mjeti për 100 km, e nxjerr kjo nga komisioni i matjes së konsumit të mjeteve i ngritur me urdhrin e 

brendshëm nga Administratori M. M por ky urdhër është nxjerr vetëm për vitin 2019. Për vitet në 

vazhdim pra 2020, 2021 dhe 2022 nuk ka urdhër të nxjerr për përcaktimin e normativave të 

konsumit të karburantit. Konsumi i karburantit të automjeteve të UKSH SHA, ka qenë në nivelet e 

përllogaritura të vitit 2019. Shpërndarja e karburantit bëhet me urdhër pune të përgatitur nga 

Inxhinieri i Degës Teknike të Shoqërisë dhe nënshkruar nga përgjegjësi kryesor. Fletë udhëtimet 

mbahen për çdo muaj me kilometrat e përshkruara dhe orët e punës, të kryera nga automjetet, 

makineritë dhe pajisjet. 

Matja e orarit të punës të makinerive të rënda nuk monitorohet me Takometër, por me regjistër nga 

punonjësit e shoqërisë, duke krijuar mundësinë e abuzimeve. Për mjetet e vogla, nuk është vendosur 

taksimetri për regjistrimin e kilometrave të përshkruar. Mos regjistrimi për çdo ditë i orëve të punës 

në bazë të “takometrit” dhe mos regjistrimi kilometrave të përshkuara në bazë të regjistrimit të 

kilometrave sipas kilometrazhit, me fillimin dhe mbarimin e punës, K...n mundësi për abuzime. 

Automjetet e UKSH SHA, nuk janë të pajisura të gjitha me sistemin GPS por vetëm disa prej tyre. 

Nga auditimi i sistemit të monitorimit me GPS, nga 22 mjete në dispozicion të UKSH SHA për 

periudhën 2017 deri 2021, vetëm 15 prej tyre janë të pajisura me sistem monitorimi. Gjithashtu, u 

vërejtën mangësi të theksuara në dokumentacionin justifikues të harxhimit të karburantit pasi në 

shumicën e rasteve e sidomos për automjetet e marra me qira me targa A...P model Mitsubishi 

Pajero, A...P dhe A...P model Ford Ranger, nuk vërtetohet me dokumentacion justifikues 

përshkrimi i kilometrave pasi mungonin urdhrat e punës nga eprori direkt për lëvizjen e mjeteve, 

mungonin relacionet ditore, javore apo mujore nga personat udhëtues. Në shumicën e rasteve 

mungonin faturat e kasave fiskale të lëshuara nga pikat e karburantit ku janë furnizuar mjetet. 

Mungonin në shumicën e rasteve firma e kundërfirmuesit apo e eprorit ose firma e dytë duke u 

nënshkruar fletë udhëtimet vetëm nga drejtuesi i mjetit. Sasia e karburantit e konsumuar nga këto 

tre mjete të marra me qira për vitet 2017, 2018, 2019, 2020 dhe 2021 rezulton të jetë afro 22600 

litra. Dokumentacioni justifikues i konsumit të karburantit për këto mjete është i paplotë dhe ngre 

dyshime të arsyeshme për abuzim në sasinë e karburantit të konsumuar pasi ka mungesë të theksuar 

të gjurmës së auditimit lidhur me itineraret e kryera dhe arsyet e lëvizjeve të këtyre mjeteve. 

-Lidhur me automjetet e marra me qira nga UKSH SHA. 

-Institucioni i UKSH SHA, përveç automjeteve të listuar më sipër, ka pasur në përdorim edhe tre 

automjete të tjera të cilat i ka pasur me qira. Nga auditimi i procedurave të prokurimit të kryera nga 

UKSH SHA, në SPE u konstatua një procedurë prokurimi me objekt “Marrje automjete me qira”, 

viti 2016, me fond limit 17.400.000 leke pa TVSH. Fitues i procedurës së prokurimit, është shpallur 

operatori ekonomik “M.N M.S” SHPK. Në vazhdim, në datën 06.02.2017 (brenda afatit të 

auditimit) është lidhur kontrata e qirasë me nr. 136 Prot., midis operatorit ekonomik “M.N M.S” 

SHPK me përfaqësues L. Sh dhe UKSH SHA me përfaqësues Administratorin M. M. Kohëzgjatja 

e kontratës së qirasë sipas nenit 3 të saj, është 60 muaj ose 5 vjet pra me datë përfundimi datën 

06.02.2022. Vlera e qirasë për tre mjete të marra me qira është 20,736,000 lekë me TVSH për të 

gjithë periudhën 5 vjeçare për të treja mjetet e marra me qira. Konkretisht, për mjetin tip Land 

Rover qiraja mujore është 144,000 lekë pa TVSH dhe ajo totale për 5 vjet është 8,640,000 lekë pa 

TVSH, për dy mjetet e tjera tip Ford Ranger qiraja mujore për secilin mjet është 72.000 lekë pa 

TVSH ose 144,000 lekë pa TVSH për të dyja mjetet dhe 4,320,000 lekë pa TVSH për 5 vjet për një 

mjet dhe 8,640,000 lekë pa TVSH për të dyja mjetet Ford Ranger për 5 vite të marra me qira. Pas 

lidhjes së kontratës së marrjes së mjeteve me qira, titullari i UKSH SHA, ka nxjerr urdhrin nr. 37, 

datë 06.02.2017 me anë të të cilit ka përcaktuar komisionin e marrjes në dorëzim të mjeteve me qira 

sipas kontratës së qirasë asaj me nr. 136 Prot., datë 06.02.2017. Komisioni përbëhet nga: D. A, E. 

Z dhe I. H. 

-Në vazhdim me shkresën nr. 149 Prot., datë 08.02.2017, komisioni i ngritur për marrjen në dorëzim 

të automjeteve, ka mbajtur procesverbalin e marrjes në dorëzim të tre automjeteve dhe konkretisht: 
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1. Land Rover, Tipi WA2, Targa A...A. 

2. Ford Ranger, Tipi RHS, Targa A...P. 

3. Ford Ranger, Tipi RHS, Targa A...P. 

-Me shkresën nr. 206 Prot., datë 03.03.2017, komisioni i marrjes në dorëzim, ka mbajtur një 

procesverbal për ndërrimin e njërit prej mjeteve ku në mënyrë të përmbledhur cilësohet: “.....I 

mbajtur sot në datë 03.03.2017, për zëvendësimin e mjetit me targa A...A, me mjetin me targa A...P, 

për arsye se mjeti me targa A...A ka pësuar defekt dhe sipas shkresës të datës 03.03.2017 të 

Kontraktuesit “M.N M.S” SHPK, ky automjet ka pësuar defekt në pjesën e brendshme të motorit, 

riparimi i së cilit kërkon një afat të gjatë kohe për tu riparuar nga prodhuesi. Në këto kushte 

Kontraktuesi “M.N M.S” SHPK ka propozuar zëvendësimin e mjetit me një tjetër. Përsa më sipër 

jemi brenda kushteve të zbatimit të kontratës nr. 136 Prot., datë 06.02.2017, konkretisht në nenin 

7.1.5 ku thuhet se nëse mjeti pëson defekt të pariparueshëm zëvendësohet me një mjet tjetër. Prandaj 

UKSH SHA pranon zëvendësimin e mjetit, duke marrë në dorëzim mjetin tjetër me targa A...P, nr. 

Shasie J...8”. Tek neni 7.1.5 i kontratës së qirasë, cilësohet se: “Në rast dëmtimi total dhe të 

pakthyeshëm të mjetit, qiradhënësi ka për detyrë të zëvendësojë mjetin me një automjet të ri, si në 

pikën 6”. Tek neni 6 i kontratës së qirasë, germa (g), cilësohet se: “Qiramarrësi merr përsipër të 

zëvendësojë mjetin e dëmtuar jo më vonë se 30 ditë nga dita e dëmtimit të tij, me një mjet tjetër”. 

Komisioni i marrjes në dorëzim, i është referuar këtij përcaktimi të nenit 6 që në fakt është cilësuar 

gabim termi “Qiramarrësi merr përsipër......” pasi duhej “Qiradhënësi merr përsipër....” pasi neni 6 

përcakton angazhimet e qiradhënësit e jo të qiramarrësit sipas cilësimeve të bëra në nenin 7.1.3 të 

kontratës bazë së qirasë. Tek neni 12.2 “Zgjidhja e kontratës nga qiramarrësi”, germa (a), cilësohet 

se: “Qiramarrësi ka të drejtë ta zgjidhë kontratën e qirasë para nënshkrimit të protokollit të pranimit 

të sendit, kur sendi nuk është furnizuar në përputhje me kontratën”. Tek neni 7.1.4 i kontratës bazë, 

cilësohet se: “Në rast dëmtimi të mjeteve, qiradhënësi ka për detyrë ti vendosi qiramarrësit një 

automjet të ri...”. Edhe tek neni 7.1.5 i kontratës bazë cilësohet se: “Në rast dëmtimi total dhe të 

pakthyeshëm të mjetit, qiradhënësi ka për detyrë të zëvendësojë mjetin me një automjet të ri...”. 

-Sa më sipër, nga momenti që UKSH SHA ka evidentuar se automjeti i marrë në dorëzim nga 

qiradhënësi ka qenë me defekt, mund të zgjidhte kontratën e qirasë konform germës (a) të nenit 

12.2 të kontratës bazë. Në fakt UKSH SHA, ka vazhduar të paguajë qira dhe të përdori mjetin me 

targa A...P të markës Mitsubishi Pajero në vend të mjetit të kërkuar nga UKSH SHA dhe të ofruar 

nga operatori ekonomik “M.N M.S” SHPK. Autorizimi i lëshuar nga titullari i UKSH SHA me nr. 

149/1 Prot., datë 09.02.2017 për përdorimin e mjetit me targa A...A të markës Land Rover të marrë 

me qira, është nxjerr në fillim në datën 09.02.2017 dhe i është kaluar për përdorim z. I. H. Në 

vazhdim pas zëvendësimit të mjetit të mësipërm Land Rover, është nxjerr autorizimi me nr. 211 

Prot., datë 06.03.2017 për përdorimin e mjetit me targa A...P të markës Mitsubishi Pajero nga z. I. 

H. 

-Nga auditimi i dokumentave të dorëzuara në SPE nga ofertuesi dhe operatori ekonomik i shpallur 

fitues “M.N M.S” SHPK me ofertën me nr. 8528/17122016, u konstatua se tek oferta e kualifikuar 

si e suksesshme, operatori ekonomik ka ofruar Mjetin Land Rover për të cilin ka dorëzuar katalogun 

përkatës dhe autorizimin nga “W.S A.E E.E” i lëshuar në datën 22.11.2016 dhe i nënshkruar nga 

A. P në pozicionin Drejtor Menaxhues i kompanisë me anë të të cilit autorizohet operatori ekonomik 

“M.N M.S” SHPK si shitës me pakicë dhe riparues për të aplikuar në të gjitha ftesat për tenderat 

publik me produktet JAGUAR dhe LAND ROVER. Gjithashtu edhe për dy mjetet e tjera është 

ofruar katalogu përkatës dhe autorizimi nga “A.N M.R C.Y” SHPK (Ford), me anë të të cilit, 

autorizohet kompania “M.N M.S” SHPK për shitjen e makinave, shitjen e pjesëve të këmbimit dhe 

servis, të marrë pjesë në tenderin e UKSH SHA me objekt ‘Marrje automjete me qira” dhe i 

nënshkruar nga Drejtori i përgjithshëm i “A.N M.R C.Y” SHPK G. K. Vlera e ofertës pa TVSH 

është 17,280,000 lekë. 

-Si rezultat, UKSH SHA, duhej të zgjidhte kontratën në momentin që ka konstatuar se operatori 

ekonomik “M.N M.S” SHPK, ka zëvendësuar mjetin e dëmtuar me një mjet tjetër që nuk ka asnjë 
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lidhje me ofertën e dhënë nga ky operator ofertë me të cilën është shpallur fitues i procedurës së 

prokurimit. UKSH SHA, është vënë në dijeni për këtë shkelje edhe nga auditimet e mëparshme të 

Kontrollit të Lartë të Shtetit por nuk ka marrë asnjë masë për të parandaluar shpenzimet e tepërta. 

Sipas kontratës së qirasë, janë marrë me qira mjetet si në tabelën e mëposhtme: 
 

Tipi i Mjetit Karburanti Afati Kohor Qiraja Mujore Qiraja Totale 

Qira Land Rover Naftë 60Muaj 144,000 lekë pa TVSH 8,640,000 lekë pa TVSH 

Qira Ford Ranger Naftë 60Muaj 72,000 lekë pa TVSH 4,320,000 lekë pa TVSH 

Qira Ford Ranger Naftë 60Muaj 72,000 lekë pa TVSH 4,320,000 lekë pa TVSH 

  SHUMA 288,000 lekë pa TVSH 17,280,000 lekë pa TVSH 

  20%TVSH 57,600 lekë 3,456,000 lekë 

  SHUMA TOTALE 345,600 lekë me TVSH 20,736,000 lekë me TVSH 
 

Çmimi i qirasë i ofruar nga “M.N M.S” SHPK për automjetin Land Rover është 144,000 lekë pa 

TVSH në muaj dhe 8,640,000 lekë pa tvsh për 60 muaj. Nga investigimet e kryera në faqe të 

ndryshme në internet tek adresa Listings – M...N M...S, konstatohet se çmimi i një automjeti Land 

Rover të ri është afro 116,000 Euro dhe çmimi i një automjeti të ri Mitsubishi Pajero tek adresa 

Veturë MITSUBISHI Pajero / Montero i ri në shitje - ID: 5657032 (truck1.al) është afërsisht 35,000 

Euro. Edhe nëse i referohemi çmimeve të automjeteve të përdorura do të shikojmë përsëri një 

diferencë të dukshme në çmim midis dy automjete dhe konkretisht tek adresa 1 new message 

(mektrin.al), një automjet i përdorur i markës Land Rover, kushton 73,900 Euro dhe një automjet i 

përdorur i markës Mitsubishi Pajero, kushton 29,900 Euro. Njësoj janë të renditura çmimet e qirasë 

ditore për këto dy marka pra me diferencë të madhe nga njëra tjetra në përpjesëtim të drejtë me 

çmimin e tyre të blerjes. 

-Duke kalkuluar diferencat në çmime të blerjes së automjeteve, UKSH SHA mund ti referohej një 

çmimi të afërt me çmimet e qirasë së dy automjeteve të tjera. Konkretisht, mund të negocionte 

çmimin 72.000 lekë pa tvsh në muaj edhe për automjetin tip Mitsubishi Pajero. 

-Për marrjen në dorëzim të automjetit Mitsubishi Pajero me targë A...P dhe numër shasie J...8, në 

kundërshtim me kushtet e kontratës, specifikimet teknike të cilësuara në kontratë por mbi të gjitha, 

për pranimin e një malli të cilin nuk e ka ofertuar operatori ekonomik, mban përgjegjësi komisioni 

i marrjes në dorëzim sipas urdhrit të titullarit me nr. 37, datë 06.02.2017, me përbërje D. A, E. Z 

dhe I. H. 

Mitsubishi Pajero i zëvendësuar me Land Roverin, për arsye teknike nuk plotëson (karakteristikat 

teknike dhe tipin e automjetit) fuqinë morrike sipas DT (Duhej Min-Max 190-2010 kf por është 

118 kf). Meqenëse kontrata e qirasë është Leasing Operacional, atëherë edhe vlera e qirasë mund 

të ishte 72,000 lekë pa TVSH ose 86.400 lekë me TVSH në muaj. Llogaritur për 60 muaj, penaliteti 

që i duhej mbajtur operatorit ekonomik “M.N M.S” SHPK për mos përmbushje të kritereve që ai 

vet ka ofruar, është 86.400 lekë x 60 muaj = 5,184,000 lekë. 

-UKSH SHA, pasi është vënë në dijeni në vitet e kaluara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, mund të 

ndërpriste kontratën e qirasë të paktën një vit përpara se të përfundonte kontrata bazë e qirasë. Këtë 

veprim, UKSH SHA e bënte fare lehtë duke iu referuar kontratës me nr. 136 Prot., datë 06.02.2017 

dhe konkretisht nenit 12.2 “Zgjidhja e kontratës nga qiramarrësi”, germa (d) ku cilësohet se: “Në 

rast të ndërprerjes së kontratës vitin e fundit të saj nga qiramarrësi, qiradhënësi nuk do të aplikojë 

penalitet për prishjen përpara kohe të saj”. 

-Nga auditmi i dokumentacion të dorëzuar tek grupi i auditimit për këtë kontratë qiraje dhe në lidhje 

me gjetjet e grupeve të mëparshme të auditimit, u konstatua se UKSH SHA me shkresën nr. 2317 

Prot., datë 29.06.2018, ka ngritur një padi pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër për shoqërinë 

“M.N M.S” SHPK me objekt “Shlyerje detyrimi në vlerën 447,426 lekë të konstatuar nga Raporti 

i auditimit të KLSH”. Tek kjo padi, UKSH SHA cilëson: “KLSH ka audituar veprimtarinë e UKSH 

SHA për periudhën 01.07.2015 deri 30.06.2017. Nëpërmjet Raportit Përfundimtar të Auditimit, 

KLSH ka konsideruar shkelje në përmbushjen e kontratës më UKSH SHA nga kontraktori “M.N 

M.S” SHPK për procedurën me objekt “Marrje me Qira 3 (tre) Automjete” për një afat 5 vjeçar. Në 

deklaratën e sjellë nga operatori gjatë zhvillimit të procedurës, është ofruar automjeti i markës 

https://mektrin.al/listings/?tipi=auto&condition=e-re&make=land-rover&serie=range-rover-sport-hse-3-0l&f-PpHdkzSJW=HdaJzl3K%40gGMNuk6&touCcxUWkN=jIwgAC.XZpMlnu&f-PpHdkzSJW=HdaJzl3K%40gGMNuk6&touCcxUWkN=jIwgAC.XZpMlnu
https://www.truck1.al/makinerite-e-tjera/vetura/mitsubishi-pajero-montero-a5657032.html
https://mektrin.al/listings/?tipi=auto&serie=&f-PpHdkzSJW=HdaJzl3K%40gGMNuk6&touCcxUWkN=jIwgAC.XZpMlnu&f-PpHdkzSJW=HdaJzl3K%40gGMNuk6&touCcxUWkN=jIwgAC.XZpMlnu&f-PpHdkzSJW=HdaJzl3K%40gGMNuk6&touCcxUWkN=jIwgAC.XZpMlnu
https://mektrin.al/listings/?tipi=auto&serie=&f-PpHdkzSJW=HdaJzl3K%40gGMNuk6&touCcxUWkN=jIwgAC.XZpMlnu&f-PpHdkzSJW=HdaJzl3K%40gGMNuk6&touCcxUWkN=jIwgAC.XZpMlnu&f-PpHdkzSJW=HdaJzl3K%40gGMNuk6&touCcxUWkN=jIwgAC.XZpMlnu
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Mitsubishi Pajero në zëvendësim të Land Rover. Mjeti i zëvendësuar nuk përmbush specifikimet 

teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor. Po ashtu nuk është në përputhje me vlerën e tregut 

dhe ka diferenca të konsiderueshme ndërmjet dy tipave të automjeteve. Sipas raportit të KLSH, 

automjeti tip Land Rover i cili është zëvendësuar, nuk plotëson kushtet e vendosura në DST e çmim 

tregu 56,000 (pesëdhjetë e gjashtë mijë) lekë. Nga ana tjetër automjeti tip Mitsubishi Pajero është 

çmuar me vlerë tregu 27,000 (njëzet e shtatë mijë) lekë. Në raportin e auditimit të KLSH është 

konstatuar që vlera e qirasë të ishte 69,429 lekë, ndërsa është përfituar padrejtësisht vlera 74,571 

lekë/muaj. Vlera e përfituar padrejtësisht për periudhën Prill-Shtator 2017 është në nivelin 372,855 

lekë pa TVSH (74,571 x 5 muaj) ose 447,426 lekë me TVSH dhe konsiderohet dëm ekonomik. 

Nisur nga arsyet e mësipërme z. Gjyqtar/e, kërkoj të na caktoni një seancë gjyqësore dhe pasi ta 

gjeni padinë me palë dhe me objekt si më sipër, të bazuar në ligj e në prova, të vendosni pranimin 

e padisë”. Padia është e nënshkruar nga Titullari i UKSH SHA M. M. 

-Në datën 24.09.2018, me vendimin nr. 1002 (4381) me nr.regj.Them 1234 (1311), Gjykata e rrethit 

Gjyqësor Shkodër, ka zhvilluar një seancë përgatitore me lëndë “Shlyerje detyrimi në vlerën 

447,426 lekë të konstatuar nga Raporti i Auditimit të KLSH”. Në trajtimin e cështjes në fjalë, 

Gjykata vëren se: “Pala paditëse Ujësjellës kanalizime Shkodër SHA i është drejtuar Gjykatës me 

kërkesë padinë me objekt Shlyerje detyrimi në vlerën 447,426 lekë të konstatuara nga Raporti i 

Auditimit të Kontrollin të Lartë të Shtetit. Në seancën gjyqësore të datës 24.09.2018, nuk u paraqit 

përfaqësuesja e palës paditëse, e cila kishte dijeni për datën dhe orën e gjykimit. Përmes kërkesës 

së datës 19.09.2018, pala paditëse ka kërkuar heqjen dorë nga gjykimi dhe pushimin e gjykimit të 

çështjes. .............................. Përfaqësuesi i palës së paditur Shoqëria M.N M.S SHA, nuk kërkoi 

vazhdimin e gjykimit, por u shpreh dakord për pushimin e gjykimit të çështjes. 

...........................................................Për këto arsye, Gjykata Vendosi: Pushimin e gjykimit të 

çështjes”. 

-Sa më sipër, për tërheqjen pa asnjë arsye nga kërkesa e padisë së bërë për dëmshpërblim të dëmit, 

mban përgjegjësi Titullari dhe njëkohësisht paditësi si përfaqësues i institucionit të UKSH SHA M. 

M, Drejtoria Administrativo Ligjore përfaqësuar nga F. T dhe Drejtoria Tregtare e përfaqësuar nga 

G. M. 

-UKSH SHA, me mosveprimet e saj, ka shkaktuar dëm ekonomik në vlerën e 5,184,000 lekë dhe 

efekt financiar negativ në vlerën e 4,147,200 lekë, vlerë kjo që korrespondon me vlerën e qirasë 

vjetore të likuiduar në kohën që mund të kishte ndërprerë kontratën dhe të shmangte në këtë mënyrë 

pagesën e qirasë për vitin e fundit të qirasë ose për periudhën 06.02.2021 deri 06.02.2022. 

Sa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi Drejtori Tregtar i UKSH SHA, pasi nuk ka vepruar konform 

detyrave dhe përgjegjësive që i ngarkohen sipas nenit 20,“Kriteret e përzgjedhjes dhe kompetencat 

e drejtorit tregtar” të Kreut II, të VKM nr. 63, datë 27.01.2016 “Për riorganizimin e operatorëve që 

ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të 

ndotura”, ku në mënyrë të përmbledhur, cilësohet se: “Drejtori tregtar ka këto kompetenca: a) 

Siguron mbarëvajtjen dhe zbatimin e procedurave ligjore për të gjithë veprimtarinë ekonomike-

financiare të shoqërisë. b) Siguron zbatimin e praktikave të procedurave ligjore dhe nënligjore të 

cilat mbrojnë asetet e shoqërisë dhe administron burimet financiare të saj. c) Harton plan buxhetin 

për vitin pasardhës dhe planet financiare strategjike për shoqërinë, të cilat i paraqet për miratim 

pranë administratorit ekzekutiv. ç) Është përgjegjës dhe nënshkruan pasqyrat financiare vjetore 

individuale dhe të konsoliduara, si dhe raportin e administrimit, dokumente të cilat ia paraqet për 

miratim paraprak administratorit ekzekutiv. Administratori ekzekutiv i paraqet Këshillit të 

Administrimit për miratim të gjitha pasqyrat financiare vjetore, raportin e administrimit, si dhe 

propozimet për caktimin e fitimit. d) Kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe 

të librave kontabël të shoqërisë. dh) Ushtron kontrolle periodike mbi veprimtarinë ekonomike-

financiare të ndjekur nga specialistët përkatës. e) Garanton ruajtjen e standardeve të kontrollit të 

brendshëm financiar dhe zbatimin e standardeve të kontrollit financiar të specifikuara nga Ministria 

e Financave. ë) Siguron zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë. f) Siguron zbatimin e sistemit 
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financiar dhe të faturim/arkëtimit të shoqërisë. g) Çdo detyrë të caktuar në kontratën e punës me 

drejtorin e Përgjithshëm”. 
 

Titulli i gjetjes: Mungesë dokumentacioni për justifikimin e shpenzimeve të karburantit. 

Situata: Nga auditimi me zgjedhje i disa praktikave për sasinë e karburantit të 

shpenzuar për automjetet në dispozicion të UKSH SHA, u konstatua se 

UKSH SHA, ka në flotën e saj 19 automjete dhe konkretisht: Mitsubishi 

Canter me targë A...N, Steyer APV 1291 (zhbllokuese) me targë S...C, 

Auto thithëse me targë S...E, Iveco magirus traker 

(zhbllokuese+thithëse) me targë A...H, Kamioncinë Ford Tranzit me 

targë A...P, Iveco-35513 me targë A...I, Fugon Renault Traficc me targë 

A...A, Auto ofiçinë Iveco me targë A...R, Fadromë Kamatsu ËB93S-

5E0 me targë A...H, Iveco ATP/40E10 me targë A...Y, Kamion Iveco 

(me vinc) me targë A...T, Iveco Magirus Traker (zhbllokuese+thithëse) 

me targë A...T, KAMION Man (me vinç) me targë A...P, Fadromë 

Komatsu WB97R-2 me targë A...T, Fadromë Case-580 me targë A...Y, 

Kama me targë A...P, Mercedes Benz me targë A...C, Ford me targë 

A...I dhe Iveco me targë A...I. 

-Institucioni i UKSH SHA, për vitin 2017, ka shpenzuar 5,380,310.45 

lekë për karburant, për vitin 2018, ka shpenzuar 5,196,369.14 lekë për 

karburant, për vitin 2019, ka shpenzuar 4,836,205.06 lekë për karburant, 

për vitin 2020, ka shpenzuar 3,542,365.02 lekë për karburant dhe për 

vitin 2021, ka shpenzuar 4,022,403.34 lekë për karburant. Për 

automjetet e mësipërme, nga auditimi me zgjedhje i praktikave të 

ndjekura nga UKSH SHA lidhur me justifikimin e konsumit të 

karburantit, u konstatua se UKSH SHA, për periudhën objekt auditimi 

për mbajtjen e evidencës të karburantit i është referuar normativave të 

konsumit të çdo mjeti për 100 km, e nxjerr kjo nga komisioni i matjes 

së konsumit të mjeteve i ngritur me urdhrin e brendshëm nga 

Administratori M. M por ky urdhër është nxjerr vetëm për vitin 2019. 

Për vitet në vazhdim pra 2020, 2021 dhe 2022 nuk ka urdhër të nxjerr 

për përcaktimin e normativave të konsumit të karburantit. Konsumi i 

karburantit të automjeteve të UKSH SHA, ka qenë në nivelet e 

përllogaritura të vitit 2019. Shpërndarja e karburantit bëhet me urdhër 

pune të përgatitur nga Inxhinieri i Degës Teknike të Shoqërisë dhe 

nënshkruar nga përgjegjësi kryesor. Fletë udhëtimet mbahen për çdo 

muaj me kilometrat e përshkruara dhe orët e punës, të kryera nga 

automjetet, makineritë dhe pajisjet. Matja e orarit të punës të makinerive 

të rënda nuk monitorohet me Takometër, por me regjistër nga punonjësit 

e shoqërisë, duke krijuar mundësinë e abuzimeve. Për mjetet e vogla, 

nuk është vendosur taksimetri për regjistrimin e kilometrave të 

përshkruar. Mos regjistrimi për çdo ditë i orëve të punës në bazë të 

“takometrit” dhe mos regjistrimi kilometrave të përshkuara në bazë të 

regjistrimit të kilometrave sipas kilometrazhit, me fillimin dhe 

mbarimin e punës, K...n mundësi për abuzime. Automjetet e UKSH 

SHA, nuk janë të pajisura të gjitha me sistemin GPS por vetëm disa prej 

tyre. Nga auditimi i sistemit të monitorimit me GPS, nga 22 mjete në 

dispozicion të UKSH SHA për periudhën 2017 deri 2021, vetëm 15 prej 

tyre janë të pajisura me sistem monitorimi. Gjithashtu, u vërejtën 

mangësi të theksuara në dokumentacionin justifikues të harxhimit të 

karburantit pasi në shumicën e rasteve e sidomos për automjetet e marra 



53 
 

me qira me targa A...P model Mitsubishi Pajero, A...P dhe A...P model 

Ford Ranger, nuk vërtetohet me dokumentacion justifikues përshkrimi 

i kilometrave pasi mungonin urdhrat e punës nga eprori direkt për 

lëvizjen e mjeteve, mungonin relacionet ditore, javore apo mujore nga 

personat udhëtues. Në shumicën e rasteve mungonin faturat e kasave 

fiskale të lëshuara nga pikat e karburantit ku janë furnizuar mjetet. 

Mungonin në shumicën e rasteve firma e kundër firmuesit apo e eprorit 

ose firma e dytë duke u nënshkruar fletë udhëtimet vetëm nga drejtuesi 

i mjetit. Sasia e karburantit e konsumuar nga këto tre mjete të marra me 

qira për vitet 2017, 2018, 2019, 2020 dhe 2021 rezulton të jetë afro 

22600 litra. Dokumentacioni justifikues i konsumit të karburantit për 

këto mjete është i paplotë dhe ngre dyshime të arsyeshme për abuzim 

në sasinë e karburantit të konsumuar pasi ka mungesë të theksuar të 

gjurmës së auditimit lidhur me itineraret e kryera dhe arsyet e lëvizjeve 

të këtyre mjeteve. 

Kriteri: Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”. 

Ndikimi/efekti: Mos evidentimi i lëvizjeve të automjeteve me ndihmën e GPS apo mos 

mbajtja e dokumentacionit justifikues për konsumin e karburantit, le 

vend për abuzime me sasinë e konsumuar të karburantit në të ardhmen. 

Shkaku: Mos respektimi i ligjeve dhe rregullave në fuqi. 

Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandim: SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Drejtoria Tregtare, Drejtoria 

Juridike, Drejtoria Ekonomike, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, të 

marrin masat që në të ardhmen, të vendosen në  të gjitha automjetet 

pajisje për monitorimin e lëvizjeve të automjeteve dhe matjes së 

konsumit të karburantit dhe në të gjitha rastet ky konsum të shoqërohet 

me dokumentacionin përkatës vërtetues sipas ligjeve dhe rregullave në 

fuqi. 
 

Sa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi Përgjegjësi për Planifikimin dhe Raportimin V. P dhe 

Drejtori Tregtar i UKSH SHA G. M, pasi nuk kanë vepruar konform detyrave dhe përgjegjësive që 

u ngarkohen. 
 

Titulli i gjetjes: Mos marrja e masave për zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të 

KLSH-së duke sjellë pasoja negative ekonomike për institucionin e 

UKSH SHA. 

Situata: Nga auditimi i procedurave për shpenzimet administrative për 

automjetet e UKSH SHA, u konstatua se institucioni përveç 19 

automjeteve në pronësi të tij, kishte në dispozicion dhe në përdorim 

edhe tre automjete të tjera të cilat janë marrë me qira nga një operator 

ekonomik me afat 5 vjeçar. Konkretisht, nga auditimi i procedurave të 

prokurimit të kryera nga UKSH SHA, në SPE u konstatua një procedurë 

prokurimi me objekt “Marrje automjete me qira”, viti 2016, me fond 

limit 17.400.000 leke pa TVSH. Fitues i procedurës së prokurimit, është 

shpallur operatori ekonomik “M.N M.S”SHPK. Në vazhdim, në datën 

06.02.2017 (brenda afatit të auditimit) është lidhur kontrata e qirasë me 

nr. 136 Prot., midis operatorit ekonomik “M.N M.S”SHPK me 

përfaqësues L. Sh dhe UKSH SHA me përfaqësues Administratorin M. 

M. Kohëzgjatja e kontratës së qirasë sipas nenit 3 të saj, është 60 muaj 

ose 5 vjet pra me datë përfundimi datën 06.02.2022. Vlera e qirasë për 
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tre mjete të marra me qira është 20,736,000 lekë me TVSH për të gjithë 

periudhën 5 vjecare për të tre mjetet e marra me qira. Konkretisht, për 

mjetin tip Land Rover qiraja mujore është 144,000 lekë pa TVSH dhe 

ajo totale për 5 vjet është 8,640,000 lekë pa TVSH, për dy mjetet e tjera 

tip Ford Ranger qiraja mujore për secilin mjet është 72.000 lekë pa 

TVSH ose 144,000 lekë pa TVSH për të dyja mjetet dhe 4,320,000 lekë 

pa TVSH për 5 vjet për një mjet dhe 8,640,000 lekë pa TVSH për të 

dyja mjetet Ford Ranger për 5 vite të marra me qira. Pas lidhjes së 

kontratës së marrjes së mjeteve me qira, titullari i UKSH SHA, ka nxjerr 

urdhrin nr. 37, datë 06.02.2017 me anë të të cilit ka përcaktuar 

komisionin e marrjes në dorëzim të mjeteve me qira sipas kontratës së 

qirasë asaj me nr. 136 Prot., datë 06.02.2017. 

Me shkresën nr. 206 Prot., datë 03.03.2017, komisioni i marrjes në 

dorëzim, ka mbajtur një procesverbal për ndërrimin e njërit prej mjeteve 

ku në mënyrë të përmbledhur cilësohet: “.....i mbajtur sot në datë 

03.03.2017, për zëvendësimin e mjetit me targa A...A, me mjetin me 

targa A...P, për arsye se mjeti me targa A...A ka pësuar defekt dhe sipas 

shkresës të datës 03.03.2017 të Kontraktuesit “M.N M.S” SHPK, ky 

automjet ka pësuar defekt në pjesën e brendshme të motorit, riparimi i 

së cilit kërkon një afat të gjatë kohe për tu riparuar nga prodhuesi. Në 

këto kushte Kontraktuesi “M.N M.S” SHPK ka propozuar 

zëvendësimin e mjetit me një tjetër. Përsa më sipër jemi brenda 

kushteve të zbatimit të kontratës nr. 136 Prot., datë 06.02.2017, 

konkretisht në nenin 7.1.5 ku thuhet se nëse mjeti pëson defekt të 

pariparueshëm zëvendësohet me një mjet tjetër. Prandaj UKSH SHA 

pranon zëvendësimin e mjetit, duke marrë në dorëzim mjetin tjetër me 

targa A...P, nr. Shasie J...8”. Tek neni 7.1.5 i kontratës së qirasë, 

cilësohet se: “Në rast dëmtimi total dhe të pakthyeshëm të mjetit, 

qiradhënësi ka për detyrë të zëvendësojë mjetin me një automjet të ri, si 

në pikën 6”. Tek neni 6 i kontratës së qirasë, germa (g), cilësohet se: 

“Qiramarrësi merr përsipër të zëvendësojë mjetin e dëmtuar jo më vonë 

se 30 ditë nga dita e dëmtimit të tij, me një mjet tjetër”. Komisioni i 

marrjes në dorëzim, i është referuar këtij përcaktimi të nenit 6 që në fakt 

është cilësuar gabim termi “Qiramarrësi merr përsipër......” pasi duhej 

“Qiradhënësi merr përsipër....” pasi neni 6 përcakton angazhimet e 

qiradhënësit e jo të qiramarrësit sipas cilësimeve të bëra në nenin 7.1.3 

të kontratës bazë së qirasë. Tek neni 12.2 “Zgjidhja e kontratës nga 

qiramarrësi”, germa (a), cilësohet se: “Qiramarrësi ka të drejtë ta 

zgjidhë kontratën e qirasë para nënshkrimit të protokollit të pranimit të 

sendit, kur sendi nuk është furnizuar në përputhje me kontratën”. Tek 

neni 7.1.4 i kontratës bazë, cilësohet se: “Në rast dëmtimi të mjeteve, 

qiradhënësi ka për detyrë ti vendosi qiramarrësit një automjet të ri...”. 

Edhe në nenin 7.1.5 i kontratës bazë cilësohet se: “Në rast dëmtimi total 

dhe të pakthyeshëm të mjetit, qiradhënësi ka për detyrë të zëvendësojë 

mjetin me një automjet të ri...”. Sa më sipër, nga momenti që UKSH 

SHA ka evidentuar se automjeti i marrë në dorëzim nga qiradhënësi ka 

qenë me defekt, mund të zgjidhte kontratën e qirasë konform germës (a) 

të nenit 12.2 të kontratës bazë. Në fakt UKSH SHA, ka vazhduar të 

paguajë qira dhe të përdori mjetin me targa A...P të markës Mitsubishi 

Pajero në vend të mjetit të kërkuar nga UKSH SHA dhe të ofruar nga 
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operatori ekonomik “M.N M.S” SHPK. Autorizimi i lëshuar nga 

titullari i UKSH SHA me nr. 149/1 Prot., datë 09.02.2017 për 

përdorimin e mjetit me targa A...A të markës Land Rover të marrë me 

qira, është nxjerr në fillim në datën 09.02.2017 dhe i është kaluar për 

përdorim z. I. H. Në vazhdim pas zëvendësimit të mjetit të mësipërm 

Land Rover, është nxjerr autorizimi me nr. 211 Prot., datë 06.03.2017 

për përdorimin e mjetit me targa A...P të markës Mitsubishi Pajero nga 

z. I. H. Nga auditimi i dokumenteve të dorëzuara në SPE nga ofertuesi 

dhe operatori ekonomik i shpallur fitues “M.N M.S” SHPK me ofertën 

me nr. 8528/17122016, u konstatua se tek oferta e kualifikuar si e 

suksesshme, operatori ekonomik ka ofruar Mjetin Land Rover për të 

cilin ka dorëzuar katalogun përkatës dhe autorizimin nga “W.S A.E 

E.E” i lëshuar në datën 22.11.2016 dhe i nënshkruar nga A. P në 

pozicionin Drejtor Menaxhues i kompanisë me anë të të cilit autorizohet 

operatori ekonomik “M.N M.S” SHPK si shitës me pakicë dhe riparues 

për të aplikuar në të gjitha ftesat për tenderat publik me produktet 

JAGUAR dhe LAND ROVER. Gjithashtu edhe për dy mjetet e tjera 

është ofruar katalogu përkatës dhe autorizimi nga “A.N M.R C.Y” 

SHPK (Ford), me anë të të cilit, autorizohet kompania “M.N M.S” 

SHPK për shitjen e makinave, shitjen e pjesëve të këmbimit dhe servis, 

të marrë pjesë në tenderin e UKSH SHA me objekt ‘Marrje automjete 

me qira” dhe i nënshkruar nga Drejtori i përgjithshëm i “A.N M.R C.Y” 

SHPK G. K. Vlera e ofertës pa TVSH është 17,280,000 lekë. Si rezultat, 

UKSH SHA, duhej të zgjidhte kontratën në momentin që ka konstatuar 

se operatori ekonomik “M.N M.S” SHPK, ka zëvendësuar mjetin e 

dëmtuar me një mjet tjetër që nuk ka asnjë lidhje me ofertën e dhënë 

nga ky operator ofertë me të cilën është shpallur fitues i procedurës së 

prokurimit. UKSH SHA, është vënë në dijeni për këtë shkelje edhe nga 

auditimet e mëparshme të Kontrollit të Lartë të Shtetit por nuk ka marrë 

asnjë masë për të parandaluar shpenzimet e tepërta. UKSH SHA, pasi 

është vënë në dijeni në vitet e kaluara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, 

mund të ndërpriste kontratën e qirasë të paktën një vit përpara se të 

përfundonte kontrata bazë e qirasë. Këtë veprim, UKSH SHA e bënte 

fare lehtë duke iu referuar kontratës me nr. 136 Prot., datë 06.02.2017 

dhe konkretisht nenit 12.2 “Zgjidhja e kontratës nga qiramarrësi”, 

germa (d) ku cilësohet se: “Në rast të ndërprerjes së kontratës vitin e 

fundit të saj nga qiramarrësi, qiradhënësi nuk do të aplikojë penalitet 

për prishjen përpara kohe të saj”. Nga auditmi i dokumentacion të 

dorëzuar tek grupi i auditimit për këtë kontratë qiraje dhe në lidhje me 

gjetjet e grupeve të mëparshme të auditimit, u konstatua se UKSH SHA 

me shkresën nr. 2317 Prot., datë 29.06.2018, ka ngritur një padi pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër për shoqërinë “M.N M.S” SHPK 

me objekt “Shlyerje detyrimi në vlerën 447,426 lekë të konstatuar nga 

Raporti i auditimit të KLSH”. Tek kjo padi, UKSH SHA cilëson: 

“KLSH ka audituar veprimtarinë e UKSH SHA për periudhën 

01.07.2015 deri 30.06.2017. Nëpërmjet Raportit Përfundimtar të 

Auditimit, KLSH ka konsideruar shkelje në përmbushjen e kontratës më 

UKSH SHA nga kontraktori “M.N M.S” SHPK për procedurën me 

objekt “Marrje me Qira 3 (tre) Automjete” për një afat 5 vjeçar. Në 

deklaratën e sjellë nga operatori gjatë zhvillimit të procedurës, është 
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ofruar automjeti i markës Mitsubishi Pajero në zëvendësim të Land 

Rover. Mjeti i zëvendësuar nuk përmbush specifikimet teknike të 

kërkuara nga Autoriteti Kontraktor. Po ashtu nuk është në përputhje me 

vlerën e tregut dhe ka diferenca të konsiderueshme ndërmjet dy tipave 

të automjeteve. Sipas raportit të KLSH, automjeti tip Land Rover i cili 

është zëvendësuar, nuk plotëson kushtet e vendosura në DST e çmim 

tregu 56,000 (pesëdhjetë e gjashtë mijë) lekë. Nga ana tjetër automjeti 

tip Mitsubishi Pajero është çmuar me vlerë tregu 27,000 (njëzet e shtatë 

mijë) lekë. Në raportin e auditimit të KLSH është konstatuar që vlera e 

qirasë të ishte 69,429 lekë, ndërsa është përfituar padrejtësisht vlera 

74,571 lekë/muaj. Vlera e përfituar padrejtësisht për periudhën Prill-

Shtator 2017 është në nivelin 372,855 lekë pa TVSH (74,571 x 5 muaj) 

ose 447,426 lekë me TVSH dhe konsiderohet dëm ekonomik. Nisur nga 

arsyet e mësipërme z. Gjyqtar/e, kërkoj të na caktoni një seancë 

gjyqësore dhe pasi ta gjeni padinë me palë dhe me objekt si më sipër, të 

bazuar në ligj e në prova, të vendosni pranimin e padisë”. Padia është e 

nënshkruar nga Titullari i UKSH SHA M. M. 

-Në datën 24.09.2018, me vendimin nr. 1002 (4381) me nr. regj. Them 

1234 (1311), Gjykata e rrethit Gjyqësor Shkodër, ka zhvilluar një 

seancë përgatitore me lëndë “Shlyerje detyrimi në vlerën 447,426 lekë 

të konstatuar nga Raporti i Auditimit të KLSH”. Në trajtimin e çështjes 

në fjalë, Gjykata vëren se: “Pala paditëse Ujësjellës kanalizime Shkodër 

SHA i është drejtuar Gjykatës me kërkesë padinë me objekt Shlyerje 

detyrimi në vlerën 447,426 lekë të konstatuara nga Raporti i Auditimit 

të Kontrollin të Lartë të Shtetit. Në seancën gjyqësore të datës 

24.09.2018, nuk u paraqit përfaqësuesja e palës paditëse, e cila kishte 

dijeni për datën dhe orën e gjykimit. Përmes kërkesës së datës 

19.09.2018, pala paditëse ka kërkuar heqjen dorë nga gjykimi dhe 

pushimin e gjykimit të çështjes. .............................. Përfaqësuesi i palës 

së paditur Shoqëria M.N M.S SHA, nuk kërkoi vazhdimin e gjykimit, 

por u shpreh dakord për pushimin e gjykimit të çështjes. ............Për këto 

arsye, Gjykata Vendosi: Pushimin e gjykimit të cështjes”. Vlera vjetore 

e qirasë për të tre automjetet është 4,147,200 lekë me TVSH. Kjo 

vlerë, nëse UKSH SHA do të kishte marrë në konsideratë 

konstatimet dhe rekomandimet e mëparshme të Kontrollit të Lartë 

të Shtetit, mund të mos ishte shpenzuar duke kursyer kështu fondet 

publike. 

Kriteri: Mos zbatimi i rekomandimeve të mëparshme të Kontrollit të Lartë të 

Shtetit.  

Neni 12.2 i kontratës me nr. 345 Prot., datë 09.03.2021, “Zgjidhja e 

kontratës nga qiramarrësi”, germa (d), ku cilësohet se: “Në rast të 

ndërprerjes së kontratës vitin e fundit të saj nga qiramarrësi, 

qiradhënësi nuk do të aplikojë penalitet për prishjen përpara kohe të 

saj”. 

Ndikimi/efekti: Mos respektimi i rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit bëhet 

precedent për të shkaktuar pasoja negative për institucionet publike. 

Shkaku: Mos respektimi i rekomandimeve të mëparshme të KLSH-së dhe i 

ligjeve apo rregullave të përcaktuara në kontratën e nënshkruar. 

Rëndësia: E mesme. 
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Rekomandimi SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Drejtoria Tregtare, Drejtoria 

Juridike, Drejtoria Ekonomike, të marrin masat që në të ardhmen, të 

zbatojnë me përpikmëri rekomandimet e lëna nga Kontrolli i Lartë i 

Shtetit duke i vlerësuar ato për një mirë përdorim të financave publike. 
 

-Sa më sipër, për tërheqjen pa asnjë arsye nga kërkesa e padisë së bërë për dëmshpërblim të dëmit, 

mban përgjegjësi Titullari dhe njëkohësisht paditësi si përfaqësues i institucionit të UKSH SHA M. 

M, Drejtoria Administrativo Ligjore përfaqësuar nga F. T dhe Drejtoria Tregtare e përfaqësuar nga 

G. M. 

-UKSH SHA, me mosveprimet e saj, ka shkaktuar një efekt financiar negativ në vlerën e 4,147,200 

lekë, vlerë kjo që korrespondon me vlerën e qirasë vjetore të likuiduar në kohën që mund të kishte 

ndërprerë kontratën dhe të shmangte në këtë mënyrë pagesën e qirasë për vitin e fundit të qirasë ose 

për periudhën 06.02.2021 deri 06.02.2022. 
 

Titulli i gjetjes: Mospërmbushje e kushteve të kontratës së qirasë së automjeteve me 

pasojë dëm ekonomik për UKSH SHA. 

 

 

 

 

Situata: 

Nga auditimi i procedurave për shpenzimet administrative për 

automjetet e UKSH SHA, u konstatua se institucioni përveç 19 

automjeteve në pronësi të tij, kishte në dispozicion dhe në përdorim 

edhe tre automjete të tjera të cilat janë marrë me qira nga një operator 

ekonomik me afat 5 vjeçar. Konkretisht, nga auditimi i procedurave të 

prokurimit të kryera nga UKSH SHA, në SPE u konstatua një procedurë 

prokurimi me objekt “Marrje automjete me qira”, viti 2016, me fond 

limit 17.400.000 lekë pa TVSH. Fitues i procedurës së prokurimit, është 

shpallur operatori ekonomik “M.N M.S”SHPK. Në vazhdim, në datën 

06.02.2017 (brenda afatit të auditimit) është lidhur kontrata e qirasë me 

nr. 136 Prot., midis operatorit ekonomik “M.N M.S”SHPK me 

përfaqësues L. Sh dhe UKSH SHA me përfaqësues Administratorin M. 

M. Kohëzgjatja e kontratës së qirasë sipas nenit 3 të saj, është 60 muaj 

ose 5 vjet pra me datë përfundimi datën 06.02.2022. Vlera e qirasë për 

tre mjete të marra me qira është 20,736,000 lekë me TVSH për të gjithë 

periudhën 5 vjeçare për të tre mjetet e marra me qira. Konkretisht, për 

mjetin tip Land Rover qiraja mujore është 144,000 lekë pa TVSH dhe 

ajo totale për 5 vjet është 8,640,000 lekë pa TVSH, për dy mjetet e tjera 

tip Ford Ranger qiraja mujore për secilin mjet është 72.000 lekë pa 

TVSH ose 144,000 lekë pa TVSH për të dyja mjetet dhe 4,320,000 lekë 

pa TVSH për 5 vjet për një mjet dhe 8,640,000 lekë pa TVSH për të 

dyja mjetet Ford Ranger për 5 vite të marra me qira. Pas lidhjes së 

kontratës së marrjes së mjeteve me qira, titullari i UKSH SHA, ka nxjerr 

urdhrin nr. 37, datë 06.02.2017 me anë të të cilit ka përcaktuar 

komisionin e marrjes në dorëzim të mjeteve me qira sipas kontratës së 

qirasë asaj me nr. 136 Prot., datë 06.02.2017. Komisioni përbëhet nga 

D. A, E. Z dhe I. H. Në vazhdim me shkresën nr. 149 Prot., datë 

08.02.2017, komisioni i ngritur për marrjen në dorëzim të automjeteve, 

ka mbajtur procesverbalin e marrjes në dorëzim të tre automjeteve dhe 

konkretisht: Land Rover, Tipi WA2, Targa A...A; Ford Ranger, Tipi 

RHS, Targa A...P dhe Ford Ranger, Tipi RHS, Targa A...P. Me shkresën 

nr. 206 Prot., datë 03.03.2017, komisioni i marrjes në dorëzim, ka 

mbajtur një procesverbal për ndërrimin e njërit prej mjeteve ku në 

mënyrë të përmbledhur cilësohet: “.....I mbajtur sot në datë 03.03.2017, 

për zëvendësimin e mjetit me targa A...A, me mjetin me targa A...P, për 
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arsye se mjeti me targa A...A ka pësuar defekt dhe sipas shkresës të 

datës 03.03.2017 të Kontraktuesit “M.N M.S” SHPK, ky automjet ka 

pësuar defekt në pjesën e brendëshme të motorit, riparimi i së cilit 

kërkon një afat të gjatë kohe për tu riparuar nga prodhuesi. Në këto 

kushte Kontraktuesi “M.N M.S” SHPK ka propozuar zëvendësimin e 

mjetit me një tjetër. Përsa më sipër jemi brenda kushteve të zbatimit të 

kontratës nr. 136 Prot., datë 06.02.2017, konkretisht në nenin 7.1.5 ku 

thuhet se nëse mjeti pëson defekt të pariparueshëm zëvendësohet me një 

mjet tjetër. Prandaj UKSH SHA pranon zëvendësimin e mjetit, duke 

marrë në dorëzim mjetin tjetër me targa A...P, nr. Shasie J...8”. Tek 

neni 7.1.5 i kontratës së qirasë, cilësohet se: “Në rast dëmtimi total dhe 

të pakthyeshëm të mjetit, qiradhënësi ka për detyrë të zëvendësojë 

mjetin me një automjet të ri, si në pikën 6”. Tek neni 6 i kontratës së 

qirasë, germa (g), cilësohet se: “Qiramarrësi merr përsipër të 

zëvendësojë mjetin e dëmtuar jo më vonë se 30 ditë nga dita e dëmtimit 

të tij, me një mjet tjetër”. Tek neni 12.2 “Zgjidhja e kontratës nga 

qiramarrësi”, germa (a), cilësohet se: “Qiramarrësi ka të drejtë ta 

zgjidhë kontratën e qirasë para nënshkrimit të protokollit të pranimit të 

sendit, kur sendi nuk është furnizuar në përputhje me kontratën”. Tek 

neni 7.1.4 i kontratës bazë, cilësohet se: “Në rast dëmtimi të mjeteve, 

qiradhënësi ka për detyrë ti vendosi qiramarrësit një automjet të ri...”. 

Edhe në nenin 7.1.5 të kontratës bazë cilësohet se: “Në rast dëmtimi 

total dhe të pakthyeshëm të mjetit, qiradhënësi ka për detyrë të 

zëvendësojë mjetin me një automjet të ri...”. Sa më sipër, nga momenti 

që UKSH SHA ka evidentuar se automjeti i marrë në dorëzim nga 

qiradhënësi ka qenë me defekt, mund të zgjidhte kontratën e qirasë 

konform germës (a) të nenit 12.2 të kontratës bazë. Në fakt UKSH SHA, 

ka vazhduar të paguajë qira dhe të përdori mjetin me targa A...P të 

markës Mitsubishi Pajero në vend të mjetit të kërkuar nga UKSH SHA 

dhe të ofruar nga operatori ekonomik “M.N M.S” SHPK. Autorizimi i 

lëshuar nga titullari i UKSH SHA me nr. 149/1 Prot., datë 09.02.2017 

për përdorimin e mjetit me targa A...A të markës Land Rover të marrë 

me qira, është nxjerr në fillim në datën 09.02.2017 dhe i është kaluar 

për përdorim z. I. H. Në vazhdim pas zëvendësimit të mjetit të mësipërm 

Land Rover, është nxjerr autorizimi me nr. 211 Prot., datë 06.03.2017 

për përdorimin e mjetit me targa A...P të markës Mitsubishi Pajero nga 

z. I. H. Nga auditimi i dokumenteve të dorëzuara në SPE nga ofertuesi 

dhe operatori ekonomik i shpallur fitues “M.N M.S” SHPK me ofertën 

me nr. 8528/17122016, u konstatua se tek oferta e kualifikuar si e 

suksesshme, operatori ekonomik ka ofruar Mjetin Land Rover për të 

cilin ka dorëzuar katalogun përkatës dhe autorizimin nga “W.S A.E 

E.E” i lëshuar në datën 22.11.2016 dhe i nënshkruar nga A. Pnë 

pozicionin Drejtor Menaxhues i kompanisë me anë të të cilit autorizohet 

operatori ekonomik “M.N M.S” SHPK si shitës me pakicë dhe riparues 

për të aplikuar në të gjitha ftesat për tenderat publik me produktet 

JAGUAR dhe LAND ROVER. Gjithashtu edhe për dy mjetet e tjera 

është ofruar katalogu përkatës dhe autorizimi nga “A.N M.R C.Y” 

SHPK (Ford), me anë të të cilit, autorizohet kompania “M.N M.S” 

SHPK për shitjen e makinave, shitjen e pjesëve të këmbimit dhe servis, 

të marrë pjesë në tenderin e UKSH SHA me objekt ‘Marrje automjete 
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me qira” dhe i nënshkruar nga Drejtori i përgjithshëm i “A.N M.R C.Y” 

SHPK G. K. Vlera e ofertës pa TVSH është 17,280,000 lekë. Si rezultat, 

UKSH SHA, duhej të zgjidhte kontratën në momentin që ka konstatuar 

se operatori ekonomik “M.N M.S” SHPK, ka zëvendësuar mjetin e 

dëmtuar me një mjet tjetër që nuk ka asnjë lidhje me ofertën e dhënë 

nga ky operator ofertë me të cilën është shpallur fitues i procedurës së 

prokurimit. UKSH SHA, është vënë në dijeni për këtë shkelje edhe nga 

auditimet e mëparshme të Kontrollit të Lartë të Shtetit por nuk ka marrë 

asnjë masë për të parandaluar shpenzimet e tepërta. Çmimi i qirasë i 

ofruar nga “M.N M.S” SHPK për automjetin Land Rover është 144,000 

lekë pa TVSH në muaj dhe 8,640,000 lekë pa tvsh për 60 muaj. Nga 

investigimet e kryera në faqe të ndryshme në internet tek adresa Listings 

– M...N M...S, konstatohet se çmimi i një automjeti Land Rover të ri 

është afro 116,000 Euro dhe çmimi i një automjeti të ri Mitsubishi 

Pajero tek adresa Veturë MITSUBISHI Pajero / Montero i ri në shitje - 

ID: 5657032 (truck1.al) është afërsisht 35,000 Euro. Edhe nëse i 

referohemi çmimeve të automjeteve të përdorura do të shikojmë përsëri 

një diferencë të dukshme në çmim midis dy automjete dhe konkretisht 

tek adresa 1 new message (mektrin.al), një automjet i përdorur i markës 

Land Rover, kushton 73,900 Euro dhe një automjet i përdorur i markës 

Mitsubishi Pajero, kushton 29,900 Euro. Njësoj janë të renditura 

çmimet e qirasë ditore për këto dy marka pra me diferencë të madhe nga 

njëra tjetra në përpjesëtim të drejtë me çmimin e tyre të blerjes. 

-Duke kalkuluar diferencat në çmime të blerjes së automjeteve, UKSH 

SHA mund ti referohej një çmimi të afërt me çmimet e qirasë së dy 

automjeteve të tjera. Konkretisht, mund të negocionte çmimin 72.000 

lekë pa tvsh në muaj edhe për automjetin tip Mitsubishi Pajero. 

Mitsubishi Pajero i zëvendësuar me Land Roverin, për arsye teknike 

nuk plotëson (karakteristikat teknike dhe tipin e automjetit) fuqinë 

motorike sipas DT (Duhej Min-Max 190-2010 kf por është 118 kf). 

Meqenëse kontrata e qirasë është Leasing Operacional, atëherë edhe 

vlera e qirasë mund të ishte 72,000 lekë pa TVSH ose 86.400 lekë me 

TVSH në muaj. Llogaritur për 60 muaj, penaliteti që i duhej mbajtur 

operatorit ekonomik “M.N M.S” SHPK për mos përmbushje të 

kritereve që ai vet ka ofruar, është 86.400 lekë x 60 muaj = 5,184,000 

lekë. 

Kriteri: Kontrata e qirasë me nr. 136 Prot., datë 06.02.2017, midis operatorit 

ekonomik “M.N M.S” SHPK dhe UKSH SHA. 

Ndikimi/efekti: Marrja në dorëzim e mallrave në kundërshtim me kushtet e kontratës, 

mund të sjelli pasoja negative në përmbushjen e objektivave të 

institucionit. 

Shkaku: Mos respektimi i ligjeve dhe rregullave të përcaktuara në kontratën e 

nënshkruar. 

Rëndësia: E Lartë. 

 

Rekomandim: 

SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Drejtoria Tregtare, Drejtoria 

Juridike, Drejtoria Ekonomike, të marrin masat duke ndjekur të gjitha 

rrugët ligjore për arkëtimin nga operatori ekonomik “M.N M.S” SHPK 

në llogari të UKSH SHA, të vlerës 5,184,000 lekë që i përket diferencës 

së çmimit të qirasë së automjetit të prokuruar me automjetin e marrë në 

fakt në dorëzim. 

https://mektrin.al/listings/?tipi=auto&condition=e-re&make=land-rover&serie=range-rover-sport-hse-3-0l&f-PpHdkzSJW=HdaJzl3K%40gGMNuk6&touCcxUWkN=jIwgAC.XZpMlnu&f-PpHdkzSJW=HdaJzl3K%40gGMNuk6&touCcxUWkN=jIwgAC.XZpMlnu
https://mektrin.al/listings/?tipi=auto&condition=e-re&make=land-rover&serie=range-rover-sport-hse-3-0l&f-PpHdkzSJW=HdaJzl3K%40gGMNuk6&touCcxUWkN=jIwgAC.XZpMlnu&f-PpHdkzSJW=HdaJzl3K%40gGMNuk6&touCcxUWkN=jIwgAC.XZpMlnu
https://www.truck1.al/makinerite-e-tjera/vetura/mitsubishi-pajero-montero-a5657032.html
https://www.truck1.al/makinerite-e-tjera/vetura/mitsubishi-pajero-montero-a5657032.html
https://mektrin.al/listings/?tipi=auto&serie=&f-PpHdkzSJW=HdaJzl3K%40gGMNuk6&touCcxUWkN=jIwgAC.XZpMlnu&f-PpHdkzSJW=HdaJzl3K%40gGMNuk6&touCcxUWkN=jIwgAC.XZpMlnu&f-PpHdkzSJW=HdaJzl3K%40gGMNuk6&touCcxUWkN=jIwgAC.XZpMlnu
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Për marrjen në dorëzim të automjetit Mitsubishi Pajero me targë A...P dhe numër shasie J...8, në 

kundërshtim me kushtet e kontratës, specifikimet teknike të cilësuara në kontratë por mbi të gjitha, 

për pranimin e një malli të cilin nuk e ka ofertuar operatori ekonomik, mban përgjegjësi komisioni 

i marrjes në dorëzim sipas urdhrit të titullarit me nr. 37, datë 06.02.2017, me përbërje D. A, E. Z 

dhe I. H.  
 

6. Mbajtja  e evidencës kontabël, respektimi i afateve për nxjerrjen dhe miratimin e bilancit 

nga organet drejtuese të shoqërisë, si dhe dërgimi dhe miratimi i tij në organet e vartësisë, 

analiza e debitorëve, kreditorëve derdhja e detyrimeve fiskale, sigurimeve shoqërore, etj, ndaj 

buxhetit të shtetit. 
 

Për mbajtjen e evidencës kontabël, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

-Ditarët e veprimeve me bankën, magazinën, pagat, etj. 

-Pasqyrat financiare dhe partitarët e furnitorëve, klientëve, debitore dhe kreditorët, etj. 

-Shkresat mbi miratimin dhe dërgimin e pasqyrave financiare në tatime, në Bashki dhe miratimi në 

organet drejtuese, etj.  

Për vitet 2019 dhe 2020 janë hartuar pasqyrat financiare dhe janë depozituar pranë degës së Zyrës së 

Tatim-Taksave, duke respektuar afatin ligjor të përcaktuar datën 31 Mars të vitit pasardhës. Është 

plotësuar bilanci si dhe pasqyrat anekse të tij. Aktivi dhe pasivi i bilancit janë të kuadruar. Bilancet 

dhe pasqyrat financiare për vitin 2019 janë mbyllur dhe miratuar nga organet drejtuese të shoqërisë 

nga Asambleja e Përgjithshme me vendimin nr.09, datë 30.07.2020 dhe certifikuar nga shoqëria 

audituese "N...S K...n" sh.pk me NUIS: L...I , rregjistruar pranë IEKA me Nr. 430 datë 17.10.2014 

me përfaqësues ligjore R. S. Ll, me licence te lëshuar nga Instituti i Ekspertëve Kontabël te Autorizuar 

te Shqipërisë, me vendim Komiteti te Regjistrimit Nr.202 date 04.10.2010. 

zj. N. B me licence të lëshuar nga Instituti i Eksperteve Kontabël te Autorizuar te Shqipërisë, me 

vendim Komiteti te Regjistrimit Nr.235 date 08.11.2011. 

Shoqëria audituese "N...S K...n" sh.pk me NUIS: L...I është emëruar nga Asambleja e Përgjithshme 

me vendim Nr.06 datë 12.03.2020 

Bilancet dhe pasqyrat financiare për Vitin 2020 janë mbyllur dhe miratuar nga organet drejtuese të 

shoqërisë nga Asambleja e Përgjithshme me vendimin nr.09, datë 28.07.2021 dhe certifikuar nga 

Audituesit Ligjor, zj.E. K. Q, me licence te lëshuar nga Instituti i Eksperteve Kontabel te Autorizuar 

te Shqipërisë, me vendim Komiteti te Regjistrimit Nr.11,date 11.01.2000 NUIS: K...I dhe z.T. Gj. 

N, me license të lëshuar nga Instituti i Eksperteve Kontabël te Autorizuar te Shqiperise,me vendim 

Komiteti te Regjistrimit Nr.341 date 28.03.2014  NUIS: L...S. Audituesit Ligjorë për auditimin e 

pasqyrave financiare te vitit 2020 janë emëruar me vendim të Asamblesë së Pergjithshme nr.03 datë 

09.02.2021. Janë respektuar kërkesat e UMF nr.5, datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat”, 

pika 3.12 në lidhje me depozitimin e pasqyrave financiare brenda afateve ligjore deri me 31 mars të 

çdo viti pasardhës, të shoqëruara këto me deklaratën vjetore të tatimit mbi fitimin. Pasqyrat 

financiare të dorëzuara pranë organeve tatimore janë pranuar dhe nuk janë kontestuar prej tyre. 

-Bilancet dhe pasqyrat financiare për vitin 2021, deri në datën 15.04.2022 nuk janë mbyllur ende, 

në kundërshtim me ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, 

Udhëzimin e Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i 

ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore 

dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike", si dhe kërkesave të 

ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” datë 10.05.2018, se brenda datës 31 

Mars, duhet të dorëzojnë Deklaratën e pagesës së tatimit mbi fitimin dhe pasqyrave financiare.   

Pasqyrat Financiare të shoqërisë janë përgatitur ne përputhje me Standardet Ndërkombëtare te 

Raportimit Financiar (SNRF) lëshuar nga  Bordi i Standardeve Ndërkombëtare te Kontabilitetit. 

Organizimi i kontabilitetit dhe hartimit të pasqyrave financiare është bere përgjithësisht sipas Ligjit 

nr.9228, datë 29.04.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", i ndryshuar.   
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Pasqyrat Financiare janë përgatitur duke ndjekur dhe zbatuar politikat kryesore kontabël si: politika 

për njohjen e aktiveve, për njohjen e detyrimeve, njohjen e të ardhurave dhe shpenzimeve si dhe 

njohjen dhe vlerësimin e tyre. Gjithashtu gjatë përgatitjes së Pasqyrave Financiare janë pasur 

parasysh parimet e informacionit: Parimi i te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara,parimi i njësisë 

ekonomike raportuese,parimi i vijimësisë së veprimtarisë ekonomike si dhe parimi i kompensimit. 

-Të ardhurat e fituara gjatë aktivitetit të zakonshëm maten me vlerën e drejtë të kompensimit të 

pranuar ose të arkëtueshëm. Ato regjistrohen sipas masës se realizimit te tyre dhe te lidhjes qe kane 

me ushtrimin e mbyllur kontabël, pavarësisht nëse arkëtimi i tyre apo një pjese te tyre do te ndodhe 

ne një ushtrim pasardhës.   

-Shpenzimet e njësisë ekonomike te vitit financiar përfaqësojnë shpenzimet e blerjes se mallrave, 

lendeve te para dhe shërbimeve te konsumuara për veprimtarinë parësore. Pagat ,sigurimet 

shoqërore te paguara nga njësia ekonomike te llogaritura mbi pagat qe i përkasin periudhës 

kontabël. Shpenzimet për amortizimin qe vijnë nga rënia ne vlere e aktiveve afatgjata. 

- Tatimi mbi fitimin vlerësohet ne baze te rezultatit te periudhës financiare i llogaritur ne përputhje 

me dispozitat për tatimin mbi te ardhurat ne Republikën e Shqipërisë. Shpenzimet për tatimin mbi 

fitimin përfshijnë gjithë detyrimet për tatimin e periudhës financiare. Shkalla tatimore ne fuqi për 

tatimin mbi fitimin është 15%  

 - Fluksi parasë është paraqitur me metodën indirekte. 

- Transaksionet në monedhë të huaj janë konvertuar në monedhën funksionale me kursin e këmbimit 

të datës së transaksionit. Aktivet dhe detyrimet monetare në monedhë të huaj janë konvertuar në 

datën e raportimit me normën e këmbimit të datës 31.12. të çdo viti. 

-Aktivet afat gjatë materiale janë bazuar me kosto ato në bilanc janë paraqitur kosto minus 

amortizimin e akumuluar. Analiza e posteve të bilancit dhe pasqyrat financiare sipas viteve paraqitet 

si më poshtë: 

1. Aktivet afatgjata materiale (AAM-te) 

Aktivet afatgjata materiale e jo materiale paraqiten ne bilanc me vlerën e tyre neto. Aktivet afatgjata 

materiale të ndara në zëra si toka, ndërtesa, makineri pajisje, pajisje zyre informatike te klasifikuara 

sipas SKK 5 janë përfshirë në pasqyrat financiare duke ndjekur politiken kontabël te kosto blerjes 

ose prodhimit ose shuma e rivlerësuar minus amortizimin e akumuluar dhe zhvlerësimin nqs ka. 

Gjendja neto e aktiveve afatgjata materiale paraqitet: 
 

Emërtimi Gjendja me 31.12.2019 Gjendja me 

31.12.2020 

Toka  362,818,085 361,548,444 

Ndertesa 1,468,957,170 1,757,958,860 

Të tjera Instalime dhe pajisje  332,468,252 372,156,289 

Shuma 2,164,243,507 2,491,663,593 
 

Metoda e llogaritjes së Amortizimit bëhet në zbatim të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin 

mbi të ardhurat" i ndryshuar. Amortizimi njihet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve 

llogaritur në bazë të metodës së vlerës së mbetur. Normat vjetore të aplikuara të amortizimit janë si 

më poshtë: 

-Truall 0 % 

-Ndërtesë  5 %         

-Mobilje dhe pajisje  20% 

-Paisje informatike 25% 
 

Emertimi 

 

Truall 

 

Ndertim   

Instalime 

pergjithshme 

 

Instalime 

Makineri 

Pajisje 

 

Mjete transporti 

 

Pajisje 

informatike 

 

Totali 

Gjendje 31.12.2019         

362,818,085  

        

1,468,957,170  

   259,247,854          64,986,267          

8,234,131  

        2,164,243,507  

Rivlerësimi               

(1,269,641) 

              

361,022,132  

      

121,418,814  

                         -                           

-    

               

481,171,304  
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Gjendje 31.12.2019         

361,548,444  

        

1,829,979,302  

   380,666,668          64,986,267          

8,234,131  

        2,645,414,812  

Shtesa                              

-    

                

19,508,332  

          

7,278,795  

             1,240,000            

1,476,000  

                 

29,503,127  

Pakësim                             

-    

                               

-    

             

(31,350) 

                         -               

(306,883) 

                    

(338,233) 

Amortizimi                             

-    

               

(91,528,774) 

      

(76,228,217) 

         

(13,100,587) 

        

(2,058,533) 

             

(182,916,111) 

Gjendje 31.12.2020 361,548,444 1,757,958,860 311,685,895 53,125,680 7,344,715 2,491,663,594 
 

2. Inventari 

Gjendja e inventareve në fillim dhe në fund të ushtrimeve paraqitet: 

 
Emërtimi i llogarisë  Gjendja me 31.12.2019   Gjendja me 31.12.2020  

Lënda e parë 62,538,013 68,294,231 

Shuma 62,538,013 68,294,231 
 

Vlera e inventarëve të paraqitura më sipër përputhet me të dhënat e kontabilitetit dhe të 

inventarizimeve fizike të kryera në çdo vit ushtrimor. Veprimet ekonomike që lidhen me hyrje - 

daljet. 

 - Vlerat e AAGjM prej 2,491,663,593 lekë në fund të vitit 2020, paraqitur në mungesë të 

inventarëve fizike nuk paraqesin vlerën reale të tyre. 

Për periudhën 2017-2020, janë kryer vetëm inventarët e magazinave, ndërsa për vitin 2021 nuk 

është kryer inventarizim për asnjë lloj aktivi, në kundërshtim me Udhëzimin 30, datë 

27.12.2011“Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” Kreu IV “Sistemi i Kontrollit 

Periodik të Aktiveve”, Inventarizimi i aktiveve, pikat 73, 74, dhe “Përgjegjësitë për inventarizimin”, 

Procesi i vlerësimit të aktiveve të propozuara për dalje nga përdorimi në njësi pika 95.  

Veprime në kundërshtim me ligjin nr. 25, datë 10.5.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare, nenin 15 “Inventari i aktiveve dhe detyrimeve” ku citohet: 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 

elementëve 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 elementëve të aktivit dhe detyrimeve në pasqyrat 

financiare.  
 

 

Titulli i gjetjes: 

  
Mbi inventarizimin e aktiveve  

 

 

 

 

Situata: 

Vlera e inventarëve të paraqitura më sipër përputhet me të dhënat e 

kontabilitetit dhe të inventarizimeve fizike të kryera në çdo vit 

ushtrimor. Veprimet ekonomike që lidhen me hyrje - daljet. 

-Vlerat e AAGJM prej 2,491,663,593 lekë në fund të vitit 2020, 

paraqitur në mungesë të inventarëve fizike nuk paraqesin vlerën reale 

të tyre. 

Për periudhën 2017-2020, janë kryer vetëm inventarët e magazinave, 

ndërsa për vitin 2021 nuk është kryer inventarizim për asnjë lloj aktivi. 
 

 

 

 

Kriteri: 

 Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011“Për Menaxhimin e Aktiveve në 

Njësitë e Sektorit Publik” Kreu IV “Sistemi i Kontrollit Periodik të 

Aktiveve”, Inventarizimi i aktiveve, pikat 73, 74, dhe “Përgjegjësitë 

për inventarizimin”, Procesi i vlerësimit të aktiveve të propozuara për 

dalje nga përdorimi në njësi pika 95.  
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Ndikimi/efekti: 

Mos verifikimi fizik i aktiveve ndikon në informacionin kontabël, që 

ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me plotësinë e vlerave të Aktiveve 

Afatgjata Materiale, duke paraqitur risk në sigurinë e arsyeshme dhe 

besueshmërinë e evidencës kontabël për përdorimin e tyre nga 

subjektet e interesuara.  
 

Shkaku: Dega e Financës nuk ka marrë masat e nevojshme për inventarizimin 

dhe saktësimin në kontabilitet të aktiveve.  

 

Rëndësia:  E lartë 
 

Rekomandim:  Strukturat drejtuese të Ujësjellës Kanalizime SHA, Shkodër, në 

bashkëpunim me Degën e Financës të nxjerrin urdhrat përkatës për 

kryerjen e inventarëve fizik të aktiveve në fund të vitit ushtrimor për 

saktësimin e vlerës të tyre në kontabilitet, duke paraqitur gjendjen reale 

të aktiveve në pasqyrat financiare. 
 

 

3. Aktivet monetare (Likuiditete në arkë dhe bankë) 
 

   Emërimi i llogarisë Gjendje me 31.12.2019 Gjendje me 31.12.2020 

Llogaria bankare 29,569,805.00 103,243,359.85 

Disponibilitete ne thesar/ ne udhetim 0 3,658,991.00 

Shuma 29,569,805.00 106,902,350.85 
 

Gjendja e llogarive te likuiditeteve të paraqitura në pasqyrat financiare janë të barabarta me të 

dhënat kontabilitetit rrjedhës dhe janë të konfirmuara me nxjerrjen e llogarisë rrjedhëse të bankës 

në çdo vit si dhe llogaria e arkës është e barabartë me inventarin fizik të kryer në arkë me 31 dhjetor 

të çdo viti. 
KODI LISTE BANKASH VLERA NË 

MONEDHË TË 
HUAJ 

KURSI VLERA NË LEK 

B01. ProCredit, (TA - 00)   124,052.21 

B02. ProCredit, (Paga - 01)    903.48 

B03. Raiffeisen Bank   1,045,792.55 

B04. BKT (Bank Komb. Treg)   31,166,684.47 

B05. Tirana Bank (TA - 100)   244,739.42 

B06. Intesa San Paolo    325,821.25 

B07. Credins bank   12,700,341.55 

B08. ABI Bank - ish NBG bank   -7,645.89 

B09. Soci. Gener. Alb    497,066.93 

B10. UBA (Un.Bank.Alb)   70,028.86 

B11. Union Bank  (TA - 114)   17,789,907.39 

B12. ABI Bank -ish NBG (paga)   6,600.00 

B16. Tirana Bank (paga - 101)   4,973,672.52 

B17. First Invst bank    110,162.52 

B19. Union bank (Paga - 216)   819,266.88 

B20. Banka e Thesarit SHKODER   27,233,656.00 

B22. Credit Agricole ABI   7,000.00 

B14.EUR BKT Euro 49,598.30 123.7 6,135,309.71 

 Total   103,243,359.85 

Disponibilitetet në thesar në pasqyrën Anekse është në vlerën 3,658,991. 45 lekë, e cila rakordon 

me vlerën e aktiveve monetare. Analiza e kësaj llogarie paraqitet në tabelën si më poshtë: 

 

 DISPONIBILITETE NE THESAR / NE UDHETIM  

5202 Disponibilitete ne udhëtim (arkëtimet e dt 31.12.2020 ) 1,428,906.39 

5203 Disponibilitete ne udhëtim (arkëtimet nga operatoret bashkëpunues ) 1,190,426.06 

5204 Disponibilitete ne thesar për 5 %  garanci per Sit. Alb Kons 429,252.00 

5205 Disponibilitete ne thesar për 5 %  garanci per Sit. Alb Kons 610,407.00 

  3,658,991.45 
 

Disponibilitetet në udhëtim (arkëtimet e datës 31.12.2020) dhe Disponibilitetet në udhëtim 

(arkëtimet nga operatorët bashkëpunues) paraqiten në vlera të larta dhe nuk jepet shpjegim për këtë. 
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4. Aktive të tjera financiare afat shkurtra. 

Kërkesat e arkëtueshme dhe aktive të tjera financiare, në fillim dhe në fund të çdo viti ushtrimor 

janë si më poshtë: 

 

Emërtimi i llogarive Viti  2019 Viti  2020 

Llogaria/kërkesa  të arkëtueshme 1,233,149,309 1,634,194,313 

Nga këto:   

Kliente abonente Institucione 34,578,414 15,308,804 

Kliente abonente Biznes 121,810,517 126,177,100 

Kliente abonente Familajre 923,578,233 957,324,908 

Kliente abonente te tjera 3,165,173 1,904,748 

Klientë të tjerë 

 
2,466,163 - 

Klientë taksa Bashkia 

 
447,164,962 533,478,753 

Provizione për klientet (299,614,153)  
 

Në llogarinë “Kërkesa të arkëtueshme” janë të pasqyruara faturat e pa arkëtuara për shitjet që 

shoqëria ka bërë për aktivitetin e saj deri në fund të çdo viti ushtrimor sipas shumave dhe 

abonentëve të paraqitura në tabelën e mësipërme. Nga të dhënat e mësipërme rezulton: 

-Klienti abonentë Institucione:  Kërkesa për arkëtim kanë pësuar ulje nga viti 2019 në vlerën 

34,578,414 lekë në vitin 2020 me vlerë 15,308,804 dhe në vitin 2021 në vlerën 11,819,892 lekë. 

Klienti Institucione ka një rënie të zërit "Kërkesa të arkëtueshme" nga viti 2019 në vitin 2021 në 

vlerën 22,758,522 lekë, ose në masën 34 %. 

-Klienti abonentë Biznes: Kërkesa për arkëtim kanë pësuar rritje nga viti 2019 në vlerën 

121,810,517 lekë në vitin 2020 me vlerë 126,177,100 dhe në vitin 2021 në vlerën 129,308,221 lekë. 

Klienti Biznes ka një rritje të zërit "Kërkesa të arkëtueshme" nga viti 2019 në vitin 2021 në vlerën 

7,497,704 lekë, ose në masën 6 %  

-Klienti abonentë Familjar: Kërkesa për arkëtim kanë pësuar rritje nga viti 2019 në vlerën 

923,578,233 lekë në vitin 2020 me vlerë 957,324,908 lekë dhe në vitin 2021 në vlerën 964,428,441 

lekë. Klienti Familjar ka një rritje të zërit "Kërkesa të arketueshme" nga viti 2019 në vitin 2021 në 

vlerën 7,497,704 lekë, ose në masën 4.4 % .                             

Nga të dhënat e mësipërme rezulton që kërkesa për arkëtim për abonentët, Institucione, Familjarë 

dhe Biznese ka pësuar rritje prej 25,589,390 lekë, ose në masën 2.36% ku familjarët janë rritur me 

4.4 %, privatët me 6% dhe Institucionet kanë rënie me 34%. 

Peshën kryesore për mospagimin e detyruar ndaj SHA Ujësjellës Kanalizime për vitin 2021e zënë 

klientët familjarë me 964,428,441 lekë. 

- “Klientë taksa Bashkie”, paraqitet në fund të vitit 2020 në vlerën 533,478,752 lekë e cila paraqet 

detyrimet e abonentëve të konstatuara(faturimet) për taksat dhe tarifa vendore të paarkëtuara. Këto 

detyrime janë të ardhura të munguara të Bashkisë, të cilat nuk janë mbledhur dhe derdhur nga 

Ujësjellësi në rolin e Agjentit tatimor, në kundërshtim me nenin 117 të Ligjit 9920, dt. 19.05.2008, 

“Për Procedurat Tatimore”, ku parashikohet se “Dënimet për agjentët e mbajtjes së tatimit në 

burim, agjentët e taksave dhe agjentët e tarifave”, i cili përcakton edhe penalizim ndaj Agjentit 

tatimor në rastet e mosrealizimit të taksave me gjobë ndaj këtyre agjentëve tatimorë në masën 50% 

të shumës së plotë të taksave/tarifave të pa mbledhura apo të shmangura.  

Për këtë detyrim nuk është bashkëpunuar me Bashkinë për njohjen e detyrimit për çdo debitor  dhe 

evidentimin e tyre nga Bashkia. Vlera e kontabilizuar nga UKSHA Shkodër, nuk është shoqëruar 

me analizën përkatëse.    

-Shoqëria ka paraqitur në fund të vitit gjendjen e llogarisë “Klientë” në vlerën 1,634,194,313 lekë, 

për të cilën shoqëria nuk ka njohur zhvlerësim për vitin 2020, në mospërputhje me SNRF 9 

“Instrumentet financiare”, për këtë arsye këto pasqyra nuk pasqyrojnë realitetin duke mos marrë 
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siguri të arsyeshme lidhur me vlerën e zhvlerësimit që duhej njohur dhe rregullimi që duhej bërë në 

fitimet e raportuara në pasqyrën e fitim/humbje.  
 

Titulli i gjetjes: Mbi analizën dhe zhvlerësimin e detyrimeve të arkëtueshme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Situata: 

Shoqëria ka paraqitur në fund të vitit 2020 gjendjen e llogarisë 

“Klientë” në vlerën 1,634,194,313 lekë, për të cilën nuk ka njohur 

zhvlerësim, në mospërputhje me SNRF 9 “Instrumentet financiare”, 

për këtë arsye këto pasqyra nuk pasqyrojnë realitetin duke mos marrë 

siguri të arsyeshme lidhur me vlerën e zhvlerësimit që duhej njohur dhe 

rregullimi që duhej bërë në fitimet e raportuara në pasqyrën e 

fitim/humbje.  

Në këto vlera të konsiderueshme të detyrimeve të arkëtueshme, peshën 

kryesore për mospagimin e detyruar ndaj SHA Ujësjellës Kanalizime 

e zënë klientët familjarë me vlerë 957,324,908 lekë dhe “Klientë taksa 

Bashkie”, në vlerën 533,478,752 lekë, e cila paraqet detyrimet e 

abonentëve të konstatuara(faturimet) për taksat dhe tarifa vendore të 

paarkëtuara. Këto detyrime janë të ardhura të munguara të Bashkisë, të 

cilat nuk janë mbledhur dhe derdhur nga Ujësjellësi në rolin e Agjentit 

tatimor. 
 

 

 

 

Kriteri: 

neni 117 të Ligjit 9920, dt. 19.05.2008, “Për Procedurat Tatimore”, ku 

parashikohet se “Dënimet për agjentët e mbajtjes së tatimit në burim, 

agjentët e taksave dhe agjentët e tarifave”, Ligji nr. 25/2018, datë 

10.05.2018 “Për Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe me SNRF 

9 “Instrumentet financiare”, miratuar me urdhrin e Ministrit Financave 

nr.65, datë 05.05.2008 “Për shpalljen dhe zbatimin e detyrueshëm të 

Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimit 

Financiar”. 
  

 

Ndikimi/efekti: 

Akumulim i detyrimeve të arkëtueshme me vlera të konsiderueshme 

dhe devijim në rezultatin financiar. 
 

 

Shkaku:  Keqmenaxhim nga strukturat drejtuese 

 

Rëndësia:  E lartë 
 

 

 

 

Rekomandim:  

-Dega e Financës të marrë masa për njohjen dhe pasqyrimin e 

zhvlerësimit të të drejtave të arkëtueshme “Klientë” në pasqyrat 

financiare në mbyllje të viteve ushtrimore me qëllim marrjen e një 

sigurie të arsyeshme në lidhje me vlerën e zhvlerësimit që duhet njohur 

dhe të bëjë rregullimet përkatëse në pasqyrën fitim/humbje dhe të 

ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse. 

-Strukturat drejtuese, të marrin masa shtrënguese për vejljen e 

detyrimeve të arkëtueshme nga abonentët si për shitjen e ujit, ashtu 

edhe për mbledhjen e tarifave vendore në rolin e Agjentit tatimor, si 

edhe të bashkëpunojë me Bashkinë Shkodër për evidentimin dhe 

njohjen e detyrimit të kontabilizuar nga UKSHA, me qëllim rritjen e të 

ardhurave dhe shmangien e dënimit me gjobë në masën 50% të shumës 

së plotë të taksave/tarifave të pa mbledhura, situatë e cila sjell vështirësi 

financiare për shoqërinë.   
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Gjendja e faturimit dhe arkëtimit të ujit të pijshëm paraqitet si më poshtë: 

 

    Viti 2019   PA TVSH 
Nr. Emërtimi Faturimet Arkëtimet Diferenca Në% 

1   Familjarë 213,847,912 189,933,028 23,914,883 89% 

2   Privatë 40,212,365 33,029,484 7,182,881 82% 

3  Institucione 35,533,800 45,725,964 (10,192,164) 129% 

   Shuma 289,594,077 268,688,476 20,905,601 93% 
 

   Viti 2020   
Nr. Emërtimi Faturimet Arkëtimet Diferenca Në% 

1   Familjarë 214,309,877 187,059,556 27,250,321 87% 

2   Privatë 34,733,944 31,293,927 3,440,018 90% 

3   Institucione 32,014,490 48,670,932 (16,656,442) 152% 

   Shuma 281,058,312 267,024,415 14,033,897 95% 
 

   Viti 2021     
Nr Emërtimi Faturimet Arkëtimet Diferenca Në% 

1   Familjarët 211,097,048 188,778,301 22,318,748 89% 

2   Privatët 41,036,163 35,824,391 5,211,772 87% 

3   Institucione 31,483,910 31,966,357 (482,447) 102% 

   Shuma 283,617,121 256,569,048 27,048,073 90% 
 

Nga të dhënat e pasqyrave të mësipërme vërehet se arkëtimi i të ardhurave nga shitja e ujit të 

pijshëm për vitet 2019-2021 ka pasur një rritje nga viti në vit, ku në vitin 2019 është realizuar në 

masën 93%, në vitin 2020 është realizuar në masën 95% dhe për vitin 2021 në masën 90%, 

Ndikimin më të madh e kanë dhënë arkëtimet nga institucionet. 
 

5. Debitorët. 

Gjendjet e debitorëve sipas viteve dhe klasifikimit, paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
Nr Debitorë Gjendjet e debitorëve  në 31 dhjetor sipas viteve 

Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 

1 Familjarë 923,578,233 957,324,908 964,428,441 

2 Privatë 121,810,517 126,177,100 129,308,221 

3 Institucione 34,578,414 15,308,804 11,819,892 

 Shuma 1,079,967,164 1,098,810,812 1,105,556,554 
 

-Nga të dhënat e mësipërme konstatohet se gjendja e debitorëve në fund të vitit 2021 është në vlerën 

1,105,556,554 lekë, ndërsa në vitin 2020 është në vlerën 1,098,810,812 lekë dhe në vitin 2019 në 

vlerën 1,079,967,164 lekë, pra debitorët janë në vlera të konsiderueshme dhe në rritje nga vitit në 

vit. Kjo gjendje e detyrimeve debitore në rritje flet për punë të pamjaftueshme nga drejtoria e 

UKSHA, Shkodër për rritjen e arkëtimeve dhe marrjen e masave shtrënguese ndaj debitorëve 

private dhe familjarë. 

Arkëtimet e kryera nga debitorët në vite paraqiten në tabelën e mëposhtme:  
 

Nr Lloji  i Debitorëve Arkëtimet nga debitorët sipas viteve 

Viti 2019 Viti 2020 Viti  2021 

1 Familjarë 44,209,876 43,812,579 47,348,873 

2 Privatë 5,954,153 8,457,922 8,560,711 

3 Institucione 13,668,407 18,015,938 2,608,919 

 Shuma 63,832,437 70,286,439 58,518,503 

Numri i debitoreve sipas viteve: 
Nr Lloji  i Debitorëve Arkëtimet nga debitorët sipas viteve 

Viti 2019 Viti 2020 Viti  2021 

1 Familjarë 15.597 15.187 16.100 

2 Privatë 1.768 1.814 2.011 

3 Institucione 102 75 70 

 Shuma 17.467 17.076 18.181 
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Referuar tabelës së mësipërme, konstatohet se numri i debitorëve familjarë dhe privatë reflekton 

pagesa të ulta krahasuar me institucionet.  
 

 

Titulli i gjetjes: 

  
Mbi gjendjen dhe vlerësimin e debitorëve  

 

 

 

 

 

 

 

Situata: 

 

Nga të dhënat e mësipërme konstatohet se gjendja e debitorëve në fund 

të vitit 2021 është në vlerën 1,105,556,554 lekë, ndërsa në vitin 2020 

është në vlerën 1,098,810,812 lekë dhe në vitin 2019 në vlerën 

1,079,967,164 lekë, pra debitorët janë në vlera të konsiderueshme dhe 

në rritje nga vitit në vit. Kjo gjendje e detyrimeve debitore në rritje flet 

për punë të pamjaftueshme nga drejtoria e UKSHA, Shkodër për rritjen 

e arkëtimeve dhe marrjen e masave shtrënguese ndaj debitorëve private 

dhe familjarë. 
 

 

Kriteri: 

VKM nr. 63 datë 27.01.2016, "Për riorganizimin e operatoreve që 

ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, 

largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura".  
 

Ndikimi:   Ulje e të ardhurave  
 

Shkaku:  Keqmenaxhim nga strukturat drejtuese 
 

Rëndësia:  E lartë 
 

 

 

 

Rekomandim:  

-Dega e Financës të marrë masa për njohjen dhe pasqyrimin e 

zhvlerësimit të të drejtave të arkëtueshme “Klientë” në pasqyrat 

financiare në mbyllje të viteve ushtrimore me qëllim marrjen e një 

sigurie të arsyeshme në lidhje me vlerën e zhvlerësimit që duhet njohur 

dhe të bëjë rregullimet përkatëse në pasqyrën fitim/humbje dhe të 

ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse. 

-Strukturat drejtuese, të marrin masa shtrënguese për vejljen e 

detyrimeve të arkëtueshme nga abonentët si për shitjen e ujit, ashtu 

edhe për mbledhjen e tarifave vendore në rolin e Agjentit tatimor, si 

edhe të bashkëpunojë me Bashkinë Shkodër për evidentimin dhe 

njohjen e detyrimit të kontabilizuar nga UKSHA, me qëllim rritjen e të 

ardhurave dhe shmangien e dënimit me gjobë në masën 50% të shumës 

së plotë të taksave/tarifave të pambledhura, situatë e cila sjell vështirësi 

financiare për shoqërinë.   
 

6.  Detyrimet afatshkurtër-Huat dhe parapagimet. 

Emërtimi llogarive 
Vitet 

31.12.2019 31.12.2020 

Llog/pagueshme ndaj furnitorëve 750,929,187 940,140,410 

Llog/Të pagueshme ndaj punonjësve 

13,253,532 13,651,009 Llog/Sigurimeve shoqërore 

Llog/Tatim mbi të ardhurat 

Llog/Tatim mbi fitimin - 8,446,522.00 

Llog/ Të pagueshme për detyrimet tatimore 104,436,643  

Llog/Debitorë të tjerë  2,910,816.36 

Shuma 868,619,363 965,148,757 
 

Viti 2019 

Llogaria të pagueshme ndaj furnitorëve në vlerën 750,929,188 lekë në bilancin e vitit 2019 

"Detyrime afatshkurta" paraqiten nga: 

-Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit në vlerë      278,690,244 lekë 
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-Të tjera të pagueshme në vlerën                                     472,238,944 lekë 
 

401 Furnitore per mallra, produkte e shërbime 194,280,756  

4011 Furnitore te KUB 100  

4012 Furnitore projekti 2,432,126  

4013 Furnitore  thesari 183,764  

4016 Furnitor Oshee Fshat 81,793,497 

 Total 278,690,244 

 

4014 Të pagueshme ndaj punonjësve/ Sig.Shoq./ Tatim mbi të ardhurat 13,253,532 

 Të pagueshme për detyrimet tatimore 104,436,643 

 

4015 Furnitor Bashkia 25,073,983 

 Të tjera të pagueshme (T.Bashkia) 447,164,962 

 Total 472,238,944 
 

Llogaria të pagueshme ndaj Sigurimeve Shoqërore në vlerën 13,253,532leke. Llogaria te 

pagueshme ndaj detyrimeve Tatimore  në vlerën 104,436,643 leke: 

Llogaria “Të pagueshme ndaj furnitorëve” pasqyron detyrimet ndaj furnitorëve për blerje dhe 

shërbime të pa likuiduar në fund të vitit ushtrimor e cila paraqitet me gjendje 278,690,244 leke si 

pasoje e faturave te pa likuiduara deri ne fund te vitit ushtrimor 2019. Detyrimet për energjinë 

elektrike përben peshën kryesore te detyrimeve te furnitorëve me vlere 269.266.922 leke ose ne 

masën 96% te gjithë detyrimeve ndaj furnitorëve.   

Llogaria “Të pagueshme ndaj punonjësve” në fund të çdo viti paraqitet përafërsisht sa detyrimin i 

muajit Dhjetor te vitit për te cilin raportohet. 

Detyrimet tatimore në fund të çdo viti paraqesin tatimin mbi të ardhurat nga punësimi, të llogaritura 

dhe të paguara, tatimin mbi vlerën e shtuar që paraqet detyrimin nga tvsh e pagueshme, të pa 

likuiduar sipas formularit të deklarimit të pasurive (FDP-ve), për vitet 2019. Detyrimet për sigurime 

shoqërore të paraqitura në bilanc për çdo vit pasqyrojnë llogaritjen e kontributeve për sigurime 

shoqërore e shëndetësore të pa likuiduara. 

Viti 2020   

Llogaria te pagueshme ndaj furnitorëve ne vlerën 940,140,410 leke ne bilancin e vitit 2020 

"Detyrime afatshkurta" paraqiten nga: 

-Te pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit ne vlere     371,474,198 leke 

-Te tjera të pagueshme ne vlerën                                     568,666,212 leke 

401 Furnitorë për mallra, produkte e shërbime 282,091,215.00 

4011 Furnitorë te KUB 100.00 

4012 Furnitorë projekti 2,432,126.00 

4013 Furnitorë  thesari 183,764.00 

4016 Furnitorë Oshe  Fshat 86,766,944.00 

  371,474,198.00 

 Të tjera të pagueshme taksa Bashkia 533,478,752 

4015 Furnitor Bashkia 35,187,460.00 

  940,140,410 
 

Llogaria të pagueshme ndaj Sigurime Shoqërore në vlerën 13,651,009 lekë. Llogaria të pagueshme 

ndaj detyrimeve Tatimore në vlerën 8,446,552 lekë. 

Llogaria “Të pagueshme ndaj furnitorëve” pasqyron detyrimet ndaj furnitorëve për blerje dhe 

shërbime të pa likuiduar në fund të vitit ushtrimor e cila paraqitet me gjendje 371,474,198 leke si 
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pasojë e faturave të pa likuiduara deri në fund të vitit ushtrimor 2020. Detyrimet për energjinë 

elektrike përbën peshën kryesore të detyrimeve të furnitorëve me vlerë 345,675,776 lekë, ose në 

masën 93% e të gjithë detyrimeve ndaj furnitorëve.   

Llogaria “Të pagueshme ndaj punonjësve” në fund të çdo viti paraqitet përafërsisht sa detyrimi i 

muajit Dhjetor të vitit për të cilin raportohet. 

Detyrimet tatimore në fund të çdo viti paraqesin tatimin mbi të ardhurat nga punësimi, të llogaritura 

dhe të paguara, tatimin mbi vlerën e shtuar që paraqet detyrimin nga tvsh e pagueshme, të pa 

likuiduar sipas formularit të deklarimit të pasurive (FDP-ve), për vitet 2020. Detyrimet për sigurime 

shoqërore të paraqitura në bilanc për çdo vit pasqyrojnë llogaritjen e kontributeve për sigurime 

shoqërore e shëndetësore të pa likuiduara. 

Pasqyra e pozicionit financiar përmban të pagueshme ndaj furnitorit FSHU në vlerën 341,441,339 

lekë, u kërkua konfirmim dhe analiza për këtë vlerë dhe nuk na u analizua kjo vlerë nga institucioni, 

në këto kushte nuk mund të gjykohet nëse duhet bërë ndonjë rregullim në lidhje me fitimet e 

raportuara në pasqyrën e fitimit/humbjes dhe rezultati financiar është paraqitur drejt. 

Detyrimet për energjinë elektrike zënë peshën kryesore të detyrimeve të furnitorëve me vlerë 

345,675,776 lekë, ose në masën 93% të gjithë detyrimeve ndaj furnitorëve.  

Llogaria “Të pagueshme ndaj punonjësve” në fund të çdo viti paraqitet përafërsisht sa detyrimin e 

muajit Dhjetor te vitit për te cilin raportohet. 

-Pjesë e detyrimeve afatshkurtra “Furnitorë” janë edhe detyrimet për faturat e pa likuiduara ndaj 

Bashkisë paraqitur në bilanc në vlerën  35,187,460 lekë, të mbledhura në rolin e agjentit  tatimor 

dhe nuk argumentohet pamundësia e derdhjes së detyrimit.    
 

 

Titulli i gjetjes: 

Mbi analizën dhe vlerësimin e Llogari të pagueshme tregtare dhe 

llogari të tjera të pagueshme (Furnitorë) 

 

 

 

Situata: 

Llogaria të pagueshme ndaj furnitorëve në bilancin e vitit 2020, 

paraqitet në vlerën 940,140,410 lekë, ku ndikim më të madh kanë  

detyrimet ndaj furnitorëve për fatura të pa likuiduara në vlerën 

371,474,198 leke, ku detyrimet për energjinë elektrike në vlerën 

345,675,776 lekë, ose në masën 93%.   

Pasqyra e pozicionit financiar përmban si pjesë të faturave të pa 

likuiduara ndaj furnitorit FSHU vlerën 341,441,339 lekë, u kërkua 

konfirmim dhe analiza për këtë vlerë dhe nuk na u analizua kjo vlerë 

nga institucioni, në këto kushte nuk mund të gjykohet nëse duhet bërë 

ndonjë rregullim në lidhje me fitimet e raportuara në pasqyrën e 

fitimit/humbjes dhe rezultati financiar është paraqitur drejt. 

Pjesë e detyrimeve afatshkurtra në vlerën 35,187,460 lekë, janë edhe 

detyrimet për tarifat dhe taksat vendore të arkëtuara në rolin e agjentit 

tatimor dhe pa derdhur pranë Bashkisë.  Nga dega e financës nuk 

argumentohet pamundësia e derdhjes së detyrimit.  
 

 

 

Kriteri: 

neni 117 të Ligjit 9920, dt. 19.05.2008, “Për Procedurat Tatimore”, ku 

parashikohet se “Dënimet për agjentët e mbajtjes së tatimit në burim, 

agjentët e taksave dhe agjentët e tarifave”, Ligji nr. 25/2018, datë 

10.05.2018 “Për Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. 
 

Ndikimi: Rritja e detyrimeve në vlera të konsiderueshme 

Shkaku: Punë e pamjaftueshme në realizimin e të ardhurave 
 

Rëndësia: I lartë 
 

 

Rekomandim:  

Strukturat drejtuese të shqyrtojnë situatën e krijuar nga rritja e borxhit 

duke analizuar me dokumentacion financiar faturat e pa liku iduara dhe 
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të marrin masa për likuidimin e tyre.  Për detyrimet në vlerën 

35,187,460 lekë, ndaj Bashkisë Shkodër për tarifat dhe taksat vendore 

të mbledhura dhe të pa derdhura,  të marrë masa  për kalimin e tyre në 

favor të Bashkisë, me qëllim minimizimin e borxhit të krijuar. 
 

 

6. Detyrimet afatgjata 

Detyrimet afatgjata huamarrje dhe grande paraqiten si poshtë: 
 

Emërtimi llogarive 
Vitet 

31.12.2019 31.12.2020 

Llog/provizione afatgjata   

Llog/Grante dhe te ardhura te shtyra 4,101,623,858 3,933,111,238 

Shuma 4.101.623.858 3.933.111.238 
 

 Viti 2019 

 14. Të ardhura të shtyra Grande 
1331 Grande nga Projektet 3,809,399,221  

1332 Grande për AAM 289,792,514 

1333 Grande të pa financuara 2,432,123  

 Totali 4,101,623,858  
  

Viti 2020    

 14. Të ardhura të shtyra Grande 
1331 Grande nga Projektet 3,809,399,221  

1332 Grande për AAM 121,279,894  

1333 Grande te pa financuara 2,432,123  

 Totali 3,933,111,238  
 

7. Kapitali 

Kapitali i shoqërisë sipas viteve paraqitet si më poshtë vijon: 

Emërtimi i llogarive 
Gjendjet sipas viteve 

Viti  31.12.2019 Viti  31.12.2020 

Kapitali  aksionar 863,468,000 863,468,000 

Rzerva ligjore 302,680,885 741,517,321 

Fitimet e pashpërndara (20,633,715) 22,039,403 

Fitm/humbje e vitit financiar 338,249 288,915 

Shuma 1,145,853,419 1,627,313,639 
 

-Kapitali i regjistruar i shoqërisë, i paraqitur më bilanc, është i njejtë me vendimet e depozituara në 

QKR në vlerën 863,468,000 lekë.  

8. Fitim/Humbja e viteve financiare. 

 

a. Të Ardhurat 

Të ardhurat e realizuara gjatë viteve ushtrimore, sipas kategorive të biznesit paraqiten si vijon: 
 

Emërtimi i llogarive 

Vitet 

31.12.2019 31.12.2020 

Të ardhura nga shitja e prodhimit të ujit 251,544,041 290,444,277 

Të ardhura  te tjera nga aktiviteti i shfrytëzimit 356,727,102 346,564,365 

Shuma e të ardhurave 608,271,143 637,008,642 
 

Të ardhurat për shitjen e mallrave janë vlerësuar me vlerën e drejtë të shumës së arkëtueshme, 

shumë e cila është zhveshur nga TVSH-ja. 

Të ardhura sipas FDP viti 2019 
 LLOJI I SHERBIMIT TE OFRUAR  

704102 Konsum Uji i Pijshëm  199,689,729 

704103 KUZ (Ujera te Përdorura) 51,854,311 

704101 Tarife Fikse 38,061,750 
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704201 Azhornim rrjeti  799,999 

704202 Pike Lidhje ne rrjet  1,100,833 

7043 Te ardhura nga punë. etj. (Qira ambiente) 1,862,053 

7045 te ardhura 2% taksa e bashkisë 3,348,951 

7046 TA Pastrim gropa septike (jo ne sistem) 216,667 

70471 TA vendosje Sahati Qytet 3,649,390  

70472 TA vendosje Sahati Fshat 1,396,737  

70481 TA Hapje kontrate Qytet 605,000.  

70482 TA Hapje kontrate Fshat 298,339  

70483 TA # emri Kontrate Qytet 183,750  

70485 TA Pezullim Kontrate Qytet 250,000 

70486 TA Pezullim Kontrate Fshat 16,667 

70487 TA Mbyllje Kontrate Qytet 136,667 

70488 TA Mbyllje Kontrate Fshat 53,334  

70491 TA Shitja e Librezave Qytet 125,553  

70493 TA Vërtetim  Qytet 13,417  

70495 TA Gjoba Kundravenje Qytet 825,000  

7088 Te tjera 7,988  

  304,496,141  
 

Të ardhura të tjera në vlerën 303,775,002 lekë, përbëhen nga TA nga kamatat e arkëtuara, nga 

subvencionet e ndryshme nga Bashkia  dhe Ministria e Financave, për mbulimin e shpenzimeve 

operative të Shoqërisë, etj.  

Të ardhura sipas FDP viti 2020 
 LLOJI I SHERBIMIT TE OFRUAR  

704101 Tarife Fikse 38,794,850  

704102 Konsum Uji i Pijshëm  191,326,122 

704103 KUZ (Ujera te Përdorura) 50,937,334 

704201 Azhornim rrjeti  692,500  

704202 Pike Lidhje ne rrjet  837,500  

7043 Te ardhura nga pun. tj. (Qira ambiente) 1,867,698  

7046 TA Pastrim gropa septike (jo ne sistem) 329,166  

70471 TA vendosje Sahati Qytet 1,423,434  

70472 TA vendosje Sahati Fshat 1,136,283  

70481 TA Hapje kontrate Qytet 635,000  

70482 TA Hapje kontrate Fshat 271,672  

70483 TA # emri Kontrate Qytet 149,250  

70485 TA Pezullim Kontrate Qytet 150,000  

70487 TA Mbyllje Kontrate Qytet 62,500 

70488 TA Mbyllje Kontrate Fshat 21,667  

70491 TA Shitja e Librezave Qytet 143,964  

70492 TA Shitja e Librezave Fshat 23,638  

70493 TA Vërtetim  Qytet 12,001  

70495 TA Gjoba Kundravenje Qytet 1,240,000  

70496 TA Gjoba Kundravenje Fshat 200,000  

7088 Te tjera 189,694 

  290,444,277 
 

Të ardhura të tjera në vlerën 346,564,365 lekë përbëhen nga TA nga kamatat e arkëtuara, nga 

subvencionet e ndryshme nga Bashkia dhe Ministria e Financave, për mbulimin e shpenzimeve 

operative të Shoqërisë, etj.  

 b. Shpenzimet e veprimtarisë kryesore. 
Emërtimi i llogarive Gjendjet sipas viteve 

31.12.2019 31.12.2020 

Energji elektrike 137,406,211 133,052,510 

Materiale të konsumuara 21,530,822 17,449,708 

Uji 74,452 82,900 
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Udhëtim e dieta - - 

Honorare Këshilli Mbikëqyrës - - 

Paga personeli 138,886,157 145,681,822 

Sigurimet shoqërore 23,215,182 24,348,331 

Amortizim i njohur 245,308,339 263,199,823 

Shpenzime të tjera 41,511,728 44,529,937 

Shuma e shpenzimeve 607,932,894 628,345,032 
 

Konsumi i materialeve, mallrave, furniturave, punimeve e shërbimeve të pasqyruar me dokumente 

justifikues, ishin regjistruar me shumë të paguar dhe të pritshme për t’u paguar. 

Kostoja e punësimit është pasqyruar në mënyrë të saktë si shpenzime me vlerën e realizuar dhe të 

dokumentuar. 

Shpenzimet janë kontabilizuar në librat e kontabilitetit sipas destinacionit dhe natyrës, ndërsa në 

tabelën e mësipërme janë paraqitur sipas natyrës përkatëse. 

Në zërin shpenzime të tjera janë përfshirë taksat lokale dhe taksa të tjera që kanë lidhje me 

aktivitetin si biznes. 

Amortizimi është njohur si shpenzim sipas kërkesave të ligjit dhe gjendjet në këtë llogari janë 

nxjerrë nga pasqyrat e amortizimit e hartuara, ku janë bërë përllogaritjet për çdo lloj aktivi, duke 

zbatuar përqindjet përkatëse sipas aktiveve të përcaktuar në dispozitat ligjore për këtë qëllim. 

Shpenzimet për paga për vitin 2019 në vlerën 138,886,157 lekë, për vitin 2020 në vlerën 

145,681,822 lekë kanë kaluar nëpërmjet bankës. 

9. Shpenzimet e tatimit mbi fitimin. 

Shpenzimet e tatim mbi fitimin për ushtrimet kontabël 2019 dhe 2020, paraqiten si vijon: 
  

Emërtimi i llogarive 
Gjendjet sipas viteve 

31.12.2019 31.12.2020 

Fitimi para tatimit 338,249 8,735,473 

Shpenzimet të panjohura - 47,574,674 

Ndryshimi i gjendjes   

Fitimi për efekt të llogaritjes së tatimit  56,310,147 

Zbritet humbja e mbartur   

Fitimi pas zbritjes së humbjes   

Tatim mbi fitimin në masën 15% - 8,446,522 

Fitim neto i vitit ushtrimor 338,249 288,951 

Fitimi neto i vitit ushtrimor 338,249 288,951 
 

Likuidimi i TVSH për periudhën 2017-2021 
Viti DPT UKSH Diferenca 

Detyrime TVSH Likuidime Për Likujdim 

2017 23.841.612 25,380,154 84,050,625 

2018 21.386.106 21.280.991 82,148,466 

2019 16.844.606 18.520.417 80,472,655 

2020 17.977.066 98,449,721 - 

Total 2021 168,121,480 165,638,557 2,482,923 
 

Detyrimi për tvsh ndaj organeve tatimore sipas UKSHA Shkodër, është në shumën 2,482,923 lekë. 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka paraqitur detyrimin tatimor të TVSH në vlerën 40,129,755 

lekë dhe me shkresën nr.2065, datë 31.12.2021 nga UKSHA Shkodër është kërkuar rregullimi i 

detyrimeve tatimore duke iu drejtuar DPT dhe Ministrisë Financave dhe Ekonomisë. Me shkresën 

nr.2976, date 07.03.2022, të MFE, lidhur me kërkesën e UK Shkodër ka dërguar DPT dhe Drejtorisë 

rajonale të tatimeve Shkodër pretendimet dhe kthim përgjigje për zgjidhjen e problemit. 
 

Titulli i gjetjes: Mbi pagesat e TVSH  

 

 

Detyrimi për tvsh ndaj organeve tatimore sipas UKSHA Shkodër, është 

në shumën 2,482,923 lekë. Drejtoria e Përgjithshme  e Tatimeve ka 
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Situata: paraqitur detyrimin tatimor të TVSH në vlerën 40,129,755 lekë. Me 

shkresën nr.2065, datë 31.12.2021 nga UKSHA Shkodër është kërkuar 

rregullimi i detyrimeve tatimore duke iu drejtuar DPT dhe Ministrisë 

Financave dhe Ekonomisë. Me shkresën nr.2976, datë 07.03.2022, të 

MFE, lidhur me kërkesën e UK Shkodër ka dërguar  DPT dhe 

Drejtorisë rajonale të tatimeve Shkodër pretendimet dhe kthim 

përgjigje për zgjidhjen e problemit.  Për këtë situatë nga UKSHA nuk 

është ndërmarrë asnjë veprim për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me 

rruge gjyqësore dhe deri në përfundim të auditimit mbetet në fuqi 

shuma e DPT. 
 

 

Kriteri: 

Ligji nr. 9920, dt. 19.05.2008, “Për Procedurat Tatimore”, Ligj nr. 

92/2014, datë 28.08.2014“Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, seksion II neni 86/3, nenet 89 

dhe 107. 
 

Ndikimi: Rritje e borxhit  
 

Shkaku: Papërgjegjshmëri e strukturave drejtuese  

Rëndësia: E lartë 

 

 

 

Rekomandim:  

Strukturat drejtuese të shoqërisë, të marrin masa dhe analizojnë 

situatën e krijuar me DPT, për detyrimin tatimor të TVSH në vlerën 

40,129,755 lekë. Në bashkëpunim me  DPT  të  saktësojnë  shumën e 

detyrimit  dhe  arritjen e një marrëveshjeje për  likuidim pjesor të 

detyrimit, në të kundërt të ndjekin rrugën ligjore me DPT. 
 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet se: 

-Pasqyrat financiare të vitit 2021 nuk janë mbyllur ende.  

-UKSHA Shkodër, nuk ka kryer inventarët e vitit 2021 si edhe nuk janë nxjerrë urdhrat nga titullari 

për kryerjen e inventarëve. 

-Për periudhën objekt auditimi (2017-2021), janë kryer vetëm inventarët e magazinave, në 

kundërshtim me Udhëzimin 30, datë 27.12.2011“Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit 

Publik” Kreu IV “Sistemi i Kontrollit Periodik të Aktiveve”, Inventarizimi i aktiveve, pikat 73, 74, 

dhe “Përgjegjësitë për inventarizimin”, Procesi i vlerësimit të aktiveve të propozuara për dalje nga 

përdorimi në njësi pika 95.  

Vlerat e AAGjM prej 2,491,663,593 lekë në fund të vitit 2020, paraqitur në mungesë të inventarëve 

fizikë nuk paraqesin vlerën reale të tyre. 

-Debitorët nga viti në vit kanë ardhur në rritje dhe nga UK Shkodër nuk janë marrë masa 

shtrënguese. Gjendja debitore dhe kreditore është në shifra shqetësuese për Shoqërinë “Ujësjellës 

Kanalizime” SHA Shkodër. Megjithatë nga organet drejtuese nuk është analizuar dhe shqyrtuar me 

përgjegjësi, si dhe nuk janë marrë masat e duhura për reduktimin e tyre. 

-Të gjitha objektet që janë regjistruar në “Zërin troje” në kontabilitet, nuk janë regjistruar në Zyrën 

Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 33/2012 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, shfuqizuar  me Ligjin nr. 111/2018 “Për Kadastrën”. 

- Detyrimi ndaj organeve tatimore për tatim fitimin paraqitur në 31.12.2020, prej 8,446,522 lekë, 

por mungojnë të dhënat e nevojshme për vlerën e detyrimit tatimor në 1 Janar të vitit 2020. 

Meqenëse vlera e detyrimit tatimor paraqet performancën financiare të shoqërisë nuk mund të 

gjykohet nëse duhet bërë ndonjë rregullim në lidhje me fitimet e raportuara në pasqyrën e 

fitimit/humbjes dhe rezultati financiar është paraqitur drejt. 

 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore të bëra në: 
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-Udhëzimin 30, datë 27.12.2011“Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” Kreu 

IV “Sistemi i Kontrollit Periodik të Aktiveve”. 

- Ligjin nr.25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” datë 10.05.2018, neni 11 “Qëllimi 

i pasqyrave financiare”. 

-Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimi i Ministrit 

të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 

datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera 

tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike". 
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 
z. M. M, me detyrë Administrator i UKSHA Shkodër, z. G. M me detyrë Drejtor Tregtar dhe A. M, 

përgjegjëse e sektorit të financës. 

 

7. Mbi Zbatimi i ligjshmërisë në prokurimet e fondeve publike dhe ankandet, lidhjen dhe 

zbatimin e kontratave.    

 

Për periudhën objekt auditimi 2017-2021, nga SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, rezulton se 

janë realizuar 52 procedura prokurimi me vlerë të lartë në shumën 248,413,370.3 lekë me TVSH 

dhe 143 procedura prokurimi me vlerë të vogël në shumën 48,838,367 lekë me TVSH. Të ndara 

sipas viteve rezultojnë si vijon: 
 

Për vitin 2017: Nga UKSH SHA, janë zhvilluar 7 procedura prokurimi me vlerë të lartë në shumën 

26,921,353 lekë me TVSH dhe 16 procedura prokurimi me vlerë të vogël në shumën 6,192,950 

lekë me TVSH. Nga procedurat me vlerë të lartë, 5 procedura janë Kërkesë për Propozim dhe 2 

janë procedura prokurimi të Hapura. Kryesisht objeket kanë qenë për analiza të ujit, blerje gomash, 

blerje materialesh të ndryshme si materiale ndërtimi, materiale mekanike, materiale elektrike dhe 

hidraulike, shërbime interneti, etj. Këto procedura janë audituar kryesisht nga grupi i mëparshëm i 

auditimit të KLSH-së dhe nuk kanë rezultuar shkelje me pasoja negative financiare për UKSH SHA 

edhe me riauditimin e kryer nga grupi i auditimit sipas Programit të Auditimit nr. 5/1 Prot., datë 

17.01.2022, i ndryshuar. 
 

Për vitin 2018: Nga UKSH SHA, janë zhvilluar 9 procedura prokurimi me vlerë të lartë në shumën 

47,269,664 lekë me TVSH dhe 31 procedura prokurimi me vlerë të vogël në shumën 10,027,704 

lekë me TVSH. Nga  procedurat me vlerë të lartë, 7 procedura janë Kërkesë për Propozim dhe 2 

janë procedura prokurimi të Hapura. Kryesisht objeket kanë qenë për blerje artikujsh pastrimi, 

blerje elektromotorrash, blerje karburanti, blerje materialesh të ndryshme si hidraulike, elektrike, 

ndërtimi, etj. Janë audituar procedura të viteve pasardhëse për arsye se kanë qenë me objekte të 

ngjashme me vitet 2017, 2018, vite të cilat janë mbuluar me auditim nga grupet e mëparshme të 

auditimit. 
 

Për vitin 2019: Nga UKSH SHA, janë zhvilluar 14 procedura prokurimi me vlerë të lartë në 

shumën 90,501,258.3 lekë me TVSH dhe 28 procedura prokurimi me vlerë të vogël në shumën 

9,782,350 lekë me TVSH. Nga procedurat me vlerë të lartë, 12 procedura janë Kërkesë për 

Propozim dhe 2 janë procedura prokurimi të Hapura. Kryesisht objeket kanë qenë për blerje 

artikujsh pastrimi, blerje elektromotorrash, blerje karburanti, blerje materialesh të ndryshme si 

hidraulike, elektrike, ndërtimi, punime për ujësjellësin Kullaj, shërbime paisjesh, etj. Janë audituar 

11 procedura prokurimi me vlerë të lartë ose 78.6 % e procedurave të zhvilluara dhe 15 procedura 

prokurimi me vlerë të vogël ose 53.6 % e procedurave të zhvilluara. Nga auditimi i procedurave me 

vlerë të lartë, kanë rezultuar mangësi në hartimin e dokumentave standarde të tenderit dhe në 

zbatimin e disa prej tyre. Nga auditimi i procedurave me vlerë të vogël, në përgjithësi nuk kanë 

rezultuar mangësi përsa i përket dokumentacionit të mbajtur nga UKSH SHA. 
 

Për vitin 2020: Nga UKSH SHA, janë zhvilluar 11 procedura prokurimi me vlerë të lartë në 

shumën 10,497,845 lekë me TVSH dhe 33 procedura prokurimi me vlerë të vogël në shumën 
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51,987,143 lekë me TVSH. Nga procedurat me vlerë të lartë, 9 procedura janë Kërkesë për 

Propozim, 1 procedurë prokurimi Negociim pa Shpallje dhe 1 procedurë prokurimi e Hapur. 

Kryesisht objeket kanë qenë për blerje artikujsh pastrimi, blerje elektromotorrash, blerje karburanti, 

blerje materialesh të ndryshme si hidraulike, elektrike, ndërtimi, punime për ujësjellësin Kullaj, 

blerje automjetesh, etj. Janë audituar 7 procedura prokurimi me vlerë të lartë ose 63.6 % e 

procedurave të zhvilluara dhe 21 procedura prokurimi me vlerë të vogël ose 63.6 % e procedurave 

të zhvilluara. Nga auditimi i procedurave me vlerë të lartë, kanë rezultuar mangësi në hartimin e 

dokumentave standarde të tenderit dhe në zbatimin e disa prej tyre. Nga auditimi i procedurave me 

vlerë të vogël, në përgjithësi nuk kanë rezultuar mangësi përsa i përket dokumentacionit të mbajtur 

nga UKSH SHA. 
 

Për vitin 2021: Nga UKSH SHA, janë zhvilluar 11 procedura prokurimi me vlerë të lartë në 

shumën 31,733,952 lekë me TVSH dhe 35 procedura prokurimi me vlerë të vogël në shumën 

12,337,518 lekë me TVSH. Nga procedurat me vlerë të lartë, 4 procedura janë Kërkesë për 

Propozim dhe 7 procedura prokurimi të Hapura. Kryesisht objeket kanë qenë për blerje artikujsh 

pastrimi, blerje elektromotorrash, blerje karburanti, blerje materialesh të ndryshme si hidraulike, 

elektrike, ndërtimi, mirëmbajtje paisjesh, etj. Janë audituar 6 procedura prokurimi me vlerë të lartë 

ose 54.5 % e procedurave të zhvilluara dhe 22 procedura prokurimi me vlerë të vogël ose 62.8 % e 

procedurave të zhvilluara. Nga auditimi i procedurave me vlerë të lartë, kanë rezultuar mangësi në 

hartimin e dokumentave standarde të tenderit dhe në zbatimin e disa prej tyre. Nga auditimi i 

procedurave me vlerë të vogël, në përgjithësi nuk kanë rezultuar mangësi përsa i përket 

dokumentacionit të mbajtur nga UKSH SHA. 

2.7.1. Procedura e prokurimeve me objekt: “Blerje materiale kompjuterike” – viti 2020 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 265 Prot., 

Datë 28.10.2020  

3.Hartuesit e Dokumenteve të 

Tenderit 

1. F. T  

2. G. M 

3. A. T 

4.Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 

Urdhër Nr. 266, datë 28.10.2020 

1. Gj. K 

2. S. Sh 

3. B. B 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

Kërkesë për Propozim – Mallra 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

1,598,400 lekë  
6.Oferta fituese (pa tvsh) 

1,564,000 lekë  

7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

34,400 lekë 

8.Data e hapjes së tenderit 

13/11/2020 11:00 AM 

9.Burimi Financimit  

Të ardhurat e UKSh 

10.Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender “P. S. E” OE 

b) S’kualifikuar (Nuk ka) 

c) Kualifikuar “P. S. E” 

ç) Shpallur Fitues OE “P. S. E”  

11.Ankimime 

AK- Nuk ka  

KPP-Nuk ka  

Hartimi i fondit limit 
Fondit limit është përllogaritur nga sektori i Planifikim/Raportimit mbi bazën e urdhrit të brendshëm 

nr. 25, datë 05.02.2020 dhe dokumentuar në proces-verbalin e datës 26.10.2020 “Për përllogaritjen e 

fondit limit”. 

Grupi i punës përllogaritjen e fondit limit ka marrë oferta nga subjektet: L.M A.A, T.T 

dhe B. M O.I. 

Fondi limit për këtë procedure prokurimi është miratuar nga AK në shumën 1,598,400 lekë (pa 

TVSH).  

Hartimi i specifikimeve teknike: 
Specifikimet teknike për procedurën e prokurimit “Blerje të materialeve kompjuterike”, janë hartuar 

nga Drejtori i IT-së z. A. T të pasqyruar në proces verbalit të datës 29.10.2020 “Mbi hartimin e 

dokumenteve të tenderit”. 

Lidhur me kriteret e vendosura nga NJHDT në DST, rezulton se pas hedhjes në SPE, AK nuk ka 

bërë modifikime në dokumentet e tenderit. Megjithëse në DST nuk janë paraqitur kërkesa dhe 

specifikime teknike për LapTop-in, asnjë nga OE si gjatë dhënies së ofertave në fazën e përllogaritjes 
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së fondit limit por edhe gjatë publikimit të DST nuk kanë kërkuar modifikimin e DST në lidhje me 

përcaktimin e specifikimeve teknike për LapTop-in, duke përfshirë edhe OE P. S. E. Kështu që OE 

“P. S. E.” në ofertën e paraqitur ka vendosur vet çfarë të ofroj si model për LapTop-in dhe jo në 

përputhje me kërkesat e AK. 
 

Titulli i gjetjes 
Mungesa e hartimit te specifikimeve teknike për disa mallra ka sjelle dhe rritje 

artificiale te përllogaritjes se fondit limit 

Situata:  

Në lidhje me përllogaritjen e fondit limit, nga auditimi rezulton se:  

Autoriteti Kontraktor Ujësjellës Kanalizime Shkodër, ka realizuar procedura 

prokurimi përgjatë viteve 2017, 2018, 2019, respektivisht me objekt prokurimi 

“blerje materiale kompjuterike”, “blerje pajisje kompjuterike”, “blerje 

materiale dhe pajisje kompjuterike”, të cilat përveç emërtimeve në dukje të 

ndryshme kanë patur kërkesa dhe specifikimeve teknike të njëjta për shumicën 

e zërave të kërkuar në procedurën e zhvilluar në vitin 2020 me objekt “blerje 

materiale kompjuterike”.  

Grupi i ngarkuar për llogaritjen e fondit limit në proces verbalin e datës 

26.10.2020 është shprehur se nuk ka kontrata të mëparshme të ngjashme dhe 

për këtë i është drejtuar subjekteve të sipërcituar për llogaritjen e fondit limit 

Nuk evidentohet qartë se si janë përllogaritur sasitë për materiale kompjuterike 

nga Autoriteti Kontraktor, pasi nga dokumentacioni i administruar nga grupi i 

auditimit të KLSH, nuk ka evidencë dokumentare mbi kërkesat e 

drejtorive/sektorëve për nevojat e tyre për kompjuter, laptop, printer, monitor, 

etj., duke mos evidentuar gjurmën e auditit për këto kërkesa.  

Përllogaritja e fondit limit nga anëtarët e grupit, është bërë mbi ofertat 

ekonomike të marra nga subjektet e sipërcituar, të cilët kanë dhënë ofertë për 

“Lap Top” në mungesë të specifikime teknike të Autoritetit Kontraktor UKSH 

Për sa më lart, grupi i ngarkuar me përllogaritjen e fondit limit duhej të 

përdorte metodën e mesatarizimit të çmimeve ku krahas ofertave të marra 

duhej të përfshinte edhe çmimet respektive të OE fituese në procedurat e 

mëparshme për pajisjet respektive me specifikime të njëjta me kërkesat e 

paraqitura në DST për procedurën “Blerje materiale kompjuterike”, pasi 

anëtarët e grupit të punës për përcaktimin e fondit limit nuk kanë qenë në 

kushtet e mungesës së kontratave të realizuar  pranë Autoritetit të tyre 

Kontraktor me objekt dhe specifikime teknike të njëjta për shumicën e zërave 

në procedurën e vitit 2020. Pra anëtarët e grupit të punës së ngarkuar për të 

llogaritur fondin limit të kësaj procedure prokurimi kanë vepruar në 

mospërputhje me nenin 59 pika 2/b të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar). Gjithashtu grupi i 

ngritur përllogaritjen e fondit limit, ka përllogaritur atë mbi oferta të marra 

nga subjektet në mungesë të specifikimeve teknike për “LapTop-in”. 

 

Në lidhje me hartmin e specifikimeve teknike, nga auditimi rezulton, se: 

Në tabelën e mallrave të shtojcës 10 në DST, AK ka kërkuar LapTop 15.6 inch 

Në shtrojsën nr.9, AK nuk ka përcaktuar specifikimet teknike për LapTop-in e 

paraqitur në shtrojsën 10. 

Për sa më lart, NJP ka vepruar në mospërputhje me nenin 23, pika 1,2,3,4, 5 të 

LPP dhe nenin 27 pika 1 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar për hartimin e DST për këtë 

procedurë prokurimi. 

Kriteri:  
Neni 59 pika 2/b të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” (i ndryshuar); Neni 23, pika 1,2,3,4, 5 të LPP dhe neni 
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27 pika 1 I VKM-së 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti:  Rritje artificiale te fondit limit 

Shkaku:  
Mos respektim i LPP dhe akteve nën ligjore në lidhje me përllogaritjen e fondit 

limit dhe përcaktimin e specifikimeve teknike. 

Rëndësia:  E Lartë 

Rekomandim:  

Administratori i shoqërisë në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të 

planifikoj programe trajnimi në fushën e prokurimeve publike për rritjen e 

kapaciteteve të burimeve njerëzore që angazhohet në procedurat e prokurimit 

publik. 

 

Për veprimet sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e NJP të përbërë nga z. F. T, z. G. M, z. 

A. T si dhe anëtarët e përllogaritjes së fondit limit znj. V. P, S. U dhe I. M.  

Zhvillimi i procedurës: 

Më datën 13.11.2020 është bërë hyrja në sistemin elektronik për të realizuar fazën e verifikimit të 

ofertave të dorëzuara dhe hapjen e procedurës për vlerësimin e tyre, ku është bërë evidentimi i 

operatorëve pjesëmarrës në procedurë. 

Më datë 20.11.2020 KVO ka bërë vlerësimin e OE pjesëmarrës nga ku rezulton se ka paraqitur 

ofertë vetëm OE “P. S. E”. 

Në datën 03.12.2020 AK ka njoftuar OE pjesëmarrës me anë të SPE mbi rezultatet e vlerësimit të 

KVO, nga ku subjekti P. S. E është kualifikuar dhe shpallur fitues si ofertë e vetme në shumën 

1,564,000 lekë (pa TVSH). 

Mbi zhvillimin e procedurës se prokurimit, KVO ka përpiluar raportin përmbledhës nr. 1704 prot., 

datë 03.12.2020. 

Mbi bazën e shkresës Nr.1706 Prot., datë 03.12.2020 “Njoftim fituesi” të AK Ujësjellës Kanalizime 

Shkodër, OE P. S. E ka paraqitur dokumentacionin “hard copy” nr.1759 prot. datë 11.12.2020 

pranë AK. 

Lidhur me OE të shpallur “P. S. E” fitues, pavarësisht se ishte oferta e vetme ekonomike, 

rezulton se ky OE nuk ka plotësuar disa kritere të vendosura nga AK në DST duke u kualifikuar 

dhe shpallur fitues me pa të drejtë nga ana e KVO-së dhe konkretisht: 
 

Titulli i gjetjes 
KVO ka shpallur fitues OE që nuk plotësonte të gjitha kriteret e kërkuara nga 

AK. 

Situata:  

1.Monitori i kërkuar nga AK ne shtrojsën 9 të DST është kërkuar që madhësia 

(size) të jetë ≥ 22 inch. OE ka paraqitur në ofertë monitorin model HP 22Ë. 

Skeda teknike e tij, tregon që madhësia (size) e këtij monitori është 21.5 inch  

2. Skeda teknike e LapTop-it HP 250 G7 nuk është e përkthyer në gjuhën 

shqipe. 

3. OE në katalogun e pajisjeve nuk ka paraqitur modelin e monitorit HP 32 

inch. 

Për sa më lart, KVO ka vepruar në mospërputhje me piken 2.3.2. të kritereve 

të veçanta të kualifikimit në DST, ku është përcaktuar se: 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalog të detajuar për produktin e 

ofruar në këtë procedure prokurimi. Katalogu duhet të paraqiten të përkthyera 

në gjuhën shqipe në pjesën ku janë paraqitur të dhënat dhe karakteristikat 

teknike. 
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Referuar sa mësipërm, kualifikimi i OE P. S. E nuk është në kushtet e 

plotësimit të dispozitave ligjore/nënligjore të LPP, pasi nuk plotësojnë disa nga 

kriteret e DST. Në kushtet kur në garë nuk ka operatorë të tjerë, KVO duhet të 

kishte anuluar procedurën dhe tenderi duhej të ishte rishpallur.  

Sa sipër, KVO ka vepruar jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e pikës 

5, të nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave” të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar ku citohet “Autoriteti Kontraktor nuk e pranon 

një ofertë kur oferta e tij nuk përputhet me specifikimet e përcaktuara në 

dokumentet e tenderit”. 

Kriteri:  

Kriteri 2.3.2. te kriteret e veçanta te kualifikimit në DST; pikës 5, të nenit 53 

“Shqyrtimi i ofertave” të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, 

i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti:  Rritje të shpenzimeve jo efektive 

Shkaku:  
Mos respektim i LPP dhe akteve nën ligjore; Kualifikimi dhe shpallja fitues e 

OE që duhej të s’kualifikohej dhe  procedura të rishpallej. 

Rëndësia:  E lartë 

Rekomandim:  

Titullari i AK të marrë masa që t`i kushtojë vëmendjen e duhur institucionale 

procesit të hartimit të kërkesave për kualifikim nga grupet e punës/njësia e 

prokurimit dhe procesit të shqyrtimit e vlerësimit të dokumentacionit ligjor dhe 

administrativ të operatorëve ekonomik dhe ofertave të ofertuesve nga 

komisionet e vlerësimit të ofertave, pasi në disa raste hartimi i kërkesave për 

kualifikim dhe vlerësimi i ofertave, konstatohet jo korrekt. 
 

Për veprimet sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi KVO e përbërë nga z. Gj. K në cilësinë e 

kryetarit të KVO, znj. S. Sh dhe znj. B. B në cilësinë e anëtarëve, si dhe titullarin e autoritetit 

kontraktor z. M. M në cilësinë e miratuesit të procedurës. 

Zbatimi i kontratës 
Pas dorëzimit të dokumentacionit nga OE dhe konfirmimit nga ana e KVO për dokumentacionin e 

dorëzuar sipas dispozitave ligjore/nënligjore të LPP, titullari i AK ka lidhur dhe nënshkruar 

kontratën Nr. 1813 Prot., datë 18.12.2020, për vlerën 1,876,800 lekë (me TVSH) me përfaqësuesin 

e autorizuar të P. S. E, z. V. M. 

Për zbatimin e kontratës, titullari i institucionit ka ngritur komisionin për zbatimin e kontratës me 

urdhër të brendshëm nr. 317 datë 18.12.2020, të përbërë nga A. T kryetar, Gj. K dhe S. Sh anëtarë 

Marrja në dorëzim e materialeve kompjuterike. 

Kontraktuesi P. S. E ka dorëzuar materialet kompjuterike pranë AK UK-Shkodër në datë 

28.12.2020 të shoqëruar me faturën tatimore nr. P-0301, datë 28.12.2020 në shumën 1,876,800 leke 

(me TVSH). 

Komisioni i zbatimit të kontratës nëpërmjet PV të datës 28.12.2020 ka konfirmuar se mallrat janë 

në përputhje të plotë me specifikimet teknike të kërkuara nga AK.  

Mallrat janë marrë në dorëzim në prezencë të përgjegjësit material i cili i ka bërë hyrje ne magazinë 

me F.H nr. 230 datë 28.12.2020.  

AK mbi bazën e konfirmimit të komisionit të zbatimit të kontratës që mallrat e dorëzuar janë njëjta 

me modelin dhe specifikimet e ofertuara nga OE P. S. E, ka bërë pagesën në shumën 1,876,800 leke 

(me TVSH) nëpërmjet urdhër transfertës më datë 27.01.2021 në Bankën C. Bank.  

Komisioni i ndjekjes së kontratës ka pranuar dhe ka marrë në dorëzim materialet kompjuterike pa 

vërejtje, pasi sipas tyre kontraktuesi i ka dorëzuar në përputhje të plotë me specifikimet e 

përcaktuara në DST dhe kontratë. 

Në lidhje me zbatimin e kontratës, grupi i auditimit bëri verifikim fizik pranë magazinës së UKSH 

mbi gjendjen e materialeve kompjuterike. 
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Titulli i gjetjes 
AK ka pranuar dhe ka marrë në dorëzim mallra me specifikime të ndryshme 

nga ato të ofertura nga OE dhe të pranuara nga KVO 

Situata:  

Nga verifikimi fizik në magazinën e UKSH, rezultoi se:  

P... S...E ka dorëzuar monitor model HP V214a me madhësi 20.7 inch.  

Tipi dhe modeli i monitorit të dorëzuar është i ndryshëm nga ai i ofertuar dhe 

i shpallur fitues nga KVO. Në katalog OE “P. S. E” ka ofertuar monitor HP 

22w. 

Ndërkohë që AK ka kërkuar monitor për kompjuter me madhësi≥22 inch. 

2.Kontraktuesi ka dorëzuar printera Lexmark B2236dw pranë AK.  

Në katalogun e ofertave OE ka paraqitur Printer model OKI B432dn. 

3. Kontraktuesi ka dorëzuar Lap top model HP 15s-eq1056nia. 

Në katalogun e ofertës ka paraqitur Lap Top model HP Pro Book 450 G5  

Për ta bërë më të qartë këtë ndryshim, në tabelën e mëposhtme paraqiten disa 

nga parametrat kryesor të LapTop-it të ofertuar kundrejt atij të dorëzuar:  

Duke ju referuar parametrave teknik të paraqitura në tabelën nr.1 të aneksit 

2.7.1., rezulton se:  

Lap-top i dorëzuar nga kontraktuesi “P. S. E” ka mos përputhje me tipin, 

markën dhe modelin e dorëzuar kundrejt atyre të ofertuara.  

Përpos këtyre mospërputhjeve kontraktuesi ka dorëzuar Lap Top me procesor 

AMD, ndërkohë që në ofertë ka paraqitur LapTop me procesor Intel.  

Nëse bëjmë krahasimet e të gjitha parametrave Teknik të lap-top të dorëzuar 

me atë të ofertuar rezulton që ato janë krejtësisht të ndryshme, përveç 

madhësisë së monitorit (size). 

4.Kontraktuesi ka ofertuar dhe paraqitur në katalogun e pajisjeve monitor HP 

32 Inch dhe ka dorëzuar monitor model Livin model LV3220, i cili është i 

ndryshëm nga modeli dhe specifikimet e ofertuara nga OE “P. S. E”. 

Pra, kontraktuesi ka dorëzuar mallra të pakërkuara nga AK, të cilat janë 

marka dhe modele krejtësisht të ndryshme nga ato që ka ofertuar. 

Konkluzion: 

-Së pari, OE “P. S. E” ka dorëzuar pranë AK mallra të pa kërkuara duke mos 

ju përmbajtur deklaratës mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas 

Shtojcës 6, ku ka pranuar se: 

Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentet e 

tenderit dhe e vërtetojmë këtë me certifikata e dokumente (nëse kërkohen nga 

autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë si dhe marrim 

përsipër realizimin e objektit sipas grafikut të lëvrimit të përcaktuar nga 

autoriteti kontraktor 

-Së dyti, komisioni i zbatimit të kontratës ka vepruar në mospërputhje me 

kushtet e kontratës duke konfirmuar fiktivisht realizimin e saj dhe si rezultat 

OE “P. S. E” ka përfituar gjithë shumën e kontratës prej 1,876,800  lekë (me 

TVSH) duke liruar kontraktuesin nga detyrimi i sigurimit të saj në vlerën 10%. 

Anëtarët e komisionit të zbatimit të kontratës kanë vepruar në mospërputhje 

me pikën 3, nenin 4 pika 4.1, 4.2, 4.3; nenin 6 pika 5.1 dhe nenin 26. 

-Së treti, referuar çmimeve dhe sasive të mallrave të marra në dorëzim në 

mospërputhje me kontratën të pasqyruar në tabelën nr.2., të aneksit 2.7.1 vlera 

e përllogaritur prej 426,000 lekë konsiderohet dëm ekonomik shkaktuar 

buxhetit të UK-Shkodër. 

Ruajtja dhe administrimi i aktiveve 
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Gjatë verifikimit fizik të grupi të auditimit në magazinën e UKSh, u konstatua 

se: 

Kompjuteri model Desk Top HP 290 G2 i dorëzuar nga OE “P. S. E” sipas 

kontratës Nr. 1813 Prot., datë 18.12.2020, i cili gjendej në magazinën e UKSH, 

ishte pa grupin e ushqimit të tensionit, siç tregohet në foton nr.1 të aneksit 

2.7.1.  
Heqja apo dorëzimi i kompjuterit pa grup ushqimi të tensionit, e ka bënë këtë 

kompjuter jo funksional, të dëmtuar dhe njëkohësisht jashtë mbulimit me 

garanci nga kontraktuesi, pasi është ndërhyrë në mënyrë të paautorizuar dhe 

brenda periudhës së garancisë.  

Referuar FL nr.230 datë 28.12.2020, çmimi i “kompjuterit band 1” është 

57,600 lekë (me TVSH), kjo vlerë do të konsiderohet dëm ekonomik për 

buxhetin e UK Shkodër. 

Kriteri:  
LPP dhe aktet nën ligjore për prokurimet publike, Kontrata Nr. 1813 Prot., 

datë 18.12.2020. 

Ndikimi/Efekti:  Rritje të shpenzimeve jo efektive 

Shkaku:  Mos respektim i LPP dhe akteve nën ligjore të prokurimeve publike. 

Rëndësia:  E Lartë 

Rekomandim:  

1.Shoqëria Ujësjellës Kanalizime të përdorë gjithë procedurat administrative 

për arkëtim të shumës 426,000 lekë, në mënyrë proporcionale për secilin 

anëtarë të komisionit të zbatimit të kontratës. 

2. Shoqëria Ujësjellës Kanalizime të përdorë gjithë procedurat administrative 

për arkëtimin e shumës 57,600 lekë nga përgjegjësi material. 
 

Për veprimet sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi komisioni i zbatimit të kontratës i përbërë nga 

A. T kryetar, Gj. K dhe S. Sh anëtarë, H. K në cilësinë e përgjegjësit material si dhe titullari i 

autoritetit kontraktor z. M. M. 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditimit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresën nr. 13/8 Prot., datë 16.06.2022 të z. M. M,  A. T, S. Sh, Gj. K 

ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendimet e subjektit ... përgjatë observacionit të paraqitur nga personat e sipërcituar ata i 

referohen gjetjeve të akt konstatimeve dhe për procedurën blerje materiale kompjuterike 2020 kanë 

bërë observacion ne cilësinë e Komisionit të vlerësimi të ofertave, por në këtë rast ata kanë 

observuar në cilësinë e anëtarëve të marrjes në dorëzim të mallit. 

... në vijim të trajtimit të tyre sillen referenca nga kodi i procedurave Administrative, kodi civil, 

kodi i procedurës civile duke argumentuar rrethanat dhe gjendjet juridike kur një akt administrativ 

sic është marrja në dorëzim  nuk ka shkaktuar dëm ekonomik., etj. 

... në vijim citoj:  

Pra megjithëse disa nga mallrat vetëm 5 prej tyre, të cilat janë Monitor HP V214a, Lap top HP 15s-

ep1056nia, procesor AMD, Printer Laser Lexmark B2236dë, Monitor Livin model LV3220, Grup 

ushqimi, nuk përmbajnë devijime nga specifikimet teknike të tenderuara, por vetëm disa devijime 

minimaliste nga katalogu i tyre, devijime të cilat nuk janë aspak determinonte në funksionalitetin 

dhe performancen e pajisjeve, aq më shume që mallrat janë lëvruar dhe funksionojnë normalisht 

Qëndrimi i grupit të auditimit te KLSH  Referuar gjendjes faktike te produkteve infomatike në 

lidhje me mos përputhjen e mallit të dorëzuar me atë të ofertar dhe marrjen në dorëzim nga 

komisioni i marrjes në dorëzim dhe kolaudimit për mallrat kompjuterike të vitin 2020, anëtarët e 

komisionit nuk kanë mbajtur proces verbal për këto devijime dhe nuk kanë njoftuar titullarin e 

autoritetit kontraktor për mos plotësim të kushteve të kontratës, por kanë vepruar jashtë tagrit të 

tyre dhe detyrave të përcaktuara në UB të titullarit të AK për marrjen në dorëzimit të këtyre 
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mallrave. Gjatë observacionit të gjitha gjetjet e grupit të KLSH aprovohen por ato sipas tyre janë 

devijime të vogla, gjë që nuk është ky komision që i gjykon. Pra anëtarët e komisionit të zbatimit 

të kontratës ka vepruar në mospërputhje me kushtet e kontratës duke konfirmuar fiktivisht 

realizimin e saj dhe si rezultat e kanë liruar kontraktuesin nga detyrimi i sigurimit të kontratës në 

vlerën 10%, prandaj observacioni për këtë pikë nuk do merret në konsiderate dhe do të trajtohet në 

materialin e auditimit. 

 

2.7.2. Procedura e prokurimit me objekt: “Blerje materiale kompjuterike” – viti 2021 
1. Urdhër Prokurimi Nr. 352 Prot, Datë 

21.09.2021 

3.Hartuesit e Dokumenteve të 

Tenderit 
Urdhër Nr. 352. Prot., Datë 

21.09.2021 

1. F. T 

2. G. M 

3.A. T 

4.Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 
Urdhër Nr. 353, datë 21.09.2021 

1. S. Sh 

2. B. B 

3. I. M 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  
E hapur e thjeshtuar - Mallra 

 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  
1,912,900 lekë  

6.Oferta fituese (pa tvsh) 
1,853,500 lekë  

7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

59,400 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 
4/10/2021 10:00:00 AM 

9.Burimi Financimit  
Të ardhurat e UKSh 

 

10.Operatoret Ekonomike 
a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b) S’kualifikuar 0 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

ç) Shpallur Fitues OE “P. S. E” 

11.Ankimime 
AK- Nuk ka  

KPP-Nuk ka  

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Nuk ka  

13.Përgjigje Ankesës nga KKP 

Vendimi Nuk ka  

 

Hartimi i fondit limit 

Fondi  limit është përllogaritur nga sektori i planifikim/raportimit mbi bazën e Urdhrit të Brendshëm 

nr. 43, datë 25.01.2021 dhe dokumentuar në proces-verbalin e datës 20.09.2021 “Për përllogaritjen e 

fondit limit”. 

Grupi për llogaritjen e fondit limit ka marrë oferta nga subjektet; L...m A...a, T...t dhe E...n G...j. 

Fondi limit për këtë procedure prokurimi është miratuar nga AK në shumën 1,912,900 lekë (pa 

TVSH).  

Hartimi i specifikimeve teknike: 

Specifikimet teknike janë hartuar nga z. A. T Drejtor i IT-së dhe njëkohësisht dhe anëtar i Nj.P., të 

cilat janë dokumentuar në proces verbalin e datës 22.09.2021 “Për argumentimin dhe miratimin e 

specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim”. 

Lidhur me kriteret e vendosura nga NJHDT në DST, rezulton se pas hedhjes në SEP, AK nuk ka 

bërë modifikime në dokumentet e tenderit. Pavarësisht se AK nuk ka hartuar specifikime teknike për 

Lap Top, Printer PSC, NVR 4 kanale, NVR 8 kanale dhe Thermal Printers, asnjë nga OE pjesëmarrës 

si gjatë procesit të dhënies së ofertave në fazën e përllogaritjes së FL po ashtu dhe gjatë publikimit 

dhe njoftimit të kontratës nuk kanë paraqitur kërkesë për modifikim të DST në lidhje me përcaktimin 

e specifikimeve teknike për mallrat e sipërcituar, përfshirë edhe OE P. S. E, i cili ka vendosur vet se 

çfarë modeli/markë të këtyre produkteve/mallrave do të ofertoj. 
 

Titulli i gjetjes 
Mungesa e hartimit te specifikimeve teknike për disa mallra ka sjelle dhe rritje 

artificiale te përllogaritjes se fondit limit. 

Situata:  

Në lidhje me përllogaritjen e fondit limit, nga auditimi rezulton se:  

AK Ujësjellës Kanalizime Shkodër ka realizuar tendera me objekt “blerje 

materiale kompjuterike”, “blerje pajisje kompjuterike”, “blerje materiale dhe 
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pajisje kompjuterike” respektivisht në vitin 2017, 2018, 2019, 2020. 

Procedurat e prokurimit të realizuar në vitet e sipërcituara përveç objektit në 

dukje të ndryshëm kanë specifikimeve teknike të njëjta për shumicën e zërave 

të kërkuar në procedurën e prokurimit “Blerje materiale kompjuterike” në vitin 

2021. 

Grupi i ngarkuar për llogaritjen e fondit limit në proces verbalin e datës 

20.09.2021 nuk ka marrë për baze çmimet referente të kontratave të mëparshme 

të ngjashme, por i është drejtuar subjekteve të sipërcituar për llogaritjen e fondit 

limit. 

Nuk evidentohet qartë se si janë përcaktuar sasitë e materialeve kompjuterike, 

pasi nga dokumentacioni i administruar nga grupi i auditimit të KLSH nuk 

është konstatuar evidencë dokumentare mbi kërkesat e drejtorive/sektorëve për 

kompjuter, laptop, printer, monitor, etj., materiale kompjuterike duke mos 

evidentuar gjurmën e auditit për këto kërkesat. 

Cmimet e ofertuara për mallrat Lap-Top, Printer PSC, NVR 4 kanale, NVR 8 

kanale dhe Thermal Printers nga subjektet e sipërcituar janë dhënë në mungesë 

të kërkesave dhe specifikime Teknik, pra ofertat e marra nga grupi për 

llogaritjen e FL janë oferta me çmime të improvizuara dhe pa referencë të 

specifikimeve teknike. 

Për sa më lart, grupi i ngarkuar me përllogaritjen e FL duhej të përdorte 

metodën e mesatarizimit të çmimeve ku krahas ofertave të marra duhej të 

përfshinte edhe çmimet respektive të OE fituese në procedurat e mëparshme 

për pajisjet respektive me specifikime të njëjta me kërkesat e paraqitura në 

DST, pasi anëtarët e grupit të punës për përcaktimin e FL nuk ishin në kushtet 

e mungesës së kontratave të realizuara pranë Autoritetit të tyre Kontraktor me 

objekt dhe specifikime teknike të njëjta për shumicën e zërave në procedurën 

“Blerje materiale kompjuterike” të vitit 2021. 

Anëtarët e grupit të punës së ngarkuar për të llogaritur FL kanë vepruar në 

mospërputhje me nenin 59 pika 2/b të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Gjithashtu grupi i 

ngritur përllogaritjen e fondit limit, ka përllogaritur atë mbi oferta të marra 

nga subjektet e sipërcituar në mungesë të specifikimeve teknike për LapTop, 

Printer PSC, NVR 4 kanale, NVR 8 kanale dhe Thermal Printers. 

Në lidhje me hartimin e specifikimeve teknike, nga auditimi rezulton, se: 

Në shtojcën 6 (gjashtë) në DST, AK ka kërkuar Lap-Top, Printer PSC, F.V. 

NVR 4 kanale, NVR 8 kanale dhe Thermal Printers.  

Në shtrojsës 5 (pesë), AK nuk ka hartuar specifikime teknike për mallrat e 

sipërcituar. 

Në shtrojsën 6 “Formulari i sasisë dhe grafikut të lëvrimit” është kërkuar “Letër 

Printeri rul. 80mm” sasia 600 cope/rulona. Ky është një artikull kancelarie dhe 

si i tillë nuk duhej të përfshihej në këtë procedurë, pasi është jashtë objektit të 

prokurimit. 

Për sa më sipër, NJP dhe grupi i përllogaritjes së FL kanë vepruar në 

mospërputhje me nenin 23, pika 1,2,3,4, 5 të LPP dhe nenin 27 pika 1 të VKM 

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

ndryshuar. 
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Kriteri: 

Neni 59 pika 2/b të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar); Neni 23, pika 1,2,3,4, 5 të LPP 

dhe neni 27 pika 1 I VKM-së 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti: Rritje artificiale e fondit limit 

Shkaku: 
Mos respektim i LPP dhe akteve nën ligjore në lidhje me përllogaritjen e 

fondit limit dhe përcaktimin e specifikimeve teknike. 

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandim: 

Administratori i shoqërisë në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të 

planifikoj programe trajnimi në fushën e prokurimeve publike për rritjen e 

kapaciteteve të burimeve njerëzore që angazhohet në procedurat e prokurimit 

publik. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e NJP të përbërë nga z. F. T, z. G. 

M, z. A. T si dhe anëtarët e përllogaritjes së fondit limit znj. A. T dhe S. U.  

Zhvillimi i procedurës: 

Më datë 12.10.2021 pas hyrjes në sistemin elektronik, KVO ka realizuar fazën e verifikimit të 

ofertave të dorëzuara dhe vlerësimin e tyre, ku është bërë evidentimi i operatorëve pjesëmarrës në 

procedurë nga ku rezulton se ka paraqitur ofertë vetëm OE “P. S. E” 

Më datë 14.10.2021, KVO ka njoftuar OE pjesëmarrës me anë të SEP mbi rezultatet e vlerësimit, 

nga ku subjekti P. S. E është kualifikuar dhe shpallur fitues si ofertë e vetme në shumën 1,853,500 

lekë (pa TVSH) 

Lidhur me OE të shpallur fitues “P. S. E”, pavarësisht se është oferta e vetme ekonomike, rezulton 

se ky OE nuk ka plotësuar disa kritere të DST duke u kualifikuar dhe shpallur fitues me pa të drejtë 

nga ana e KVO-së. 
 

Titulli i gjetjes 
KVO ka shpallur fitues OE që nuk plotësonte të gjitha kriteret e kërkuara nga 

AK. 

Situata:  

Nga auditimi rezulton se: 

OE nuk ka paraqitur katalog për produktet e ofruara parashikuar tek kriteret e 

veçanta të kualifikimit, kriteri 2.3.4., si më poshtë vijon 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalog të detajuar për produktet e 

ofruara në këtë procedure prokurimi. Katalogu duhet të paraqiten të 

përkthyera në gjuhën shqipe në pjesën ku janë paraqitur të dhënat dhe 

karakteristikat teknike. 

OE nuk ka plotësuar kërkesat e kritereve të veçanta të kualifikimit për kriterin 

2.3.5. ku parashikohet se: 

“Operatoret ekonomik duhet te paraqesin deklarate garancie për mallrat sipas 

të dhënave dhe afateve të përcaktuara në specifikimet teknike të shtojcës nr.5” 

Për sa lart, kualifikimi i OE P. S. E nuk është në kushtet e plotësimit të 

dispozitave ligjore/nënligjore të LPP, pasi nuk plotëson disa nga kriteret e 

DST. Në kushtet kur në garë nuk ka operatorë të tjerë, KVO duhet të kishte 

anuluar procedurën dhe tenderi duhej të ishte rishpallur.  
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Me kualifikimin dhe shpalljen fitues të OE P. S.E, KVO ka vepruar jo në 

përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e pikës 5.c, të nenit 53 “Shqyrtimi i 

ofertave” të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar. 

“Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë kur oferta e tij nuk përputhet me 

specifikimet e përcaktuara në dokumentet e tenderit”. 

OE P. S. E për produktin Printer PSC, që nënkupton një pajisje (all in one) 

printer, skaner dhe fotokopje, ka ofertuar çmimin për njësi 1,000 lekë, një 

çmim shumë i ulët, ky fakt tregon qartazi që kemi të bëjmë me një ofertë të 

papërgjegjshme dhe për këtë fakt, KVO duhej të kërkonte nga OE sqarime në 

lidhje me çmimin e ofertuar për Printerin PSC. 

KVO ka vepruar në mospërputhje me kuadrin ligjor të prokurimeve publike 

dhe specifikisht me nenin 53 pika 1, ku parashikohet se: 

Autoriteti kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon ofertuesve sqarime 

për ofertat e tyre, për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të 

këtyre ofertave. Pa cenuar dispozitat e parashikuara në nenet 32 dhe 33 të këtij 

ligji, nuk duhet të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në përmbajtjen 

e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim apo ndryshime që synojnë të kthejnë 

një ofertë të pavlefshme në të vlefshme. 

Dorëzimi i dokumentacionit të shkruar të OE fitues 

OE fitues P. S. E mbi bazën e njoftimit të fituesit Nr.1595 Prot., datë 

14.10.2021, ka dorëzuar dokumentacionin e shkruar të paraqitur dhe të 

ngarkuar edhe në SEP. 

Nga administrimi i këtij dokumentacioni konstatohet, se:  
1.Dokumentacioni nuk është dorëzuar zyrtarisht pranë AK nga OE, pasi nuk 

ka numër protokolli. 

2.Katalogu i noterizuar nr.16986 rep., datë 19.10.2021, pjesë përbërëse e këtij 

dokumentacioni nuk përputhet dhe nuk përfaqëson specifikimet teknike të 

kërkuara nga AK. 

Nga auditimi i procedurës së vitit 2020 me objekt “blerje materiale 

kompjuterike”, rezulton se në SEP është ngarkuar katalogu i vitit 2020 në 

procedurën e vitit 2021 “blerje materiale kompjuterike”. 

3.Specifikimeve teknike dhe shtojca 10 pjesë përbërëse e këtij dokumentacioni 

nuk përputhem me ato të kërkuara në DST. 

Për ta bërë më të qartë konstatimin e grupit të auditimit, në Prt.scr. nr.1 të 

Aneksit 2.7.2 paraqitet shtojca nr.6 në DST dhe shtojca 10 që gjendet tek 

katalogu i ngarkuar në SEP.  

Shënim: Mospërputhja e nr. të shtojcave, vjen si rezultat që AK në vitin 2020 

ka përdorur procedurë kërkesë me propozim ndërsa në vitin 2021 procedurën 

e hapur të thjeshtuar. 

Pra dokumentacioni i përcjell në rrugë jo zyrtare nga OE “P. S. E”, nuk ka 

asnjë përputhje me sasitë dhe specifikimet e kërkuara nga AK, për më tepër që 

katalogu i paraqitur është përdorur në procedurën e prokurimit “kërkesë me 

propozim” në vitin 2020 me objekt “blerje materiale kompjuterike” 

Referuar sa mësipërm, kualifikimi dhe shpallja fitues i shoqërisë “P. S. E”, 

nuk është në kushtet e plotësimit të dispozitave ligjore/nënligjore të LPP, pasi 

nuk plotëson disa nga kriteret e DST.  

Në këto kushte OE P. S. E duhej të s’kualifikohej. 
KVO ka vepruar në mospërputhje me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, neni 53 pika 3, dhe neni 46 pika c, ku parashikohet se: 
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Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të 

vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe 

specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e 

tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji. 

Kriteri:  
ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, neni 53 pika 3, dhe 

neni 46 pika c. 

Ndikimi/Efekti:  Rritje të shpenzimeve jo efektive 

Shkaku:  
Mos respektim i LPP dhe akteve nën ligjore; Kualifikimi dhe shpallja fitues e 

OE që duhej të s’kualifikohej dhe  procedura të rishpallej. 

Rëndësia:  E lartë 

Rekomandime:  

Titullari i AK të marrë masa që t`i kushtojë vëmendjen e duhur institucionale 

procesit të hartimit të kërkesave për kualifikim nga grupet e punës/njësia e 

prokurimit dhe procesit të shqyrtimit e vlerësimit të dokumentacionit ligjor dhe 

administrativ të operatorëve ekonomik dhe ofertave të ofertuesve nga 

komisionet e vlerësimit të ofertave, pasi në disa raste hartimi i kërkesave për 

kualifikim dhe vlerësimi i ofertave, konstatohet jo korrekt. 

Afati Në vijimësi 

Për veprimet e mosveprimet, ngarkohet me përgjegjësi KVO i përbërë nga S. Sh në cilësinë e 

kryetarit të KVO, B. B dhe I. M, në cilësinë e anëtarëve, si dhe titullari i autoritetit kontraktor z. M. 

M në cilësinë e miratuesit të procedurës. 

 

Zbatimi i kontratës 

Pas dorëzimit të dokumentacionit të shkruar nga OE dhe konfirmimit nga ana e KVO se 

dokumentacioni i dorëzuar është në përputhje me dokumentacionin e ngarkuar në SEP, titullari i 

AK ka lidhur dhe nënshkruar kontratën Nr.1753 Prot., datë 05.11.2021, në shumën 2,224,200 lekë 

(me TVSH) me përfaqësuesin e autorizuar të P. S. E, z. V. M.  

Marrja në dorëzim e materialeve kompjuterike 

Titullari i Autoritetit Kontraktor të Ujësjellës Kanalizimeve Shkodër, nëpërmjet Urdhrit të  

Brendshëm, nr. 431, datë 08.11.2021, ka ngritur komisionin për ndjekjen dhe zbatimin e kontratës 

të përbërë nga A. T kryetar, B. K dhe S. Sh anëtarë.  

Komisioni i ndjekjes së kontratës nëpërmjet P.V. të datës 19.11.2021 me objekt “Për marrjen në 

dorëzim të materialeve kompjuterike” ka pranuar dhe ka marrë në dorëzim materialet kompjuterike 

pa vërejtje, pasi sipas tyre kontraktuesi i ka dorëzuar në përputhje të plotë me specifikimet e 

përcaktuara në DST. 

 

Titulli i gjetjes 

Marrja në dorëzim e mallrave nga AK në kushtet e mungesës së identifikimit 

te modelit/markës së produkteve informatike të ofertuar dhe dorëzuar nga 

kontraktuesi. 

Situata:  

1.OE P. S. E nuk ka shoqëruar faturën e materialeve kompjuterike me akt 

dorëzimin ku të përshkruhej marka/modeli dhe P/N (Part Number) i 

materialeve kompjuterike. 

2.Komisioni i marrjes në dorëzim, ka pranuar mallra të pa kërkuara, pasi 

katalogu i pretenduar i produkteve i ngarkuar ne SPE nga OE P. S. E nuk 

përputhet me kërkesat e paraqitura në DST nga AK dhe për me tepër ai është 

katalog që është përdorur ne procedurën e vitit 2020, ku sasitë dhe produktet  

informatike të kërkuar nga AK në vitin 2021 nuk përputhen me ato të prokuruar 

në vitin 2020 . 
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3.Mallrat e marra në dorëzim nuk mund të identifikohen dhe të krahasohen me 

modelin/markën dhe specifikimet e kërkuara të AK dhe të ofertuara nga P... 

S...E. 

4.Nuk evidentohet nga komisionit i ndjekjes së kontratës montimi/konfigurimi 

apo vendosja e produkteve, si: 

F.V Kamera Bullet, F.v Kamera Dome, F.V NVR 4 kanale, F.V NVR 8 kanale, 

F.V HDD 2 TB 5400 rpm sipas kërkesës AK bë Shtojcën 6 

Në këto kushte komisioni i zbatimit të kontratës ka vepruar në mospërputhje 

me dispozitat ligjore të parashikuara në LPP dhe nenin 4 pika 4.1, 4.2, 4.3, 4.4; 

15 pika 15.1, 15.2 të kontratës, si dhe pika 2 e Urdhrit të Brendshëm nr.431 

datë 08.11.2021, ku parashikohet se: 

Komisioni ka për detyrë të verifikoj në vazhdimësi realizimin e furnizimeve, 

duke marrë dhe raportuar në rast problematikash që bien ndesh me kushtet e 

kontratës. 

Për sa më lart, vlera prej 2,224,200 lekë konsiderohet dëm ekonomik për 

buxhetin e Ujësjellës Kanalizime Shkodër. 

Kriteri:  
Kontrata Nr.1753 Prot., datë 05.11.2021, Urdhrin e Brendshëm nr.431 datë 

08.11.2021. 

Ndikimi/Efekti:  Rritje të shpenzimeve jo efektive për shoqërinë 

Shkaku:  Mos respektim i kushteve te kontratës 

Rëndësia:  E lartë 

Rekomandim:  

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime të përdorë gjithë procedurat administrative për 

arkëtimin e shumës prej 2,224,200 lekë në mënyrë proporcionale të shumës së 

përllogaritur për secilin anëtarë të komisionit të zbatimit të kontratës. 
 

Për veprimet e mosveprimet, ngarkohet me përgjegjësi komisioni i ndjekjes së kontratës i përbërë 

nga z. A. T kryetar, B. K dhe S. Sh anëtar, si dhe titullari i Autoritetit Kontraktor z. M. M në cilësinë 

e miratuesit të procedurës. 
 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditimit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresën nr. 13/8 Prot., datë 16.06.2022 të z.M. M,  A. T, S. Sh, znj. B. 

K ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendimet e subjektit  ... përgjatë observacionit të paraqitur nga personat e sipërcituar ata i 

referohen gjetjeve të akt konstatimit nr.8 dhe për procedurën blerje materiale kompjuterike për vitin 

2021  ... dhe gjatë këtij observacioni trajtimi është i njëjtë me atë të paraqitur për beljen e 

materialeve kompjuterike të vitit 2020, duke sjell referenca nga kodi i procedurave Administrative, 

kodi civil, kodi i procedurës civile duke argumentuar rrethanat dhe gjendjet juridike kur një akt 

administrativ siç është marrja në dorëzim  nuk ka shkaktuar dëm ekonomik., etj. ... në vijim citoj:  

OE P. S. E shpk, pas ezaurimit të afateve të njoftimit të fituesit, ka dorëzuar fizikisht në UKSH 

dokumentet e tenderit në rruge postare, të shoqëruar me shkresën shoqëruese nr.373 prot. Të datës 

21.10.2021, ku ne shkresë pasqyrohet i gjithë dokumentacioni që po dorëzohet. 

 Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH  Anëtarët e komisionit të marrjes në dorëzim nuk kanë 

kundështuar gjetjet e grupit të KLSH por argumentojnë se pranimi i materialeve kompjuterike për 

vitin 2021 pa katalog, pra fakt që ata nuk e kundështojnë sepse katalogu që gjendet në SEP nuk i 

përket kësaj procedure dhe nuk përputhet me skërkesat dhe specifikimet e AK për vitin 2021 për 

këto mallra. Dhe në këtë rast anëtarët e komisionit të marrjes në dorëzim nuk kanë mbajtur proces 

verbal për këtë fakt dhe të informonin titullarin e AK, konformë detyrave të përcaktuara në UB të 

detyrave të mirpërcaktuara në të nga Titullari i AK. Qëndrimi i grupit te KLSH nuk ndryshon mbi 
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përgjegjësin e anëtarëve te komisionit te marrjes ne dorëzim, pasi dokumentacioni i paraqitur nuk 

shton evidence dokumentare te panjohur me pare për grupin e auditimit, prandaj observacioni për 

këtë pikë nuk do merret në konsiderate dhe do të trajtohet në materialin e auditimit. 

2.7.3. Procedura e prokurimit: “Printim faturash” 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 291 Prot., 

Datë 01.12.2020  
3.Hartuesit e Dokumenteve të 

Tenderit 

Urdhër Nr. 291 Prot., Datë 01.12.2020 

1. F. T 

2. A. T 

3. V. S 

4.Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 

Urdhër Nr. 292 date 01.12.2020 

1. G. M 

2. S. Sh 

3. B. B 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

Kërkesë Propozim- Mallra 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

3,240,000 lekë  
6.Oferta fituese (pa tvsh) 

2,972,202 lekë  
7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

267,798 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

5/1/2021  10:00:00 AM 
9.Burimi Financimit  

Të ardhurat e UKSh 

 

10.Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender: 

1.OE I.S,  

2. OE I.M A.A,  

3. OE “A.-O’’ 

b) S’kualifikuar: 

1.OE I.S,  

2. OE I.M A.A 

c) Kualifikuar  OE “A.-O” 

ç) Shpallur Fitues OE “A.-O”  

11.Ankimime AK. 

1. Me shkresen nr. 1791 prot, date 

16.12.2020 ka paraqitur ankesë 

shoqëria “A.-O” për dokumentat e 

tenderit. 

2.Me shkresën nr. 1836 prot, date 

24.12.2020 ka paraqitur ankese për 

vlersimin e ofertave shoqëria ofertuese 

“I.” 

3.Me shkresën nr. 86 prot, date 

19.01.2021 ka paraqitur ankese për 

vlerësimin e ofertave shoqëria 

ofertuese “I.” 

4.Me shkresën nr. 100 prot, date 

20.01.2021 ka paraqitur ankese për 

vlersimin e ofertave shoqëria ofertuese 

”I.M A.A”. 

Me shkresën nr. 377 prot, date 

17.03.2021 ka paraqitur ankese për 

vlersimin e ofertave shoqëria ofertuese 

”I.M A.A” 

Me shkresën nr. 382 prot, date 

17.03.2021 ka paraqitur ankese për 

vlersimin e ofertave shoqëria ofertuese 

”A.-O” 

12. Përgjigje Ankesës nga AK. 
1.Nr. 1791/2, date 18.12.2020 I është 

kthyer përgjigje shoqerise “A.-O” 

2.Nr. 1836/1, date 29.12.2020 I është 

kthyer pergjigje ankeses se shoqërisë 

“I.S” 

3.Nr. 86/2, date 25.01.2021 I është 

kthyer përgjigje ankesës se shoqërisë 

“I.S” 

4.Nr. 100/2, date 25.01.2021 I është 

kthyer pergjigje ankeses se shoqërisë 

“I.M A.A” 

5.Nr. 377/2, date 23.03.2021 I është 

kthyer përgjigje ankesës se shoqërisë 

“I.M A.A” 

 

6.Nr. 382/2, date 23.03.2021 I është 

kthyer pergjigje ankeses se shoqërisë 

“A.-O” 

13. Ankimime KPP. 

1.Me shkresën  e  dates 26.01.2021 

shoqëria ofertuese “I.S” ka paraqitur 

ankese pranë KPP-se 

2.Me shkresën  e dates  03.02.2021 

shoqëria ofertuese “I.M A.A” ka paraqitur 

ankese pranë KPP-se 

14. Përgjigje Ankesës nga KKP : 

1.Vendimi Nr. 110/2021, date 04.03.2021 

2.Vendimi Nr. 247/2021, date 28.05.2021 

 

Hartimi i fondit limit 

Fondi limit është përllogaritur nga sektori i Planifikim/Raportimit mbi bazën e urdhrit të brendshëm 

nr. 25, datë 05.02.2020 dhe është dokumentuar në proces-verbalin e datës 01.12.2020 “Për 

përllogaritjen e fondit limit”. Grupi i punës ka marrë oferta nga subjektet; M.A P.T, K.A KH dhe I.M. 

A.A. Fondi Limit për procedurën e prokurimit me objekt “Printim faturash” është miratuar  nga AK 

në shumën 3,240,000 lekë (pa TVSH). 
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Titulli i gjetjes 
Mungesa e hartimit të specifikimeve teknike për disa mallra ka sjellë rritje 

artificiale të përllogaritjes se fondit limit. 

Situata:  

Në lidhje me përllogaritjen e fondit limit, nga auditimi rezulton se:  

1.AK Ujësjellës Kanalizime Shkodër ka realizuar tender në vitin 2019 me 

objekt “Printim fature” me specifikime teknike të njëjta me tenderin e vitit 

2020. Grupi i punës për përcaktimin e FL nuk ishte në kushtet e mungesës së 

kontratave të mëparshme me objekt dhe specifikime teknike të njëjta.  

2. Llogaritja e Fondin Limit sipas proces verbalit të datës 01.12.2020, nuk ka 

përfshirë vlerat  e kontratave të mëparshme, por është llogaritur vetëm mbi 

ofertat e subjekteve të sipërcituar. 

3. Nuk evidentohet gjurma e auditit për përcaktimin e sasisë totale vjetore prej 

330,612 fatura nga ana e Drejtorisë së Marrëdhënieve me Konsumatorin mbi 

numrin e abonentëve/kontratave aktive për qytetin e Shkodrës.  

Për sa më sipër, grupi i punës për llogaritjen e FL duhej të merrte reference, 

çmimin 7.9 leke për njësi për “Printim fature dhe zarfim në versionin 

Selfmailer” të  kontratës nr.1508 prot., datë 05.111.2019 të realizuar nga AK 

Ujësjellës Kanalizime Shkodër dhe si rrjedhim për sasinë e kërkuar prej 

330,612 copë “Printim fature dhe zarfim në versionin Selfmailer”, vlera e 

përllogaritur e fondit limit duhej të ishte: 330,612 x 7.9 = 2,611,835 lekë (pa 

TVSH) dhe jo 3,240,000 lekë siç është përllogaritur nga grupi i punës për 

llogaritjen e fondit limit.  

Për sa më lart, anëtarët e grupit të punës së ngarkuar për të llogaritur FL 

kanë  vepruar në mospërputhje me nenin 59 pika 2/b të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. 

Kriteri:  
Kontrata nr.1508 prot., datë 05.111.2019; Neni 59 pika 2/b të VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti:  Rritje artificiale te fondit limit 

Shkaku:  
Mos repektim i LPP dhe akteve nën ligjore në lidhje me përllogaritjen e 

fondit limit dhe përcaktimin e specifikimeve teknike. 

Rëndësia:  E lartë 

Rekomandim:  

Administratori i shoqërisë në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të 

planifikoj programe trajnimi në fushën e prokurimeve publike për rritjen e 

kapaciteteve të burimeve njerëzore që angazhohet në procedurat e prokurimit 

publik. 

Për veprimet dhe mosveprimet e grupit të punës për llogaritjen e Fondit limit, ngarkohen me 

përgjegjësi V. P, S. U, I. M në cilësinë e anëtareve të grupit të punës për përcaktimin e fondit limit. 

Lidhur me kriteret e vendosura nga NJHDT në DST, rezulton se pas hedhjes në SEP AK ka 

bërë modifikime në dokumentet e tenderit me shtojcën e datës 21.12.2020 dhe 29.12.2020 (duhet 

ta plotësoj me objektin e ndryshimit). 
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Zhvillimi i procedurës 

Në datën 09.12.2020, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të Agjencisë së 

Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-81371-12-07-2020, 

me objekt: “Printim faturash”, me fond limit 3.239.998 lekë (pa TVSH) zhvilluar më datë 

05.01.2021, nga autoriteti kontraktor, Sh.A Ujësjellës Kanalizime Shkodër. 

Më datën 05.01.2021 është bërë hyrja në sistemin elektronik për të realizuar fazën e verifikimit të 

ofertave të dorëzuara dhe hapjen e procedurës për vlerësimin e tyre, ku është bërë evidentimi i 

operatorëve pjesëmarrës në procedurë. 

Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik (SPE), KVO në datën 14.01.2021 ka kryer 

vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi sic 

paraqiten në tabelën nr.1 të aneksit nr.7.2.3.  

KVO ka kualifikuar OE “A.-O” me ofertën ekonomike 2,972,202 lekë (Pa TVSH), ndërsa OE “I.S” 

e ka s’kualifikuar, ky OE kishte paraqitur ofertën ekonomike në shumën 1,785,305 lekë (Pa TVSH), 

gjithashtu dhe OE “I.M A.A” është s’kualifikuar, oferta ekonomike e paraqitur ishte në shumën 

2.446,529 lekë (Pa TVSH).  

Në datën 14.01.2021, operatori ekonomik “I.S” shpk është njoftuar elektronikisht për vlerësimin e 

procedurës së prokurimit, si dhe skualifikimin e tij në procedurën e mësipërme të prokurimit me 

pretendimin se: 

“1. Bilancet e paraqitura nuk janë të konfirmuara nga organet tatimore, por vetëm kanë një shkresë 

përcjellëse, në kundërshtim me kriterin ekonomik kualifikues 2.2.2 të përcaktuar në DST, ku thuhet: 

“Bilancet e certifikuara të tre viteve të fundit (2017, 2018, 2019). 

2. Broshurat e makinerisë nuk janë të përkthyera nga një përkthyes i njohur nga Ministria e 

Drejtësisë, por vetëm nga noteri, që nuk është i regjistruar si përkthyes, kjo mangësi është në 

kundërshtim me kriterin kualifikues të DST, pika 2.3.5 Autoriteti Kontraktor (KVO) vlerëson si oferta 

të vlefshme vetëm ato oferta që përmbushin të gjitha kriteret kualifikuese të përcaktuar në DST, në 

zbatim të nenit 53, pika 3, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, ku thuhet: “Autoriteti kontraktor, në 

zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me 

të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e 

tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”. 

Operatori ekonomik “I.S” shpk, në datën 19.01.2021 ka paraqitur ankesë pranë autoritetit 

kontraktor, duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së paraqitur prej tij. 

Me anë të shkresës nr. 86/2 prot, datë 25.01.2021, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankesës 

së operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar atë. 

Në datën 26.01.2021, operatori ekonomik “I.S” shpk ka paraqitur ankesë në Komisionin e 

Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime që ka parashtruar edhe përpara autoritetit kontraktor. 

Në datën 14.01.2021, operatori ekonomik “I.M A.A” shpk është njoftuar elektronikisht për 

vlerësimin e procedurës së prokurimit, si dhe s’kualifikimin e tij në procedurën e mësipërme të 

prokurimit me pretendimin se: 

a. Nuk plotëson kriterin kualifikues të përcaktuar në pikën 2.3.6 të kritereve kualifikuese, të ndryshuar 

me shtojcën e datës 21.12.2020, pasi fatura e blerjes së paraqitur të kamerave të sigurisë nuk është 

CCTV, por NVR-GVR dhe ky sistem nuk ruan fshehtësinë e informacionit. 

b. Nuk plotëson kriterin kualifikues 2.3.6 të përcaktuara në DST, pasi faturat e softëare dhe hardëare 

janë fatura të blera në Rumani dhe nuk ka as deklaratë zhdoganimi as faturë blerjeje me TVSH, siç 

kërkohet, ndërsa faturat e tjera janë për Microsoft Word, e të tjera janë programe bazike dhe nuk 

janë për përpunimin e të dhënave.”. 



90 
 

Operatori ekonomik “I.M A.A” shpk, në datën 20.01.2021 ka paraqitur ankesë pranë autoritetit 

kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së paraqitur prej tij. 

Me anë të shkresës nr. 100/2 prot, datë 25.01.2021, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankesës 

së operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar atë. 

Në datën 03.02.2021, operatori ekonomik “I.M A.A” shpk ka paraqitur ankesë në Komisionin e 

Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime që ka parashtruar edhe përpara autoritetit kontraktor. 

KPP ka dale me Vendimin Nr. 110/2021, datë 04.03.2021, ku vendosi që: 

Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi s’kualifikimin e operatorëve ekonomikë “I.S” 

shpk dhe “I.M A.A” shpk, duke i kualifikuar këta operatorë ekonomikë. 

Nga verifikimi i procedurës së prokurimit në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE), në datën 

10.03.2021, KVO ka kryer rivlerësimin e procedurës së prokurimit në zbatim të vendimit të 

sipërpërmendur të Komisionit të Prokurimit Publik, duke njoftuar ofertuesit për renditjen 

përfundimtare të ofertave.  Nga ku, të 3 (tre) OE pjesëmarrës ishin kualifikuar dhe renditja sipas 

ofertës ekonomike shpallte fitues OE “I.S” mbi bazën e çmimit më të ulët në shumën 1,785,305 

lekë (Pa TVSH) dhe më pas renditja vazhdonte me OE “I.M A.A” në shumen prej 2.446,529 lekë 

(Pa TVSH) dhe në vend të tretë renditej OE “A.-O.” me ofertën ekonomike prej 2,972,202 lekë (Pa 

TVSH). Renditja e OE pjesëmarrës pasqyrohet në tabelën nr.2 të aneksit 2.7.3.  

Operatori ekonomik “A.-O.” SHPK, në datën 17.03.2021 ka paraqitur ankesë pranë autoritetit 

kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e ofertave të paraqitura nga shoqëritë “I.S” SHPK dhe 

“I.M A.A” SHPK, si dhe duke kërkuar s’kualifikimin e tyre, sipas pretendimeve si më poshtë vijon:  

“Nga informacionet që ne kemi shoqëria I.S nuk i ka shlyer detyrimet e energjisë elektrike për muajin 

Nëntor, por ka detyrime për këtë muaj e shprehur kjo dhe tek vërtetimi i OSHEE”. 

Me anë të shkresës nr. 382/2 prot, datë 23.03.2021, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankesës 

së operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar atë. 

Në datën 29.03.2021, operatori ekonomik “A.-O.” SHPK ka paraqitur ankesë në Komisionin e 

Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime që ka parashtruar edhe përpara autoritetit kontraktor. 

Operatori ekonomik “I.M A.A” shpk, në datën 16.03.2021 ka paraqitur ankesë pranë autoritetit 

kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së paraqitur prej shoqërisë “I.S” SHPK, si dhe 

duke kërkuar s’kualifikimin e këtij të fundit. 

Me anë të shkresës nr. 377/2 prot, datë 23.03.2021, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankesës 

së operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar atë. 

Në datën 31.03.2021, operatori ekonomik “I.M A.A” ShPK ka paraqitur ankesë në Komisionin e 

Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime që ka parashtruar edhe përpara autoritetit kontraktor. 

Në përfundim KPP ka dale me Vendimi Nr. 247/2021, date 28.05.2021 ku vendosi që: Autoriteti 

kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorëve ekonomikë “I.S” ShPK dhe 

“I.M A.A” ShPK, duke i s’kualifikuar këta operatorë ekonomikë. 

KVO pas rivlerësimit mbi bazën e vendimit të KPP nr. 247/2021, datë 28.05.2021, ka përpiluar 

raportin përmbledhës mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me Nr. 926 Prot., datë 24.06.2021. 

Sipas këtij raporti përmbledhës, kanë paraqitur ofertë 3 OE, 2 OE janë s’kualifikuar dhe është 

shpallur fitues OE “A.-O”. Vlerësimi dhe renditja e OE pjesëmarrës nga KVO paraqitet në tabelën 

nr.3., të aneksit 2.7.3. 

AK ka shpallur fituese OE A.-O. nëpërmjet shkresës nr. 927 Prot. date 24.06.2021 dhe ka lidhur 

Kontratë Nr. 1059 Prot., datë 15.07.2021 në shumën 2,972,202 lekë pa TVSH.  

Afati i realizimit të kontratës është 12 muaj nga data e nënshkrimit të saj. 

Titulli i gjetjes AK nuk shfrytëzon hapësirën ligjore në rastin e vendimeve të marra nga KPP 

Situata:  Në lidhje me Vendimi Nr. 247/2021, date 28.05.2021 të KPP, rezulton se: 
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Në lidhje me ankesën e operatorit ekonomik ankimues “A.-O.” SHPK, për 

skualifikimin e shoqërisë “I.S” SHPK, me pretendimin se: “Nga informacionet 

që ne kemi shoqëria I.S nuk i ka shlyer detyrimet e energjisë elektrike për 

muajin Nëntor, por ka detyrime për këtë muaj e shprehur kjo dhe tek vërtetimi 

i OSHEE”. 

Referuar arsyetimit të Vendimi Nr. 247/2021, datë 28.05.2021 të KPP pika 

III.1.6 (fq29) e pasqyruar ne faksimilen nr.1 të aneksit 2.7.3 

Nga verifikimi në SPE, konstatohet se OE I.S ka shlyer detyrimet e energjisë 

elektirike dhe me të drejtë KVO në vlerësimin e parë nuk e ka s’kualifikuar. 

Sepse OE I.S e plotësonte kriterin e shtojcës 7 “Kriteret e Veçanta për 

Kualifikim” pika 1 gërma “dh”, si më poshtë: 

Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të 

energjisë elektrike të 

kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në 

Shqipëri. 

Për sa arsyeton KPP në piken III.1.6. i referohet faktit sikur vërtetimi i OSHEE 

ka datë të përllogaritur deri më 31.12.2020. KPP në arsyetimin e vet i referohet 

datës 31.12.2020 ndërkohë në SPE, vërtetimi i OSHEE mbanë datën 

30.12.2020. 

“I.S” SHPK ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike një vërtetim, 

sipas formatit të miratuar, me anë të së cilës vërtetohet se subjekti “I.S” SHPK 

nuk rezulton debitor për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në 

datën 30.12.2020, pa përfshirë faturën koherente të muajit nëntor 2020, 

paraqitur në faksimilen nr.2 të aneksit 2.7.3. 

Për sa më lart, në zbatim të nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), 

paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar me Vendimin nr.109, datë 21.10.2011 

të ERE “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të 

klientëve jofamiljarë” data përfundimtare për shlyerjen e muajit nëntor është 

data 31.12.2020. 

OE A.-O. ka paraqitur vërtetim debie nga OSHEE me nr. 12395/1 prot. date 

16.12.2020 ku rezulton të ketë në total 0 lekë detyrime për faturat e energjisë 

elektrike, vlerë e llogaritur deri më datë 16.12.2020, pa përfshire faturën 

korente të muajit Nëntor 2020, e cila pasqyrohet ne faksimilen nr.3 të 

aneksit 2.7.3 

Për sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik mbi bazën e një fakti jo të 

sakt/lapsus, ka arsyetuar se:  

“Operatori “I.S” SHPK, nuk e plotëson kriterin e lartpërmendur të përcaktuar 

nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit, pasi procedura e 

prokurimit në fjalë është publikuar në datën 09.12.2020, dhe është zhvilluar 

(hapja dhe dorëzimi i ofertave), në datën 05.01.2021. Rrjedhimisht, operatori 

ekonomik duhej të kishte paraqitur një dokument që të vërtetonte se i ka shlyer 

të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike, përfshirë edhe detyrimet 

për muajin Nëntor 2020, detyrime këto të maturuara (data përfundimtare për 

shlyerjen e të cilave, mbështetur në nenin e sipërcituar ishte data 31.12.2020). 

Vërtetimi që ai ka paraqitur nuk vërteton shlyerjen e detyrimeve për muajin 

Nëntor. Në rastin konkret, dokumentacioni i paraqitur nga ana e ankimuesit 

në këtë procedurë prokurimi, objekt shqyrtimi, nuk është i rregullt dhe për 

shkak të mangësive që ka nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor dhe si 

i tillë konsiderohet i pavlefshëm”. 



92 
 

-Ndërkohë për simetri arsyetimi KPP, duhej të kishte të njëjtin qëndrim dhe 

për vërtetimin e debisë së operatorit ankimues A.-O, i cili është në kushte të 

njëjta me OE “I.S” pasi në referim të SPE ka paraqitur vërtetim debie për 

OSHE, pa shlyer detyrimin e muajit Nëntor 2020 dhe për më tepër që vërtetimi 

ka datën 16.12.2020. Pra OE I.S, ka pasur më shumë kohë në dispozicion për 

ta paguar dhe vërtetuar pagesën e muajit Nëntor 2020.  

Veprimet e KVO 

Në vlerësimin e KVO të ofertave të paraqitura nga OE, nuk i kishte 

s’kualifikuar për këtë kriter pasi të dy subjektet e plotësonin kërkesën e nenit 

9 “Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”, paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar 

me Vendimin nr.109, datë 21.10.2011 të ERE “Për miratimin e kontratës së 

furnizimit me energji elektrike të klientëve jofamiljar”, përcaktohet 

shprehimisht që:  

“Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit 

të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat 

përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit 

kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.” 
Për sa më lart, Autoriteti Kontraktor Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a., 

duhej të kërkonte rishikimin e Vendimit Nr. 247/2021, date 28.05.2021 të KPP, 

në përputhje me përcaktimin e nenit 64/2 pika 2 të ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku parashikon që: 

Autoritetet kontraktore duhet të zbatojnë vendimin e dhënë ose të kërkojnë 

rishikimin e vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik brenda 10 ditëve 

nga marrja dijeni për vendimin. Nëse këto veprime i kanë sjellë efektet e tyre, 

atëherë Komisioni i Prokurimit Publik u këshillon personave të dëmtuar të 

ngrenë padi në gjykatë ose të bëjnë kallëzim penal.  

Konkluzion: 

Dispozitat ligjore kanë përcaktuar kompetencën e KVO të vlerësojë apo 

rivlerësoj të gjithë dokumentacionin dhe procedurën, pas vendimit respektiv të 

KPP.  

Në këto kushte, pavarësisht ankesës së bërë nga OE, trajtimit dhe pranimit të 

saj nga KPP, AK duhej që brenda 10 ditëve pas daljes së vendimit të bënte me 

dije KPP për shkaqet për të cilat nuk mund ta shpallte fitues OE “A.-O.”, si 

dhe për vijueshmërinë e procedurës 

Mos shpallja fitues e OE me ofertë më të favorshme ekonomike “I.S” SHPK në 

shumën 1,785,305 lekë dhe shpalljen fitues të OE “A.-O.” sh.p.k., në shumën 

2,972,202 lekë, përbën dëm ekonomik për buxhetin e UKSH në shumë 

1,186,897 lekë, si diferencë ndërmjet ofertës të shpallur fituese dhe asaj me 

vlerë më të ulët.  

Kriteri:  
Neni 64/2 pika 2 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti:  Rritje të shpenzimeve jo efektive 

Shkaku:  Mos respektimi i kuadrit ligjor mbi prokurimet publike 

Rëndësia:  E lartë 

Rekomandim:  
Shoqëria Ujësjellës Kanalizime të përdorë gjithë procedurat administrative për 

arkëtimin e shumës prej 1,186,897 lekë në mënyrë proporcionale për secilin 

anëtarë të komisionit të vlerësimit të ofertave. 

Për veprimet sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e KVO të përbërë nga G. M në cilësinë 

e kryetarit,  S. Sh dhe B. B në cilësinë e anëtarëve, si dhe titullarin e autoritetit kontraktor z.M. M.  
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Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditimit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresën nr. 13/7 Prot., datë 16.06.2022, nga z. M. M, znj. S. Sh, z.G. M 

dhe znj.B. B, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendimet e subjektit Në observacionin e paraqitur nga personat e sipërcituar, në mënyrë të 

përmbledhur arsyetohet se:  

...Duke theksuar faktin se fuqia “res judicata” (gjësë së gjykuar) mbulon jo vetëm pjesën 

urdhëruese te vendimit administrativ përfundimtar, por edhe rrethanat e çështjes te pranuar ne 

shqyrtim, përfundimet dhe arsyet ne te cilat është mbështetur ai vendim ne pjesën arsyetuese dhe 

qe kane lidhje me atë që urdhëron organi administrativ ne diapozitivin e vendimit te tij. 

Me pas AK ka përshkruar kronologjinë e vendimeve te KPP dhe na ka vendosur ne dispozicion nr. 

e vendimeve te KPP për ti mundësuar që ti shkarkonim nga faqja zyrtare e KPP. 

Por ndryshe nga observacioni i paraqitur për Projekt Raportin e Auditimit, në lidhje me këtë pikë, 

personat e sipërcituar kanë paraqitur si argument që ligji i ri prokurimeve publike nuk ja njehe të 

drejtën AK për rishikim te vendimeve te KPP, ...etj. 

Qëndrimi i grupit të auditimit te KLSH AK gjatë arsyetimit të vet nuk ka sjellë asgjë të re nga 

observacioni i mëparshëm. Gjithashtu vendimet respektive të marra nga KPP, grupi i auditimit i ka 

shqyrtuar dhe analizuar shumë hollësisht në materialin e auditimit. Gjithë trajtimi i hollësishëm dhe 

tepër i detajuar i grupit te KLSh ishte se ligjvënësi ka parashikuar mundësin e rishikimit nga KPP 

te vendimit te marre brenda 10 ditëve nga marrja dijeni nga AK. Për sa është argumentuar në këtë 

material auditimi, megjithëse vendimi i KPP duhej të rishikohej, AK UK Shkodër nuk e shfrytëzoj 

këtë hapësirë ligjore, veprim që e ngarkon me përgjegjësi, ndërkohë ne referim të nenit 134 të ligjit 

nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” pika 1 parashikohet se: 

Procedurat e nisura përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji vijojnë të realizohen në përputhje me 

parashikimet e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe në vijim 

të nenit 136 të këtij ligji efektet e tij fillojnë nga data 31 mars 2021, prandaj observacioni për këtë 

pikë nuk do merret në konsiderate dhe do të trajtohet në materialin e auditimit. 

Zbatimi i kontratës 

Për zbatimin e kontratës është ngritur komisioni në bazë të Urdhrit të Brendshëm nr. 282 datë 

28.07.2021, i përbërë nga Gj. K, kryetar; D. S dhe E. K anëtarë. 

Titulli i gjetjes 
Komisioni i zbatimit të kontratës nuk ka zbatuar detyrimet e përcaktuara si në 

drejtim të kohës së dorëzimit po ashtu të printimit brenda afateve të përcaktuar 

në të. 

Situata:  

Kontraktuesi ka dorëzuar faturat e printuara të ujit, si më poshtë vijon: 

Faturat e muajit Gusht 2021, në sasinë 27,735 copë, shoqëruar me faturën 

tatimore nr.66/2021 datë 15.09.2021, në vlerën 299,205.18 lekë. PV i 

komisionit të marrjes në dorëzim të faturave të ujit është mbajtur më datë 

15.09.2021. 

Faturat e muajit Tetor 2021, në sasinë 55,796 copë, shoqëruar me faturën 

tatimore Nr. 87/2021 datë 15.11.2021, në vlerën 601,927.25 lekë. PV i 

komisionit të marrjes në dorëzim të faturave të ujit është mbajtur më datë 

15.11.2021. 

Faturat e muajit Nëntor 2021, në sasinë 27,931 copë, shoqëruar me faturën 

tatimore nr. 103/2021 më datë 16.12.2021, në vlerën 301319.63 lekë. PV i 

komisionit të marrjes në dorëzim të faturave të ujit është mbajtur më datë 

16.12.2021. 



94 
 

Faturat e muajt Janar 2022, në sasinë 28,300 copë, shoqëruar me faturën 

tatimore nr.3/2022 datë 14.02.2022, në vlerën 305300.40 lekë. PV i komisionit 

të marrjes në dorëzim të faturave të ujit është mbajtur më datë 14.12.2022. 

Nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion, rezulton se: 

1.Kontraktuesi nuk ka dorëzuar faturat e ujit për muajin Shtator 2021. 

2.Kontraktuesi nuk ka dorëzuar faturat e ujit, për muajin Dhjetor 2021. 

3.Në relacionin nr.55 prot. datë 14.01.2022 të Komisionit të marrjes në 

dorëzim, sqarohet se për muajin Dhjetor 2021 nuk janë printuar fatura për 

shkak të problematikave të shfaqura gjatë implementimit të sistemit të ri të 

fiskalizimit. 

4. Në relacion komisioni i marrjes në dorëzim shprehet se, e citoj: 

Meqenëse klientët kanë kryer pagesat e ujit dhe i kemi printuar faturat për 

klientët që i kanë kërkuar tek “Kujdesi ndaj klientit”, është menduar i 

panevojshëm printimi i faturave. 

Për muajin Shtator dhe Dhjetor 2021 nuk janë printuar fatura nga kontraktuesi 

duke vepruar në kundërshtim me nenin 4 pika 4.2, 4.3 dhe 4.4 të kontratës ku 

parashikohet se: 

“-Faturat do të  printohen dhe dorëzohen 1 herë në muaj, brenda 2 ditëve nga 

momenti i dërgimit të të dhënave nga Autoriteti kontraktor 

-Dorëzimi i faturave të printuara do të bëhet nga Kontraktuesi pranë qendrës 

së Marrëdhënieve me konsumatorin e UKSH, duke u shoqëruar me faturën 

përkatëse tatimore të shitjes 

-Malli do te konsiderohet i dorëzuar ne momentin e dorëzimit te faturave, 

shoqëruar me faturën tatimore dhe mbajtjes së proces verbalit të marrjes në 

dorëzim të mallit, të mbajtur nga komisioni i marrjes në dorëzim për 

Autoritetin Kontraktor dhe përfaqësuesin e kontraktuesit” 

Komisioni i marrjes në dorëzim, në PV e datës 15.11.2021 ka marre në dorëzim 

sipas tyre në përputhje me kushtet e kontratës faturat e muajit Tetor në sasinë 

55,796 copë. Sasi kjo sa dyfishi i faturave që duhej të printoheshin për këtë 

muaj. 

Proces Verbalet e komisionit të marrjes në dorëzim nuk janë të firmosur nga 

dorëzuesi i mallit, veprim që ngarkon me përgjegjësi komisionin e marrjes në 

dorëzim të faturave të printuara të ujit sipas përcaktimeve pikës 4.4 të 

kontratës. 

Relacioni nr.55 Prot datë 14.01.2022 i komisionit të marrjes në dorëzim ka 

probleme në paraqitjen formale të formulimit të një dokumenti zyrtar, pasi nuk 

i adresohet asnjë autoriteti të shoqërisë UK Shkodër. 

Anëtarët e komisionit të marrjes në dorëzim, në referim të këtij relacioni kanë 

marrë vendim për mos printimin e faturave të muajit Dhjetor, duke kapërcyer 

tagrin që i njeh dhe i lejon kuadri ligjor i shoqërisë dhe në kundërshtim me 

detyrat e përcaktuara në U.B nr. 282 datë 28.07.2021, nga ku kanë  marrë 

atributet e nënshkruesit të kontratës, pra administratorit të Shoqërisë Ujësjellës 

Kanalizime  Shkodër sh.a. 

10.Komisioni i ngritur për zbatimin e kontratës nuk ka njoftuar Titullarin AK, 

për mos plotësimin e kushteve të kontratës. 

11. Nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion Titullarit të shoqërisë nuk 

i është përcjell asnjë problematik në lidhje me zbatimin e kësaj kontrate. 

12. Mbi bazën e të dhënave të UKSH, nr. faturave për klientët me kontratë 

aktive në qytet për muajin Dhjetor 2021 kanë qenë 27,787 copë, pra që 
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nënkupton sasinë që duhej të printohej nga kontraktuesi A.-O. për këtë muaj 

sipas përcaktimeve të kontratës.   

13. Pagesa e kryer në shumën 300,964 lekë, për faturat e muajit Shtator 2021 

do të konsiderohet dëm ekonomik për buxhetin e shoqërisë UK Shkodër. 

14. AK, nuk ka komunikim zyrtar me kontraktuesin për mos printimin e 

faturave të muajt Dhjetor 2021, gjithashtu edhe kontraktuesi nuk ka kërkuar në 

mënyrë zyrtare nga shoqëria UK Shkodër arsyet e mos dërgimit të faturave të 

ujit (në formatin pdf) për muajin Dhjetor 2021.  

15.Dorëzimi i mallit me vonesë prej 31 ditësh, prej datës 15.10.2021 kur duhej 

të dorëzoheshin faturat e printuara të ujit deri më datë 15.11.2021, në zbatim  

neni 23 pika 23.1 germa b, të kontratës Nr. 1059 Prot., datë 15.07.2021. ku 

parashikohet se: 

“Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do 

të jetë 2/1000 të vlerës korespoduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i 

kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së 

kontratës.” 

Përllogaritja e shumës së kamat vonesës paraqitet në tabelën nr. 4 të aneksit 

2.7.3.  Kontraktuesi  i detyrohet AK në shumën 36,732 lekë për kamat vonesën.  

Kriteri:  Kontratë Nr. 1059 Prot., datë 15.07.2021 

Ndikimi/Efekti:  Rritje të shpenzimeve jo efektive për shoqërinë 

Shkaku:  Mos respektim i kushteve të kontratës 

Rëndësia:  E lartë 

Rekomandime:  

-Shoqëria Ujësjellës Kanalizime të përdorë gjithë procedurat administrative 

për arkëtimin e shumës prej 300,964 lekë në mënyrë proporcionale për 

secilin anëtarë të zbatimit të kontratës. 

-Shoqëria Ujësjellës Kanalizime të përdorë gjithë procedurat administrative 

për arkëtimin e shumës prej 36,732 lekë nga përfaqësuesi ligjor i kompanisë 

A.-O. si detyrim ndaj shoqërisë Ujësjellës Kanalizimeve Shkodër për vonesë 

të dorëzimit të mallit. 

Për sa më lart, në lidhje me zbatimin e kontratës me veprimet me mosveprimet ngarkohet me 

përgjegjësi Gj. K në cilësinë e kryetarit dhe D. S e E. K në cilësinë e anëtareve të marrjes në dorëzim 

të faturave të ujit. 

2.7.4. Procedura e prokurimit me objekt: “Blerje kimikate dhe reagente”  

 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 74 Prot., Datë 15.02.2021 3.Hartuesit e DST 

Urdhër Nr.74. Prot., 

Datë 15.02.2021 

1. F. T 

2. B. B 

3. R. Nj 

4. Urdhër Nr. 75, datë 

15.02.2021  

“Për krijimin e KVO” 

1. L. P 

2.B. A 

3. N. B 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

Kërkesë për Propozim - Mallra 

 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

6,214,775 lekë  

6.Oferta fituese (pa 

tvsh) 

5,951,300 lekë  

7.Diferenca me fondin limit 

(pa tvsh) 263,475 lekë 
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8. Data e hapjes së tenderit 

09/04/2021 10:00 AM 

9.Burimi Financimit  

Të ardhurat e UKSh 

 

10.Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 4 

OE 

b) S’kualifikuar 3 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

ç) Shpallur Fitues OE ''2.T''   

11.Ankimime: AK- me shkresën nr. 281 Prot, date 25.02.2021 

ka paraqitur ankese për kriteret kualifikuese shoqëria “A...a 

D...n C...m” 

12. Përgjigje e AK 

Nr.281/2 Prot, date 

01.03.2021 

13.Përgjigje e KKP  

Vendimi Nr. 136, date 

26.03.2021 
 

Llogaritja e fondit limit 

Llogaritja e fondit limit është mundësuar nga Sektori i Planifikim/Raportim i përbërë nga znj. A. T 

dhe znj. S. U.  

Në Proces Verbalin e datës 15.02.2021, FL është përllogaritur në shumën 6,214,775 lekë (pa 

TVSH). 

Grupi i punës përllogaritjen e fondit limit për këtë procedurë, ka marrë oferta nga subjektet: 2.T;  

A. 3 ; G. K...n 

Komisioni i përllogaritjes së FL, megjithëse në kushtet e realizimit të kontratave të mëparshme të 

Autoritetit Kontraktor, Ujësjellës Kanalizime Shkodër për blerjen e kimikateve dhe reagenteve. Të 

cilat kanë patur objekt dhe specifikime teknike të njëjta me procedurën që AK do të realizonte, 

grupi i ngarkuar për llogaritjen e FL nuk ka përfshirë vlerën e këtyre kontratave në metodologjinë 

e llogaritjes së FL për procedurën “Kimikate dhe reagente” për vitin 2021. 

 

Titulli i gjetjes 
Përllogaritja e fondit limit behet pa ju referuar kontratave me të njëjtin objekt 

te realizuara me pare ne AK 

Situata:  

Nga auditimi rezulton se: 

1.AK Ujësjellës Kanalizime Shkodër ka lidhur kontratën nr.526 Prot. date 

21.04.2020 me OE 2. T, e cila ka të njëjtin objekt dhe specifikime teknike me 

procedurën e prokurimit të vitit 2021. 

2. Llogaritja e Fondin Limit sipas proces verbalit të datës 15.02.2021 të grupit 

të punës, nuk ka përfshirë vlerën e kontratës nr.526 Prot. date 21.04.2020, duke 

e llogaritur FL vetëm mbi bazën e ofertave të subjekteve të sipërcituar. 

Për sa më lart, anëtarët e grupit të punës së ngarkuar për të llogaritur FL kanë 

vepruar në mospërputhje me nenin 59 pika 2/b të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku 

parashikohet se: 

Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i 

referohet një ose më 

shumë alternativave të renditura si më poshtë: ... b) çmimet e kontratave të 

mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera kontraktore; 
Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të 

argumentojë dhe të dokumentojë përllogaritjen e vlerës së kontratës, bazuar 

në specifikimet teknike të objektit që prokurohet. 

Kriteri: 
Neni 59 pika 2/b të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti: Rritje artificiale te fondit limit 

Shkaku: 
Mos respektim i LPP dhe akteve nën ligjore në lidhje me përllogaritjen e 

fondit limit dhe përcaktimin e specifikimeve teknike. 
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Rëndësia: E lartë 

Rekomandim: 

Administratori i shoqërisë në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të 

planifikoj programe trajnimi në fushën e prokurimeve publike për rritjen e 

kapaciteteve të burimeve njerëzore që angazhohet në procedurat e prokurimit 

publik. 

Për veprimet dhe mosveprimet e grupit të punës për llogaritjen e fondit limit, ngarkohen me 

përgjegjësi znj. A. T dhe znj. S. U në cilësinë e anëtareve të grupit të punës për përcaktimin e fondit 

limit. 

Lidhur me kriteret e vendosura nga NJHDT në DST, rezulton se pas hedhjes në SEP AK ka bërë 

modifikime në dokumentet e tenderit nëpërmjet shtojcës së datës 02.04.2021. 

Në procedurën e prokurimit nëpërmjet sistemit elektronik më datë 22.02.2022 janë ftuar 5 OE; K...a, 

D...x, A... 3, G... K...n, 2...T. 

- Nëpërmjet shkresës Nr.281 Prot, datë 25.02.2021, operatori ekonomik “A...a D...n C...m” ShPK, ka 

paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumenteve të procedurës 

së mësipërme të prokurimit. 

- AK ka kthyer përgjigje lidhur me ankesën operatorit ekonomik ankimues “A...a D...n C...m” ShPK, 

me anë të shkresës me nr. 281/2 Prot., datë 01.03.2021 duke mos e pranuar atë. 

- Në datën 02.03.2021, operatori ekonomik ankimues “A...a D...n C...m” ShPK ka 

paraqitur ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë 

Autoritetit Kontraktor. 

- KPP në lidhje me ankesën e subjektit ankimues “A...a D...n C...m” ka dalë me Vendimin Nr. 136, 

date 26.03.2021, duke pranuar pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “A...a D...n 

C...m” sh.k., në lidhje me ndryshimin e kritereve të kualifikimit në DST. 

- Më datë 02.04.2021 AK ka bërë ndryshimet e kritereve nëpërmjet shtojcës së DST në përputhje me 

vendimin e Komisionit të Prokurimit Publik. 

Zhvillimi i procedurës 
Më datën 09.04.2021, Nj.P ka bërë hyrjen në sistemin elektronik për të realizuar fazën e verifikimit 

të ofertave të dorëzuara dhe hapjen e procedurës për vlerësimin e tyre, ku është bërë evidentimi i 

operatorëve ekonomik pjesëmarrës në procedurë. 

Në datën 14.04.2021., OE pjesëmarrës janë njoftuar me sistemin elektronik të prokurimeve mbi 

rezultatet e vlerësimit të KVO, si më poshtë: 

1. OE “2...T” me ofertë 5,951,300 lekë (pa tvsh), kualifikuar 

2. A...a D...n C...m me ofertë 5,774,850 lekë (pa tvsh), s’kualifikuar për mos plotësim të disa kritereve. 

3. OE “K...n”, s’kualifikuar pasi nuk kishin paraqitur ofertë ekonomike 

4. OE “I...c”, s’kualifikuar pasi nuk kishin paraqitur ofertë ekonomike 

Në procedurën e prokurimit kanë paraqitur ofertë 4 OE nga këta 3 OE janë s’kualifikuar dhe OE 

“2...T” është kualifikuar dhe shpallur fitues. 

Në raportin përmbledhës të KVO të datës 23.04.2021 s’kualifikimi i Firmës “K...n” dhe “Isometic” 

është bërë pasi këta OE nuk kanë paraqitur ofertë ekonomike, ndërsa OE “A...a D...n C...m” ka 

paraqitur ofertën ekonomike në shumën 5,774,850 lekë (pa TVSH). 

OE “A...a D...n C...m” është s’kualifikuar nga KVO, pasi nuk kishte paraqitur lejen e importit për 

Hipokloritin e Natriumit, të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe certifikata origjinale e mallit 

nuk ishte e përkthyer në gjuhën shqipe.  

Me shkresën nr.567 Prot. datë 23.04.2021 “Formulari i njoftimit të fituesit” AK ka njoftuar OE 

pjesëmarrës mbi kualifikimin e tyre. KVO ka shpallur fitues OE “2...T”.  

OE të s’kualifikuar nuk kanë paraqitur ankesë pranë AK. 
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Pas shpalljes fitues të OE “2. T”., Autoriteti Kontraktor Ujësjellës Kanalizime Shkodër ka lidhur 

Kontratën Nr.610 Prot., datë 05.05.2021, për vlerën 7,141,560 lekë (me TVSH)., me afat të 

realizimit 12 muaj nga data e nënshkrimit.  

Zbatimi i kontratës 
Për zbatimin e kontratës, Titullari i shoqërisë UK Shkodër me urdhrin e brendshëm nr. 610/1 Prot., 

datë 05.05.2021, ka ngritur komisionin për zbatimin e kontratës të përberë nga z. L. P, kryetar, R. 

N dhe Ç. U, anëtarë. 

-Komisioni i zbatimit të kontratës ka marrë në dorëzim “Hipoklorit Na”. Nga administrimi i 

dokumentacionit për zbatimin e kësaj kontrate, konstatohet se: Brenda periudhës së auditimit 

kontrata është realizuar në masën 59%., e pasqyruar në formë analitike ku jepen të dhëna për nr., 

datën e faturës tatimore e sasitë dhe vlerat e tyre, në tabelën nr.1 të aneksit 2.7.4. 
 

Procedura të audituara por pa probleme. 
 

-Blerje materiale elektrike-viti 2019. Fondi limit 2,008,925 lekë pa tvsh. Urdhër prokurimi nr. 

1398 Prot., datë 22.10.2019. Ofertat: F.T G.P SHPK me vlerë 1,889,190 lekë pa tvsh. H.T SHPK 

me vlerë 0 lekë. P.R I.S SHPK me vlerë 1,560,000 lekë pa tvsh. V.A SHPK me vlerë 1,573,050 

lekë pa tvsh. Fituese oferta më e ulët. Kontrata midis UKSH SHA dhe P.R I.S SHPK është me nr. 

1734 Prot., datë 12.12.2019, vlerë 1,872,000 lekë me tvsh dhe afat 15 ditë nga data e nënshkrimit. 

Nuk ka vonesa. 

-Blerje instalim elektro-pompa-viti 2019. Fondi limit 3,257,933 lekë pa tvsh. Urdhër prokurimi 

nr. 574 Prot., datë 15.05.2019. Ofertat: V.A SHPK me vlerë 2,322,100 lekë pa tvsh. N.T SHPK me 

vlerë 2,262,262 lekë pa tvsh. A. SHPK me vlerë 2,830,000 lekë pa tvsh. I. A E. K SHPK me vlerë 

3,090,000 lekë pa tvsh. S.A SHPK me vlerë 3,250,000 lekë pa tvsh. Fituese oferta më e ulët. 

Kontrata midis UKSH SHA dhe V. A SHPK është me nr. 931 Prot., datë 23.07.2019, vlerë 

2,786,520 lekë me tvsh dhe afat 30 ditë nga data e nënshkrimit. 

-Blerje materiale elektrike-viti 2020. Fondi limit 1,262,496 lekë pa tvsh. Urdhër prokurimi nr. 

1513 Prot., datë 28.10.2020. Ofertat: E...N L...I SHPK me vlerë 1,090,000 lekë pa tvsh. A.N CO 

SHPK me vlerë 1,153,620 lekë pa tvsh. V.A SHPK me vlerë 1,108,750 lekë pa tvsh. Fituese oferta 

më e ulët. Kontrata midis UKSH SHA dhe E.N L.I SHPK është me nr. 1844 Prot., datë 28.12.2020, 

vlerë 1,308,000 lekë me tvsh dhe afat 15 ditë nga data e nënshkrimit. 

-Blerje automjet vetshkarkues-viti 2020. Fondi limit 1,291,250 lekë pa tvsh. Urdhër prokurimi 

nr. 346 Prot., datë 04.03.2020. Ofertat: L.R B.S SHPK me vlerë 1,240,000 lekë pa tvsh. P.A SHPK 

me vlerë 1,264,000 lekë pa tvsh. Fituese oferta më e ulët. Kontrata midis UKSH SHA dhe L.R B.S 

SHPK është me nr. 934 Prot., datë 17.07.2020, vlerë 1,488,000 lekë me tvsh dhe afat 15 ditë nga 

data e nënshkrimit. 

-Blerje pompa dhe elektromotorr-viti 2020. Fondi limit 2,553,334 lekë pa tvsh. Urdhër prokurimi 

nr. 1271 Prot., datë 15.09.2020. Ofertat: V.A SHPK me vlerë 1,880,000 lekë pa tvsh. I.A E.K SHPK 

me vlerë 2,400,000 lekë pa tvsh. Fituese oferta më e ulët. Kontrata midis UKSH SHA dhe V.A 

SHPK është me nr. 1630 Prot., datë 18.11.2020, vlerë 2,256,000 lekë me tvsh dhe afat 30 ditë nga 

data e nënshkrimit. 
 

2.7.5. Procedura e prokurimit me objekt “Avolxhime dhe Riparime”, zhvilluar në vitin 2019. 
 

a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Avolxhime dhe Riparime” 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 208 

Dt. 26.07.2019 

3 Hartuesit e Dokumentave të 

Tenderit  
Urdhër Nr. 208 Dt. 26.07.2019 

Z. F. T 

Znj. S. B 

Z. E. P 

4 Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 209 Dt. 26.07.2019 

Z. L. P 

Znj. A. M 

Znj. B. A 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

“Kërkesë për Propozim” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

3,000,000 lekë. 
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

3,000,000 lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

0 lekë 
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8. Data e hapjes së tenderit 

Data 08.08.2019, ora 10:00 
9. Burimi Financimit  

Buxheti UKSH SHA 

10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender Numër 2 

b) S’kualifikuar “E.T” SHPK, 

c) Fitues “R.I E.K” SHPK 

11. Ankimime 

AK- s’ka 

APP- s’ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Shkresa s’ka 

13. Përgjigje Ankesës nga APP apo 

KPP s’ka  

b. Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/Mallrave 

14. Lidhja e Kontratës 

Nr. 1128 Prot., datë 09.09.2019 
15. Vlera e kontratës (me TVSH) 

3,6000,000 lekë 
16. Likuiduar deri: 

Komplet  
 

Mbi zhvillimin dhe realizimin e procedurës së prokurimit. 

-Procesverbalet e ndodhjes së difekteve në stacionin e pompimit të ujit në Trush apo të stacionit të 

pompimit në Dobrac lidhur me difektet e ndodhura nëpër transformatorët dhe elektromotorët 

përkatës, janë mbajtur në datat 08.01.2019, 14.01.2019 dhe 06.05.2019. Matjet nga specialistët e 

UKSH SHA për difektet e ndodhura janë bërë në datën 16.05.2019. Kërkesa për riparimin e 

difekteve është me datë 17.05.2019 dhe e nënshkruar nga inxhinieri i UKSH SHA. 

-Me shkresën nr. 968 Prot., datë 26.07.2019, Titullari i UKSH nxjerr urdhrin e prokurimit nr. 208 

ku urdhërohet të kryhet prokurimi i fondit prej 3,000,000 lekë pa TVSH me objekt “Avolxhime dhe 

riparime”. Kërkesa për nevojën e kryerjes së procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga E. P 

dhe V. P. Fondi limit është përllogaritur në datën 26.07.2019 nga Sektori i Planifikim Raportimit 

të UKSH dhe konkretisht nga V. P, S. U dhe B. B. Në procesverbalin e mbajtur nga Sektori i 

Planifikim Raportimit për përllogaritjen e fondit limit, në pikën 3 cilësohet se: “Përcaktimi i fondit 

limit u bë në bazë të ofertave të administruara nga subjektet tregtare, si më poshtë “R.I E.K” SHPK 

dhe “I.A E.K” SHPK. Bashkangjitur procesverbalit ndodhen ofertat e operatorit ekonomik “R.I 

E.K” SHPK dhe operatorit ekonomik “I.A E.K” SHPK. Pra tek procesverbali janë pasqyruar vetëm 

dy oferta dhe jo tre. Procesi i testimit të tregut në vetvete është një fazë negocimi me operatorët 

ekonomikë për marrjen e ofertave të favorshme. Komisioni i përllogaritjes së vlerës së kontratës 

me përbërje V. P, S. U dhe B. B duhej ti referoheshin të paktën tre ofertave të tregut dhe jo dy 

ofertave. 

Si rezultat, sa më sipër, fondi limit nuk është aspak i bazuar pasi ofertat janë dy. Në këto kushte, 

kur përllogaritja e vlerës së fondit limit është bazuar vetëm tek dy oferta, e bën procedurën e 

përllogaritjes së vlerës së fondit limit të pavlefshme pasi nuk është aspak e argumentuar dhe e 

dokumentuar duke mos garantuar konkurrencë dhe barazi në marrjen e ofertave. Për veprimet e 

mësipërme, mban përgjegjësi Komisioni i Përllogaritjes së vlerës së fondit limit i përbërë nga V. P, 

S. U dhe B. B pasi kanë vepruar në kundërshtim me: 

-Nenin 36 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, pika 4, ku cilësohet se: “Me përjashtim të rrethanave të parashikuara në pikën 2, 

shkronja “b”, pikën 3, shkronja “b”, dhe pikën 5, të nenit 33 të LPP-së, autoriteti kontraktor fton 

jo më pak se 3 (tre) kandidatë, duke garantuar konkurrencë dhe barazi ndërmjet tyre. Në çdo rast, 

autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë përzgjedhjen e kandidatëve që do të 

ftojë”. 

-Nenin 59 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, ku cilësohet se: “Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet 

të argumentojë dhe të dokumentojë përllogaritjen e vlerës së kontratës, bazuar në specifikimet 

teknike të objektit që prokurohet” 

-Me shkresën nr. 969 Prot., datë 26.07.2019, Titullari i UKSH nxjerr urdhrin nr. 209 për ngritjen e 

komisionit të vlerësimit të ofertave. 

-Procesverbali i hartimit të dokumentave të tenderit, është me datë 26.07.2019 dhe i nënshkruar nga 

njësia e prokurimit me përbërje F. T, S. B dhe E. P. 

-Formulari i njoftimit të kontratës është me nr. 970 Prot., datë 26.07.2019. Kohëzgjatja e kontratës 

është 10 ditë nga data e lidhjes. Buletini është me nr. 31 dhe datë 05.08.2019. 



100 
 

-Procesverbali i vlerësimit të ofertave, është mbajtur në datën 16.08.2019. Tek ky procesverbal 

cilësohet se ofertat e ardhura janë dy dhe konkretisht nga operatori ekonomik “E.T” SHPK me vlerë 

2,450,000 lekë pa TVSH dhe nga operatori ekonomik “R.I E.K” SHPK me vlerë 3,000,000 lekë pa 

TVSH. Nga verifikimi i KVO-së, është konstatuar se operatori ekonomik “E.T” SHPK ka mangësi 

në ofertën e tij dhe konkretisht nga dy inxhinier elektrik të kërkuar në DST, ky operator ka paraqitur 

vetëm një inxhinier elektrik. Nga verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar në SPE, u konstatua se 

mangësitë e cilësuara nga KVO janë të vërteta. Pas këtij vlerësimi, nuk ka pasur asnjë ankesë nga 

operatori ekonomik i s’kualifikuar. 

-Raporti përmbledhës është me nr. 1105 Prot., datë 02.09.2019. 

-Miratimi i klasifikimit përfundimtar të ofertave është me shkresën me nr. 1106 Prot., datë 

02.09.2019. 

-Formulari i njoftimit të fituesit është me shkresën me nr. 1107 Prot., datë 02.09.2019. 

-Buletini i APP është me nr. 36 dhe datë 09.09.2019. 

-Kontrata e lidhur midis UKSH SHA përfaqësuar nga Titullari M. M dhe operatorit ekonomik “R.I 

E.K” SHPK përfaqësuar nga E. L, është me nr. 1128 Prot., datë 09.09.2019, afat 10 ditë nga data e 

lidhjes dhe vlerë 3,600,000 lekë me TVSH. 

Mbi ekzekutimin e kontratës së lidhur. 

-Fatura është me nr. 43, datë 18.09.2019 dhe vlerë 3,600,000 lekë me TVSH. 

-Procesverbali i marrjes në dorëzim është me datë 18.09.2019 dhe është nënshkruar nga grupi i 

marrjes në dorëzim me përbërje E. P, C. U dhe L. B të ngritur sipas shkresës me nr. 1145 Prot., datë 

10.09.2019, urdhër nr. 237 të Titullarit të UKSH SHA. 
 

2.7.6. Procedura e prokurimit me objekt “Blerje Automjete”, zhvilluar në vitin 2020. 
 

a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje automjete” 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 295 Dt. 

02.12.2020 

3 Hartuesit e Dokumentave të Tenderit 

Urdhër Nr. 295 Dt. 02.12.2020 

Z. F. T 
Znj. V. S 

Z. E. P 

4 Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 296 Dt. 02.12.2020 

Z. Gj. K 
Z. L. P 

Z. A. C 
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“Kërkesë për Propozim” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  
7,738,750 lekë. 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
7,550,000 lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 
188,750 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

24.12.2020. 

9. Burimi Financimit  

Buxheti Shtetit. Fonde të akorduara nga AKMC 

për makineri paisje. 

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender Numër1 

b) Fitues “O.L” SHPK 

11. Ankimime 

AK-s’ka 

APP- s’ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK: s’ka 13. Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP s’ka  

b. Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/Mallrave 

14. Lidhja e Kontratës 

Nr. 345 Prot., datë 09.03.2021 

15. Vlera e kontratës (me TVSH) 

9,060,000 lekë 

16. Likuiduar: 

Komplet  
 

Mbi zhvillimin dhe realizimin e procedurës së prokurimit. 

-Procedura e prokurimit me objektin e mësipërm, është iniciuar për herë të parë në datën 06.08.2020 

sipas urdhër prokurimit nr. 166, është anulluar pasi operatori ekonomik i shpallur fitues “L.R B.S” 

SHPK është tërhequr nga lidhja e kontratës me një kërkesë drejtuar UKSH SHA sipas së cilës ka 

pasur pamundësi të furnizimit të mallrave për arsye të situatës nga Covid-19. Procedura e 

prokurimit me objektin e mësipërm është rihapur në datën 21.10.2020 sipas urdhër prokurimit nr. 

253 dhe është anulluar përsëri për arsye se operatori ekonomik ofertues “O.L” SHPK ka pasur 

mangësi në dokumentacionin e dorëzuar. 

-Për herë të tretë, procedura e prokurimit me objektin e mësipërm është rihedhur në datën 

02.12.2020 sipas urdhrit numër 295. 

-Komisioni i vlerësimit të ofertave është ngritur me urdhrin nr. 296, datë 02.12.2020. 

-Miratimi i dokumentave të tenderit, është bërë në datën 03.12.2020. 

-Procesverbali i vlerësimit të ofertave është mbajtur në datën 24.12.2020, dhe është identifikuar 

vetëm një ofertë e vlefshme e operatorit ekonomik “O.L” SHPK me vlerë 7,550,000 lekë me TVSH. 

-Raporti përmbledhës është mbajtur në datën 12.01.2021 dhe është me nr. 28 Prot. 
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-Miratimi i klasifikimit përfundimtar është me nr. 29 Prot., datë 12.01.2020 dhe cilësohet se i vetmi 

ofertues në procedurë i cili është shpallur fitues është operatori ekonomik “O.L” SHPK, me ofertën 

me vlerë 7,550,000 lekë pa TVSH. 

-Formulari i njoftimit të fituesit, është me nr. 30 Prot., datë 12.01.2021. Buletini është me nr. 8 dhe 

datë 18.01.2021. 

-Kontrata midis UKSH SHA përfaqësuar nga administratori M. M dhe operatorit ekonomik “O.L” 

SHPK përfaqësuar nga S. Gj, është me nr. 345 Prot., datë 09.03.2021, afat ekzekutimi 15 ditë nga 

data e nënshkrimit ose deri në datën 23.03.2021 dhe vlerë 7,550,000 lekë pa TVSH ose 9,060,000 

lekë me TVSH. 

-Urdhri për ngritjen e grupit të punës për monitorimin e kontratës është me nr. 717 Prot., datë 

21.05.2021, dhe me përbërje Gj. K, A. C dhe B. Ll. 

-Në datën 24.03.2021, është nënshkruar midis UKSH SHA dhe operatorit ekonomik “O.L” SHPK, 

amendamenti me nr. 416 Prot., i cili zgjat afatin e ekzekutimit të kontratës bazë deri në datën 

24.04.2021. Tek argumentimi i shtyrjes/zgjatjes së afatit të ekzekutimit të kontratës sipas nenit 4 të 

saj, është cilësuar: “Bazuar në nenin 22 kjo kontratë zgjatet për arsye se fondi i cili është akorduar 

nga Buxheti i Shtetit, si rezultat i performancës së mirë të UKSH, nuk është depozituar akoma në 

llogarinë përkatëse pranë degës së thesarit Shkodër dhe në harmoni edhe me nenin 6 të kontratës 

bazë bien dakord që dorëzimin e automjeteve objekt të kësaj kontrate të mos e bëjnë deri në 

momentin e depozitimit të fondit në degën e thesarit Shkodër”. 

-Në datën 23.04.2021, është nënshkruar midis UKSH SHA dhe operatorit ekonomik “O.L” SHPK, 

amendamenti me nr. 574 Prot., i cili zgjat afatin e ekzekutimit të kontratës bazë deri në datën 

31.05.2021. Tek argumentimi i shtyrjes/zgjatjes së afatit të ekzekutimit të kontratës, është cilësuar: 

“Bazuar në nenin 22 kjo kontratë është zgjatur për arsye se fondi i cili është akorduar nga buxheti i 

shtetit si rezultat i performancës së mirë të UKSH, nuk është depozituar akoma në llogarinë 

përkatëse pranë degës së thesarit Shkodër dhe palët me marrëveshje kanë shtyrë afatin e furnizimit 

duke pritur që të celen fondet”. 

-Procesverbali i marrjes në dorëzim të automjeteve të prokuruara është pa numër protokolli dhe me 

datë 22.05.2021 tek i cili cilësohet në mënyrë të përmbledhur se: “Automjetet e mësipërme janë në 

përputhje të plotë me kontratën, ofertën e paraqitur nga kontraktuesi...................sipas faturave 

tatimore nr. 737, datë 22.05.2021 dhe nr. 738, datë 22.05.2021”. 

-Fatura me nr. 737, datë 22.05.2021, është lëshuar nga operatori ekonomik “O.L” SHPK për 

automjetin Iveco me targë A...I. Vlera e faturuar është 3,330,000 lekë me TVSH. Fletë-hyrja është 

me nr. 19 dhe datë 22.05.2021. 

-Fatura me nr. 738, datë 22.05.2021, është lëshuar nga operatori ekonomik “O.L” SHPK për 

automjetin Ford Transit me targë A...I. Vlera e faturuar është 5,730,000 lekë me TVSH. Fletë-hyrja 

është me nr. 19/1 dhe datë 22.05.2021. 

-Sa më sipër, faturat dhe fletë-hyrjet janë lëshuar ditë të shtunë që administrata e UKSH SHA është 

pushim. Marrja në dorëzim e mallrave rezulton të jetë bërë në kundërshtim me nenin 12 të kontratës 

bazë “Kushtet e dorëzimit”, pika 12.4, ku cilësohet se: “Dorëzimi i mallrave duhet të bëhet gjatë 

orarit të punës me përjashtim kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës”.  

Si rezultat, veprimet e kryera nga magazinieri H. K duke bërë hyrje mallrat ditë të shtunë, janë në 

kundërshtim me kushtet e kontratës.  

-Urdhër xhirimet, janë: 

1. Urdhër xhirimi nr. 3, datë 24.01.2022 dhe vlerë 3,330,000 lekë me TVSH. 

2. Urdhër xhirimi nr. 4, datë 24.01.2022 dhe vlerë 3,000,000 lekë me TVSH. 

3. Urdhër xhirimi nr. 5, datë 24.01.2022 dhe vlerë 2,730,000 lekë me TVSH. 

-Sa më sipër, shtesa ose amendamenti me nr. 416 Prot., datë 24.03.2021, është i pavlefshëm pasi i 

referohet pikës 7 të kontratës bazë e cila në fakt ka humbur fuqinë e saj ligjore në datën 23.03.2021, 

datë në të cilën ka përfunduar dhe kontrata bazë. Si rrjedhojë, kjo shtesë kontrate nuk duhej 

nënshkruar nga Titullari i UKSH SHA. Gjithsesi, shtesa e kontratës për shtyrjen e afatit të 
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ekzekutimit të kontratës bazë edhe nëse do ishte e vlefshme pra do ishte nënshkruar përpara 

përfundimit të kontratës bazë, ajo përsëri do ishte e pavlefshme pasi është nënshkruar në 

kundërshtim me nenin nenin 5(6), “Kushtet e pagesës” së kontratës bazë, kapitulli “Kushtet e 

vecanta”, pika 5.1 ku cilësohet se: “Pagesa do të kryhet në momentin e celjes së fondeve në degën 

e thesarit Shkodër të akorduara nga AKUM, pasi të plotësohen kushtet e nenit 4 të sipërcituar”. Tek 

neni 4 i kontratës bazë “Kushtet e dorëzimit”, kapitulli “Kushtet e vecanta”, pika 4.2, cilësohet se: 

“Dorëzimi do të bëhet nga kontraktuesi pranë UKSH SHA sëbashku me dokumentacionin e mjetit, 

duke u shoqëruar edhe me faturën tatimore të shitjes”. Në pikën 4,4 të të njëjtit nen, cilësohet: 

“Automjetet do të konsiderohen të dorëzuara në momentin e dorëzimit sipas kushteve të pikës 4.1 

të kësaj kontrate dhe mbajtjes së procesverbalit të marrjes në dorëzim nga komisioni i marrjes në 

dorëzim për AK dhe përfaqësuesi i kontraktuesit”. Gjithashtu, nëse i referohemi nenit 23 të 

kontratës bazë dhe DST lidhur me “Vonesat në zbatim dhe zgjatje e afatit”, pikës 23.4 ku cilësohet 

se “Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore” dhe pikës 23.4 ku në 

mënyrë të përmbledhur cilësohet se “Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në 

rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë”, konstatohet se UKSH SHA nuk ka 

qenë në kushtet e një force madhore por njëkohësisht, objekti i kontratës nuk ka lidhje të ngushtë 

me interesin publik duke mos justifikuar në këtë mënyrë shtyrjen e afatit të ekzekutimit të një 

kontrate mallrash. Si rezultat, titullari i UKSH SHA, ka nënshkruar një amendament, jashtë afateve 

të lejuara ligjore dhe referuar një neni të një kontrate të shfuqizuar por mbi të gjitha, ka ndërhyrë 

duke ndryshuar kushtet e vecanta të një kontrate tek e cila është e cilësuar qartësisht se operatori 

ekonomik do bëjë dorëzimin e mallit brenda afateve të përcaktuara në kontratën bazë dhe do të 

likuidohet pasi të jetë akorduar fondi nga AKUM për UKSH SHA në degën e thesarit Shkodër. Me 

të njëjtin arsyetim, kontrata bazë mund të shtyhej deri në datën 24.12.2021, datë në të cilën është 

akorduar fondi sipas shkresës me nr. 2681 Prot., datë 24.12.2021 të AKUM. Pra arsyetimi i shtyrjes 

së afatit të ekzekutimit të kontratës me pretendimin se nuk është akorduar akoma fondi nga AKUM, 

nuk është i vlefshëm e si i tillë edhe kontrata shtesë/amendamenti është i pavlefshëm. 

Në vazhdim, fakti që fatura e lëshuar nga operatori ekonomik është me datë 22.05.2021, fakti që 

edhe fletë-hyrjet e mallit janë me datë 22.05.2021, fakti që procesverbali i mbajtur nga komisioni i 

marrjes në dorëzim është me datë 22.05.2021 dhe të gjitha këto në referencë të pikës 4.1 dhe të 

pikës 4.4 të nenit 4 të kontratës bazë, cojnë në konkluzionin se mallrat (automjetet) janë dorëzuar 

në UKSH SHA jashtë afateve ligjore pasi edhe sikur të qëndronte argumentimi i shtyrjes së afatit 

të kontratës bazë me dy amendamente, të paktën operatori ekonomik për të vërtetuar se mallrat kanë 

qenë gati për dorëzim brenda datës 23.03.2021 datë që përfundon kontrata bazë, duhej të kishte 

lëshuar faturat brenda asaj date pra në datën 23.03.2021 ose edhe përpara por kursesi në datën 

22.05.2021. Lëshimi i faturave me këtë datë, vërteton qartësisht se mallrat kanë ardhur me vonesë. 

Në këtë rast, UKSH SHA, duhej ti referohej neneve të kontratës bazë cilësuar më lart për mos 

shtyrjen e afatit me justifikime të pa qëna dhe në kundërshtim me kushtet e vecanta të kontratës 

bazë dhe të penalizonte operatorin ekonomik me arsyen se malli ka ardhur me 61 ditë vonesë. Për 

veprimet apo mosveprimet e mësipërme duke sjellë pasoja negative për buxhetin e UKSH SHA, 

mban përgjegjësi titullari i UKSH SHA M. M dhe drejtori tregtar i UKSH SHA G. M pasi kanë 

favorizuar operatorin ekonomik “O.L” SHPK duke ndryshuar kushtet e vecanta të kontratës bazë 

dhe të pasqyruara në një kontratë shtesë të lidhur jashtë afateve ligjore dhe në mungesë të ndonjë 

force madhore apo për interes të publikut dhe në vazhdim duke mosmbajtur penalitetin për vonesa 

në dorëzimin e mallit jashtë afateve të përcaktuara në kontratë. G. M në pozicionin e Drejtorit 

Tregtar të UKSH SHA, nuk ka vepruar konform detyrave dhe përgjegjësive që i ngarkohen sipas 

nenit 20,“Kriteret e përzgjedhjes dhe kompetencat e drejtorit tregtar” të Kreut II, të VKM nr. 63, 

datë 27.01.2016 “Për riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të 

pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”, ku në mënyrë të përmbledhur, 

cilësohet se: “Drejtori tregtar ka këto kompetenca: a) Siguron mbarëvajtjen dhe zbatimin e 

procedurave ligjore për të gjithë veprimtarinë ekonomike-financiare të shoqërisë. b) Siguron 
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zbatimin e praktikave të procedurave ligjore dhe nënligjore të cilat mbrojnë asetet e shoqërisë dhe 

administron burimet financiare të saj. c) Harton planbuxhetin për vitin pasardhës dhe planet 

financiare strategjike për shoqërinë, të cilat i paraqet për miratim pranë administratorit ekzekutiv. 

ç) Është përgjegjës dhe nënshkruan pasqyrat financiare vjetore individuale dhe të konsoliduara, si 

dhe raportin e administrimit, dokumente të cilat ia paraqet për miratim paraprak administratorit 

ekzekutiv. Administratori ekzekutiv i paraqet Këshillit të Administrimit për miratim të gjitha 

pasqyrat financiare vjetore, raportin e administrimit, si dhe propozimet për caktimin e fitimit. d) 

Kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë. dh) 

Ushtron kontrolle periodike mbi veprimtarinë ekonomike-financiare të ndjekur nga specialistët 

përkatës. e) Garanton ruajtjen e standardeve të kontrollit të brendshëm financiar dhe zbatimin e 

standardeve të kontrollit financiar të specifikuara nga Ministria e Financave. ë) Siguron zbatimin e 

politikave tregtare të shoqërisë. f) Siguron zbatimin e sistemit financiar dhe të faturim/arkëtimit të 

shoqërisë. g) Çdo detyrë të caktuar në kontratën e punës me drejtorin e Përgjithshëm”. Referuar 

nenit 23 të kontratës bazë me nr. 345 Prot., datë 09.03.2021, “Likuidimi dëmeve për dorëzimin e 

vonuar”, pika 23.1, gërma a), ku cilësohet se: “Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 

muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatur nga cmimi total 

i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25 % të vlerës së kontratës”, UKSH SHA, 

Drejtoria Tregtare, duhej të kërkonte dëmshpërblimin në masën 25 % të vlerës së kontratës nga 

operatori ekonomik “O.L” SHPK ose në vlerën 2,265,000 lekë për dorëzimin e automjeteve jashtë 

afateve ligjore. 

-Lidhur me akordimin e fondit nga AKUM në llogari të UKSH SHA për performancën e vitit 2019. 

-Likuidimi i operatorit ekonomik “O.L” SHPK, është bërë afro 10 muaj pas përfundimit të kontratës 

bazë ose afro 8 muaj nga data e lëshimit të faturës nga operatori ekonomik. Ky likuidim me vonesë 

ka qenë i parashikuar në kontratën bazë dhe pikërisht në nenin 5, pikën 5.1 të saj. Pra UKSH SHA, 

ka iniciuar një procedurë prokurimi përpara se të detajoheshin fondet në thesar pra pa pasur fondet 

në dispozicion. UKSH SHA ka riskuar duke kryer një procedurë prokurimi fondet e së cilës nëse 

nuk do ishin miratuar nga AKUM, do të kishin sjellë pasoja negative për institucionin si rezultat i 

mos likuidimit në kohë të OE. Gjithsesi, fondet janë miratuar për UKSH SHA nga AKUM me 

shkresën nr. 2681 Prot., datë 24.12.2021. Tek detajimi i fondit, sipas shkresës me nr. 1241 Prot., 

datë 24.06.2019 të AKUM, nënshkruar nga Drejtori Përgjithshëm A. B, cilësohet se ky fond, do të 

përdoret sipas pikës 8-b të Udhëzimit nr. 2, datë 02.04.2019 për “Miratimin e metodologjisë për 

kriteret dhe procedurat për shpërndarjen dhe përdorimin e subvecioneve shtetërore për ofruesit e 

shërbimeve në sektorin e ujësjellës kanalizimeve”. Tek pika 8, Subvencioni , nënpika 8.6 (vi) e këtij 

udhëzimi cilësohet “Për blerjen e makinerive, pajisjeve që ndihmojnë SHA UK në realizimin e 

objektivave, sipas biznes planit të miratuar”. 

-Këshilli i administrimit të UKSH SHA me përbërje A. D Kryetar, A. P Zv/Kryetar dhe M. M 

Anëtar, ka marrë vendimin nr. 5, datë 05.06.2020 sipas shkresës me nr. 10 Prot., datë 05.06.2020, 

me anë të të cilit(vendimit), kanë vendosur: “Miratimin e shtesës së investimeve me fondet e 

performancës për vitin 2019, të akorduara nga AKUM, për shoqërinë e UKSH SHA. Fondi i 

performancës prej 9,435,000 lekë do të përdoret për blerjen e automjeteve që do të ndihmojnë 

shoqërinë në realizimin e objektivave, sipas plan biznesit të miratuar”. Sa më sipër, konstatohet se 

nuk ka asnjë shkresë dërguar pronarit të UKSH SHA dhe në të njëjtën kohë, asnjë miratim nga 

pronari i UKSH SHA (Bashkia Shkodër) në zbatim të VKM nr. 63, datë 27.01.2016 “Për 

riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, 

largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”. Administratori i UKSH SHA, në pozicionin e antarit 

(propozuesit), ka bërë njëkohësisht rolin e miratuesit dhe duke marrë vendimin për kryerjen e 

shpenzimit, ka bërë edhe marrjen e vendimit të propozuar nga vet ai, të miratuar dhe zbatuar 

njëkohësisht nga vet ai, në kundërshtim edhe me përcaktimet e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, neni 22, gërma (b), ku në mënyrë të përgjithëshme 

cilësohet se “Titullarët e Njësive publike duhet të bëjnë ndarjen e detyrave në atë formë, në mënyrë 
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që i njëjti punonjës të mos jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, 

kontabilitetin dhe kontrollin, sipas udhëzimit të Ministrit të Financave”. 

Titullari i UKSH SHA, ka vepruar si të ishte ai Pronari ligjor i UKSH SHA ose sikur UKSH SHA 

të ishte pasuria e tij, në kundërshtim edhe me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe 

shoqëritë tregtare”, nenin 16, “Abuzimi me detyrën dhe formën e shoqërisë”, pika (1) “Ortakët, 

aksionarët e shoqërisë tregtare, administratorët dhe anëtarët e këshillit të administrimit, që kryejnë 

një apo më shumë nga veprimet ose mosveprimet vijuese, përgjigjen personalisht e në mënyrë 

solidare për detyrimet e shoqërisë, me të gjithë pasurinë e tyre nëse: a) abuzojnë me formën e 

shoqërisë tregtare për arritjen e qëllimeve të paligjshme; b) trajtojnë pasuritë e shoqërisë tregtare si 

të ishin pasuritë e tyre;”. 

-Vlera e akorduar nga AKUM për UKSH SHA, ka qenë e destinuar të shpenzohej vetëm për zërin 

“Makineri Paisje” sipas udhëzimit nr. 2, datë 02.04.2019. Me vendimin e Këshillit të Administrimit, 

pa miratimin e pronarit Bashkia Shkodër në kundërshtim me VKM nr. 63, datë27.01.2016 “Për 

riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, 

largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”, nenin 13,“Kompetencat e Këshillit të Administrimit”, 

UKSH SHA, ka devijuar destinacionin e fondit duke e shpenzuar fondin e akorduar nga AKUM jo 

për blerjen e makinerive apo pajisjeve por për blerjen e dy automjeteve transporti. Automjetet e 

blera janë një fugon pasagjerësh dhe një mjet transporti mallrash që s’kanë asnjë lidhje të paktën 

me mjete që mund të përdoreshin për punime si pastrime pusetash apo autobote që mund të 

klasifikoheshin të paktën tek zëri makineri pajisje. Sipas udhëzimit nr. 2, datë 02.04.2019, 

subvencioni i akorduar nga AKUM, duhej të përdorej në përpthuje me zërin buxhetor “Reforma e 

ujit, me llogari ekonomike (231), me kod produkti 18BQ607, si dhe të gjitha shtesave të tjera të 

bëra me VKM, konform gërmës (b) të pikës nr. 1 të udhëzimit. Subvencioni i përfituar nga AKUM 

sipas përcaktimeve të mësipërme të kësaj metodologjie, zëri “Reforma e ujit, me llogari ekonomike 

(231), me kod produkti 18BQ607”, do të përdoret: a) Për të mbështetur dhe nxitur përmirësimin e 

performancës së UK SHA që operojnë në sektorin e ujësjellës kanalizimeve; b) Për të mbështetur 

UK SHA, të cilat e kanë të pA...Undur operimin optimal, pavarësisht përmbushjes së kritereve të 

performancës, referuar gërmës (a) dhe gërmës (b) të pikës nr. 4 të udhëzimit nr. 2, datë 02.04.2019 

të MIE. Fondi që do të përdoret sipas pikës nr. 4 të cilësuar më lart, do të shkojë për investime që 

do të ndikojnë në përmbushjen e objektivave të shoqërive, bazuar në analizën që AKUM bën mbi 

indikatorët, që ndikojnë në mosrealizimin e këtyre objektivave. Referuar VKM nr. 63, datë 

27.01.2016 “Për riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, 

grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”, lidhur me objektivin kryesor të UK 

SHA, tek neni 2, Objekti, është e përcaktuar qartë se: 

1. Objekti i shoqërisë brenda territorit të bashkisë së krijuar sipas ligjit nr. 115/2014, “Për ndarjen 

administrative-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, është: 

a) Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij; 

b) Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm; 

c)Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve; 

ç) Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura; 

d) Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre. 

2. Shoqëria duhet të realizojë çdolloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt 

me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. 

3. Shoqëria ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me lejet, autorizimet, licencat sipas 

legjislacionit në fuqi. 

-Sa më sipër, shpenzimi i kryer nga UKSH SHA për blerje automjetesh në vlerën e 9,060,000 lekë 

vlerë e cila është më e vogël se vlera e akorduar nga AKUM për llogari të UKSH SHA (e cila është 

9,435,000 lekë), për tu shpenzuar për një destinacion të përcaktuar dhe vetëm për të ndihmuar 

UKSH SHA të përmbushi objektivat e saj sipas përcaktimeve të VKM nr. 63,datë 27.01.2016 “Për 

riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, 
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largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura” dhe përcaktimeve të Udhëzimit nr. 2, datë 02.04.2019 

të MIE për “Miratimin e metodologjisë për kriteret dhe procedurat për shpërndarjen dhe përdorimin 

e subvecioneve shtetërore për ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës kanalizimeve”, është 

shpenzim i cili është bërë në kundërshtim me ligjet dhe rregullat në fuqi por njëkohësisht në 

kundërshtim me parimet e ekonomicitetit, eficensës dhe efektivitetit të fondeve publike. Vlera e 

shpenzuar prej 9,060,000 lekë, konsiderohet shpenzim me efekte financiare negative për UKSH 

SHA dhe për këto veprime, ngarkohet me përgjegjësi Titullari i UKSH SHA, M. M dhe Drejtori 

Tregtar G. M. 
 

Titulli i gjetjes: Nënshkrimi i amendamenteve jashtë afateve ligjore dhe me kushte të 

veçanta në kundërshtim me ato të përcaktuara në kontratën bazë. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Blerje Automjete” 

zhvilluar në UKSH SHA për vitin 2020 me fond limit në vlerën e 

7,738,750 lekë pa TVSH u konstatuan parregullsi përsa i përket afateve 

të ekzekutimit të kontratës me nr. 345 Prot., datë 09.03.2021, vlerë 

9,060,000 lekë me TVSH, të nënshkruar midis UKSH SHA dhe 

operatorit të shpallur fitues “O.L” SHPK. Afati i ekzekutimit të 

kontratës/dorëzimit të mallrave, është 15 ditë nga data e nënshkrimit ose 

me datë përfundimi deri në datën 23.03.2021. Në datën 24.03.2021, 

është nënshkruar midis UKSH SHA dhe operatorit ekonomik “O.L” 

SHPK, amendamenti me nr. 416 Prot., i cili zgjat afatin e ekzekutimit 

të kontratës bazë deri në datën 24.04.2021. Në vazhdim, në datën 

23.04.2021, është nënshkruar midis UKSH SHA dhe operatorit 

ekonomik “O.L” SHPK, amendamenti i dytë me nr. 574 Prot., i cili zgjat 

afatin e ekzekutimit të kontratës bazë deri në datën 31.05.2021. Tek 

argumentimi i amendamenteve për zgjatjen e afatit të ekzekutimit të 

kontratës, është cilësuar: “Bazuar në nenin 22 kjo kontratë është zgjatur 

për arsye se fondi i cili është akorduar nga buxheti i shtetit si rezultat i 

performancës së mirë të UKSH, nuk është depozituar akoma në 

llogarinë përkatëse pranë degës së thesarit Shkodër dhe palët me 

marrëveshje kanë shtyrë afatin e furnizimit duke pritur që të celen 

fondet”. Fatura me nr. 737, datë 22.05.2021, është lëshuar nga operatori 

ekonomik “O.L” SHPK për automjetin Iveco me targë A...I. Vlera e 

faturuar është 3,330,000 lekë me TVSH. Fletë-hyrja është me nr. 19 dhe 

datë 22.05.2021. Fatura me nr. 738, datë 22.05.2021, është lëshuar nga 

operatori ekonomik “O.L” SHPK për automjetin Ford Transit me targë 

A...I. Vlera e faturuar është 5,730,000 lekë me TVSH. Fletë-hyrja është 

me nr. 19/1 dhe datë 22.05.2021. Si rezultat, shtesa ose amendamenti i 

parë, ai me nr. 416 Prot., datë 24.03.2021, është i pavlefshëm pasi i 

referohet pikës 7 të kontratës bazë e cila në fakt ka humbur fuqinë e saj 

ligjore në datën 23.03.2021, datë në të cilën ka përfunduar dhe kontrata 

bazë. Për rrjedhojë, kjo shtesë kontrate nuk duhej nënshkruar nga 

Titullari i UKSH SHA. Gjithsesi, shtesa e kontratës për shtyrjen e afatit 

të ekzekutimit të kontratës bazë edhe nëse do ishte e vlefshme pra do 

ishte nënshkruar përpara përfundimit të kontratës bazë, ajo përsëri do 

ishte e pavlefshme pasi është nënshkruar në kundërshtim me nenin 5(6), 

“Kushtet e pagesës” së kontratës bazë, kapitulli “Kushtet e vecanta”, 

pika 5.1 ku cilësohet se: “Pagesa do të kryhet në momentin e celjes së 

fondeve në degën e thesarit Shkodër të akorduara nga AKUM, pasi të 

plotësohen kushtet e nenit 4 të sipërcituar”. Tek neni 4 i kontratës bazë 

“Kushtet e dorëzimit”, kapitulli “Kushtet e vecanta”, pika 4.2, cilësohet 
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se: “Dorëzimi do të bëhet nga kontraktuesi pranë UKSH SHA së bashku 

me dokumentacionin e mjetit, duke u shoqëruar edhe me faturën 

tatimore të shitjes”. Në pikën 4,4 të të njëjtit nen, cilësohet: “Automjetet 

do të konsiderohen të dorëzuara në momentin e dorëzimit sipas kushteve 

të pikës 4.1 të kësaj kontrate dhe mbajtjes së procesverbalit të marrjes 

në dorëzim nga komisioni i marrjes në dorëzim për AK dhe përfaqësuesi 

i kontraktuesit”. Gjithashtu, nëse i referohemi nenit 23 të kontratës bazë 

dhe DST lidhur me “Vonesat në zbatim dhe zgjatje e afatit”, pikës 23.4 

ku cilësohet se “Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin 

e Forcës Madhore” dhe pikës 23.4 ku në mënyrë të përmbledhur 

cilësohet se “Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe 

në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë”, 

konstatohet se UKSH SHA nuk ka qenë në kushtet e një force madhore 

por njëkohësisht, objekti i kontratës nuk ka lidhje të ngushtë me 

interesin publik duke mos justifikuar në këtë mënyrë shtyrjen e afatit të 

ekzekutimit të një kontrate mallrash. Si rezultat, titullari i UKSH SHA, 

ka nënshkruar një amendament, jashtë afateve të lejuara ligjore dhe 

referuar një neni të një kontrate të shfuqizuar por mbi të gjitha, ka 

ndërhyrë duke ndryshuar kushtet e vecanta të një kontrate tek e cila 

është e cilësuar qartësisht se operatori ekonomik do bëjë dorëzimin e 

mallit brenda afateve të përcaktuara në kontratën bazë dhe do të 

likuidohet pasi të jetë akorduar fondi nga AKUM për UKSH SHA në 

degën e thesarit Shkodër. Me të njëjtin arsyetim, kontrata bazë mund të 

shtyhej deri në datën 24.12.2021, datë në të cilën është akorduar fondi 

sipas shkresës me nr. 2681 Prot., datë 24.12.2021 të AKUM. Pra 

arsyetimi i shtyrjes së afatit të ekzekutimit të kontratës me pretendimin 

se nuk është akorduar akoma fondi nga AKUM, nuk është i vlefshëm e 

si i tillë edhe kontratat shtesë/amendamentet janë të pavlefshme. Në 

vazhdim, fakti që fatura e lëshuar nga operatori ekonomik është me datë 

22.05.2021, që fletë-hyrjet e mallit janë me datë 22.05.2021, që 

procesverbali i mbajtur nga komisioni i marrjes në dorëzim është me 

datë 22.05.2021 e të gjitha këto në referencë të pikës 4.1 dhe të pikës 

4.4 të nenit 4 të kontratës bazë, cojnë në konkluzionin se mallrat 

(automjetet) janë dorëzuar në UKSH SHA jashtë afateve ligjore pasi 

edhe sikur të qëndronte argumentimi i shtyrjes së afatit të kontratës bazë 

me dy amendamente, të paktën operatori ekonomik për të vërtetuar se 

mallrat kanë qenë gati për dorëzim brenda datës 23.03.2021 datë që 

përfundon kontrata bazë, duhej të kishte lëshuar faturat brenda asaj date 

pra në datën 23.03.2021 ose edhe përpara por kursesi në datën 

22.05.2021. Lëshimi i faturave me këtë datë, vërteton qartësisht se 

mallrat kanë ardhur me vonesë. 

Kriteri: Neni 5(6), “Kushtet e pagesës” së kontratës bazë, kapitulli “Kushtet e 

vecanta”, pika 5.1 ku cilësohet se: “Pagesa do të kryhet në momentin e 

celjes së fondeve në degën e thesarit Shkodër të akorduara nga AKUM, 

pasi të plotësohen kushtet e nenit 4 të sipërcituar” 

Neni 23 i kontratës bazë “Vonesat në zbatim dhe zgjatje e afatit”, pika 

23.4 ku cilësohet se “Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në 

rastin e Forcës Madhore” dhe pika 23.5 ku në mënyrë të përmbledhur 

cilësohet se “Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe 

në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë”. 
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Ndikimi/efekti: Mos dorëzimi në kohë i mallrave të prokuruar dhe brenda afateve të 

përcaktuara, mund të bëhet shkas për mos arritjen e objektivave të 

institucionit. 

Shkaku: Mos respektimi i ligjeve dhe rregullave të përcaktuara në DST dhe në 

kontratën e nënshkruar. 

Rëndësia: E mesme. 

 

Rekomandim: 

SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Drejtoria Tregtare, Drejtoria 

Juridike, të marrin masat që në të ardhmen, gjatë hartimit të 

amendamenteve të kontratave, të respektohen kushtet e veçanta të 

kontratës bazë, duke mos i ndryshuar ato me qëllim shmangien e 

krijimit të situatave favorizuese për operatorët ekonomikë nënshkrues 

të këtyre kontratave. 

Për veprimet apo mosveprimet e mësipërme duke favorizuar operatorët ekonomikë nënshkrues të 

kontratave, mban përgjegjësi titullari i UKSH SHA M. M, drejtori tregtar G. M dhe drejtori juridik 

F. T pasi kanë favorizuar operatorin ekonomik “O.L” SHPK duke ndryshuar kushtet e vecanta të 

kontratës bazë për lëvrimin e mallrave të prokuruar dhe të pasqyruara në një kontratë shtesë të 

lidhur jashtë afateve ligjore, në mungesë të ndonjë force madhore apo për interes të publikut dhe në 

vazhdim duke mosmbajtur penalitetin për vonesa në dorëzimin e mallit jashtë afateve të përcaktuara 

në kontratë. 
 

 

Titulli i gjetjes: 

Devijimi i fondeve të akorduara nga AKUM për UKSH SHA, duke i 

investuar ato për destinacion tjetër të ndryshëm nga ai i përcaktuar nga 

akorduesi i tyre. 

 

 

 

Situata: 

Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Blerje Automjete” 

zhvilluar në UKSH SHA për vitin 2020 me fond limit në vlerën e 

7,738,750 lekë pa TVSH u konstatua se UKSH SHA, ka përdorur për 

blerjen e automjeteve, fondin e akorduar nga AKUM, fond i cili duhej 

të investohej nga institucioni për makineri pajisje në funksion të arritjes 

së objektivave të Ujësjellësit atë të prodhimit dhe shpërndarjes së ujit 

për banorët ose për largimin e ujrave të ndotur. Kontrata me nr. 345 

Prot., datë 09.03.2021, vlerë 9,060,000 lekë me TVSH, është 

nënshkruar midis UKSH SHA dhe operatorit të shpallur fitues “O.L” 

SHPK. Afati i ekzekutimit të kontratës/dorëzimit të mallrave, është 15 

ditë nga data e nënshkrimit ose me datë përfundimi deri në datën 

23.03.2021. Likuidimi i operatorit ekonomik “O.L” SHPK, është bërë 

afro 10 muaj pas përfundimit të kontratës bazë ose afro 8 muaj nga data 

e lëshimit të faturës nga operatori ekonomik. Ky likuidim me vonesë ka 

qenë i parashikuar në kontratën bazë dhe pikërisht në nenin 5, pikën 5.1 

të saj. Pra UKSH SHA, ka iniciuar një procedurë prokurimi përpara se 

të detajoheshin fondet në thesar pra pa pasur fondet në dispozicion. 

Gjithsesi, fondet janë miratuar nga AKUM për UKSH SHA me 

shkresën nr. 2681 Prot., datë 24.12.2021. Tek detajimi i fondit, sipas 

shkresës me nr. 1241 Prot., datë 24.06.2019 të AKUM, nënshkruar nga 

Drejtori Përgjithshëm A. B, cilësohet se ky fond, do të përdoret sipas 

pikës 8-b të Udhëzimit nr. 2, datë 02.04.2019 për “Miratimin e 

metodologjisë për kriteret dhe procedurat për shpërndarjen dhe 

përdorimin e subvecioneve shtetërore për ofruesit e shërbimeve në 

sektorin e ujësjellës kanalizimeve”. Tek pika 8, Subvencioni , nënpika 

8.6 (vi) e këtij udhëzimi cilësohet “Për blerjen e makinerive, pajisjeve 
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që ndihmojnë SHA UK në realizimin e objektivave, sipas biznes planit 

të miratuar”. 

-Këshilli i administrimit të UKSH SHA, ka marrë vendimin nr. 5, datë 

05.06.2020 sipas shkresës me nr. 10 Prot., datë 05.06.2020, me anë të 

të cilit (vendimit), kanë vendosur: “Miratimin e shtesës së investimeve 

me fondet e performancës për vitin 2019, të akorduara nga AKUM, për 

shoqërinë e UKSH SHA. Fondi i performancës prej 9,435,000 lekë do 

të përdoret për blerjen e automjeteve që do të ndihmojnë shoqërinë në 

realizimin e objektivave, sipas plan biznesit të miratuar”. Sa më sipër, 

konstatohet se nuk ka asnjë shkresë dërguar pronarit të UKSH SHA dhe 

në të njëjtën kohë, asnjë miratim nga pronari i UKSH SHA (Bashkia 

Shkodër) në zbatim të VKM nr. 63, datë 27.01.2016 “Për riorganizimin 

e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, 

grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”. 

Administratori i UKSH SHA, në pozicionin e antarit (propozuesit), ka 

bërë njëkohësisht rolin e miratuesit dhe duke marrë vendimin për 

kryerjen e shpenzimit, ka bërë edhe marrjen e vendimit të propozuar nga 

vet ai, të miratuar dhe zbatuar njëkohësisht nga vet ai, në kundërshtim 

edhe me përcaktimet e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, neni 22, gërma (b), ku në 

mënyrë të përgjithëshme cilësohet se “Titullarët e Njësive publike duhet 

të bëjnë ndarjen e detyrave në atë formë, në mënyrë që i njëjti punonjës 

të mos jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për propozimin, miratimin, 

zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin, sipas udhëzimit të Ministrit të 

Financave”. 

Titullari i UKSH SHA, ka vepruar si të ishte ai Pronari ligjor i UKSH 

SHA ose sikur UKSH SHA të ishte pasuria e tij, në kundërshtim edhe 

me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë 

tregtare”, nenin 16, “Abuzimi me detyrën dhe formën e shoqërisë”, pika 

(1) “Ortakët, aksionarët e shoqërisë tregtare, administratorët dhe 

anëtarët e këshillit të administrimit, që kryejnë një apo më shumë nga 

veprimet ose mosveprimet vijuese, përgjigjen personalisht e në mënyrë 

solidare për detyrimet e shoqërisë, me të gjithë pasurinë e tyre nëse: a) 

abuzojnë me formën e shoqërisë tregtare për arritjen e qëllimeve të 

paligjshme; b) trajtojnë pasuritë e shoqërisë tregtare si të ishin 

pasuritë e tyre;”. 

-Vlera e akorduar nga AKUM për UKSH SHA, ka qenë e destinuar të 

shpenzohej vetëm për zërin “Makineri Pajisje” sipas udhëzimit nr. 2, 

datë 02.04.2019. Pa miratimin e pronarit Bashkia Shkodër, në 

kundërshtim me VKM nr. 63, datë27.01.2016 “Për riorganizimin e 

operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, 

grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”, UKSH 

SHA, ka devijuar destinacionin e fondit duke e shpenzuar atë (fondin e 

akorduar nga AKUM) jo për blerjen e makinerive apo pajisjeve por për 

blerjen e dy automjeteve transporti. Automjetet e blera janë një fugon 

pasagjerësh dhe një mjet transporti mallrash që s’kanë asnjë lidhje të 

paktën me mjete që mund të përdoreshin për punime si pastrime 

pusetash apo autobote që mund të klasifikoheshin të paktën tek zëri 

makineri pajisje. Sipas udhëzimit nr. 2, datë 02.04.2019, subvencioni i 

akorduar nga AKUM, duhej të përdorej në përpthuje me zërin buxhetor 
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“Reforma e ujit, me llogari ekonomike (231), me kod produkti 

18BQ607, si dhe të gjitha shtesave të tjera të bëra me VKM, konform 

gërmës (b) të pikës nr. 1 të udhëzimit. Subvencioni i përfituar nga 

AKUM sipas përcaktimeve të mësipërme të kësaj metodologjie, zëri 

“Reforma e ujit, me llogari ekonomike (231), me kod produkti 

18BQ607”, do të përdoret: a) Për të mbështetur dhe nxitur përmirësimin 

e performancës së UK SHA që operojnë në sektorin e ujësjellës 

kanalizimeve; b) Për të mbështetur UK SHA, të cilat e kanë të 

pA...Undur operimin optimal, pavarësisht përmbushjes së kritereve të 

performancës, referuar gërmës (a) dhe gërmës (b) të pikës nr. 4 të 

udhëzimit nr. 2, datë 02.04.2019 të MIE. Fondi që do të përdoret sipas 

pikës nr. 4 të cilësuar më lart, do të shkojë për investime që do të 

ndikojnë në përmbushjen e objektivave të shoqërive, bazuar në analizën 

që AKUM bën mbi indikatorët, që ndikojnë në mosrealizimin e këtyre 

objektivave. Sa më sipër, shpenzimi i kryer nga UKSH SHA për blerje 

automjetesh në vlerën e 9,060,000 lekë, është shpenzim i cili është bërë 

në kundërshtim me ligjet dhe rregullat në fuqi por njëkohësisht në 

kundërshtim me parimet e ekonomicitetit, eficensës dhe efektivitetit të 

fondeve publike. Vlera e shpenzuar prej 9,060,000 lekë, konsiderohet 

shpenzim me efekte financiare negative për UKSH SHA. 

Kriteri: Pika 8 e Udhëzimit nr. 2, datë 02.04.2019 për “Miratimin e 

metodologjisë për kriteret dhe procedurat për shpërndarjen dhe 

përdorimin e subvecioneve shtetërore për ofruesit e shërbimeve në 

sektorin e ujësjellës kanalizimeve”. 

Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, 

nenin 16, “Abuzimi me detyrën dhe formën e shoqërisë”, pika (1). 

Ndikimi/efekti: Përdorimi i fondeve të akorduara për rritjen e performancës për interesa 

të tjera jashtë atyre të UKSH SHA, bëhet precedent për mos arritjen e 

objektivave parësore të institucionit. 

Shkaku: Mos respektimi i ligjeve dhe rregullave të përcaktuara. 

Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandim: SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Drejtoria Tregtare, Drejtoria 

Juridike, të marrin masat që në të ardhmen, fondet e akorduara nga 

institucionet qëndrore, të investohen vetëm në ato zëra për të cilat janë 

akorduar duke influecuar pozitivisht në rritjen e performancës së 

institucionit dhe arritjen e objektivave parësore. 
4 

Për veprimet apo mosveprimet e mësipërme duke sjellë pasoja negative për buxhetin e UKSH SHA, 

mban përgjegjësi titullari i UKSH SHA M. M dhe drejtori tregtar G. M pasi kanë devijuar 

destinacionin e investimit të fondeve të akorduara duke influencuar negativisht në arritjen e 

objektivave të institucionit të UKSH SHA. 
 

Titulli i gjetjes: Tejkalim i afateve të ekzekutimit të kontratës në kundërshtim me 

kushtet e përcaktuara. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Blerje Automjete” 

zhvilluar në UKSH SHA për vitin 2020 me fond limit në vlerën e 

7,738,750 lekë pa TVSH u konstatuan parregullsi përsa i përket afateve 

të ekzekutimit të kontratës me nr. 345 Prot., datë 09.03.2021, vlerë 

9,060,000 lekë me TVSH, të nënshkruar midis UKSH SHA dhe 

operatorit të shpallur fitues “O.L” SHPK. Afati i ekzekutimit të 

kontratës/dorëzimit të mallrave, është 15 ditë nga data e nënshkrimit ose 
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me datë përfundimi deri në datën 23.03.2021. Në datën 24.03.2021, 

është nënshkruar midis UKSH SHA dhe operatorit ekonomik “O.L” 

SHPK, amendamenti me nr. 416 Prot., i cili zgjat afatin e ekzekutimit 

të kontratës bazë deri në datën 24.04.2021. Në vazhdim, në datën 

23.04.2021, është nënshkruar midis UKSH SHA dhe operatorit 

ekonomik “O.L” SHPK, amendamenti i dytë me nr. 574 Prot., i cili zgjat 

afatin e ekzekutimit të kontratës bazë deri në datën 31.05.2021. Tek 

argumentimi i amendamenteve për zgjatjen e afatit të ekzekutimit të 

kontratës, është cilësuar: “Bazuar në nenin 22 kjo kontratë është zgjatur 

për arsye se fondi i cili është akorduar nga buxheti i shtetit si rezultat i 

performancës së mirë të UKSH, nuk është depozituar akoma në 

llogarinë përkatëse pranë degës së thesarit Shkodër dhe palët me 

marrëveshje kanë shtyrë afatin e furnizimit duke pritur që të çelen 

fondet”. Fatura me nr. 737, datë 22.05.2021, është lëshuar nga operatori 

ekonomik “O.L” SHPK për automjetin Iveco me targë A...I. Vlera e 

faturuar është 3,330,000 lekë me TVSH. Fletë-hyrja është me nr. 19 dhe 

datë 22.05.2021. Fatura me nr. 738, datë 22.05.2021, është lëshuar nga 

operatori ekonomik “O.L” SHPK për automjetin Ford Transit me targë 

A...I. Vlera e faturuar është 5,730,000 lekë me TVSH. Fletë-hyrja është 

me nr. 19/1 dhe datë 22.05.2021. Në vazhdim, fakti që fatura e lëshuar 

nga operatori ekonomik është me datë 22.05.2021, që fletë-hyrjet e 

mallit janë me datë 22.05.2021, që procesverbali i mbajtur nga 

komisioni i marrjes në dorëzim është me datë 22.05.2021 e të gjitha këto 

në referencë të pikës 4.1 dhe të pikës 4.4 të nenit 4 të kontratës bazë, 

cojnë në konkluzionin se mallrat (automjetet) janë dorëzuar në UKSH 

SHA jashtë afateve ligjore pasi edhe sikur të qëndronte argumentimi i 

shtyrjes së afatit të kontratës bazë me dy amendamente, të paktën 

operatori ekonomik për të vërtetuar se mallrat kanë qenë gati për 

dorëzim brenda datës 23.03.2021 datë që përfundon kontrata bazë, 

duhej të kishte lëshuar faturat brenda asaj date pra në datën 23.03.2021 

ose edhe përpara por kursesi në datën 22.05.2021 ose 61 ditë me vonesë. 

Lëshimi i faturave me këtë datë, vërteton qartësisht se mallrat kanë 

ardhur me vonesë. Referuar nenit 23 të kontratës bazë me nr. 345 Prot., 

datë 09.03.2021, “Likuidimi dëmeve për dorëzimin e vonuar”, pika 

23.1, gërma a), ku cilësohet se: “Për kontratat me periudhë zbatimi jo 

më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës 

koresponduese të mbetur pa u zbatur nga cmimi total i kontratës por kjo 

vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25 % të vlerës së kontratës”, 

UKSH SHA, Drejtoria Tregtare, duhej të kërkonte dëmshpërblimin në 

masën 25 % të vlerës së kontratës nga operatori ekonomik “O.L” 

SHPK ose në vlerën 2,265,000 lekë për dorëzimin e automjeteve jashtë 

afateve ligjore. 

Kriteri: Neni 23 i kontratës me nr. 345 Prot., datë 09.03.2021, “Likuidimi 

dëmeve për dorëzimin e vonuar”, pika 23.1, gërma (a). 

Ndikimi/efekti: Mos dorëzimi në kohë i mallrave të prokuruar dhe brenda afateve të 

përcaktuara, mund të bëhet shkas për mos arritjen e objektivave të 

institucionit. 

Shkaku: Mos respektimi i ligjeve dhe rregullave të përcaktuara në në kontratën 

e nënshkruar. 

Rëndësia: E mesme. 
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Rekomandim: SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Drejtoria Tregtare, Drejtoria 

Juridike, Drejtoria Ekonomike, të marrin masat duke ndjekur të gjitha 

rrugët ligjore për arkëtimin nga operatori ekonomik “O.L” SHPK në 

llogari të UKSH SHA, të vlerës 2,265,000 lekë që i përket penalitetit 

për vonesa me 61 ditë për dorëzimin e mallrave të prokuruar, jashtë 

afateve të përcaktuara në kontratë. 
 

2.7.7. Procedura e prokurimit me objekt “Blerje Materiale Hidraulike”, zhvilluar në vitin 

2019. 
 

a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje materiale hidraulike” 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 258 Dt. 

11.10.2019 

3 Hartuesit e Dokumentave të Tenderit 
Urdhër Nr. 258 Dt. 11.10.2019 
Z. F. T 

Znj. A. T 

Znj. M. F 

4 Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 259 Dt. 11.10.2019, ndryshuar me 
urdhrin nr. 287, Dt. 11.11.2019 

Znj. D. N 

Znj. A. M 
Znj. B. B 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“Kërkesë për Propozim” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

4,521,919 lekë. 
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

3,464,945 lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

1,056,974 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 11.11.2019, ora 10:00 
9. Burimi Financimit  

Buxheti UKSH SHA 

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender Numër2 

b) S’kualifikuar, “A...a S...s” SHPK 

c) Fitues “A.U” SHPK 

11. Ankimime 

AK-“E.I-P.P” SHPK nr. 1419 Prot., 

datë 24.10.2019. 

AK-“A.U” SHPK nr. 1563 Prot., datë 

12.11.2019. 

APP- s’ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK: 

Shkresa nr. 1419/2 Prot., datë 29.10.2019. 

Shkresa nr. 1563/1 Prot., datë 13.11.2019. 

13. Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP s’ka  

b. Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/Mallrave 

14. Lidhja e Kontratës 

Nr. 1701 Prot., datë 05.12.2019 
15. Vlera e kontratës (me TVSH) 

4,157,934 lekë 
16. Likuiduar deri: 

Komplet 

 

Mbi zhvillimin dhe realizimin e procedurës së prokurimit. 

-Me shkresën nr. 1302 Prot., datë 11.10.2019, Titullari i UKSH SHA nxjerr urdhrin e prokurimit 

nr. 258 ku urdhërohet të kryhet prokurimi i fondit prej 4,521,919 lekë pa TVSH me objekt “Blerje 

materiale hidraulike”. Kërkesa për nevojën e blerjes së materialeve hidraulike, është nënshkruar 

nga L. P, Sh. K, B. A dhe Gj. K. Fondi limit është përllogaritur në datën 10.10.2019 nga Sektori i 

Planifikim Raportimit të UKSH dhe konkretisht nga V. P, B. B dhe I. M. Në procesverbalin e 

mbajtur nga Sektori i Planifikim Raportimit për përllogaritjen e fondit limit, cilësohet se: 

“Përcaktimi i fondit limit u bë në bazë të ofertave të administruara nga subjektet tregtare si më 

poshtë: A.U SHPK, A.-CO SHPK dhe T.A SHPK”. Bashkangjitur procesverbalit ndodhen ofertat e 

operatorëve ekonomikë A.U SHPK dhe A.-CO SHPK dhe një ofertë me mbishkrimin T.A SHPK 

por pa asnjë nënshkrim apo vulë të operatorit ekonomik. Pra tek procesverbali janë pasqyruar vetëm 

dy oferta dhe jo tre. Procesi i testimit të tregut në vetvete është një fazë negocimi me operatorët 

ekonomikë për marrjen e ofertave të favorshme. Komisioni i përllogaritjes së vlerës së kontratës 

me përbërje V. P, B. B dhe I. M duhej ti referoheshin të paktën tre ofertave të tregut dhe jo dy 

ofertave. 

-Në përfundim, grupi konkludon që vlera e fondit limit të jetë 4,521,919 lekë pa TVSH.  

Si rezultat, sa më sipër, fondi limit nuk është aspak i bazuar pasi ofertat janë dy dhe jo tre. Në këto 

kushte, kur përllogaritja e vlerës së fondit limit është bazuar vetëm tek dy oferta, e bën procedurën 

e përllogaritjes së vlerës së fondit limit të pavlefshme pasi nuk është aspak e argumentuar dhe e 

dokumentuar duke mos garantuar konkurrencë dhe barazi në marrjen e ofertave. Për veprimet e 

mësipërme, mban përgjegjësi Komisioni i Përllogaritjes së vlerës së fondit limit i përbërë nga V. P, 

B. B dhe I. M pasi kanë vepruar në kundërshtim me: 

-Nenin 36të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, pika 4, ku cilësohet se: “Me përjashtim të rrethanave të parashikuara në pikën 2, 
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shkronja “b”, pikën 3, shkronja “b”, dhe pikën 5, të nenit 33 të LPP-së, autoriteti kontraktor fton 

jo më pak se 3 (tre) kandidatë, duke garantuar konkurrencë dhe barazi ndërmjet tyre. Në çdo rast, 

autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë përzgjedhjen e kandidatëve që do të 

ftojë”. 

-Nenin 59 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, ku cilësohet se: “Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet 

të argumentojë dhe të dokumentojë përllogaritjen e vlerës së kontratës, bazuar në specifikimet 

teknike të objektit që prokurohet”. 

-Me shkresën nr. 1535 Prot., datë 11.11.2019, Titullari i UKSH SHA nxjerr urdhrin nr. 287 për 

ngritjen e komisionit të vlerësimit të ofertave. 

-Procesverbali i hartimit të dokumentave të tenderit, është me datë 16.10.2019 dhe i nënshkruar nga 

njësia e prokurimit me përbërje F. T, M. F dhe A. T. 

-Tek ky procesverbal lidhur me kapacitetin teknik që duhet të ketë ofertuesi, tek pika 2 cilësohet se 

“Operatori ekonomik duhet të disponojë të paktën një mjet transporti në pronësi ose me qira me 

kapacitet mbajtës nga 0.5 ton deri në 5 ton”. 

-Sa më sipër, për arsye se kjo kërkesë nuk ka asnjë lidhje me objektin e kontratës por mbi të gjitha 

UKSH SHA mund ti kërkonte operatorit ekonomik të merrte përsipër transportin e mallit ose të 

ofrohej vet UKSH SHA me mjetet e saj që ka në dispozicion për transportin e mallit. Për vendosjen 

e këtij kriteri, njësia e prokurimit nuk ka asnjë argument për peshën e mallrave të paktën për të 

argumentuar vendosjen e peshës 5 ton. 

Sa më sipër, për vendosjen e këtyre kritereve diskriminuese që skanë asnjë lidhje me aftësinë 

zbatuese të operatorit ekonomik për ekzekutimin e një kontrate me objekt furnizim mallrash, mban 

përgjegjësi njësia e prokurimit e përbërë nga F. T, M. F dhe A. T pasi kanë vepruar në kundërshtim 

me: 

-Kreun III, Rregullat e Përgjithshme të Prokurimit, neni 20 Mosdiskriminimi i ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006, ndryshuar, ku cilësohet se: Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, 

kërkesë apo procedurë, që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim 

ndaj ose midis furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre. 

-Nenin 27, Kontratat e Mallrave, pika 3, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar ku cilësohet se: Kërkesat e veçanta të kualifikimit 

duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të 

jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në 

çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin 

operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve. 

-Formulari i njoftimit të kontratës është me nr. 1356 Prot., datë 17.10.2019. Kohëzgjatja e kontratës 

është 2 muaj nga data e lidhjes. Buletini është me nr. 42 dhe datë 21.10.2019. 

-Me shkresën me nr. 1419 Prot., datë 24.10.2019, operatori ekonomik “E.I P.P” SHPK, ka dërguar 

një ankesë pranë UKSH SHA ku kërkon sqarime për tu specifikuar nga UKSH SHA se për cilat 

mallra nuk kërkohet autorizim prodhuesi. 

-Me shkresën nr. 1429 Prot., datë 25.10.2019, titullari i UKSH SHA, ka nxjerr urdhrin për 

pezullimin e procedurës së prokurimit deri në shqyrtimin e ankesës së ardhur. Në vazhdim me 

urdhrin nr. 1430 Prot., datë 25.10.2019, titullari i UKSH SHA ngre komisionin e shqyrtimit të 

ankesës me përbërje G. M, B. A dhe F. K. 

-Me shkresën nr. 1419/1 Prot., datë 29.10.2019, komisioni i mësiprëm vendos marrjen në 

konsideratë të ankesës dhe bërjen e reflektimeve të nevojshme në kriteret e kualifikimit. 

-Me shkresën nr. 1419/2 Prot., datë 29.10.2019, UKSH SHA i kthen përgjigje ankimuesit dhe e vë 

në dijeni për ndryshimet në DST sipas përcaktimeve të ankesës. 

-Me shkresën me nr. 1563 Prot., datë 12.11.2019, operatori ekonomik “A.U” SHPK, ka dërguar një 

ankesë pranë UKSH SHA ku kërkon sqarime për tu specifikuar nga UKSH SHA lidhur me mostrat 

e mallit të kërkuara nga UKSH SHA pa prezencën e operatorit ekonomik. 
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-Me shkresën nr. 1563/1 Prot., datë 13.11.2019, UKSH SHA i kthen përgjigje ankimuesit duke e 

vënë në dijeni se mund të jetë prezent në momentin e dorëzimit dhe verifikimit të mostrave të 

dorëzuara. 

-Procesverbali i vlerësimit të ofertave, është mbajtur në datën 15.11.2019. Tek ky procesverbal 

cilësohet se ofertat e ardhura janë dy dhe konkretisht nga operatori ekonomik “A.U” SHPK me 

vlerë 3,464,945 lekë pa TVSH dhe nga operatori ekonomik “A.A S.S” SHPK me vlerë 4,475,215 

lekë pa TVSH. në të njëjtin procesverbal është propozuar të shpallet fituese oferta më e ulat ajo e 

operatorit ekonomik “A.U” SHPK me vlerë 3,464,945 lekë pa TVSH. 

-Raporti përmbledhës i nënshkruar nga KVO është me nr. 1662 Prot., datë 27.11.2019 dhe propozon 

miratimin e shpalljes fitues të operatorit ekonomikë “A.U” SHPK me ofertën me vlerë 3,464,945 

lekë pa TVSH. 

-Vendimi i Titullarit për shpalljen e fituesit është me nr. 1663 Prot., datë 27.11.2019. 

-Formulari i njoftimit të fituesit është me nr. 1664 Prot., datë 27.11.2019. 

-Buletini i APP është me nr. 49 dhe datë 10.12.2019. 

-Kontrata e lidhur midis UKSH SHA përfaqësuar nga Titullari M. M dhe operatorit ekonomik 

“A.U” SHPK përfaqësuar nga E. K, është me nr. 1701 Prot., datë 05.12.2019, afat dy muaj nga 

data e lidhjes dhe vlerë 4,157,934 lekë me TVSH. 
 

Titulli i gjetjes: Mos dokumentim i mënyrës së përllogaritjes së vlerës së fondit limit të 

kontratës. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Blerje materiale 

hidraulike” zhvilluar në UKSH SHA për vitin 2019 me fond limit në 

vlerën e 3,464,945 lekë pa TVSH u konstatuan parregullsi lidhur me 

dokumentimin e mënyrës së përllogaritjes së vlerës së fondit limit. 

Konkretisht, kërkesa për nevojën e blerjes së materialeve hidraulike, 

është nënshkruar nga L. P, Sh. K, B. A dhe Gj. K. Fondi limit është 

përllogaritur në datën 10.10.2019 nga Sektori i Planifikim Raportimit të 

UKSH dhe konkretisht nga V. P, B. B dhe I. M. Në procesverbalin e 

mbajtur nga Sektori i Planifikim Raportimit për përllogaritjen e fondit 

limit, cilësohet se: “Përcaktimi i fondit limit u bë në bazë të ofertave të 

administruara nga subjektet tregtare si më poshtë: A.U SHPK, A.-CO 

SHPK dhe T.A SHPK”. Bashkangjitur procesverbalit ndodhen ofertat e 

operatorëve ekonomikë A.U SHPK dhe A.-CO SHPK dhe një ofertë me 

mbishkrimin T.A SHPK por pa asnjë nënshkrim apo vulë të operatorit 

ekonomik. Pra tek procesverbali janë pasqyruar vetëm dy oferta dhe jo 

tre. Procesi i testimit të tregut në vetvete është një fazë negocimi me 

operatorët ekonomikë për marrjen e ofertave të favorshme. Komisioni i 

përllogaritjes së vlerës së kontratës me përbërje V. P, B. B dhe I. M 

duhej ti referoheshin të paktën tre ofertave të tregut dhe jo dy ofertave. 

Në përfundim, grupi konkludon që vlera e fondit limit të jetë 4,521,919 

lekë pa TVSH. Si rezultat, fondi limit nuk është aspak i bazuar pasi 

ofertat janë dy dhe jo tre. Në këto kushte, kur përllogaritja e vlerës së 

fondit limit është bazuar vetëm tek dy oferta, e bën procedurën e 

përllogaritjes së vlerës së fondit limit të pavlefshme pasi nuk është aspak 

e argumentuar dhe e dokumentuar duke mos garantuar konkurrencë dhe 

barazi në marrjen e ofertave.  

Kriteri: Nenin 36 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” i ndryshuar, pika 4. 

Neni 59 “Përllogaritja e vlerës limit të kontratës” të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të 

ndryshuar. 
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Ndikimi/efekti: Mos dokumentimi i argumentimit të përllogaritjes së vlerës së fondit 

limit, mund të bëhet shkas për kryerjen e procedurave të prokurimit me 

fonde limite përtej vlerave reale të tregut. 

Shkaku: Mos respektimi i ligjeve dhe rregullave të prokurimit publik. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandim: SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, drejtoria juridike, njësitë e 

prokurimit apo të përllogaritjes së vlerës së fondit limit, të marrin masa 

që në të ardhmen, në përllogaritjen e vlerës së fondit limit, në rastin e 

marrjes së ofertave nga tregu, ti referohen jo më pak se tre ofertave të 

marra për përllogaritjen e vlerës së kontratës bazuar në konkurrencë dhe 

barazi. 

Për veprimet e mësipërme, mban përgjegjësi Komisioni i Përllogaritjes së vlerës së fondit limit i 

përbërë nga V. P, B. B dhe I. M. 

 

Titulli i gjetjes: Vendosja e kritereve të kualifikimit jo në përputhje me objektin e 

kontratës. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Blerje materiale 

hidraulike” zhvilluar në UKSH SHA për vitin 2019 me fond limit në 

vlerën e 3,464,945 lekë pa TVSH u konstatuan parregullsi lidhur me 

kriteret e vecanta të vendosura nga njësia e prokurimit. Konkretisht, me 

shkresën nr. 1535 Prot., datë 11.11.2019, Titullari i UKSH SHA nxjerr 

urdhrin nr. 287 për ngritjen e komisionit të vlerësimit të ofertave. 

Procesverbali i hartimit të dokumentave të tenderit, është me datë 

16.10.2019 dhe i nënshkruar nga njësia e prokurimit me përbërje F. T, 

M. F dhe A. T. Tek ky procesverbal lidhur me kapacitetin teknik që 

duhet të ketë ofertuesi, tek pika 2 cilësohet se “Operatori ekonomik 

duhet të disponojë të paktën një mjet transporti në pronësi ose me qira 

me kapacitet mbajtës nga 0.5 ton deri në 5 ton”. Nga auditimi i mjeteve 

në dispozicion të UKSH SHA, u konstatua se institucioni ka në 

dispozicion mjaftueshëm mjete për transportin e mallrave dhe pajisjeve. 

Sa më sipër, për arsye se kjo kërkesë nuk ka asnjë lidhje me objektin e 

kontratës por mbi të gjitha UKSH SHA mund ti kërkonte operatorit 

ekonomik të merrte përsipër transportin e mallit ose të ofrohej vet 

UKSH SHA me mjetet e saj që ka në dispozicion për transportin e 

mallit. Për vendosjen e këtij kriteri, njësia e prokurimit nuk ka asnjë 

argument për peshën e mallrave të paktën për të argumentuar vendosjen 

e peshës 5 ton. 

Kriteri: Kreun III, Rregullat e Përgjithshme të Prokurimit, neni 20 

Mosdiskriminimi i ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar. 

Nenin 27, Kontratat e Mallrave, pika 3, të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar. 

Ndikimi/efekti: Vendosja e kritereve që nuk janë të lidhura ngushtë me objektin e 

kontratës, bëhet shkak për favorizimin e operatorëve ekonomikë dhe 

ngushtimin e konkurrencës. 

Shkaku: Mos respektimi i ligjeve dhe rregullave të prokurimit publik. 

Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandim: SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, drejtoria juridike, njësitë e 

prokurimit, të marrin masa që në të ardhmen gjatë hartimit të kritereve 

të kualifikimit, të kihet parasysh objekti i kontratës me qëllim vendosjen 
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e atyre kritereve që janë në përpjestim me objektin e kontratës duke 

rritur konkurrencën në pjesëmarrjen në procedurat e prokurimit. 

Për vendosjen e kritereve diskriminuese që skanë asnjë lidhje me aftësinë zbatuese të operatorit 

ekonomik për ekzekutimin e një kontrate me objekt furnizim mallrash, mban përgjegjësi njësia e 

prokurimit e përbërë nga F. T, M. F dhe A. T. 
 

2.7.8. Procedura e prokurimit me objekt “Blerje Materiale Hidraulike”, zhvilluar në vitin 

2020. 
 

a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje materiale hidraulike” 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 177 Dt. 

31.08.2020 

3 Hartuesit e Dokumentave të Tenderit 

Urdhër Nr. 177 Dt. 31.08.2020 
Z. F. T 

Znj. D. N 

Z. G. M 

4 Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 178 Dt. 31.08.2020 
Z. Gj. K 

Z. L. P 

Znj. B. A 
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“Kërkesë për Propozim” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

6,256,426 lekë. 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

6,172,475 lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

83.951 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 
Data 24.09.2020, ora 10:00 

9. Burimi Financimit  
Buxheti UKSH SHA 

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender Numër2 

b) S’kualifikuar “L.R B.S” SHA, 

c) Fitues “A...a S...s” SHPK 

11. Ankimime 

AK-“L...r B...s” SHPK nr. 1473 Prot., 

datë 21.10.2020. 
APP- s’ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK Shkresa nr. 

1473/2 Prot., datë 27.10.2020. 

13. Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP s’ka  

b. Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/Mallrave 

14. Lidhja e Kontratës 

Nr. 1688 Prot., datë 01.12.2020 

15. Vlera e kontratës (me TVSH) 

7,406,970 lekë 

16. Likuiduar deri: 

Komplet 

 

Mbi zhvillimin dhe realizimin e procedurës së prokurimit. 

-Me shkresën nr. 1177 Prot., datë 31.08.2020, Titullari i UKSHSHA nxjerr urdhrin e prokurimit nr. 

177 ku urdhërohet të kryhet prokurimi i fondit prej 6,256,426 lekë pa TVSH me objekt “Blerje 

materiale hidraulike”. Kërkesa për nevojën e blerjes së materialeve hidraulike, është nënshkruar 

nga L. P dhe V. P. Fondi limit është përllogaritur në datën 28.08.2020 nga Sektori i Planifikim 

Raportimit të UKSH dhe konkretisht nga V. P, S. U dhe I. M. Në procesverbalin e mbajtur nga 

Sektori i Planifikim Raportimit për përllogaritjen e fondit limit, në pikën 3 cilësohet se: “Iu kërkua 

operatorëve ekonomik të poshtëshënuar për të siguruar informacion në lidhje me çmimet e artikujve 

të prokurimit të mësipërm A.U SHPK dhe E.I P.P SHPK”. Bashkangjitur procesverbalit ndodhen 

ofertat e operatorit ekonomik “E.I-P.P” SHPK dhe operatorit ekonomik “A.U” SHPK. Pra tek 

procesverbali janë pasqyruar vetëm dy oferta dhe jo tre. Procesi i testimit të tregut në vetvete është 

një fazë negocimi me operatorët ekonomikë për marrjen e ofertave të favorshme. Komisioni i 

përllogaritjes së vlerës së kontratës me përbërje V. P, S. U dhe I. M duhej ti referoheshin të paktën 

tre ofertave të tregut dhe jo dy ofertave. 

-Në përfundim, grupi konkludon që vlera e fondit limit të jetë 6,256,426 lekë pa TVSH. Nga 

auditimi i ofertave të ardhura (QKR) lidhur me aktivitetin e operatorëve ekonomikë “E.I-P.P” 

SHPK dhe “A.U” SHPK u konstatua se operatori ekonomik “E.I-P.P” SHPK me nipt L...B është 

me adresë të ushtrimit të aktivitetit në Durrës Fushë Krujë dhe ka si administrator z. R. V. Operatori 

tjetër “A.U” SHPK me nipt K...F është me adresë përsëri në Durrës Fushë Krujë dhe me të njëjtin 

administrator z. R. V por edhe me znj. M. V. Nuk ka asnjë argument nga komisioni i përllogaritjes 

së vlerës së fondit limit për arsyen e përzgjedhjes së marrjes së ofertave nga operatorë akonomikë 

me adresë kaq të largët nga UKSH. Nuk mund të pretendohet se është kryer testimi i tregut kur janë 

marrë oferta nga dy biznese me nipte të ndryshme por me të njëjtin administrator pasi është njësoj 

sikur të kërkosh ofertë nga operatori ekonomik A me nipt X dhe përsëri nga operatori ekonomik A 

por me nipt Y. 

Si rezultat, sa më sipër, fondi limit nuk është aspak i bazuar pasi ofertat janë dy nëse i referohemi 

niptit të operatorëve ekonomikë por janë me të njëjtin administrator. Në këto kushte, kur 
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përllogaritja e vlerës së fondit limit është bazuar vetëm tek oferta e një administratori (Operatori 

ekonomik), e bën procedurën e përllogaritjes sëvlerës së fondit limit të pavlefshme pasi nuk është 

aspak e argumentuar dhe e dokumentuar duke mos garantuar konkurrencë dhe barazi në marrjen e 

ofertave. Për veprimet e mësipërme, mban përgjegjësi Komisioni i Përllogaritjes së vlerës së fondit 

limit i përbërë nga V. P, S. U dhe I. M pasi kanë vepruar në kundërshtim me: 

-Nenin 36të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, pika 4, ku cilësohet se: “Me përjashtim të rrethanave të parashikuara në pikën 2, 

shkronja “b”, pikën 3, shkronja “b”, dhe pikën 5, të nenit 33 të LPP-së, autoriteti kontraktor fton 

jo më pak se 3 (tre) kandidatë, duke garantuar konkurrencë dhe barazi ndërmjet tyre. Në çdo rast, 

autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë përzgjedhjen e kandidatëve që do të 

ftojë”. 

-Nenin 59 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, ku cilësohet se: “Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet 

të argumentojë dhe të dokumentojë përllogaritjen e vlerës së kontratës, bazuar në specifikimet 

teknike të objektit që prokurohet” 

-Me shkresën nr. 1178 Prot., datë 31.08.2020, Titullari i UKSH nxjerr urdhrin nr. 178 për ngritjen 

e komisionit të vlerësimit të ofertave. 

-Procesverbali i hartimit të dokumentave të tenderit, është me datë 09.09.2020 dhe i nënshkruar nga 

njësia e prokurimit me përbërje F. T, D. N dhe G. M. 

-Tek ky procesverbal lidhur me kapacitetin teknik që duhet të ketë ofertuesi, tek pika 2.3.2 cilësohet 

se operatori duhet të dorëzojë “Deklaratë e operatorit ekonomikë i cili merr përsipër transportin dhe 

lëvrimin e mallrave pranë ambienteve magazinuese të AK”. Në vazhdim, tek pika 2.3.4, cilësohet 

se “Operatori ekonomikë duhet të disponojë të paktën një mjet transporti me vinç në pronësi ose 

me qira me kapacitet mbajtës 6 ton deri në 10 ton”. 

-Sa më sipër, për arsye se është kërkuar që operatori ekonomik të deklarojë se merr përsipër 

transportin e mallit në magazinat e UKSH, është e panevojshme që ti kërkohet të disponojë mjet 

transporti me qira ose në pronësi dhe për më tepër i paisur me vinç me kapacitet mbajtës nga 6 deri 

10 ton. Nuk ka asnjë argument për vendosjen e këtij kriteri pasi nuk jepen të dhëna për peshën e 

mallit apo për punime instalimesh të mallrave në terrene të vështira ku shkarkimi i mallit kërkon 

domosdoshmërisht vinç. Mallrat adresohen në magazinën e UKSH dhe ska asnjë arsye që njësia e 

prokurimit të kërkojë vinç kur duhej të mjaftohej me deklaratën e operatorit ekonomik për marrje 

përsipër të transportit të mallrave. Në treg, është e vështirë të gjenden operatorë ekonomikë që 

kryejnë aktivitetin e shitjes së materialeve të ndryshme pra tregëtojnë mallra dhe njëkohësisht të 

disponojë automjet transporti me vinç por edhe sikur të jetë kështu, ky kriter favorizon ata operatorë 

ekonomikë që jo vetëm shesin mallra por kryejnë edhe punime apo transporte të ndryshme. Përpos 

fakteve dhe argumentave të mësipërme, duhet theksuar se UKSH SHA, ka në pronësinë e saj jo 

vetëm automjete transporti me karroceri por edhe automjete me vinç si automjeti Iveco 4170T sipas 

artikullit me nr. 25F-17AU-2058 të inventarit të UKSH SHA, pirun të markës Linde sipas artikullit 

me nr. 25F-17AU-2059, kamion vetëshkarkues me vinç të markës MAN n36 me targë A...P apo 

kamionçinë Ford me numër artikulli 25U-AA428DP sipas inventarëve të UKSH. 

-Njëkohësisht tek i njëjti procesverbal, pika 2.3.5, është kërkuar që“Prodhuesi i mallit duhet të jetë 

i çertifikuar për sistemin e menaxhimit të cilësisë me çertifikatë ISO 9001:2015 (ose ekuivalent) 

për prodhimin e mallrave objekt prokurimi”. Lidhur me këtë kërkesë/kriter, konstatohet se njësia e 

prokurimit, kërkon nga palët e treta që të vërtetojnë se janë të çertifikuar për prodhimin e mallrave 

objekt prokurimi. Njësia e prokurimit, nuk mjaftohet vetëm me kriteret që duhet të plotësojnë 

operatorët ekonomikë që ushtrojnë aktivitetin e shitjes së mallrave hidraulikë të cilëve u kërkohet 

të paraqesin autorizimin e prodhuesit të mallit, as me kriterin e çertifikatave ISO që duhet të 

dorëzojnë ofertuesit, as me deklaratën e përmbushjes së specifikimeve teknike nga ana e tyre, as 

me dorëzimin e katalogëve të prodhueve të mallit por duhet të paraqesin dhe çertifikata ISO të 

kompanive prodhuese apo edhe liçensa të ushtrimit të aktivitetit në vendet e tyre. Me të njëjtën 
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logjikë mund të kërkohej edhe lista e punonjësve të kompanisë prodhuese ose kapacitetet teknike 

të kompanisë prodhuese. 

Sa më sipër, për vendosjen e këtyre kritereve diskriminuese që skanë asnjë lidhje me aftësinë 

zbatuese të operatorit ekonomik për ekzekutimin e një kontrate me objekt furnizim mallrash, mban 

përgjegjësi njësia e prokurimit e përbërë nga F. T, D. N dhe G. M pasi kanë vepruar në kundërshtim 

me: 

-Kreun III, Rregullat e Përgjithshmetë Prokurimit, neni 20 Mosdiskriminimi i ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006, ndryshuar, ku cilësohet se: Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, 

kërkesë apo procedurë, që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim 

ndaj ose midis furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre. 

-Nenin 27, Kontratat e Mallrave, pika 3, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” i ndryshuarku cilësohet se: Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet 

të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në 

përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo 

rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët 

ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve. 

-Pikën 2 të Rekomandimit nr. 8179 Prot., datë 03.09.2018 të APP mbi Hartimin e Kritereve për 

Kualifikim për Procedurat e Prokurimit për Mallra, Punë dhe Shërbime, ku midis të tjerash cilësohet 

se: Autoritetet Kontraktore, në dokumentat e tenderit për mallra apo edhe në rastin e punëve 

publike, kërkojnë që operatorët ekonomikë të paraqesin përveç autorizimit të prodhuesit, 

katalogjeve, skedave teknike apo raporteve të testimit edhe ç autorizimit të prodhuesit, katalogjeve, 

skedave teknike apo raporteve të testimit edhe certifikata të ndryshme ISO që prodhuesi (I cili nuk 

ka lidhje me procesin) duhet të disponojë, veçanërisht certifikata të menaxhimit të cilësisë së 

prodhuesit të mallit. 

Operatorët ekonomikë ofertues në një procedurë, në varësi të objektit të prokurimit, mund të mos 

jenë detyrimisht prodhues të mallit dhe e sigurojnë mallin/shërbimin nga këta të fundit apo 

distributor të autorizuar prej tyre. Në këtë rast kërkesa për paraqitjen e certifikatës ISO të prodhuesit 

rezulton ti adresohet palëve të treat (prodhuesit/distributorit) të cilat nuk janë konkurrent/kandidat 

në procedurën konkrete të prokurimit. 

-Formulari i njoftimit të kontratës është me nr. 1256 Prot., datë 11.09.2020. Kohëzgjatja e kontratës 

është 30 ditë nga data e lidhjes. Buletini është me nr. 74 dhe datë 21.09.2020. 

-Procesverbali i vlerësimit të ofertave, është mbajtur në datën 15.10.2020. Tek ky procesverbal 

cilësohet se ofertat e ardhura janë dy dhe konkretisht nga operatori ekonomik “L.R B.S”SHPK me 

vlerë 5,141,865 lekë pa TVSH dhe nga operatori ekonomik “A.A S.S” SHPK me vlerë 6,172,475 

lekë pa TVSH. Nga auditimi i ofertave të dorëzuara në sistemin e prokurimit elektronik të APP, u 

konstatuan të njëjtët operatorë të cilësuar në procesverbalin e KVO. Në këtë procesverbal cilësohet 

se: 

-Shoqëria “L.R B.S” SHPK nuk ka dokumentacion të rregullt dhe nuk përmbush të gjitha kërkesat 

kualifikuese të AK, duke u s’kualifikuar nga kjo procedurë prokurimi për arsye si më poshtë: 

Prodhuesit autorizues “P.N” i ka skaduar çertifikata e menaxhimit të cilësisë ISO më datë 

02.07.2019. Gjithashtu edhe prodhuesit tjetër autorizues “B.G M.A F.S” i ka skaduar çertifikata e 

menaxhimit të cilësisë ISO më datë 08.08.2020, në kundërshtim me kriterin teknik kualifikues ku 

thuhet: 

2.3.5 Prodhuesi i mallit duhet të jetë i çertifikuar për sistemin e menaxhimit të cilësisë me çertifikatë 

ISO 9001:2015 (ose ekuivalent) për prodhimin e mallrave objekt prokurimi. Çertifikata duhet të 

jetë e vlefshme”. 

-Shoqëria “A.A S.S” SHPK, ka dokumentacion të rregullt dhe përmbush të gjitha kërkesat e AK, 

duke u kualifikuar si ofertë e suksesshme për vlerësimin e ofertës ekonomike”.  

-Sa më sipër, nga auditimi i SPE, rezultoi se: 

-Lidhur me s’kualifikimin e operatorit ekonomik “L.R B.S” SHPK. 
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1. Çertifikata ISO 9001:2015 e prodhuesit P.N është me datë skadence 02.07.2019. Në fakt, 

dokumenti i dorëzuar përfaqëson një certifikatë konformiteti produktesh dhe jo një dokument ISO. 

Gjithsesi nga auditimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik i shpallur fitues, u 

konstatua e njëjta certifikatë konformiteti e fabrikës P.N por që tek ky operator rezulton me datë 

skadence 02.07.2021 pra brenda afatit të zhvillimit të procedurës së prokurimit. KVO mjafton të 

klikonte tek faqja web e fabrikës P.N www.en.P...N.com/about-us/quality-certificates/ për të 

verifikuar fare lehtë nëse certifikata e konformitetit e një fabrike në Turqi, është e vlefshme apo jo 

pasi nuk është e mundur që një certifikatë konformiteti e sigluar vetëm nga përfaqësuesit e fabrikës 

në Turqi, në një rast është e skaduar dhe në rastin tjetër është e vlefshme. KVO nuk mund ti referohet 

specifikisht vetëm një dokumenti i cili nuk është nxjerr nga institucione shtetërore, nuk ka asnjë 

sigël të shtetit Shqiptar dhe për më tepër ky dokument nuk cënon thelbin e ofertës pra operatori 

ekonomik ka dorëzuar autorizimet përkatëse dhe deklaratat përkatëse për plotësimin e 

specifikimeve teknike dhe për këto cilësi të mallit, mban përgjegjësi furnizuesi i cili në gjykimin e 

grupit të auditimit duhej kualifikuar. 

2. Lidhur me certifikatën ISO të fabrikës “B...G M...A F...S” sqarojmë se pretendimi i KVO se kjo 

certifikatë ka qenë e skaduar, është i diskutueshëm pasi nëse i referohemi tekstit të kësaj certifikate, 

do të konstatojmë se cilësohet: “Kjo certifikatë është e vlefshme nga 28 Maj 2018 deri më 8 Korrik 

2020 dhe mbetet e vlefshme duke iu nënshtruar kontrolleve të mbikqyrjes. Auditimi i ri certifikimit 

duhet të bëhet para datës 26 Maj 2020”. Edhe për këtë paqartësi, KVO mund të klikonte linkun 

www.egeda.be/wp-content/uploads/2021/04/ISO-9001-2015-BMF-AMI_08.07.2023.pdf dhe do të 

verifikonte fare lehtë se kjo ISO është e vlefshme dhe se është rinovuar pikërisht në datën 9 Korrik 

2020 pra një ditë pas skadencës së certifikatës së dorëzuar nga operatori ekonomik me afat deri në 

datën 8 Korrik 2023. 

-Sa më sipër, konstatimet e KVO edhe pse janë të sakta për mangësitë e dokumentacionit të 

dorëzuar nga operatori ekonomik “L.R B.S” SHPK, ato nuk ndikojnë aspak në objektin e 

tenderit/përmbajtjen e ofertës për faktin se oferta është dhënë nga operatori ekonomik i cili ka 

përvoja të mëparshme, ka autorizime prodhuesish të mallrave dhe ka deklaruar se do të përmbushi 

të gjitha detyrimet sipas specifikimeve teknike. Mangësitë e konstatuara nga KVO, janë objekt i 

shmangieve/devijimeve të vogla të cilat duhej të verifikoheshin ose me metodën e cilësuar më lart 

pra në linket përkatëse të prodhuesve të mallrave ose duke kërkuar sqarime nga operatori ekonomik 

i skualifikuar pasi diferenca e ofertës së operatorit ekonomik të shpallur fitues “A.A S.S” SHPK me 

vlerë 6,172,475 lekë me ofertën e operatorit ekonomik të skualifikuar “L.R B.S” SHPK me vlerë 

5,141,865 lekë, është 1,030,610 lekë. KVO duhej të shpallte fituese ofertën me leverdi ekonomike 

për UKSH SHA edhe pse me devijime të vogla. KVO me përbërje Gj. K, L. P dhe B. A, mund të 

shmangnin shpenzimin e tepërt prej 1,030,610 lekë për buxhetin e UKSH SHA (nëse OE do kishte 

bërë korrigjimet e nevojshme) duke vepruar në konformitet me: 

-Kreun V, Zhvillimi i Procedurave, nenin 53 Shqyrtimi i Ofertave i ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, 

ndryshuar, ku cilësohet se: 1.Autoriteti kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon ofertuesve 

sqarime për ofertat e tyre, për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të këtyre 

ofertave. Pa cënuar dispozitat e parashikuara në nenet 32 dhe 33 të këtij ligji, nuk duhet të kërkohet, 

ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim apo 

ndryshime që synojnë të kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme. 

2.Autoriteti kontraktor, pavarësisht nga përcaktimi i pikës 1 të këtij neni, duhet të korrigjojë vetëm 

gabimet aritmetike, që zbulohen gjatë shqyrtimit të ofertave, me kusht 

Që këto të mos jenë bërë për qëllime mashtrimi. Autoriteti kontraktor njofton menjëherë për këto 

korrigjime ofertuesin që ka paraqitur ofertën. 

3. Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm 

nëse ajo është nëpër puthje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuar anë njoftimin e 

kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndeshme për caktimet e nenit 54 të këtij ligji. 

http://www.en.poelsan.com/about-us/quality-certificates/
http://www.egeda.be/wp-content/uploads/2021/04/ISO-9001-2015-BMF-AMI_08.07.2023.pdf
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4. Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të 

argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të 

përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur 

përmbajtjen e saj. 

5.Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë: 

a)kur ofertuesi nuk është i kualifikuar; 

b)kur ofertuesi nuk pranon korrigjimin e një gabimi aritmetik, i bërë sipas pikës 2 të këtij neni; 

c)kur oferta e tij nuk përputhet me specifikimet e përcaktuara në dokumentet e tenderit, me 

përjashtim të rasteve të parashikuara në nenin 54 të këtij ligji; 

ç)në rastet e parashikuara në nenin 26 të këtij ligji. 

-Kreun V, Zhvillimi i Procedurave, nenin 55 Kriteret e Përcaktimit të Ofertës Fituese i ligjit nr. 

9643, datë 20.11.2006, ndryshuar, ku cilësohet se: 1.Oferta fituese duhet të jetë: 

a)oferta që, në bazë të kërkesave dhe kritereve të përcaktuara në dokumentet e tenderit, plotëson 

kërkesat e objektit të prokurimit me çmimin më të ulët; ose 

b)oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kritere të ndryshme të lidhura me objektin e 

kontratës që prokurohet, si: cilësia, çmimi, cilësitë teknike, karakteristikat estetike, funksionale, 

mjedisore, kostot e funksionimit, efektshmëria ekonomike, shërbimi pas shitjes dhe asistenca 

teknike, data dhe periudha e lëvrimit ose periudha e ekzekutimit, me kusht që këto kritere të jenë 

objektive dhe jo diskriminuese. 

2. Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar ofertën fituese, 

në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet të 

përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e tenderit. 

3. Vlerësimi i ofertave bëhet vetëm në baza teknike dhe ekonomike. 

-Nenin 66, Shqyrtimi dhe Vlerësimi i Ofertave, pika 6, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar ku midis të tjerash, cilësohet se: Nëse është 

e nevojshme, komisioni i vlerësimit të ofertave kërkon sqarime nga ofertuesit, të cilat duhet të jenë 

vetëm me shkrim ose të pasqyruara në procesverbal. Në bazë të ofertave të pranuara, komisioni i 

vlerësimit të ofertave harton renditjen përfundimtare, e cila duhet të komunikohet në kohën e 

njoftuar, por në çdo rast, jo më vonë se 10 (dhjetë) ditë nga data e dorëzimit të ofertave. 

-Me shkresën nr. 1473 Prot., datë 21.10.2020, operatori ekonomik “L.R B.S” SHPK, dërgon 

ankesën pranë UKSH SHA për të kundërshtuar s’kualifikimin e padrejtë të pretenduar nga KVO. 

Tek kjo ankesë, në mënyrë të përmbledhur cilësohet se: 

“AK në këtë procedurë prokurimi në funksion të të njëjtit kriter ka kërkuar që OE të dorëzojë 

katalogun e mallit.................... AK nuk ka kërkuar në kriterin 2.3.5 që OE të paraqesin certifikatën 

ISO të prodhuesit kjo për faktin se një kërkesë e tillë është konsideruar e paligjshme dhe 

dispropocionale nga rekomandimi nr. 8179 Prot., datë 03.09.2018 i APP...............”. 

-Me shkresën nr. 1493 Prot., datë 23.10.2020, Titullari i UKSH nxjerr urdhrin për pezullimin e 

procedurës deri në shqyrtimin e nakesës nga G. M, A. T dhe V. S sipas shkresës për emërimin e 

tyre me nr. 1494 Prot., datë 23.10.2020. 

-Me shkresën nr. 1473/1 Prot., datë 27.10.2020, komisioni i shqyrtimit të ankesës, i dërgon përgjigje 

operatorit ekonomik ankimues me anë të të cilës e informon se ankesa nuk merret parasysh dhe 

propozon lënien në fuqi të vendimit të KVO. 

-Raporti përmbledhës i nënshkruar nga KVO është me nr. 1576 Prot., datë 10.11.2020 dhe propozon 

miratimin e shpalljes fitues të operatorit ekonomikë “A.A S.S” SHPK me ofertën me vlerë 

6,172,475 leka pa TVSH. 

-Vendimi i Titullarit për shpalljen e fituesit është me nr. 1577 Prot., datë 10.11.2020. 

-Formulari i njoftimit të fituesit është me nr. 1578 Prot., datë 10.11.2020. 

-Buletini i APP është me nr. 101 dhe datë 16.11.2020. 

-Sa më sipër, në opinionin e grupit të auditimit, komisioni i shyrtimit të ankesës ka lënë në fuqi 

vendimin e KVO. Komisioni i shqyrtimit të ankesës duhet ta kishte trajtuar me seriozitet cdo 
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pretendim të ankimuesit edhe pse ato i përkisnin një faze tjetër pra asaj të hartimit të DST. 

Ankimuesi ka arsyetur dhe sqaruar me të drejtë të gjitha shkeljet e njësisë së prokurimit dhe të 

komisionit të vlerësimit të ofertave e si të tilla, komisioni i shqyrtimit të ankesës duhej ta merrte në 

konsideratë pasi ankesa qëndron dhe është e argumentuar duke iu referuar ligjeve dhe rregullave në 

fuqi. 

-Si rezultat, për s’kualifikimin e padrejtë të operatorit ekonomikë “L.R B.S” SHPK duke krijuar 

shpenzime të tepërta për UKSH SHA në vlerën e 1,030,610 lekë, mban përgjegjësi Komisioni i 

Vlerësimit të Ofertave i përbërë nga Gj. K, L. P, B. A dhe Komisioni i Shqyrtimit të Ankesë i 

përbërë nga G. M, A. T dhe V. S. 

-Kontrata e lidhur midis UKSH SHA përfaqësuar nga Titullari M. M dhe operatorit ekonomik “A.A 

S.S” SHPK përfaqësuar nga A. S., është me nr. 1688 Prot., datë 01.12.2020, afat 30 ditë nga data e 

lidhjes dhe vlerë 7,406,970 lekë me TVSH. 
 

Titulli i gjetjes: Mos dokumentim i mënyrës së përllogaritjes së vlerës së fondit limit të 

kontratës. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Blerje materiale 

hidraulike” zhvilluar në UKSH SHA për vitin 2020 me fond limit në 

vlerën e 6,172,475 lekë pa TVSH u konstatuan parregullsi lidhur me 

dokumentimin e mënyrës së përllogaritjes së vlerës së fondit limit. 

Konkretisht, Kërkesa për nevojën e blerjes së materialeve hidraulike, 

është nënshkruar nga L. P dhe V. P. Fondi limit është përllogaritur në 

datën 28.08.2020 nga Sektori i Planifikim Raportimit të UKSH dhe 

konkretisht nga V. P, S. U dhe I. M. Në procesverbalin e mbajtur nga 

Sektori i Planifikim Raportimit për përllogaritjen e fondit limit, në 

pikën 3 cilësohet se:“Iu kërkua operatorëve ekonomik të 

poshtëshënuar për të siguruar informacion në lidhje me çmimet e 

artikujve të prokurimit të mësipërm A.U SHPK dhe E.I P.P SHPK”. 

Bashkangjitur procesverbalit ndodhen ofertat e operatorit ekonomik 

“E.I-P.P” SHPK dhe operatorit ekonomik “A.U” SHPK. Pra tek 

procesverbali janë pasqyruar vetëm dy oferta dhe jo tre. Procesi i 

testimit të tregut në vetvete është një fazë negocimi me operatorët 

ekonomikë për marrjen e ofertave të favorshme. Komisioni i 

përllogaritjes së vlerës së kontratës me përbërje V. P, S. U dhe I. M 

duhej ti referoheshin të paktën tre ofertave të tregut dhe jo dy ofertave. 

Në përfundim, grupi konkludon që vlera e fondit limit të jetë 6,256,426 

lekë pa TVSH. Nga auditimi i ofertave të ardhura (QKR) lidhur me 

aktivitetin e operatorëve ekonomikë “E.I-P.P” SHPK dhe “A.U” SHPK 

u konstatua se operatori ekonomik “E.I-P.P” SHPK me nipt L...B është 

me adresë të ushtrimit të aktivitetit në Durrës Fushë Krujë dhe ka si 

administrator z. R. V. Operatori tjetër “A.U” SHPK me nipt K...F është 

me adresë përsëri në Durrës Fushë Krujë dhe me të njëjtin administrator 

z. R. V por edhe me znj. M. V. Nuk mund të pretendohet se është kryer 

testimi i tregut kur janë marrë oferta nga dy biznese me nipte të 

ndryshme por me të njëjtin administrator pasi është njësoj sikur të 

kërkosh ofertë nga operatori ekonomik A me nipt X dhe përsëri nga 

operatori ekonomik A por me nipt Y. Si rezultat, sa më sipër, fondi 

limit nuk është aspak i bazuar pasi ofertat janë dy nëse i referohemi 

niptit të operatorëve ekonomikë por janë me të njëjtin administrator. 

Në këto kushte, kur përllogaritja e vlerës së fondit limit është bazuar 

vetëm tek oferta e një administratori (Operatori ekonomik), e bën 

procedurën e përllogaritjes së vlerës së fondit limit të pavlefshme pasi 
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nuk është aspak e argumentuar dhe e dokumentuar duke mos garantuar 

konkurrencë dhe barazi në marrjen e ofertave. 

Kriteri: Nenin 36 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” i ndryshuar, pika 4. 

Neni 59 “Përllogaritja e vlerës limit të kontratës” të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të 

ndryshuar. 

Ndikimi/efekti: Mos dokumentimi i argumentimit të përllogaritjes së vlerës së fondit 

limit, mund të bëhet shkas për kryerjen e procedurave të prokurimit me 

fonde limite përtej vlerave reale të tregut. 

Shkaku: Mos respektimi i ligjeve dhe rregullave të prokurimit publik. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandim: SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, drejtoria juridike, njësitë e 

prokurimit apo të përllogaritjes së vlerës së fondit limit, të marrin masa 

që në të ardhmen, në përllogaritjen e vlerës së fondit limit, në rastin e 

marrjes së ofertave nga tregu, ti referohen jo më pak se tre ofertave të 

marra për përllogaritjen e vlerës së kontratës bazuar në konkurrencë 

dhe barazi. 
 

Për veprimet e mësipërme, mban përgjegjësi Komisioni i Përllogaritjes së vlerës së fondit limit i 

përbërë nga V. P, S. U dhe I. M. 
 

Titulli i gjetjes: Vendosja e kritereve të kualifikimit jo në përpjestim të ngushtë me 

objektin e kontratës. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Blerje materiale 

hidraulike” zhvilluar në UKSH SHA për vitin 2020 me fond limit në 

vlerën e 6,172,475 lekë pa TVSH u konstatuan parregullsi lidhur me 

kriteret e vecanta të vendosura nga njësia e prokurimit. Konkretisht, -

Me shkresën nr. 1178 Prot., datë 31.08.2020, Titullari i UKSH nxjerr 

urdhrin nr. 178 për ngritjen e komisionit të vlerësimit të ofertave. 

Procesverbali i hartimit të dokumentave të tenderit, është me datë 

09.09.2020 dhe i nënshkruar nga njësia e prokurimit me përbërje F. T, 

D. N dhe G. M. Tek ky procesverbal lidhur me kapacitetin teknik që 

duhet të ketë ofertuesi, tek pika 2.3.2 cilësohet se operatori duhet të 

dorëzojë “Deklaratë e operatorit ekonomikë i cili merr përsipër 

transportin dhe lëvrimin e mallrave pranë ambienteve magazinuese të 

AK”. Në vazhdim, tek pika 2.3.4, cilësohet se “Operatori ekonomikë 

duhet të disponojë të paktën një mjet transporti me vinç në pronësi ose 

me qira me kapacitet mbajtës 6 ton deri në 10 ton”. 

Sa më sipër, për arsye se është kërkuar që operatori ekonomik të 

deklarojë se merr përsipër transportin e mallit në magazinat e UKSH, 

është e panevojshme që ti kërkohet të disponojë mjet transporti me qira 

ose në pronësi dhe për më tepër i paisur me vinç me kapacitet mbajtës 

nga 6 deri 10 ton. Nuk ka asnjë argument për vendosjen e këtij kriteri 

pasi nuk jepen të dhëna për peshën e mallit apo për punime instalimesh 

të mallrave në terrene të vështira ku shkarkimi i mallit kërkon 

domosdoshmërisht vinç. Mallrat adresohen në magazinën e UKSH dhe 

ska asnjë arsye që njësia e prokurimit të kërkojë vinç kur duhej të 

mjaftohej me deklaratën e operatorit ekonomik për marrje përsipër të 

transportit të mallrave. Në treg, është e vështirë të gjenden operatorë 

ekonomikë që kryejnë aktivitetin e shitjes së materialeve të ndryshme 
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pra tregëtojnë mallra dhe njëkohësisht të disponojë automjet transporti 

me vinç por edhe sikur të jetë kështu, ky kriter favorizon ata operatorë 

ekonomikë që jo vetëm shesin mallra por kryejnë edhe punime apo 

transporte të ndryshme. Përpos fakteve dhe argumentave të mësipërme, 

duhet theksuar se UKSH SHA, ka në pronësinë e saj jo vetëm automjete 

transporti me karroceri por edhe automjete me vinç si automjeti Iveco 

4170T sipas artikullit me nr. 25F-17AU-2058 të inventarit të UKSH 

SHA, pirun të markës Linde sipas artikullit me nr. 25F-17AU-2059, 

kamion vetëshkarkues me vinç të markës MAN n36 me targë A...P apo 

kamionçinë Ford me numër artikulli 25U-AA428DP sipas inventarëve 

të UKSH. Njëkohësisht tek i njëjti procesverbal, pika 2.3.5, është 

kërkuar që“Prodhuesi i mallit duhet të jetë i çertifikuar për sistemin e 

menaxhimit të cilësisë me çertifikatë ISO 9001:2015 (ose ekuivalent) 

për prodhimin e mallrave objekt prokurimi”. Lidhur me këtë 

kërkesë/kriter, konstatohet se njësia e prokurimit, kërkon nga palët e 

treta që të vërtetojnë se janë të çertifikuar për prodhimin e mallrave 

objekt prokurimi. Njësia e prokurimit, nuk mjaftohet vetëm me kriteret 

që duhet të plotësojnë operatorët ekonomikë që ushtrojnë aktivitetin e 

shitjes së mallrave hidraulikë të cilëve u kërkohet të paraqesin 

autorizimin e prodhuesit të mallit, as me kriterin e çertifikatave ISO që 

duhet të dorëzojnë ofertuesit, as me deklaratën e përmbushjes së 

specifikimeve teknike nga ana e tyre, as me dorëzimin e katalogëve të 

prodhueve të mallit por duhet të paraqesin dhe çertifikata ISO të 

kompanive prodhuese apo edhe liçensa të ushtrimit të aktivitetit në 

vendet e tyre. Me të njëjtën logjikë mund të kërkohej edhe lista e 

punonjësve të kompanisë prodhuese ose kapacitetet teknike të 

kompanisë prodhuese. 

Kriteri: Kreun III, Rregullat e Përgjithshme të Prokurimit, neni 20 

Mosdiskriminimi i ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar. 

Nenin 27, Kontratat e Mallrave, pika 3, të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar. 

Pika 2 e Rekomandimit nr. 8179 Prot., datë 03.09.2018 të APP mbi 

“Hartimin e Kritereve për Kualifikim për Procedurat e Prokurimit për 

Mallra, Punë dhe Shërbime”. 

Ndikimi/efekti: Vendosja e kritereve që nuk janë të lidhura ngushtë me objektin e 

kontratës, bëhet shkak për favorizimin e operatorëve ekonomikë dhe 

ngushtimin e konkurrencës. 

Shkaku: Mos respektimi i ligjeve dhe rregullave të prokurimit publik. 

Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandim: SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, drejtoria juridike, njësitë e 

prokurimit, të marrin masa që në të ardhmen gjatë hartimit të kritereve 

të kualifikimit, të kihet parasysh objekti i kontratës me qëllim vendosjen 

e atyre kritereve që janë në përpjestim me objektin e kontratës duke 

rritur konkurrencën në pjesëmarrjen në procedurat e prokurimit. 

Sa më sipër, për vendosjen e këtyre kritereve diskriminuese që skanë asnjë lidhje me aftësinë 

zbatuese të operatorit ekonomik për ekzekutimin e një kontrate me objekt furnizim mallrash, mban 

përgjegjësi njësia e prokurimit e përbërë nga F. T, D. N dhe G. M. 
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2.7.9. Zbatimi i kontratës me objekt “Ndërtim i stacionit të pompimit dhe rrjeti ujësjellësit 

Kullaj”, ekzekutuar në periudhën 2019-2021. 
 

Mbi realizimin e ekzekutimit të kontratës së lidhur. 

-Kontrata me nr. 873 Prot., datë 09.07.2019, me vlerë 47,011,350 lekë me TVSH, është lidhur midis 

UKSH SHA dhe operatorit ekonomik “A.-K.N” SHPK, për objektin “Ndërtim i stacionit të 

pompimit dhe rrjeti ujësjellësit Kullaj”. Afati i zbatimit të punimeve është përcaktuar sipas kontratës 

deri në datën 09.03.2020 ose për 8 muaj pas nënshkrimit të saj. Gjatë zbatimit të punimeve ka pasur 

probleme pronësie me banorët e zonës për ndërtimin e stacionit të pompimit të cilat janë pasqyruar 

në korespodencat përkatëse midis mbikqyrësit të punimeve, UKSH SHA dhe Bashkisë Shkodër e 

cila është angazhuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve lidhur me pronësinë e truallit ku do të 

ndërtohej stacioni i pompimit. Shtyrjet e afateve të punimeve janë të miratuara nga Titullari i UKSH 

SHA. Për këto pengesa të hasura, janë nënshkruar gjashtë amendamente dhe konkretisht 

amendamenti me nr. 372/1 Prot., datë 06.03.2020 me anë të të cilit është shtyrë afati i përfundimit 

të punimeve deri në datën 09.06.2020, amendamenti me nr. 773 Prot., datë 09.06.2020 me anë të të 

cilit është shtyrë afati i përfundimit të punimeve deri në datën 09.12.2020, amendamenti me nr. 

1728/1 Prot., datë 07.12.2020 me anë të të cilit është miratuar shtyrja e afatit të përfundimit të 

punimeve deri në datën 09.04.2021, amendamenti me nr. 1295 Prot., datë 30.08.2021 me anë të të 

cilit është shtyrë afati i përfundimit të punimeve deri në datën 31.08.2021, amendamenti me nr. 

1295 Prot., datë 30.08.2021 me anë të të cilit është shtyrë afati i përfundimit të punimeve deri në 

datën 30.11.2021 dhe amendamenti me nr. 1882 Prot., datë 25.11.2021 me anë të të cilit është shtyrë 

afati i përfundimit të punimeve deri në datën 30.12.2021. 

-Kontrata për mbikqyrjen e punimeve, është lidhur midis UKSH SHA dhe mbikqyrësit të punimeve 

“A…A MK”. Kontrata është me nr. 874 Prot., datë 09.07.2019, vlerë 1,015,486 lekë me TVSH dhe 

afat deri në përfundimin e punimeve sipas nenit 2 të saj. 

-Njoftimi i përfundimit të punimeve drejtuar titullarit të UKSH SHA është me datë 30.12.2021 i 

nënshkruar nga sipërmarrësi dhe mbikqyrësi i punimeve por është i pa protokolluar. 

-Nga auditimi në terren në datën 17.03.2022 për zërat e punimeve të kryera, u konstatuan diferenca 

në zëra punimesh dhe konkretisht: 
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-Tek situacioni përfundimtar, kapitulli “Dhoma e Klorinimit, Stacionit të Pompimit, Dhoma e 

Manovrimit”, zëri punimeve numër rendor 15, Nr.An. 2.181, Konstruksione metalike të përbëra, 

ton 0.989, vlera e faturuar me TVSH është 148,350 lekë. Nga auditimi në terren i këtij zëri dhe 

konkretisht në dhomën e klorinimit, nuk u konstatuan konstruksione metalike të vendosura. Si 

rezultat, vlera prej 148,350 lekë, është vlerë e faturuar tepër në situacionin përfundimtar. 

-Tek situacioni përfundimtar, kapitulli “Punime Elektrike”, zëri punimeve numër rendor 7, Nr.An. 

AN, F.V ndriçues të jashtëm tip prozhektor, copë 12, vlera e faturuar me TVSH është 108,000 lekë 

ose 9000 lekë për një copë. Nga auditimi në terren i këtij zëri u konstatua se janë vendosur 8 ndriçues 

të jashtëm dhe jo 12. Pra 4 ndricues më pak. Si rezultat, vlera prej 4 x 9000 = 36000 lekë, është 

vlerë e faturuar tepër në situacionin përfundimtar. 

-Tek situacioni përfundimtar, kapitulli “Punime Elektrike”, zëri punimeve numër rendor 8, Nr.An. 

2,a,113, Panel i matjes së energjisë1/3 fazor, 10 poste sahat energjie, copë 1, vlera e faturuar me 

TVSH është 13800 lekë. Nga auditimi në terren i këtij zëri u konstatua se ky zë nuk është 

ekzekutuar. Si rezultat, vlera prej 13800 lekë, është vlerë e faturuar tepër në situacionin 

përfundimtar. 

-Sa më sipër, vlera e faturuar tepër në situacionin përfundimtar e cila përbën dëm ekonomik i cili 

duhet dëmshpërblyer nga OE “A.-K.N” SHPK për llogari të UKSH SHA, është 198,150 lekë. 

-Pas përfundimit të punimeve të kontratës dhe miratimit të tyre nga mbikqyrësi i punimeve, UKSH 

SHA, akoma nuk ka marrë masat për kolaudimin e objektit. Grupi i marrjes në dorëzim të objektit, 

nuk ka dokumentuar vonesat e deritanishme për mos marrjen në dorëzim të punimeve ose për të 

argumentuar lidhur me vonesat e mos marrjes në dorëzim. Situacionet pjesore janë nënshkruar nga 

Investitori, Mbikqyrësi dhe Sipërmarrësi dhe konkretisht: 

-Është nënshkruar nga personat më sipër, situacioni nr. 2 për periudhën e punimeve nga data 

01.11.2020 deri 31.1.2020. Fatura është me nr. 23, datë 31.10.2019, numër serie 69960360 dhe 

vlerë 12,208.140 lekë me TVSH. Është kryer likuidimi sipas urdhër shpenzimit nr. 4, datë 

19.11.2019 në vlerën e 11,597,733 lekë dhe me urdhër shpenzimin me nr. 5, datë 19.11.2019 në 

vlerën e 610,407 lekë. Në total është likuiduar vlera prej 12,208,140 lekë. 

-Është nënshkruar nga personat më sipër, situacioni nr. 1 për periudhën e punimeve nga data 

01.10.2019 deri 31.10.2019. Fatura është me nr. 110, datë 30.11.2020, numër serie 69960410 dhe 

vlerë 8,585,040 lekë me TVSH. Është kryer likuidimi sipas urdhër shpenzimit nr. 4, datë 28.12.2020 

në vlerën e 8,155,788 lekë. Në total është likuiduar vlera prej 8,585,040 lekë. Është mbajtur garancia 

për situacionin nr. 2 në vlerën 429,252 lekë. 

-Është nënshkruar nga personat më sipër, situacioni nr. 3 për periudhën e punimeve nga data 

01.08.2021 deri 31.08.2021. Fatura elektronike është me nr. 5/2021, datë 31.08.2021 dhe vlerë 

9,016,150 lekë me TVSH. Është kryer likuidimi sipas urdhër shpenzimit nr. 1, datë 06.10.2021 në 

vlerën e 9,016,150 lekë. Në total është likuiduar vlera prej 8,565,342 lekë. Është mbajtur garancia 

për situacionin nr. 3 në vlerën 450,808 lekë. 

-Është nënshkruar nga personat më sipër, situacioni nr. 4 për periudhën e punimeve nga data 

01.12.2021 deri 15.12.2021. Fatura elektronike është me nr. 192/2021, datë 15.12.2021 dhe vlerë 

11,785,368 lekë me TVSH. Është kryer likuidimi sipas urdhër shpenzimit nr. 1, datë 03.03.2022 në 

vlerën e 11,785,368 lekë. Në total është likuiduar vlera prej 11,196,100 lekë. Është mbajtur garancia 

për situacionin nr. 4 në vlerën 589,268 lekë. 
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-Është nënshkruar nga mbikqyrësi i punimeve, sipërmarësi dhe investitori UKSH SHA, situacioni 

përfundimtar për periudhën e punimeve nga data 01.12.2021 deri 30.12.2021. Fatura elektronike 

është me nr. 194/2021, datë 31.12.2021 dhe vlerë 4,052,504 lekë me TVSH. Nuk është kryer 

likuidimi për këtë situacion. 

-Në total, vlera e likuiduar nga UKSH SHA për llogari të operatorit ekonomik “A.-K.N” SHPK, 

është 40,554,622 lekë. Me vlerën e situacionuar në situacionin përfundimtar, vlera totale e faturuar 

nga sipërmarësi është 44,607,126 lekë. Vlera që duhej likuiduar sipas kontratës bazë është 

47,011,350 lekë. OE ka faturuar 53,656.5 lekë më pak si rezultat i punimeve që shtohen dhe hiqen. 

-Nuk është likuiduar akoma nga UKSH SHA për llogari të “A.-K.N” SHPK, vlera prej 4,052,504 

lekë që është vlera e situacionit përfundimtar të punimeve të kryera nga sipërmarësi punimeve “A.-

K.N” SHPK sipas kontratës së lidhur. Nuk është likuiduar nga UKSH SHA as vlera e mbikqyrjes 

së punimeve prej 1,015,486 lekë. 

-UKSH SHA, nuk ka përcaktuar kolaudatorin e punimeve/kontratës pasi kanë kaluar afro 4 muaj 

nga data e përfundimit të punimeve. UKSH SHA duhej ti referohej ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 

“Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, Kreu III, neni 12, ku cilësohet se: 

“Emërimi i kolaudatorit apo i grupit të kolaudimit është detyrë e investitorit, i cili duhet që këtë t'ia 

komunikojë personit, institucionit që do të merret me kolaudimin dhe seksionit ose zyrës së 

urbanistikës të rretheve apo bashkive, brenda 30 ditëve nga përfundimi i punimeve të ndërtimit. 

Investitori do të përcaktojë afatet e zgjatjes së procesit të kolaudimit”. 

-Sa më sipër, për mos ngritjen/përcaktimin e grupit të kolaudimit/kolaudatorit, brenda afateve 

ligjore, mban përgjegjësi Titullari i UKSH SHA M. M. 
 

Titulli i gjetjes: Diferenca në zëra punimesh të pa ekzekutuara. 

Situata: Nga auditimi i zbatimit tw kontratws me nr. 873 Prot., datë 09.07.2019, 

me vlerë 47,011,350 lekë me TVSH, të lidhur midis UKSH SHA dhe 

operatorit ekonomik “A.-K.N” SHPK, për objektin “Ndërtim i stacionit 

të pompimit dhe rrjeti ujësjellësit Kullaj”, u konstatuan diferenca në zëra 

punimesh. Kontrata për mbikqyrjen e punimeve, është lidhur midis 

UKSH SHA dhe mbikqyrësit të punimeve “ARENA MK”. Kontrata 

është me nr. 874 Prot., datë 09.07.2019, vlerë 1,015,486 lekë me TVSH 

dhe afat deri në përfundimin e punimeve sipas nenit 2 të saj. 

-Njoftimi i përfundimit të punimeve drejtuar titullarit të UKSH SHA 

është me datë 30.12.2021 i nënshkruar nga sipërmarrësi dhe mbikqyrësi 

i punimeve por është i pa protokolluar. Pas përfundimit të punimeve të 

kontratës dhe miratimit të tyre nga mbikqyrësi i punimeve, UKSH SHA, 

akoma nuk ka marrë masat për kolaudimin e objektit. Grupi i marrjes në 

dorëzim të objektit, nuk ka dokumentuar vonesat e deritanishme për mos 

marrjen në dorëzim të punimeve ose për të argumentuar lidhur me 

vonesat e mos marrjes në dorëzim. Situacionet pjesore janë nënshkruar 

nga Investitori, Mbikqyrësi dhe Sipërmarrësi dhe konkretisht: 

-Është nënshkruar nga personat më sipër, situacioni nr. 2 për periudhën 

e punimeve nga data 01.11.2020 deri 31.1.2020. Fatura është me nr. 23, 

datë 31.10.2019, numër serie 69960360 dhe vlerë 12,208.140 lekë me 

TVSH. Është kryer likuidimi sipas urdhër shpenzimit nr. 4, datë 

19.11.2019 në vlerën e 11,597,733 lekë dhe me urdhër shpenzimin me 

nr. 5, datë 19.11.2019 në vlerën e 610,407 lekë. Në total është likuiduar 

vlera prej 12,208,140 lekë. 

-Është nënshkruar nga personat më sipër, situacioni nr. 1 për periudhën 

e punimeve nga data 01.10.2019 deri 31.10.2019. Fatura është me nr. 

110, datë 30.11.2020, numër serie 69960410 dhe vlerë 8,585,040 lekë 
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me TVSH. Është kryer likuidimi sipas urdhër shpenzimit nr. 4, datë 

28.12.2020 në vlerën e 8,155,788 lekë. Në total është likuiduar vlera 

prej 8,585,040 lekë. Është mbajtur garancia për situacionin nr. 2 në 

vlerën 429,252 lekë. 

-Është nënshkruar nga personat më sipër, situacioni nr. 3 për periudhën 

e punimeve nga data 01.08.2021 deri 31.08.2021. Fatura elektronike 

është me nr. 5/2021, datë 31.08.2021 dhe vlerë 9,016,150 lekë me 

TVSH. Është kryer likuidimi sipas urdhër shpenzimit nr. 1, datë 

06.10.2021 në vlerën e 9,016,150 lekë. Në total është likuiduar vlera 

prej 8,565,342 lekë. Është mbajtur garancia për situacionin nr. 3 në 

vlerën 450,808 lekë. 

-Është nënshkruar nga personat më sipër, situacioni nr. 4 për periudhën 

e punimeve nga data 01.12.2021 deri 15.12.2021. Fatura elektronike 

është me nr. 192/2021, datë 15.12.2021 dhe vlerë 11,785,368 lekë me 

TVSH. Është kryer likuidimi sipas urdhër shpenzimit nr. 1, datë 

03.03.2022 në vlerën e 11,785,368 lekë. Në total është likuiduar vlera 

prej 11,196,100 lekë. Është mbajtur garancia për situacionin nr. 4 në 

vlerën 589,268 lekë. 

-Është nënshkruar nga mbikqyrësi i punimeve, sipërmarësi dhe 

investitori UKSH SHA, situacioni përfundimtar për periudhën e 

punimeve nga data 01.12.2021 deri 30.12.2021. Fatura elektronike është 

me nr. 194/2021, datë 31.12.2021 dhe vlerë 4,052,504 lekë me TVSH. 

Nuk është kryer likuidimi për këtë situacion. 

-Në total, vlera e likuiduar nga UKSH SHA për llogari të operatorit 

ekonomik “A.-K.N” SHPK, është 40,554,622 lekë. Me vlerën e 

situacionuar në situacionin përfundimtar, vlera totale e faturuar nga 

sipërmarësi është 44,607,126 lekë. Vlera që duhej likuiduar sipas 

kontratës bazë është 47,011,350 lekë. OE ka faturuar 53,656.5 lekë më 

pak si rezultat i punimeve që shtohen dhe hiqen. Nuk është likuiduar 

akoma nga UKSH SHA për llogari të “A.-K.N” SHPK, vlera prej 

4,052,504 lekë që është vlera e situacionit përfundimtar të punimeve të 

kryera nga sipërmarësi punimeve “A.-K.N” SHPK sipas kontratës së 

lidhur. Nuk është likuiduar nga UKSH SHA as vlera e mbikqyrjes së 

punimeve prej 1,015,486 lekë. Nga auditimi në terren në datën 

17.03.2022 për zërat e punimeve të kryera, u konstatuan diferenca në 

zëra punimesh dhe konkretisht: Tek situacioni përfundimtar, kapitulli 

“Dhoma e Klorinimit, Stacionit të Pompimit, Dhoma e Manovrimit”, 

zëri punimeve numër rendor 15, Nr.An. 2.181, Konstruksione metalike 

të përbëra, ton 0.989, vlera e faturuar me TVSH është 148,350 lekë. Nga 

auditimi në terren i këtij zëri dhe konkretisht në dhomën e klorinimit, 

nuk u konstatuan konstruksione metalike të vendosura. Si rezultat, vlera 

prej 148,350 lekë, është vlerë e faturuar tepër në situacionin 

përfundimtar. 

-Tek situacioni përfundimtar, kapitulli “Punime Elektrike”, zëri 

punimeve numër rendor 7, Nr.An. AN, F.V ndriçues të jashtëm tip 

prozhektor, copë 12, vlera e faturuar me TVSH është 108,000 lekë ose 

9000 lekë për një copë. Nga auditimi në terren i këtij zëri u konstatua se 

janë vendosur 8 ndriçues të jashtëm dhe jo 12. Pra 4 ndricues më pak. 

Si rezultat, vlera prej 4 x 9000 = 36000 lekë, është vlerë e faturuar tepër 

në situacionin përfundimtar. 
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-Tek situacioni përfundimtar, kapitulli “Punime Elektrike”, zëri 

punimeve numër rendor 8, Nr.An. 2,a,113, Panel i matjes së energjisë1/3 

fazor, 10 poste sahat energjie, copë 1, vlera e faturuar me TVSH është 

13800 lekë. Nga auditimi në terren i këtij zëri u konstatua se ky zë nuk 

është ekzekutuar. Si rezultat, vlera prej 13800 lekë, është vlerë e faturuar 

tepër në situacionin përfundimtar. 

-Sa më sipër, vlera e faturuar tepër në situacionin përfundimtar e cila 

përbën dëm ekonomik i cili duhet dëmshpërblyer nga OE “A.-K.N” 

SHPK për llogari të UKSH SHA, është 198,150 lekë. 

-UKSH SHA, nuk ka përcaktuar kolaudatorin e punimeve/kontratës pasi 

kanë kaluar afro 4 muaj nga data e përfundimit të punimeve. UKSH 

SHA duhej ti referohej ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998. 

Kriteri: Kontrata me nr. 873 Prot., datë 09.07.2019. 

Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit”, Kreu III, neni 12. 

Ndikimi/efekti: Mos realizimi i të gjithë zërave të punimeve sipas kontratës dhe mos 

kolaudimi i tyre. 

Shkaku: Mos respektimi i ligjeve dhe rregullave të përcaktuara. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandim: -SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Drejtoria Tregtare, Drejtoria 

Juridike, Drejtoria Ekonomike, të marrin masat duke ndjekur të gjitha 

rrugët ligjore për arkëtimin nga operatori ekonomik “A.-K.N” SHPK 

në llogari të UKSH SHA, të vlerës 198,150 lekë që i përket diferencave 

në zëra punimesh të pa ekzekutuara. 

- SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, të marrë masat që në të ardhmen 

të përcaktojë kolaudatorin për kolaudimin e punimeve brenda afateve 

ligjore. 
 

 

8. Të tjera që mund të dalin gjatë procesit auditues.  

Në zbatim të pikës 8 të Programit të Auditimit Nr.5/1Prot. datë 17.01.2022, i ndryshuar “Të tjera 

që mund të dalin gjatë procesit të auditimit”, u auditua dokumentacioni si më poshtë: 

- Prodhimi dhe raportimi i ujit nga drejtoria teknike. 

- Analizat e cilësisë së ujit si dhe analizat e cilësisë së klorit. 

- Analizat e kryera për shkarkimin e ujërat e ndotura në mjedis. 

- Të dhënat e raportuara në ERRU dhe AKUM. 

- Vendimet e ERRU të lidhura me veprimtarinë e shoqërisë. 

- Verifikimi i sistemeve; ujësjellësit, kanalizimeve dhe impianti i trajtimit të ujërave të ndotura. 

- Faturimi dhe arkëtimi, për ujin e pijshëm dhe largimin e ujërave të ndotura, nga drejtoria e shitjeve. 

Shitja e ujit të pijshëm të prodhuar si dhe largimi i ujërave të ndotura janë dy sektorët ku realizohen 

të ardhurat kryesore të shoqërisë UK Shkodër.  Prodhimi i ujit të pijshëm është i lidhur me kërkesat 

e konsumatorit. Prodhimi i ujit në të gjitha stacionet e pompimit llogaritet dhe mbahet manualisht 

pasi matësit dhe sistemi SCADA i vendosur në qytetin të Shkodrës janë jashtë funksionit. Sasia e 

prodhuar, llogaritet sipas orëve të punës së pompave dhe prurjeve të tyre, ku prurjet nuk janë të 

sakta pasi me amortizimin e tyre kjo sasi ulet. Duke ju referuar nevojës mesatare ditore 150 

l/ditë/frymë dhe numrit të popullsisë në zonën e shërbimit ku sipas të dhënave të vendosura në 

dispozicion është 115,063 frymë rezulton se nevojat për ujë janë 17,260 m3/ditë ose 6,299,700 

m3/vit. Nga të dhënat e vendosura në dispozicion të grupit të auditimit konstatohet se prodhimi i 

ujit është shumë i lartë nga nevojat e kërkuara sipas standardeve si dhe niveli i faturimit krahasuar 
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me prodhimin është shumë i ulët. Prodhimi dhe faturimi, për periudhën objekt auditimi, pasqyrohen 

në tabelën e mëposhtme: 
 

Viti Prodhimi (m3)  Faturimi (m3)  Uji i faturuar në 

%  

Uji pa të ardhura (Humbjet) 

në % 

2018 12,625,000 4,161,000 33 67 

2019 13,341,140 4,048,450 30 70 

2020 13,122,300 3,954,400 30 70 

2021 12,714,980 3,921,535 31 69 

 

Veprimtaria e shoqërisë së Ujësjellës Kanalizime Shkodër monitorohet nëpërmjet performancës 

dhe indikatorëve të saj për të garantuar përmbushjen e përgjegjësive  dhe për të parë progresin që 

bëhet për të përmirësuar shërbimet. Indikatorët kryesorë të performancës për periudhën objekt 

auditimi si dhe objektivat e vendosura nga shoqëria tregohen në tabelën e mëposhtme ku tregohet 

efiçenca dhe qëndrueshmëria financiare e shoqërisë.  
 

Indikatorët Njësia 2018 2019 2020 2021 Target 

Uji pa të ardhura % 67 70 70 69 65.5 

Faturimi i matshëm  % 60 63.54 67.88 71 63.5 

Niveli i arkëtimit % 73 72.03 70.56 69 75 

Kosto Direkte e Operimit % 62 59.91 57.88 63 64.4 

Kosto Totale e Operimit % 40 34.35 33.24 46 42.2 

Eficenca e stafit Nr/1000 lidhje 7 6.39 5.9 5.85 5.8 

Kohëzgjatja e furnizimit me ujë h/d 20.4 10.09 21 21.7 21 

Cilësia e ujit  % 97 100 59.8  100 

Mbulimi me ujësjellës (urbane) % 55 54.72 55.15 56 56 

Mbulimi me kanalizime (urbane) % 43 42.79 43.67 44 45 
 

Uji pa të ardhura 

Uji pa të ardhura ose humbjet janë diferenca e volumit të prodhuar me volumin e ujit të faturuar tek 

konsumatorët. Në ujin pa të ardhura kemi humbjet teknike dhe humbjet administrative. Në humbjet 

teknike përfshihen rrjedhjet në sistemin e shpërndarjes për shkak të amortizimit si dhe uji që 

përdoret për pastrimin e rezervuarëve si dhe shkarkimet për larjen e tubacioneve kur janë të reja ose 

në rast defektesh. Në humbjet administrative përfshihen, konsumi i ujit nga lidhjet e pa ligjshme të 

cilat nuk faturohen si dhe pasaktësia në llogaritjen e prodhimit e atë të faturimit tek konsumatorët. 

Ky raport tregon interesin dhe përpjekjet e ofruesit të shërbimit në mirëmbajtjen e aseteve të 

ndërmarrjes në përgjithësi dhe rrjetit në veçanti, në kushte të mira pune. Rezultati i këtij treguesi 

ndihmon planin e shërbimeve për investime në rehabilitimin ose zëvendësimin e rrjetit.  

Ky tregues ka ndikim të drejtpërdrejtë në qëndrueshmërinë financiare të shoqërive si dhe në 

mbulimin e kostove operative duke qenë se humbjet komerciale reduktojnë të ardhurat dhe humbjet 

teknike rrisin kostot operative. Bilanci i Ujit përshkruan dhe analizon gjendjen aktuale të Ujit Pa të 

Ardhura në të gjithë elementët e tij të cilat shërbejnë si bazë për projektimin e objektivave 

strategjikë dhe të planeve të veprimit për përmirësimin e performancës së shoqërisë. Kjo është dhe 

arsyeja kryesore që kërkesat e UK për miratimin e tarifave të reja të shërbimeve të ujësjellës 

kanalizimeve duhet të shoqërohet detyrimisht me paraqitjen e një Plani Biznesi 5 Vjeçar. Qëllimi i 

këtij treguesi është të sigurojë një masë të performancës së ndërmarrjes në menaxhimin e rrjetit të 

furnizimit me ujë të konsumatorëve. 

Krahasimi i të dhënave për tre vitet e fundit paraqet trend në përkeqësim të treguesit UPA (ujit pa 

të ardhura) për UK Shkodër, për vitet 2019 dhe 2020 është në masën 70 %. Ky tregues ka 

përkeqësim me 3% krahasuar me vitin 2018 dhe për vitin 2021 ka një përmirësim me 1% me vitin 

2020. Analiza tregon se gjatë vitet 2019 dhe 2020 ka një rritje të sasisë së ujit të prodhuar krahasuar 

me vitin 2018 e cila shoqërohet me një rritje prej 3.54% të ujit të faturuar për vitin 2019 dhe 4.24% 

në vitin 2020 krahasuar me 2019. Mesatarja vjetore e ujit pa të ardhura është mbi objektivin e vetë-

vendosur prej 65.5% që tregon menaxhim të dobët të Ujit pa të ardhura (humbjeve) nga ndërmarrja. 
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Faturimi i matshëm  

Matja e konsumatorëve konsiderohet si praktikë e mirë. Kjo u lejon klientëve mundësinë për të 

ndikuar në faturat e tyre të ujit dhe u ofron ndërmarrjeve mjete dhe informacion për t'i lejuar ata të 

menaxhojnë më mirë sistemet e tyre. Metoda e llogaritjes: Numri i përgjithshëm i lidhjeve me 

njehsorin operues të një periudhe të dhënë vlerësimi / numri i përgjithshëm i lidhjeve të së njëjtës 

periudhë. 

Niveli i lidhjeve të matura  deri në vitin 2020 është rritur me 20% krahasuar me vitin 2018. Kjo 

rritje ka ardhur si rezultat i zhvillimit dhe realizimit të proceduarve të prokurimit nga ana e 

ndërmarrjes për  blerjen e ujëmatësve dhe instalimin e tyre tek klientët familjarë, bizneset dhe entet 

publike. Mesatarja vjetore e raportit të matjes për vitin 2020 është 67.88% dhe objektivi i vetë-

vendosur prej 63.5 % është tejkaluar.  
 

Nr                                           Viti  

Klientët 

2018 2019 2020 2021 

1 Institucione buxhetore me mates 150 156 171 179  

2 Institucione buxhetore pa mates 21 18 15 9  

3 Entet private me mates 2027 2341 2529 2753  

4 Entet private pa mates 698 638 552 512  

5 Familjaret me mates 15704 17293 18831 20313 

6 Familjaret pa mates 11442 10703 9621 8920  
 

Niveli i arkëtimit 

Qëllimi i këtij treguesi është të masë sesa efektive është ndërmarrja në mbledhjen e shumës së 

shitjeve të faturuara. Ky tregues mat raportin midis shumës së mbledhur dhe shumës së faturuar 

gjatë periudhës së dhënë. Metoda e llogaritjes: Grumbullimet nga shitjet e faturuara të ujit dhe 

ujërave të ndotura të një periudhe të caktuar vlerësimi/shitjet totale të faturuara të ujit dhe ujërave 

të zeza të së njëjtës periudhë. Grumbullimet mund të vijnë nga shitjet e faturuara të periudhës 

aktuale si dhe periudhave të mëparshme 

Treguesi për nivelin e mbledhjes në vitin 2020 ka rënë me 2.44 % krahasuar me vitin 2018. Kjo 

rënie pasqyrohet edhe në vlerën e të ardhurave monetare të arkëtuara nga aktiviteti kryesor i 

shoqërisë dhe tarifës fikse. Për më tepër, niveli aktual i mbledhjes se të ardhurave është larg 

objektivit të caktuar prej 75%.  
  

Kosto Direkte e Operimit dhe Kosto Totale e Operimit 

Në udhëtimin e gjatë për arritjen e rikuperimit të kostos, ofruesit e shërbimeve duhet së pari të 

rikuperojnë koston operative. Rregullatori vendos baza të qëndrueshme për llogaritjen e kostos 

operative për të gjithë ofruesit e shërbimeve në kuptimin e të cilave shpenzimet konsiderohen pjesë 

e kostove operative dhe cilat shpenzime përjashtohen nga kostoja operative. Kjo është e 

rëndësishme për të siguruar qëndrueshmëri dhe për të mundësuar krahasimin e këtij treguesi midis 

shërbimeve të ndryshme. DOC përfshin: 

 Kostoja e punës 

 Kostoja e kimikateve 

 Kostoja e energjisë së konsumuar 

 Kostoja e karburantit 

 Kostoja e riparimeve dhe mirëmbajtjes 

 Kostoja e shërbimeve të kontraktuara në lidhje me shërbimet 

 Kostot e tjera operacionale 

Duhet të bëhet dallimi midis mbulimit të kostos nga të ardhurat (faturat) dhe nga mbledhjet.   

Metoda e llogaritjes: Grumbullimet nga shitjet e faturuara të ujit dhe ujërave të ndotura të një 

periudhe të caktuar vlerësimi / Kostoja totale e funksionimit direkt të së njëjtës periudhë. 

Mbulimi i Kostos Operative Direkte në krahasim me vitin 2018 për vitet pasardhëse është ulur me 

4.12% në vitin 2020 dhe kemi një ritje në vitin 2021 me 1% e cila nuk është në targetin e vendosur 

nga shoqëria. Kostoja e drejtpërdrejtë operacionale është ulur lehtë (1.4%) në krahasim me TM4, 
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2020. Prandaj, rënia e mbulimit të DOC i atribuohet kryesisht rënies së arkëtimeve me 5% krahasuar 

me TM4 2018.   

Kosto totale e operimit (KTO) përveç KDO, gjithashtu përfshin: 

 Kostoja e amortizimeve 

 Pagesa e interesit 

 Dispozitat për kontigjencat 

 Shpenzime të tjera financiare. 

Metoda e llogaritjes: Grumbullimet nga shitjet e faturuara të ujit dhe ujërave të ndotura të një 

periudhe të caktuar vlerësimi / Kostot totale të funksionimit. 

Mbulimi i kostos totale operacionale krahasuar me vitin 2018 për vitet 2019 dhe 2020 ka një rënie 

afërsisht 6% dhe për vitin 2021 sipas të dhënave të raportuara është në masën 46% e cila vetëm për 

këtë vit është mbi targetin e vendosur nga shoqëria në plan biznesin 5-vjecar.  
  

Eficenca e stafit 

Numri i personelit adreson aspektet e efikasitetit të menaxhimit të burimeve njerëzore të 

ndërmarrjes. Numri i punonjësve që kërkohen për të drejtuar një sistem uji varet nga ndërtimi dhe 

nga karakteristikat e sistemit, por në të njëjtën kohë varet nga sjellja e menaxhimit të ndërmarrjes. 

Në përgjithësi, kostoja e punës në një ndërmarrje uji përfshin mbi 40% të kostove totale të 

funksionimit. Kështu ka një efekt të rëndësishëm në koston e ujit dhe në çmimin e ujit. Prandaj, 

është e rëndësishme për ndërmarrjen të monitorojë këto kosto dhe të krahasojë arritjet ndërmjet 

periudhave të ndryshme. Krahasimi i rezultateve të këtij treguesi midis ndërmarrjeve që kanë 

karakteristika të ngjashme është një masë e mirë e efikasitetit. Qëllimi i këtij treguesi është llogaritja 

e produktivitetit të stafit në ndërmarrje. Shprehet si numri i stafit të punësuar për 1000 lidhje. 

Metoda e llogaritjes: Numri i përgjithshëm i stafit të punësuar / (numri i lidhjeve totale të ujit + 

ujërave të zeza) të një periudhe të caktuar vlerësimi /1000. 

Numri i punonjësve/000 lidhje është përmirësuar me 11.7% krahasuar me TM4 të 2018, dhe me 

1.9% krahasuar me T4 2020. Ky përmirësim ka ardhur si pasojë e rritjes së numrit të konsumatorëve 

(si për shërbimet e furnizimit me ujë ashtu edhe për ujërat e zeza) nga 2,142 dhe ndikuar gjithashtu 

nga një rënie e personelit me 15 punonjës nga viti 2019 në vitin 2020. Eficenca e stafit është afër 

targetit të vendosur nga shoqëria por ky target është afër nivelit të performancës së dobët të 

përcaktuar në strategjinë e ujit.  
 

Kohëzgjatja e furnizimit me ujë. 

Shërbimi i furnizimit me ujë të vazhdueshëm është një faktor kryesor në shëndetin dhe rezultatin 

ekonomik të një zone të veçantë. Prandaj, është e rëndësishme të keni një tregues mbi vazhdimësinë 

e shërbimit të furnizimit me ujë. Për këtë tregues përdoret përqasja mesatare e ponderuar në mënyrë 

që të llogaritet madhësia e secilës zonë. Metoda e llogaritjes: (Numri i konsumatorëve për secilën 

zonë x orë mesatare ditore të furnizimit) / numri i përgjithshëm i konsumatorëve të furnizimit me 

ujë. 

Vazhdimësia e shërbimit të furnizimit me ujë është tashmë relativisht e lartë me mesatarisht 21 orë 

në ditë dhe është rritur në krahasim me mesataren e vitit 2018. Duhet theksuar se furnizimi me ujë 

në zonat urbane është 24/24 orë. Pra, target i vendosur nga UK Shkodër për kohëzgjatjen e 

furnizimit me ujë është përmbushur nga ana e saj. 
 

Cilësia e ujit të pijshëm  

Konsumatori ka të drejtë të furnizohet me ujë të sigurt, kështu që pastrimi i ujit është një hap i 

domosdoshëm që duhet të ndërmerret nga ndërmarrja. Furnizimet me ujë që arrijnë tek konsumatori 

duhet të kenë një nivel minimal të caktuar të klorit të mbetur. Klori i mbetur tregon angazhimin e 

ndërmarrjes për të furnizuar ujë të sigurt për përdorim shtëpiak. Inspektorati i Shëndetit Publik 

(ISHP) ka përcaktuar që niveli minimal i klorit të mbetjeve që arrin në rubinetin e konsumatorit 

duhet të jetë 0.3 mg / l. Në raste të jashtëzakonshme ISHP përcakton një nivel më të lartë të klorit 

për zonat/shërbimet e veçanta. Për më tepër, ISHP në bashkëpunim me ndërmarrjen përcakton pikat 
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e monitorimit dhe numrin e mostrave që do të merren. ISHP monitoron cilësinë e ujit të siguruar 

për konsumatorët përmes rezultateve të marra nga ky tregues. Operatorët duhet të kenë regjistra të 

besueshëm që tregojnë datën dhe vendin e mostrave, rezultatin e testimit dhe provat e përsëritura të 

kryera për çdo mostër që dështon. Qëllimi i këtij treguesi është të matë përqindjen e mostrave në 

përputhje me standardet e zbatueshme. Metoda e llogaritjes: Numri i mostrave që përputhen me 

standardet e zbatueshme gjatë periudhës së dhënë / Numri total i mostrave të testuara për të njëjtën 

periudhë. 

Treguesi i cilësisë së ujit është përkeqësuar krahasuar me mesataren e vitit 2018. Shifrat tregojnë 

se treguesi është ulur lehtësisht me 0.9% krahasuar me TM4, 2018. Matjet e cilësisë së ujit bazohen 

në testet e klorit të lirë dhe totalit të koliformit. Klorifikimi arrihet me anë të mjeteve manuale të 

cilat është e vështirë të arrihet dozimi i duhur. Rreth 8% e testeve të klorit të lirë rezultojnë të jenë 

nën standard me gjurmë më të ulëta të klorit se standardi. 

Për cilësinë, Departamenti i Shëndetit Publik dhe Mjedisit në Shkodër kryen analiza ditore të ujit 

për klorin mbetës  dhe koliformen në 22 pika kontrolli (përveç të shtunave dhe të dielave kur 

monitorohen vetëm dy lidhje publike). Rezultatet i dërgohen çdo ditë UK Shkodër. Në rast se 

konstatohen ndotje në rrjet i kërkohet UK Shkodër të marrë masa duke shtuar sasinë e klorit. 

Nga grupi i auditimit u konstatua se dezinfektimi i ujit të pijshëm bëhet me metodën kimike me 

produktet dezinfektuese, hipokloriti i kalciumit dhe hipokloriti i natriumit. Dezinfektimi me 

produktin hipoklorit i natriumit bëhet në mënyrë automatike me dozim, duke dozuar një sasi fikse 

pasi matësit në prodhim në stacione nuk punojnë. Dezinfektimi me produktin hipoklorit i kalciumit 

bëhet në të gjitha stacionet e tjera të pompimit.  

Nga auditimi i dosjeve personale të vëna në dispozicion, administruar nga Departamenti i Burimeve 

Njerëzore, për punonjësit që kryejnë dezinfektimin e ujit në periudhën objekt auditimi, konstatohet 

se gjenden dëshmi të gjendjes shëndetësore të tyre, sipas VKM nr. 379, datë 25.05.2016 “Për 

miratimin e rregullores cilësia e ujit te pijshëm”, neni 17, ku citohet: “Personeli që punon në kontakt 

të drejtpërdrejtë me ujin e pijshëm duhet të jetë i pajisur me dëshmi të gjendjes shëndetësore sipas 

rregullores për pajisjen me librezë shëndetësore profesionale” si dhe ligjin  15/2016 datë 

10.03.2016, i ndryshuar, “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive” 

neni 17,  “Mbikëqyrja shëndetësore ndaj personave që mund të transmetojnë sëmundje infektive”.  

Në vitin 2020 nga ana e programit GIZ është ndërtuar laboratori me të gjitha pajisjet për kryerjen e 

analizave të ujit. Nga verifikimi u konstatua se mungonin reagentet për kryerjen e analizave dhe ato 

pak që gjendeshin në të kishin datë skadence 12/2020 dhe nuk mund të përdoreshin, kështu që 

laboratori për kryerjen e analizave të ujit është jashtë funksionit dhe duhet të certifikohet nga 

organet përkatëse. Gjithashtu nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion konstatohet se analiza, 

për përbërjen fiziko-kimike të ujit të pijshëm për të përcaktuar trajtimin kimik të tij, kryhen në 

mënyrë periodike nga të tretët. 
 

Mbulimi me ujësjellës  

Mbulimi është një tregues kryesor i zhvillimit që raporton nivelin e qasjes në shërbimet e ujit në një 

zonë të caktuar. Të gjithë treguesit e mbulimit ndikohen nga fakti nëse të dhënat për popullsinë dhe 

madhësitë e familjeve janë të azhurnuara dhe të sakta. Popullsia e shërbyer rrjedh nga shumëzimi i 

numrit të konsumatorëve të furnizimit me ujë me madhësinë e familjes në një zonë të veçantë. 

Madhësia e familjes përcaktohet ose nga CENSUS ose nga një koeficient tjetër i cili shërbimi ndihet 

më i besueshëm. Nga ana tjetër, popullsia totale nën zonat e juridiksionit të ndërmarrjes është një e 

dhënë e dhënë nga komuna për ndërmarrjen bazuar në Regjistrin Civil Lokal. Metoda e llogaritjes: 

Popullsia e shërbyer me furnizim me ujë për një zonë të caktuar të një periudhe të caktuar 

vlerësimi/popullsia totale nën zonën e juridiksionit të ndërmarrjes të së njëjtës periudhë. 

Bazuar në të dhënat e mbledhura nga UK Shkodër, mbulimi me ujësjellës është ulur lehtësisht me 

0.2% krahasuar me tremujorin e katërt 2018. Të dhënat tregojnë se ka një rritje të numrit të 

popullsive të shërbyera (3.7%) dhe totalit të popullsisë nën juridiksion (4%). Nga të dhënat mund 

të vërehet se rritja e popullsisë nën juridiksion është pak më e lartë krahasuar me rritjen e popullsisë 
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së shërbyer dhe për rrjedhojë ky tregues ka rënë lehtësisht. Nga të dhënat e vendosura në dispozicion 

konstatohet se treguesi i mbulimit me ujësjellës nuk është i besueshëm dhe nuk tregon saktësisht 

numrin e popullsisë që ju ofrohet ky shërbim. 
 

Mbulimi me kanalizime 

Mbulimi i ujërave të ndotura është një tregues i rëndësishëm zhvillimi që raporton nivelin e qasjes 

në shërbimet e ujërave të zeza në një zonë të caktuar. Ashtu si në rastin e mbulimit të ujit, edhe ky 

tregues ndikohet nga fakti nëse të dhënat për popullatat dhe madhësitë e familjeve janë të 

azhurnuara dhe të sakta. Popullsia e shërbyer rrjedh duke shumëzuar numrin e konsumatorëve të 

ujërave të ndotura me madhësinë e familjes në një zonë të veçantë. Madhësia e familjes përcaktohet 

ose nga CENSUS ose nga një koeficient tjetër i cili shërbimi ndihet më i besueshëm. Klientët e 

ujërave të ndotura janë klientët të cilët janë të lidhur me sistemin e kanalizimit si dhe klientët që 

përdorën gropat septike dhe kanë një kontratë me ndërmarrjen për pastrimin e gropave septike. Nga 

ana tjetër, popullsia totale nën zonat e juridiksionit të ndërmarrjes është një e dhënë e dhënë nga 

komuna për ndërmarrjen bazuar në Regjistrin Civil Lokal. Metoda e llogaritjes: Popullsia e shërbyer 

me shërbime të ujërave të zeza për një zonë të caktuar të një periudhe të caktuar vlerësimi/popullsia 

totale nën zonën e juridiksionit të ndërmarrjes të së njëjtës periudhë. 

Bazuar në të dhënat e mbledhura nga UK Shkodër, treguesi i mbulimit me kanalizime është 

përmirësuar me 3% krahasuar me tremujorin e katërt 2018. Të dhënat tregojnë se ka një rritje të 

numrit të popullsisë së shërbyer me 7.2% dhe popullsisë nën juridiksion me 4%. Nga të dhënat 

mund të vërehet se rritja e popullsisë që shërbehet me shërbimin e kanalizimeve është më e madhe 

se rritja e popullsisë në zonën e juridiksionit dhe për rrjedhojë është përmirësuar mbulimi me 

kanalizime. 

Problemet me të cilat ballafaqohet UK Shkodër janë sa unike aq edhe të ngjashme me problemet 

që kanë edhe UK e tjera në të gjithë Shqipërinë. Këto probleme lidhen me unifikimin e sistemit të 

shërbimit për zonën e re të shërbimit, menaxhimin jo të mirë të kërkesës për ujë që rezulton në 

nivele të larta të “ujit pa- ardhura”; investimet ne sistemin kanalizime në zonat rurale; vazhdimësinë 

e ulët të furnizimit me zonat rurale; nivelin e ulët të të ardhurave nga arkëtimet përfshi edhe 

detyrimet e prapambetura; paaftësi për të mbuluar kostot nëpërmjet tarifave dhe numrin e lartë të 

stafit.   
 

Titulli i gjetjes: 
Të ardhurat e shoqërisë nuk mbulojnë kostot e operimit si dhe nivel i lartë 

i humbjeve teknike dhe administrative.  

Situata: 

Shitja e ujit të pijshëm të prodhuar si dhe largimi i ujërave të ndotura janë 

dy sektorët ku realizohen të ardhurat kryesore të shoqërisë UK Shkodër. 

Prodhimi i ujit të pijshëm është i lidhur me kërkesat e konsumatorit. 

Prodhimi i ujit në të gjitha stacionet e pompimit llogaritet dhe mbahet 

manualisht pasi matësit dhe sistemi SCADA i vendosur në qytetin të 

Shkodrës është jashtë funksionit. Sasia e prodhuar, llogaritet sipas orëve 

të punës së pompave dhe prurjeve të tyre, ku prurjet nuk janë të sakta pasi 

me amortizimin e tyre kjo sasi ulet. Duke ju referuar nevojës mesatare 

ditore 150 l/ditë/frymë dhe numrit të popullsisë në zonën e shërbimit ku 

sipas të dhënave të vendosura në dispozicion është 115,063 frymë 

rezulton se nevojat për ujë janë 17,260 m3/ditë ose 6,299,700 m3/vit. Nga 

të dhënat e vendosura në dispozicion të grupit të auditimit konstatohet se 

prodhimi i ujit është shumë i lartë nga nevojat e kërkuara sipas 

standardeve si dhe niveli i faturimit krahasuar me prodhimin është shumë 

i ulët. Veprimtaria e shoqërisë së UK Shkodër monitorohet nëpërmjet 

performancës dhe indikatorëve të saj për të garantuar përmbushjen e 

përgjegjësive dhe për të parë progresin që bëhet për të përmirësuar 

shërbimet. Nga krahasimi i indikatorët kryesorë të performancës për 
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periudhën objekt auditimi si dhe objektivat e vendosura nga shoqëria 

konstatohet se:  

- Mungojnë matësit në prodhim e cila sjell pasqyrim jo të saktë të 

prodhimit dhe të dhëna jo të besueshme te cilat ndikojnë në treguesit e 

performancës së shoqërisë.  

- Niveli i humbjeve shumë i lartë dhe gjatë periudhës audituese ka ardhur 

duke u rritur ku për viti 2020 është në masën 70 %, pra më i lartë se 

objektivi i vendosur nga shoqëria. 

- Niveli i arkëtimit koherent, për periudhën objekt auditimi, ka pësuar 

rënie nga viti 2018 me 4% në vitin 2021 dhe është mbi objektivin e 

vendosur nga shoqëria. 

- Mbulimi i kostos direkte dhe totale të operimit është poshtë 

objektivave të vendosura nga shoqëria. 

- Kohëzgjatja e furnizimit me ujë ka një rritje me 1 orë  nga fillimi i 

periudhës së audituar deri në fund të saj e cila është 21 orë/ditë. 

- Mbulimi i zonës së shërbimit është konstant gjatë gjithë periudhës së 

audituar konkretisht afërsisht 55%  për ujësjellës dhe afërsisht 43% për 

kanalizimet. 

Kriteri: 
Ligji nr.9901 datë 14.04.2008 “Për shoqëritë tregtare”; Strategjia 

Kombëtare e Ujit.  

Ndikimi/Efekti: 

Niveli i lartë i humbjeve ka vënë shoqërinë në vështirësi të madhe për 

realizimin e shërbimit për abonentët si dhe nuk mbulohen kostot e 

operimit me të ardhurat koherente. Investimet që realizohen nga shoqëria 

janë shumë të vogla, si pasojë e mungesës së fondeve.  

Shkaku: 

Keq menaxhim i shoqërisë e shtrirë në vite dhe mungesa e të ardhurave. 

Nuk është bërë një analizë e detajuar e treguesve dhe hartimin e një plan 

veprimi për përmirësimin e tyre. 

Rëndësia: E lartë  

Rekomandim: 

Nga ana e shoqërisë të merren masa për uljen e humbjeve teknike dhe 

administrative duke hartuar një plan veprimi të mirë përcaktuar duke 

grumbulluar të dhëna të besueshme me vendosjen e matësve në prodhim 

dhe faturim si dhe rritjen e arkëtimeve koherente për rritjen e të 

ardhurave.  

 
  

 Titulli i gjetjes: Mosfunksionim i laboratorit për kryerjen e analizave të ujit të pijshëm. 

Situata: 

Dezinfektimi i ujit të pijshëm bëhet me metodën kimike me produktet 

dezinfektuese, hipokloriti i kalciumit dhe hipokloriti i natriumit. 

Dezinfektimi me produktin hipoklorit i natriumit bëhet në mënyrë 

automatike me dozim, duke dozuar një sasi fikse pasi matësit në prodhim 

në stacione nuk punojnë. Dezinfektimi me produktin hipoklorit i 

kalciumit bëhet në të gjitha stacionet e tjera të pompimit. 

Për cilësinë, Departamenti i Shëndetit Publik dhe Mjedisit në Shkodër 

kryen analiza ditore të ujit për klorin mbetës  dhe koliformen në 22 pika 

kontrolli dhe rezultatet i dërgohen UK Shkodër. Në rast se konstatohen 

ndotje në rrjet i kërkohet UK Shkodër të marrë masa duke shtuar sasinë 

e klorit. Pavarësisht se UK Shkodër ka laborator, të ndërtuar në vitin 2020 

nga ana e programit GIZ, me të gjitha pajisjet për kryerjen e analizave të 

ujit nuk është në funksion. Nga verifikimi u konstatua se mungonin 

reagentet për kryerjen e analizave dhe ato pak që gjendeshin në të kishin 
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datë skadence12/2020 dhe nuk mund të përdoreshin, kështu që laboratori 

për kryerjen e analizave të ujit është jashtë funksionit dhe duhet të 

certifikohet nga organet përkatëse. Gjithashtu nga dokumentacioni i 

vendosur në dispozicion konstatohet se analiza, për përbërjen fiziko-

kimike të ujit të pijshëm për të përcaktuar trajtimin kimik të tij, kryhen 

në mënyrë periodike nga të tretët. 

Kriteri: 
Ligji nr.9901 datë 14.04.2008 “Për shoqëritë tregtare”; Ligji nr.10296 

datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 

Ndikimi/Efekti: 
Kryerja e analizave fiziko-kimike nga të tretët rrit shpenzimet e 

shoqërisë. 

Shkaku: Mos vendosja në funksion e laboratorit dhe certifikimi i tij. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandim: 

Nga ana e shoqërisë të merren masa për vendosjen në funksion të 

laboratorit dhe certifikimin e tij nga organet përkatëse për kryerjen e 

analizave fiziko-kimike duke siguruar cilësinë e ujit të pijshëm për 

konsumatorët si dhe shmangien e kostove shtesë nga kryerja e analizave 

nga të tretët. 
  

Për sa më sipër mban përgjegjësi Administratori i Shoqërisë UK Shkodër sh.a z. M. M për 

periudhën objekt auditimi. 

Licencimi dhe veprimtaria e shoqërisë. 
ERRU, është autoriteti përgjegjës rregullator i cili kryen licencimin e personave fizikë dhe juridikë 

që ushtrojnë apo do të ushtrojnë veprimtarinë e tyre në menaxhimin e sistemeve të furnizimit me 

ujë dhe të largimit e përpunimit të ujërave të ndotura, në përputhje me ligjin nr. 8102 datë 

28.03.1996, i ndryshuar. Sipas VKM nr. 958, datë 06.05.2009, aktualisht janë katër kategori 

licencimi për kategoritë e mëposhtme; 

 Kategoria A, për grumbullimin dhe shpërndarjen e ujit për konsum publik 

 Kategoria B, për përpunimin e ujit për konsum publik 

 Kategoria C, për largimin e ujërave të ndotura 

 Kategoria D, për përpunimin e ujërave të ndotura 

ERRU ka licencuar me Vendim Nr.431, datë 11.11.2021 “Për licencimin e Sh. A Ujësjellës 

Kanalizime Shkodër” sipas pikës 1 ku thuhet: Operatori SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër 

autorizohet të kryejë veprimtarinë përkatëse të kualifikuar në kategorinë: 

Kategoria A, Për grumbullimin dhe shpërndarjen e ujit për konsum publik. 

      Kategoria C, Për largimin e ujërave të ndotura. 

      Kategoria D, për përpunimin e ujërave të ndotura  

Sipas pikës 4 të këtij vendimi afati i licencimit është me afat 4 (katër) vjeçar ku ky afat është data 

28.12.2025 pasi data e hyrjes në fuqi të vendimit është 28.12.2021. Shoqëria e UK Shkodër ka 

shlyer të gjitha detyrimet nga Entit Rregullator të Ujit (ERRU). 
 

Gjendja e sistemeve: sistemi i furnizimit me ujë, sistemi i kanalizimeve, sistemi ITUN. 

Nga auditimi u konstatua se Shoqëria “Ujësjellës Kanalizime Shkodër” Sh.a kryen veprimtarinë me 

objekt prodhimin, grumbullimin, shpërndarjen e ujit për konsum publik dhe largimin dhe 

përpunimin e ujërave të ndotura. Prodhimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm i popullatës, enteve 

private (biznesit) dhe  institucioneve shtetërore është me ngritje mekanike, burimet janë ujërat 

nëntokësore. Ky shërbim ofrohet në gjithë territorin e Bashkisë Shkodër ku përfshin qytetin e 

Shkodrës dhe 10 Njësi Administrative (NJA). 

Sistemi i furnizimit me ujë përmban 36 puse dhe 12 skema graviteti, 11 stacione pompimi të ujit, 

32 km rrjet transmetimi dhe 204 km rrjet shpërndarje për të gjithë zonën e shërbimit të kompanisë. 

Raporti i mbulimit me shërbimin e furnizimit me ujë për bashkinë është 55.6%. 
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Të gjitha stacionet e pompimit dhe rezervuarët janë të rrethuara. Brenda zonës së mbrojtur sanitare 

në stacionet e pompimit në Dobraç gjenden shtëpi private ku largimi i ujërave të ndotura të tyre 

kryhet nëpërmjet sistemit të kanalizimeve.  Banesat të cilat janë brenda zonës së mbrojtur sanitare 

kryejnë aktivitet bujqësor dhe blegtoral, kështu që pesticidet e përdorura nga banorët si dhe mbetjet 

blegtorale mund të filtrojnë në kaptazhe duke i ndotur ato e për rrjedhojë kërkohet më shumë klor 

për trajtim. Pra me rritjen e sasisë së klorit rritet dhe kostoja e trajtimit të ujit. 

 

Largimi dhe përpunimi i ujërave të ndotura dhe normat e lejuara të shkarkimeve në mjedisin 

pritës. 

Shoqëria e “Ujësjellës Kanalizime Shkodër” SHA. kryen shërbimin e largimit të ujërave të ndotura 

për qytetin e Shkodrës dhe në zonat bregdetare të Velipojës dhe Shirokës që ndodhet buzë liqenit 

të Shkodrës. Largimi i ujërave të ndotura për qytetin e Shkodrës kryhet me vetërrjedhje në sistemi 

sekondar e terciar  dhe me ngritje mekanike nga një stacion i që derdh ujërat e ndotura në lumin 

Drin. Sistemin i kanalizimeve mbledh ujërat e ndotura të familjareve, bizneseve private dhe 

aktiviteteve industrialeve dhe trajtohen nga impianti i pastrimit te ujërave të ndotura. Ujërat e 

ndotura nga aktivitetet industriale kërkojnë një trajtim të veçantë, në varësi të substancave para se 

të derdhen në sistemin e kanalizimeve, nga vetë subjektet ku parametrat të jenë referuar standardeve 

të përcaktuara në legjislacion. Nga ana e ndërmarrjes nuk ka të dhëna se sa aktivitete industriale ka 

në zonën e Velipojës dhe të Shirokës për të cilat shkarkimet kërkojnë trajtim të veçantë.  

Në qytetin e Shkodrës janë funksionalë dy impiante për trajtimin e ujërave të ndotura, një në Shirokë 

dhe një në Velipojë. ITUN i Shirokës ka filluar të funksionojë prej vitit 2013 dhe zë një sipërfaqe 

toke prej 1,913 m2 me kapacitet të mjaftueshëm për një popullsi ekuivalente prej 2 mijë banorësh. 

Në kushtet e funksionimit me kapacitet të plotë, impianti konsumon rreth 22 mijë (kwh) energji 

elektrike. Në ITUN nuk shkarkojnë ujëra industriale dhe përdoret niveli sekondar i trajtimit të 

ujërave të ndotura. Është 1 stacion pompimi që transporton/shkarkon ujërat e kolektorëve kryesorë 

në ITUN dhe trupi ujor pritës është liqeni i Shkodrës. Jetëgjatësia e ITUN Shirokë sipas projektit 

është 15 vjet. 

ITUN i Velipojës ka filluar të funksionojë prej vitit 2016 dhe zë një sipërfaqe toke prej 2 hektarësh 

me kapacitet të mjaftueshëm për një popullsi ekuivalente prej 54 mijë banorësh. Në kushtet e 

funksionimit me kapacitet të plotë, impianti konsumon rreth 22 mijë (kwh) energji elektrike. Në 

ITUN nuk shkarkojnë ujëra industriale dhe përdoret niveli sekondar i trajtimit të ujërave të ndotura. 

Është 1 stacion pompimi që transporton/shkarkon ujërat e kolektorëve kryesorë në ITUN dhe Trupi 

ujor pritës është liqeni I Shkodrës. Jetëgjatësia e ITUN Shirokë sipas projektit është 15 vjet. 

Numri total i lidhjeve që shkarkojnë ujin e ndotur në sistemin e kanalizimeve dhe që trajtohen në 

ITUN është 1049 ku nga këto 890 janë ente familjare dhe 159 ente private. Vëllimi i ujit të ndotur 

që hyn për trajtim në ITUN e Shirokës është afërsisht 31,000 m3/vit dhe në ITUN Velipojë është 

afërsisht 291,000 m3/vit pra në total 322,000 m3/vit. Nga të dhënat e vendosura në dispozicion për 

ITUN Velipojë  konstatohet se për tremujorin e tretë të vitit volumi i hyrjes në impiant ritet me 

50%, nga 65,000 m3 shkon në 100,000 m3 e cila është si rezultat i  akomodimin e pushuesve gjatë 

sezonit turistik në këtë zonë. Nga ana e ndërmarrjes nuk mund të gjenerohen të dhëna për volumin 

e faturimit për 1049 klientët që janë të lidhur me sistemin e kanalizimeve që trajtohet nga ITUN. 

Gjenerimi i volumit të faturuar do të bënte të mundur krahasimin me volumin që hyn në impiant 

për të gjykuar se sistemi i kanalizimeve është i izoluar dhe nuk kemi ndërthurje të tij me ujërat e 

bardha të cilat mund të risin koston e trajtimit në impiant.  

Laboratori i ITUN Velipojë kryen analizat e ujërave të ndotura, në hyrje dhe në dalje të impiantit. 

Analizat që kryhen janë vlerat e NKO-së (Nevoja Kimike për Oksigjen dhe të NBO-së (Nevoja 

Biokimike për Oksigjen) të shprehura në mg/l O2 si dhe nuk kryen për lëndët e ngurtë pezull e 

shprehur mg/l. Vlerat e lejuara për shkarkimin e ujërave të ndotura në mjedisin pritës janë, për NKO 

125 mg/l O2, për NBO 25mg/l O2 dhe për lëndët e mbetura pezull 35mg/l. Nga të dhënat e analizave 

të kryera dhe të vendosura në dispozicion të grupit të auditimit konstatohet se NKO dhe NBO, para 

se uji i trajtuar të derdhet në mjedisin pritës, janë brenda normave të lejuara të përcaktuar në  
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legjislacionin në fuqi. Nga të dhënat e vendosura në dispozicion konstatohet se Nevoja Kimike për 

Oksigjen (COD) është brenda normave të lejuara. Mesatarja e rezultateve të analizave të kryera për 

ITUN Velipojë si më poshtë: 
 

                  Analizat 

Viti                

COD(mg/l) BOD5(mg/l) TSS(mg/l) 

Hyrje Dalje Hyrje Dalje Hyrje Dalje 

2018 79 33 46 20     

2019 87 35 52 22     

2020 68 26 38 14     

2021 81 29 18      16     

Normat e lejuara  125  25  35 
 

Për sa më sipër, ITUN Velipojë nuk kryen proces të plotë të trajtimit të ujërave të ndotura, sasia 

hyrëse që trajtohet është më pak se kapaciteti i projektuar. Moskryerja e analizave për lëndët e 

mbetura pezull (TSS) nuk jep rezultate të besueshme se uji i trajtuar përpara se të derdhet në trupat 

ujore pritëse plotëson normat standardin e cilësisë e kërkuar, e cila është në kundërshtim me Ligjin 

nr. 9115, datë 24.07.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”, Ligjin nr. 10,431, datë 

09.06.2011“Për mbrojtjen e mjedisit”, VKM Nr.177, dt. 31.03.2005 “Për normat e lejuara të 

shkarkimeve të lëngta dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse”, si dhe direktivën e 

Bashkimit Evropian 91/271/EEC.   
 

 Titulli i gjetjes: 
Kontroll dhe menaxhim më i mirë për Impiantet e Trajtimit të Ujërave të 

Ndotura (ITUN) 

Situata: 

Në qytetin e Shkodrës janë funksionalë dy impiante për trajtimin e 

ujërave të ndotura, një në Shirokë dhe një në Velipojë. Vëllimi i ujit të 

ndotur që hyn për trajtim në ITUN e Shirokës është afërsisht 31,000 

m3/vit dhe në ITUN Velipojë është afërsisht 291,000 m3/vit pra në total 

322,000 m3/vit. Nga të dhënat e vendosura në dispozicion për ITUN 

Velipojë konstatohet se për tremujorin e tretë të vitit volumi i hyrjes në 

impiant ritet me 50%, nga 65,000 m3 shkon në 100,000 m3 e cila është 

si rezultat i  akomodimin e pushuesve gjatë sezonit turistik në këtë zonë. 

Numri total i lidhjeve që shkarkojnë ujin e ndotur në sistemin e 

kanalizimeve dhe që trajtohen në ITUN është 1049 ku nga këto 890 janë 

ente familjare dhe 159 ente private. Nga ana e ndërmarrjes nuk mund të 

gjenerohen të dhëna për volumin e faturimit për 1049 klientët që janë të 

lidhur me sistemin e kanalizimeve që trajtohet nga ITUN. Gjenerimi i 

volumit të faturuar, për klientët që janë të lidhur me sistemin e 

kanalizimeve që derdh ujërat e ndotura në ITUN, do të bënte të mundur 

krahasimin me volumin që hyn në impiant për të gjykuar se sistemi i 

kanalizimeve është i izoluar dhe nuk kemi ndërthurje të tij me ujërat e 

bardha si dhe depërtimin e ujërave nëntokësorë të cilat mund të risin 

koston e trajtimit në impiant.  

Laboratorët e ITUN Velipojë dhe Shirokë kryejnë  analizat  e ujërave të 

ndotura, në hyrje dhe në dalje të impiantit. Analizat që kryhen janë vlerat 

e NKO-së (Nevoja Kimike për Oksigjen dhe të NBO-së (Nevoja 

Biokimike për Oksigjen) të shprehura në mg/l O2 si dhe nuk kryen për 

lëndët e ngurtë pezull e shprehur mg/l. Vlerat e lejuara për shkarkimin e 

ujërave të ndotura në mjedisin pritës janë, për NKO 125 mg/l O2, për 

NBO 25mg/l O2 dhe për lëndët e mbetura pezull 35mg/l. Nga të dhënat 

e analizave të kryera dhe të vendosura në dispozicion të grupit të 

auditimit konstatohet se NKO dhe NBO, para se uji i trajtuar të derdhet 

në mjedisin pritës, janë brenda normave të lejuara të përcaktuar në  
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legjislacionin në fuqi. Nga të dhënat e vendosura në dispozicion 

konstatohet se Nevoja Kimike për Oksigjen (COD) është brenda normave 

të lejuara. Në të dy impiantet nuk kryhet analiza për lëndët e mbetura 

pezull (TSS) dhe analizat e kryera nuk japin rezultate të besueshme se uji 

i trajtuar përpara se të derdhet në trupat ujore pritëse plotëson normat 

standardin e cilësisë e kërkuar. 

Kriteri: 

Ligji nr.9901 datë 14.04.2008 “Për shoqëritë tregtare”; Ligji nr.10296 

datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”; Ligji nr. 

9115, datë 24.07.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”; 

Ligji nr. 10,431, datë 09.06.2011“Për mbrojtjen e mjedisit”; VKM 

Nr.177, dt. 31.03.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta 

dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse”, si dhe direktivën e 

Bashkimit Evropian 91/271/EEC 

Ndikimi/Efekti: 
Rritje e kostos se trajtimit të ujërave të ndotura si dhe analiza jo të 

besueshme të ujërave të trajtuara që derdhen në mjedisin pritës. 

Shkaku: 

Sasia e ujit që derdhen në ITUN nuk është e llogaritur si dhe mos kryerja 

e analizave të plota për ujërat e trajtuara që derdhen në trupën ujore 

pritëse. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandim: 

- Nga ana e degës së shitjes, të llogaritet sasia e ujit të faturuar për klientët 

që derdhin ujërat e ndotura në ITUN dhe të krahasohet me sasinë hyrëse 

në to duke analizuar sistemin e kanalizimeve se mos ka hyrje të ujërave 

nëntokësorë e të bardha në të dhe marrjen e masave të duhura nga ana e 

shoqërisë duke ulur kështu koston e trajtimit në impiante. 

- Nga ana e shoqërisë të merren masa për trajtimin e stafit që analizat, e 

ujit të trajtuar përpara se të derdhet në trupat ujore pritëse të jenë të plota 

për dhënien e rezultateve të besueshme se uji i trajtuar plotëson normat, 

standardin e cilësisë e kërkuar. 
 
 

  

 

A. OPINIONI I AUDITIMIT 

 

Opinioni i pasqyrave financiare viti 2020: 

Grupi i auditimit të KLSH, ka audituar pasqyrat financiare të UK SHA, Shkodër të periudhës 

ushtrimore 01.01.2020 – 31.12.2020, të cilat përfshijnë pasqyrat e pozicionit financiar, pasqyrat e 

performancës financiare, pasqyrat  e ndryshimeve të aktiveve, pasqyrat e fluksit të mjeteve monetare 

dhe pasqyrat e shënimeve shpjeguese. 

Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që mbështesin shumat dhe 

shpalosjet në pasqyrat financiare, ku u bë vlerësimi  i parimeve kontabël të përdorura dhe vlerësimeve 

të bëra nga drejtuesit, si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare.  

Sipas opinionit tonë, pasi kemi marrë evidenca dhe dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të 

auditimit, shprehim një opinion të kualifikuar  për llogaritë vjetore të subjektit UK Shkodër, duke 

arritur në përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, 

janë materiale por jo të përhapura, në llogaritë vjetore të vitit 2020”, të shprehura në bazën për opinion. 

Baza për opinionin e kualifikuar: 
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Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit(SNA). 

Përgjegjësitë tona janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në seksionin përkatës të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit(kap I, faqe 6) 

Ne jemi të pavarur nga subjekti i audituar në përputhje me kërkesat etike që janë të zbatueshme për 

auditimin e pasqyrave financiare dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto 

kërkesa. 

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se, pasqyra e pozicionit financiar, pasqyra e performancës 

financiare, pasqyra e ndryshimeve në kapital, pasqyra e flukseve e mjeteve monetare, si edhe 

shpjegimet që janë përfshirë në deklaratat financiare, por gjatë auditimit kemi arritur në përfundimin 

se pasqyrat financiare përmbanin disa gabime materiale(jo të përhapura), të cilat sipas mendimit tonë 

kanë efekt në pozicionin financiar të llogarive. Për këto arsye kemi dhënë opinion të kualifikuar, sipas 

përshkrimit të çështjeve të trajtuara në gjetjet e Raportit Përfundimtar të Auditimit, e konkretisht: 

  - Vlerat e AAGJM prej 2,491,663,593 lekë në fund të vitit 2020, paraqitur në mungesë të inventarëve 

fizike nuk paraqesin vlerën reale të tyre.  

- Shoqëria ka paraqitur në fund të vitit 2020 gjendjen e llogarisë “Klientë” në vlerën 1,634,194,313 

lekë, për të cilën nuk ka njohur zhvlerësim, në mospërputhje me SNRF 9 “Instrumentet financiare”, 

vlerë që duhej njohur që duhej njohur dhe rregullimi që duhej bërë në fitimet e raportuara në pasqyrën 

e fitim/humbje.  

- Pasqyra e pozicionit financiar përmban si pjesë të faturave të pa likuiduara ndaj furnitorit FSHU 

vlerën 341,441,339 lekë, për të cilën nuk na u paraqit analizë, në këto kushte nuk mund të gjykohet 

nëse rezultati financiar është paraqitur drejt. 

- Pjesë e gjendjes së detyrimeve afatshkurtra janë dhe detyrimet për tarifat dhe taksat vendore në vlerën 

35,187,460 lekë, të arkëtuara në rolin e agjentit tatimor nga UK SHA, të cilat nuk janë derdhur pranë 

Bashkisë, duke mos paraqitur asnjë argument për mos derdhjen e këtij detyrimi ligjor. 

- Detyrimi për TVSH ndaj organeve tatimore sipas UKSHA Shkodër, është në shumën 2,482,923 lekë. 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka paraqitur detyrimin tatimor të TVSH në vlerën 40,129,755 

lekë. Për këtë mos dakordësi nga UKSHA nuk janë ndërmarrë asnjë veprim për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve me rrugë gjyqësore dhe deri në përfundim të auditimit mbetet në fuqi shuma e 

DPT.  
 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të UKSHA. 

Stafi drejtues i shoqërisë, është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e saktë të pasqyrave 

financiare në përputhje me kërkesat e kuadrit rregullator lidhur me raportimin financiar, si dhe 

kontrollin e brendshëm që ka rezultuar i nevojshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare, për të 

shmangur gabimet apo mashtrimet. 

Stafi drejtues është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me 

politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për 

kontrollin e procesit të raportimit financiar. 
 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH. 

Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme2. 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 e tij 

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. 

                                                                                 
2 ISSAI 300, Parimet bazë të auditmit në lidhje me përputhshmërinë pohojnë se auditim duhet të japë siguri të arsyeshme për zbulimin e gabimeve, 
parregullsive dhe veprimtarive të paligjshme që mund të cenojnë ndjeshëm objektin e auditmit. 
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Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin, të cilat 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 

Opinioni i auditimit mbi përputhshmërinë 
KLSH ka audituar përputhshmërinë me kuadrin rregullator në fuqi të veprimtarisë së Ujësjellës 

Kanalizime SHA, Shkodër për periudhën 01.01.2017 - 31.12.2020, sa i takon shkallës së 

zbatueshmërisë së rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave dhe marrëveshjeve që lidhen dhe 

ndikojnë në përdorimin e fondeve/burimeve të UK SHA Shkodër, gjatë ushtrimit të aktivitetit përkatës.  

Në opinionin tonë bazuar në evidencat e auditimit dhe dokumentacionin e vënë në dispozicion kemi 

konstatuar se në veprimtarinë e shoqërisë janë evidentuar  devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator 

në fuqi të përshkruara në paragrafin “Baza për opinion” të cilat janë materiale dhe të përhapura si edhe 

për shkak të rëndësisë së devijimeve të konstatuara dhe numrit të tyre, mbështetur në standardet ISSAI 

4000, nën gjykimin profesional të audituesit shtetëror të pavarur, justifikojnë dhënien e një opinioni 

të kundërt  të përputhshmërisë.  

Baza për opinionin e kundërt 
Bazuar në punën e kryer të auditimit, evidencat e marra për veprimtarinë e Ujësjellës Kanalizime SHA, 

Shkodër, rezultuan anomali, nga të cilat më kryesoret janë: 

- Sistemi i menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm nuk është ngritur dhe nuk ka funksionuar 

si duhet, duke sjellë mangësi materiale në të gjithë elementët e tij kryesor. 

-Janë konstatuar mangësi në procedurat e prokurimit publik, me pasojë dëm ekonomik në vlerën 12 

milion lekë, përdorim i fondeve publike pa efektivitet në vlerën 9 milion  lekë, mangësi në përcaktimin 

e kritereve të veçanta të dokumenteve standarde të tenderit dhe në kualifikimin e ofertave. 

-Për periudhën objekt auditimi, lidhur me zbatimin e kontratave të qirave të automjeteve janë krijuar 

efekt financiar negativ në vlerën 25 milion lekë. 

-U konstatuan shpenzime që kanë sjellë dëm ekonomik në buxhetin e shoqërisë në vlerën 2,4 milion 

lekë, të cilat kanë të bëjnë me pagesat për shpërblimin e anëtarëve të Këshillit Administrimit dhe 

pagesat e mjekëve të kontraktuar paralelisht në të njëjtën orar pune me Spitalin Shkodër. 

 - Janë konstatuar mangësi në rregulloren e funksionimit të shoqërisë, në emërimet e punonjësve pa 

plotësuar kriteret e rekrutimit, në përcaktimin e nivelit të pagave, në kushtet e konfliktit të interesit, 

etj. 

- Për periudhën 2017-2020, janë kryer vetëm inventarët e magazinave, ndërsa për vitin 2021 nuk është 

kryer inventarizim për asnjë lloj aktivi. 

-Nga krahasimi i indikatorët kryesorë të performancës si dhe objektivat e vendosura nga shoqëria 

konstatohet se: Mungojnë matësit në prodhim e cila sjell pasqyrim jo të saktë të prodhimit, niveli i 

humbjeve shumë i lartë, për vitin 2020 është në masën 70 %, niveli i arkëtimit, ka pësuar rënie nga 

viti 2018 me 4% në vitin 2021 mbi objektivin e vendosur nga shoqëria, mbulimi i kostos direkte dhe 

totale të operimit është poshtë objektivave. Në të dy impiantet nuk kryhet analiza për lëndët e mbetura 

pezull (TSS) dhe analizat e kryera nuk japin rezultate të besueshme se uji i trajtuar përpara se të derdhet 

në trupat ujore pritëse plotëson normat standardin e cilësisë e kërkuar.  

- Vlera të konsiderueshme të detyrimeve të arkëtueshme, nga ku peshën kryesore për mospagimin e 

detyruar ndaj SHA Ujësjellës Kanalizime e zënë klientët familjarë me vlerë 957,324,908 lekë dhe 

“Klientë taksa Bashkie”, në vlerën 533,478,752 lekë, e cila paraqet detyrimet e abonentëve të 

konstatuara(faturimet) për taksat dhe tarifa vendore të pa arkëtuara. Këto detyrime janë të ardhura të 

munguara të Bashkisë, të cilat nuk janë mbledhur dhe derdhur nga Ujësjellësi në rolin e Agjentit 

tatimor.  

Përgjegjësitë e strukturave drejtuese 

Stafi drejtues është përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve dhe funksioneve të strukturës në përputhje 

me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi. Drejtimi është përgjegjës për ngritjen dhe monitorimin e 

sistemit të kontrollit të brendshëm, me qëllim shmangien e gabimeve apo mashtrimet e mundshme. 
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Stafi drejtues është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet 

dhe rregulloret e miratuara, për kontrollin e procesit të raportimit financiar dhe për përdorimin e këtyre 

fondeve me ekonomicitet eficencë dhe efektivitet etj. 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Përputhshmërisë 

Përgjegjësia jonë është që nëpërmjet auditimit të realizuar: 

-Të vlerësojmë nëse informacionet mbi çështjet e audituara janë në përputhje me kriteret e përcaktuara 

sipas legjislacionit në fuqi. Masa e ndjekjes nga subjekti i audituar i rregullave, legjislacionit dhe 

akteve normative, politikave, kodeve të miratuara apo kushtet e përcaktuara (ISSAI 4000), nuk 

paraqesin devijime materiale nga kriteret e vlerësimit, si pasaktësi apo gabime dhe janë në përputhje 

me kuadrin rregullator mbi bazën e të cilit ushtrohet veprimtaria e subjektit të audituar. Ne si Auditues 

Shtetëror shprehemi me një opinionin mbi përputhshmërinë e aktivitetit të institucionit, si dhe 

përdorimin e duhur dhe eficient të burimeve financiare prej tij. Auditimi është kryer në përputhje me 

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (INTOSAI), bazuar në  këto standarde ne aplikojmë gjykimin 

dhe skepticizmin tonë profesional në punën audituese. 

-Të kryejmë në mënyrë efektive auditimin (ISSAI 1300) 

-Të vlerësojmë nëse është siguruar evidenca e mjaftueshme dhe e përshtatshme e auditimit dhe nëse 

bazuar në ketë evidence ai mund të formojë konkluzionet përkatëse. (ISSAI 1500, ISA 300). 

-Të kryejmë procedura të përshtatshme auditimi në funksion të këtij objektivi. 

Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar kjo në ISSAI-n 10 “Deklarata e Meksikës 

mbi Pavarësinë e SAI-t”, si dhe ISSAI 30 “Kodi Etik”, apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin. 

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

Objektivat e punës sonë lidhen me garantimin e sigurisë së arsyeshme nëse çështjet subjekt auditimi, 

që mund të kenë ekzistuar, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin dhënien e 

opinionit. 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 në 

veprimtarinë e subjektit të audituar. Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e marra gjatë punës sonë 

audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të 

auditimit. 

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

 

1. Gjetje nga auditimi: Shoqëria “Ujësjellës - Kanalizime” SHA Shkodër, ka marrë masa për 

zbatimin e rekomandimeve të lëna në zbatim të shkresës nr. 601/7prot. datë 31.12.2019, plani i 

veprimit është miratuar nga Drejtori i Ujësjellës Kanalizime SHA. Kontrolli i Lartë i Shtetit është 

informuar mbi marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve, me shkresën nr. 79, datë 17.01.2020. 

Në zbatim të afatit 20 ditor për kthimin e përgjigjes ndaj KLSH konstatohet se nga UK SHA, është 

respektuar afati 20 ditor i kthimit të përgjigjes për zbatimin e rekomandimeve. Nga auditimi i zbatimit 

të afatit 6 mujor për raportimin e ecurisë së zbatimit të rekomandimeve, konstatojmë UK SHA, nuk e 

ka përmbushur detyrimin e afatit 6-mujor të raportimit, në kundërshtim me nenin 30, pika 2 të ligjit 

nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 

Shoqëria “Ujësjellës - Kanalizime” SHA Shkodër, nuk ka zbatuar dhe realizuar në mënyrë të plotë 

rekomandimet e KLSH-së të dhëna sipas programit të auditimit nr. 520/1Prot. datë 05.06.2020, me 

objekt: “Për zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshëm të evaduara në periudhën 

01.01.2019 - 31.12.2019”. Konkretisht janë rekomanduar nga KLSH: 32 masa organizative, nga të 

cilat janë zbatuar 4, 20 janë në proces dhe 8 nuk janë zbatuar; 1 masa për shpërblim dëmi me vlerë 

totale 408 mijë lekë e cila është në proces dhe 1 masë administrative e realizuar. Pra në total janë lënë 

34 rekomandime ku nga këto 5 janë zbatuar, 21 janë në proces dhe 8 nuk janë zbatuar. Mos zbatimi i 

rekomandimeve sa më sipër është në kundërshtim me Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e KLSH”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1  faqe 25-26, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 
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1.1. Rekomandimi: UK SHA Shkodër, të marrë masa për zbatimin dhe realizimin e plotë të 

rekomandimeve të dhëna nga auditimet e mëparshme të KLSH-së, të cilat rezultuan të pazbatuara, si 

dhe të ndiqen me vëmendje të posaçme ato të cilat janë në procese gjyqësore.  

Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi: Rregullorja e brendshme për UKSHA, Shkodër, është miratuar me Vendimin 

nr.23, datë 13.09.2017 dhe gjatë kësaj kohe nuk është përshtatur me ndryshimet në strukturën 

organizative, Statutin e shoqërisë i miratuar me vendimin nr. 28, datë 01.06.2016 dhe Rregulloren e 

miratuar me vendimin nr. 13, datë 07.09.2015 “Për miratimin e Rregullores së kritereve të pranimit në 

punë të punonjësve të shoqërisë” duke mos ndihmuar në mirëfunksionimin e brendshëm të saj.  

Nga auditimi rezulton se, në rregulloren e brendshme nuk është përcaktuar lloji i arsimimit për të gjitha 

pozicionet e punës si edhe përshkrimi i punës për çdo pozicion nuk përputhet me kriteret e përcaktuara 

në rregulloren për kriteret e pranimit në punë, duke bërë të vështirë identifikimin e detyrave dhe të 

drejtave që ka çdo punonjës i shoqërisë. Janë përcaktuar vetëm funksionet apo detyrat e disa 

pozicioneve dhe jo përshkrimi i punës për çdo pozicion. Rregullorja e brendshme vazhdon të jetë e 

njëjta sipas organizimit të mëparshëm të shoqërisë e cila nuk është në koherencë me ndryshimet dhe 

rregulloren e rekrutimit e cila daton prej vitit 2015. Në kundërshtim me germa c, pika 2, neni 18 të 

VKM nr. 63 datë 27.1.2016, "Për riorganizimin e operatoreve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me 

ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura" dhe Statutin e shoqërisë i 

miratuar me vendimin nr. 28, datë 01.06.2016. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4 faqe 35-43, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

2.1. Rekomandim: Strukturat drejtuese të shoqërisë, të marrin masa për hartimin e rregullores së 

funksionimit duke e përshtatur me Rregulloren e kritereve të pranimit në punë të punonjësve të 

shoqërisë, duke ndihmuar në mirëfunksionimin e brendshëm të saj, si edhe në rregulloren e brendshme 

të përcaktohet niveli i arsimimit, profesioni, përshkrimi i punës për çdo pozicion me qëllim rekrutimin 

e punonjësve me aftësi profesionale që ti përgjigjen zhvillimit të shoqërisë. 

Menjëherë 
 

3. Gjetje nga auditimi: Në përcaktimin e pagave mungojnë grupet e punës të ngritura nga shoqëria, 

ku ti propozohet Këshillit Administrativ niveli i pagave dhe pagat për çdo pozicion pune, për elementet 

që përbëjnë pagën si niveli arsimor, vjetërsia në punë, vështirësia, etj., por pagat janë caktuar apriori 

dhe janë miratuar në Këshill. Shtesat e pagës nuk janë përcaktuar të njëjta për personat në pozicione 

të barabarta duke bërë kështu diferencime. Në përcaktimin e pagave konstatohet se nuk janë të 

argumentuar elementet përbërës të pagës, pasi për disa kategori punonjësish janë dhënë shtesa mbi 

pagën bazë të paargumentuara, konstatohen diferencime ne nivelin e pagave për kategori të njëjta, pra 

në përcaktimin e nivelit të pagave ka diferencime pa u bazuar në legjislacionin në fuqi. Përcaktime të 

pagave jo sipas vështirësisë, ngarkesës dhe rëndësisë në vendin e punës, diferencime në përcaktimin 

e nivelit të pagave për punë dhe vend pune të njëjtë, ku për pozicione të njëjta ka nivele të ndryshme 

page duke treguar sjellje preferenciale për njërin apo tjetrin punonjës. Veprime në kundërshtim me 

Ligjin nr. 10405, datë 24.03.2011 “Për Kompetencat e organeve kolegjiale,  drejtuese të njësive të 

fondeve speciale, të institucioneve publike, të ndërmarrjeve shtetërore dhe të shoqërive tregtare, me 

kapital mbi 50% shtetëror”  neni 2, pika ç, “Organet Kolegjiale drejtuese të njësive të fondeve speciale, 

të ndërmarrjeve shtetërore, shoqërive aksionere dhe të institucioneve të tjera publike” dhe nenin 6, 

pika 1 dhe Kodi i Punës, Neni 115, “Barazia në shpërblim” (ndryshuar me ligjin nr. 136/2015, datë 

05.12.2015). (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4, faqe 35-43, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

3.1. Rekomandim: Strukturat drejtuese të shoqërisë, të ngrenë grupe pune për të përcaktuar nivelin e 

pagave të punonjësve duke analizuar elementët përbërës të pagës, si niveli i arsimimit, vështirësia, 

vjetërsia në punë, pozicioni i vendit të punës, etj., me qëllim përcaktimin e pagave të çdo pozicioni 

pune dhe mundësive financiare të shoqërisë, si edhe të shmangin diferencimet preferenciale mes 

punonjësve në drejtim të caktimit të pagave.   

Brenda datës 31.12. 2022 
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4. Gjetje nga auditimi: Sektori i Auditit të Brendshëm përbëhet nga 3 persona, të cilët janë punësuar 

pa u pajisur me certifikatën e auditit. Po kështu edhe punonjësja (N. T), e punësuar me 03.03.2021, 

nuk plotëson 2 prej kritereve, dëshminë si audituese e brendshme në sektorin publik dhe eksperiencën 

e punës mbi 3 vite në fushën financiare, referuar kritereve për vendin e punës.  

Në dosje referuar librezës së punës dhe CV të paraqitur prej saj, konfirmohet se eksperienca në punë 

është e vitit 15 Mars -15 Shtator 2015, si oficere kredie pranë Fondit Besa, duke mos e plotësuar 

kriterin për punësim si edhe kriterin për certifikatën e auditit. Po kështu libreza e punës konfirmon 

punësimin në SHRSF, Shkodër 2011-2012 me pozicion “Punonjëse shërbimi” dhe 17 Gusht 2018- 11 

Dhjetor 2019 në pozicionin “Punëtore” dhe jo kriteri i kërkuar me profesion ekonomiste.  

Përveç sa më lart, referuar certifikatës familjare të datës 18.02.2021 në dosje, konstatohet se znj. N. T 

është bashkëshorte e Drejtorit Administrativo-Ligjor të UKSHA, Shkodër z. F. T. Veprime në 

kundërshtim me Rregulloren e kritereve të pranimit në punë të punonjësve të shoqërisë, miratuar me 

vendimin nr.13, datë 07.09.2015 të Këshillit Mbikëqyrës. 

Rregulloren e Brendshme të Organizimit dhe Funksionimit të shoqërisë, miratuar me vendimin nr.23, 

datë 13.09.2017, të Këshillit të Administrimit, Ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e 

konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar me Ligj  nr.9475, 

dt.09.02.2006, Ligjin nr. 9529, dt.11.5. 2006 dhe VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e 

kritereve të krijimit të njësisë së auditimit të brendshëm në sektorin publik”. (Më hollësisht trajtuar 

në pikën 2.4 faqe 35-43, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

4.1. Rekomandim: Strukturat drejtuese të shoqërisë, të marrin masa për rekrutimin e punonjësve në 

pozicionin “audit i brendshëm” sipas nivelit arsimor dhe legjislacionit në fuqi, si edhe largimin e znj. 

N. T, nga pozicioni i specialistes së AB e cila ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit me 

bashkëshortin z. F. T, me qëllim rritjen e profesionalizmit dhe shmangien e konfliktit të interesit. 

Menjëherë 

5. Gjetje nga auditimi: Vlera e inventarëve të paraqitura përputhet me të dhënat e kontabilitetit dhe 

të inventarizimeve fizike të kryera në çdo vit ushtrimor. Vlerat e AAGJM prej 2,491,663,593 lekë në 

fund të vitit 2020, paraqitur në mungesë të inventarëve fizik nuk paraqesin vlerën reale të tyre. Për 

periudhën 2017-2020, janë kryer vetëm inventarët e magazinave, ndërsa për vitin 2021 nuk është kryer 

inventarizim për asnjë lloj aktivi. Veprime në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011“Për 

Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” Kreu IV “Sistemi i Kontrollit Periodik të 

Aktiveve”, Inventarizimi i aktiveve, pikat 73, 74, dhe “Përgjegjësitë për inventarizimin”, Procesi i 

vlerësimit të aktiveve të propozuara për dalje nga përdorimi në njësi pika 95. (Më hollësisht trajtuar 

në pikën 2.6 faqe 61-76,. të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

5.1.Rekomandim: Strukturat drejtuese të UK SHA, Shkodër, në bashkëpunim me Degën e Financës 

të nxjerrin urdhrat përkatës për kryerjen e inventarëve fizik të aktiveve në fund të vitit ushtrimor për 

saktësimin e vlerës të tyre në kontabilitet, duke paraqitur gjendjen reale të aktiveve në pasqyrat 

financiare. 

Brenda vitit  2022 
 

6. Gjetje nga auditimi: Shoqëria ka paraqitur në fund të vitit 2020 gjendjen e llogarisë “Klientë” në 

vlerën 1,634,194,313 lekë, për të cilën nuk ka njohur zhvlerësim, në mospërputhje me SNRF 9 

“Instrumentet financiare”, për këtë arsye këto pasqyra nuk pasqyrojnë realitetin duke mos marrë siguri 

të arsyeshme lidhur me vlerën e zhvlerësimit që duhej njohur dhe rregullimi që duhej bërë në fitimet 

e raportuara në pasqyrën e fitim/humbje.  

Në këto vlera të konsiderueshme të detyrimeve të arkëtueshme, peshën kryesore për mospagimin e 

detyruar ndaj SHA Ujësjellës Kanalizime e zënë klientët familjarë me vlerë 957,324,908 lekë dhe 

“Klientë taksa Bashkie”, në vlerën 533,478,752 lekë, e cila paraqet detyrimet e abonentëve të 

konstatuara (faturimet) për taksat dhe tarifa vendore të pa arkëtuara. Këto detyrime janë të ardhura të 

munguara të Bashkisë, të cilat nuk janë mbledhur dhe derdhur nga Ujësjellësi në rolin e Agjentit 

Tatimor. Veprime në kundërshtim me nenin 117 të Ligjit 9920, dt. 19.05.2008, “Për Procedurat 

Tatimore”, ku parashikohet se “Dënimet për agjentët e mbajtjes së tatimit në burim, agjentët e taksave 
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dhe agjentët e tarifave”, Ligjin nr. 25/2018, datë 10.05.2018 “Për Kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare” dhe SNRF 9 “Instrumentet financiare”, miratuar me urdhrin e Ministrit Financave nr.65, 

datë 05.05.2008 “Për shpalljen dhe zbatimin e detyrueshëm të Standardeve Ndërkombëtare të 

Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6 faqe 61-76, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

6.1.Rekomandim: Dega e Financës të marrë masa për njohjen dhe pasqyrimin e zhvlerësimit të të 

drejtave të arkëtueshme “Klientë” në pasqyrat financiare në mbyllje të viteve ushtrimore me qëllim 

marrjen e një sigurie të arsyeshme në lidhje me vlerën e zhvlerësimit që duhet njohur dhe të bëjë 

rregullimet përkatëse në pasqyrën fitim/humbje dhe të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse  

Me mbylljen e Pasqyrave Financiare të vitit 2022 

6.2. Rekomandim: Strukturat drejtuese, të marrin masa shtrënguese për arkëtimin e detyrimeve të 

arkëtueshme nga abonentët si për shitjen e ujit, ashtu edhe për mbledhjen e tarifave vendore në rolin 

e Agjentit tatimor, si edhe të bashkëpunojë me Bashkinë Shkodër për evidentimin dhe njohjen e 

detyrimit të kontabilizuar nga UK SHA, me qëllim rritjen e të ardhurave dhe shmangien e dënimit me 

gjobë në masën 50% të shumës së plotë të taksave/tarifave të pa mbledhura, situatë e cila sjell 

vështirësi financiare për shoqërinë.   

Brenda vitit  2022 
 

7. Gjetje nga auditimi: Llogaria Të pagueshme ndaj furnitorëve në bilancin e vitit 2020, paraqitet në 

vlerën 940,140,410 lekë, ku ndikim më të madh kanë detyrimet ndaj furnitorëve për fatura të pa 

likuiduara në vlerën 371,474,198 lekë, ku detyrimet për energjinë elektrike në vlerën 345,675,776 

lekë, ose në masën 93%.   

Pasqyra e pozicionit financiar përmban si pjesë të faturave të pa likuiduara ndaj furnitorit FSHU vlerën 

341,441,339 lekë, u kërkua konfirmim dhe analiza për këtë vlerë dhe nuk u analizua kjo vlerë nga 

institucioni, në këto kushte nuk mund të gjykohet nëse duhet bërë ndonjë rregullim në lidhje me fitimet 

e raportuara në pasqyrën e fitimit/humbjes dhe nëse rezultati financiar është paraqitur drejt. 

Pjesë e detyrimeve afatshkurtra në vlerën 35,187,460 lekë, janë edhe detyrimet për tarifat dhe taksat 

vendore të arkëtuara në rolin e agjentit tatimor dhe pa derdhur pranë Bashkisë.  Nga dega e financës 

nuk argumentohet pamundësia e derdhjes së detyrimit. Veprime në kundërshtim me neni 117 të Ligjit 

9920, dt. 19.05.2008, “Për Procedurat Tatimore”,  “Dënimet për agjentët e mbajtjes së tatimit në 

burim, agjentët e taksave dhe agjentët e tarifave” dhe Ligji nr. 25/2018, datë 10.05.2018 “Për 

Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6 faqe 61-76,  të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

7.1. Rekomandim: Strukturat drejtuese të shqyrtojnë situatën e krijuar nga rritja e borxhit duke 

analizuar me dokumentacion financiar faturat e pa likuiduara dhe të marrin masa për likuidimin e tyre.  

Për detyrimet në vlerën 35,187,460 lekë, ndaj Bashkisë Shkodër për tarifat dhe taksat vendore të 

mbledhura dhe të pa paguara,  të marrë masa  për kalimin e tyre në favor të Bashkisë, me qëllim 

minimizimin e borxhit të krijuar. 

Brenda vitit 2022 

 

8. Gjetje nga auditimi: Detyrimi për TVSH-në ndaj organeve tatimore sipas UK SHA Shkodër, është 

në shumën 2,482,923 lekë. Drejtoria  e Përgjithshme  e Tatimeve ka paraqitur detyrimin tatimor të 

TVSH në vlerën 40,129,755 lekë. Me shkresën nr. 2065, datë 31.12.2021 nga UKSHA Shkodër është 

kërkuar rregullimi i detyrimeve tatimore duke iu drejtuar DPT dhe Ministrisë Financave dhe 

Ekonomisë. Me shkresën nr. 2976, datë 07.03.2022, të MFE, lidhur me kërkesën e UK Shkodër ka 

dërguar DPT dhe Drejtorisë rajonale të tatimeve Shkodër pretendimet dhe kthim përgjigje për 

zgjidhjen e problemit. Për këtë situatë nga UKSHA nuk janë ndërmarrë veprime për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve me rrugë gjyqësore dhe deri në përfundim të auditimit mbetet në fuqi shuma e 

DPT. Veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 9920, dt. 19.05.2008, “Për Procedurat Tatimore”, Ligjin 

nr. 92/2014, datë 28.08.2014“Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i 
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ndryshuar, seksion II neni 86/3, nenet 89 dhe 107. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6 faqe 61-76, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

8.1. Rekomandim: Strukturat drejtuese të shoqërisë, të marrin masa për të analizuar situatën e krijuar 

me DPT, për detyrimin tatimor të TVSH në vlerën 40,129,755 lekë. Në bashkëpunim me  DPT  të  

saktësojnë  shumën e detyrimit  dhe  arritjen e një marrëveshjeje për  likuidim pjesor të detyrimit, në 

të kundërt të ndjekin rrugën ligjore me DPT. 

Menjëherë 

9. Gjetje nga auditimi: Shitja e ujit të pijshëm të prodhuar si dhe largimi i ujërave të ndotura janë dy 

sektorët ku realizohen të ardhurat kryesore të shoqërisë UK Shkodër. Prodhimi i ujit të pijshëm është 

i lidhur me kërkesat e konsumatorit. Prodhimi i ujit në të gjitha stacionet e pompimit llogaritet dhe 

mbahet manualisht pasi matësit dhe sistemi SCADA i vendosur në qytetin të Shkodrës është jashtë 

funksionit. Sasia e prodhuar, llogaritet sipas orëve të punës së pompave dhe prurjeve të tyre, ku prurjet 

nuk janë të sakta pasi me amortizimin e tyre kjo sasi ulet. Duke ju referuar nevojës mesatare ditore 

150 l/ditë/frymë dhe numrit të popullsisë në zonën e shërbimit ku sipas të dhënave të vendosura në 

dispozicion është 115,063 frymë rezulton se nevojat për ujë janë 17,260 m3/ditë ose 6,299,700 m Mbi 

zbatimin e dispozitave ligjore në prokurimet e fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave të 

mallrave, shërbimeve dhe punimeve civile./vit. Nga të dhënat e vendosura në dispozicion të grupit të 

auditimit konstatohet se prodhimi i ujit është shumë i lartë nga nevojat e kërkuara sipas standardeve 

si dhe niveli i faturimit krahasuar me prodhimin është shumë i ulët. Veprimtaria e shoqërisë së UK 

Shkodër monitorohet nëpërmjet performancës dhe indikatorëve të saj për të garantuar përmbushjen e 

përgjegjësive dhe për të parë progresin që bëhet për të përmirësuar shërbimet. Nga krahasimi i 

indikatorëve kryesorë të performancës për periudhën objekt auditimi si dhe objektivat e vendosura nga 

shoqëria konstatohet se:  

- Mungojnë matësit në prodhim, gjë e cila sjell pasqyrim jo të saktë të prodhimit dhe të dhëna jo të 

besueshme te cilat ndikojnë në treguesit e performancës së shoqërisë;  

- Niveli i humbjeve shumë i lartë gjatë periudhës audituese ka ardhur duke u rritur ku për vitin 2020 

është në masën 70 %, pra më i lartë se objektivi i vendosur nga shoqëria; 

- Niveli i arkëtimit, për periudhën objekt auditimi, ka pësuar rënie nga viti 2018 me 4% në vitin 2021 

dhe është mbi objektivin e vendosur nga shoqëria; 

- Mbulimi i kostos direkte dhe totale të operimit është poshtë objektivave të vendosura nga shoqëria; 

- Kohëzgjatja e furnizimit me ujë ka një rritje me 1 orë  nga fillimi i periudhës së audituar deri në fund 

të saj e cila është 21 orë/ditë; 

- Mbulimi i zonës së shërbimit është konstant gjatë gjithë periudhës së audituar konkretisht afërsisht 

55% për ujësjellës dhe afërsisht 43% për kanalizimet. Për sa më sipër është në kundërshtim me ligjin 

nr.9901 datë 14.04.2008 “Për shoqëritë tregtare”; Strategjia Kombëtare e Ujit. (Më hollësisht trajtuar 

në pikën 2.8  faqe 130-140, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

9.1. Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë UK Shkodër të merren masa për uljen e humbjeve teknike 

dhe administrative duke hartuar një plan veprimi të mirë përcaktuar duke grumbulluar të dhëna të 

besueshme me vendosjen e matësve në prodhim dhe faturim si dhe rritjen e arkëtimeve koherente për 

rritjen e të ardhurave. 

Në vijimësi 

10. Gjetje nga auditimi: Dezinfektimi i ujit të pijshëm bëhet me metodën kimike me produktet 

dezinfektuese, hipokloriti i kalciumit dhe hipokloriti i natriumit. Dezinfektimi me produktin hipoklorit 

i natriumit bëhet në mënyrë automatike me dozim, duke dozuar një sasi fikse pasi matësit në prodhim 

në stacione nuk punojnë. Dezinfektimi me produktin hipoklorit i kalciumit bëhet në të gjitha stacionet 

e tjera të pompimit. 

Departamenti i Shëndetit Publik dhe Mjedisit në Shkodër kryen analiza ditore të ujit për klorin mbetës  

dhe koliformen në 22 pika kontrolli dhe rezultatet i dërgohen UK Shkodër. Në rast se konstatohen 

ndotje në rrjet i kërkohet UK Shkodër të marrë masa duke shtuar sasinë e klorit. Pavarësisht se UK 

Shkodër ka laborator, të ndërtuar në vitin 2020 nga ana e programit GIZ, me të gjitha pajisjet për 
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kryerjen e analizave të ujit nuk është në funksion. Nga verifikimi u konstatua se mungonin reagentet 

për kryerjen e analizave dhe ato pak që gjendeshin në të kishin datë skadencë 12/2020 dhe nuk mund 

të përdoreshin, kështu që laboratori për kryerjen e analizave të ujit është jashtë funksionit dhe duhet 

të certifikohet nga organet përkatëse. Gjithashtu nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion 

konstatohet se analiza, për përbërjen fiziko-kimike të ujit të pijshëm për të përcaktuar trajtimin kimik 

të tij, kryhen në mënyrë periodike nga të tretët. Për sa më sipër është në kundërshtim me ligjin nr. 9901 

datë 14.04.2008 “Për shoqëritë tregtare”; Ligji nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.8 faqe 130-140, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit) 

10.1. Rekomandim: Nga ana e shoqërisë UK Shkodër të merren masa për vendosjen në funksion të 

laboratorit dhe certifikimin e tij nga organet përkatëse për kryerjen e analizave fiziko-kimike duke 

siguruar cilësinë e ujit të pijshëm për konsumatorët si dhe shmangien e kostove shtesë nga kryerja e 

analizave nga të tretët. 

Brenda vitit 2022 

11. Gjetje nga auditimi: Në qytetin e Shkodrës janë funksionalë dy impiante për trajtimin e ujërave 

të ndotura, një në Shirokë dhe një në Velipojë. Vëllimi i ujit të ndotur që hyn për trajtim në ITUN e 

Shirokës është afërsisht 31,000 m3/vit dhe në ITUN Velipojë është afërsisht 291,000 m3/vit pra në 

total 322,000 m3/vit. Nga të dhënat e vendosura në dispozicion për ITUN Velipojë  konstatohet se për 

tremujorin e tretë të vitit volumi i hyrjes në impiant rritet me 50 %, nga 65,000 m3 shkon në 100,000 

m3 e cila është si rezultat i  akomodimin e pushuesve gjatë sezonit turistik në këtë zonë. Numri total i 

lidhjeve që shkarkojnë ujin e ndotur në sistemin e kanalizimeve dhe që trajtohen në ITUN është 1049 

ku nga këto 890 janë ente familjare dhe 159 ente private. Nga ana e ndërmarrjes nuk mund të 

gjenerohen të dhëna për volumin e faturimit për 1049 klientët që janë të lidhur me sistemin e 

kanalizimeve që trajtohet nga ITUN. Gjenerimi i volumit të faturuar, për klientët që janë të lidhur me 

sistemin e kanalizimeve që derdh ujërat e ndotura në ITUN, do të bënte të mundur krahasimin me 

volumin që hyn në impiant për të gjykuar se sistemi i kanalizimeve është i izoluar dhe nuk kemi 

ndërthurje të tij me ujërat e bardha si dhe depërtimin e ujërave nëntokësorë të cilat mund të risin koston 

e trajtimit në impiant.  

Laboratorët e ITUN Velipojë dhe Shirokë kryejnë  analizat  e ujërave të ndotura, në hyrje dhe në dalje 

të impiantit. Analizat që kryhen janë vlerat e NKO-së (Nevoja Kimike për Oksigjen dhe të NBO-së 

(Nevoja Biokimike për Oksigjen) të shprehura në mg/l O2 si dhe nuk kryen për lëndët e ngurtë pezull 

e shprehur mg/l. Vlerat e lejuara për shkarkimin e ujërave të ndotura në mjedisin pritës janë, për NKO 

125 mg/l O2, për NBO 25mg/l O2 dhe për lëndët e mbetura pezull 35mg/l. Nga të dhënat e analizave 

të kryera dhe të vendosura në dispozicion të grupit të auditimit konstatohet se NKO dhe NBO, para se 

uji i trajtuar të derdhet në mjedisin pritës, janë brenda normave të lejuara të përcaktuar në  

legjislacionin në fuqi. Nga të dhënat e vendosura në dispozicion konstatohet se Nevoja Kimike për 

Oksigjen (COD) është brenda normave të lejuara. Në të dy impiantet nuk kryhet analiza për lëndët e 

mbetura pezull (TSS) dhe analizat e kryera nuk japin rezultate të besueshme se uji i trajtuar përpara se 

të derdhet në trupat ujore pritëse plotëson normat standardin e cilësisë e kërkuar. Për sa më sipër është 

në kundërshtim me ligjin nr.9901 datë 14.04.2008 “Për shoqëritë tregtare”; Ligji nr.10296 datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” ; Ligji nr. 9115, datë 24.07.2003 “Për trajtimin 

mjedisor të ujërave të ndotura”; Ligji nr. 10431, datë 09.06.2011“Për mbrojtjen e mjedisit”; VKM 

Nr.177, dt. 31.03.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta dhe kriteret e zonimit të 

mjediseve ujore pritëse”, si dhe direktivën e Bashkimit Evropian 91/271/EEC. (Më hollësisht trajtuar 

në pikën 2.8 faqe 130-140, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

11.1. Rekomandim: Nga ana e degës së shitjes, të llogaritet sasia e ujit të faturuar për klientët që 

derdhin ujërat e ndotura në ITUN dhe të krahasohet me sasinë hyrëse në to duke analizuar sistemin e 

kanalizimeve nëse ka hyrje të ujërave nëntokësorë e të bardha në të dhe marrjen e masave të duhura 

nga ana e shoqërisë duke ulur kështu koston e trajtimit në impiante. 

Menjëherë 
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11.2. Rekomandim: Shoqëria UK SHA Shkodër të marrë masa për trajnimin e stafit që analizat, e ujit 

të trajtuar përpara se të derdhet në trupat ujore pritëse të jenë të plota me qëllim dhënien e rezultateve 

të besueshme se uji i trajtuar plotëson normat, standardin e cilësinë e kërkuar. 

Menjëherë 
 

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Blerje Automjete” 

zhvilluar në UKSH SHA për vitin 2020 me fond limit në vlerën e 7,738,750 lekë pa TVSH u konstatuan 

parregullsi përsa i përket nënshkrimit të amendamenteve të kontratës bazë të lidhur atë me nr. 345 Prot., 

datë 09.03.2021 dhe vlerë 9,060,000 lekë me TVSH, të nënshkruar midis UKSH SHA dhe operatorit 

të shpallur fitues “O.L” SHPK. Afati i ekzekutimit të kontratës/dorëzimit të mallrave, është 15 ditë nga 

data e nënshkrimit ose me datë përfundimi deri në datën 23.03.2021. Në datën 24.03.2021, është 

nënshkruar midis UKSH SHA dhe operatorit ekonomik “O.L” SHPK, amendamenti me nr. 416 Prot., 

i cili zgjat afatin e ekzekutimit të kontratës bazë deri në datën 24.04.2021. Në vazhdim, në datën 

23.04.2021, është nënshkruar midis UKSH SHA dhe operatorit ekonomik “O.L” SHPK, amendamenti 

i dytë me nr. 574 Prot., i cili zgjat afatin e ekzekutimit të kontratës bazë deri në datën 31.05.2021. Si 

rezultat, shtesa ose amendamenti i parë, ai me nr. 416 Prot., datë 24.03.2021, është i pavlefshëm pasi i 

referohet pikës 7 të kontratës bazë e cila në fakt ka humbur fuqinë e saj ligjore në datën 23.03.2021, 

datë në të cilën ka përfunduar dhe kontrata bazë. Për rrjedhojë, kjo shtesë kontrate e cila favorizon OE, 

nuk duhej nënshkruar nga Titullari i UKSH SHA. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7 faqe 76-130, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

12.1. Rekomandim: Drejtoria Tregtare në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike në UKSH SHA, të 

marrin masat që në të ardhmen, gjatë hartimit të amendamenteve të kontratave, të respektohen kushtet 

e veçanta të kontratës bazë, duke mos i ndryshuar ato me qëllim shmangien e krijimit të situatave 

favorizuese për operatorët ekonomikë nënshkrues të këtyre kontratave. 

Menjëherë 
 

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të prokurimit me objekt “Blerje materiale 

hidraulike” zhvilluar në UKSH SHA për vitin 2019 me fond limit në vlerën e 3,464,945 lekë pa TVSH 

dhe për vitin 2020 me fond limit 6,172,475 lekë pa TVSH, u konstatuan parregullsi lidhur me 

dokumentimin e mënyrës së përllogaritjes së vlerës së fondit limit. Tek procesverbalet e mbajtura 

respektivisht në vitet përkatëse për përllogaritjen e fondit limit të procedurave të prokurimit, janë 

pasqyruar vetëm dy oferta dhe jo tre. Procesi i testimit të tregut në vetvete është një fazë negocimi me 

operatorët ekonomikë për marrjen e ofertave të favorshme. Komisionet e përllogaritjes së vlerës së 

kontratave përkatëse, duhej ti referohej të paktën tre ofertave të tregut dhe jo dy ofertave. Si rezultat, 

fondi limit për të dy procedurat e mësipërme, nuk është i bazuar pasi ofertat janë dy dhe jo tre. Në këto 

kushte, kur përllogaritja e vlerës së fondit limit është bazuar vetëm tek dy oferta, procedurat e 

përllogaritjes së vlerës së fondit limit janë të pavlefshme pasi mënyra e përllogaritjes së tij, për të dy 

rastet, nuk është e argumentuar dhe dokumentuar duke mos garantuar konkurrencë dhe barazi në 

marrjen e ofertave në kundërshtim me nenin 1 të ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për 

prokurimin publik”, germa “ç”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7 faqe 76-130, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

13.1.Rekomandim: Drejtoria Tregtare në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike në UKSH SHA, njësitë 

e prokurimit apo të përllogaritjes së vlerës së fondit limit, të marrin masa që në të ardhmen, në 

përllogaritjen e vlerës së fondit limit, në rastin e marrjes së ofertave nga tregu, ti referohen jo më pak 

se tre ofertave të marra për përllogaritjen e vlerës së kontratës bazuar në konkurrencë dhe barazi. 

Menjëherë 

 
 

 

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi praktikave të mbajtura për sasinë e karburantit të shpenzuar për 

automjetet në dispozicion, u konstatua se UKSH SHA, ka në flotën e saj 19 automjete. Institucioni i 

UKSH SHA, për vitin 2017, ka shpenzuar 5,380,310.45 lekë për karburant, për vitin 2018, ka shpenzuar 
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5,196,369.14 lekë për karburant, për vitin 2019, ka shpenzuar 4,836,205.06 lekë për karburant, për vitin 

2020, ka shpenzuar 3,542,365.02 lekë për karburant dhe për vitin 2021, ka shpenzuar 4,022,403.34 lekë 

për karburant. Automjetet e UKSH SHA, nuk janë të pajisura të gjitha me sistemin GPS por vetëm disa 

prej tyre. Nga auditimi i sistemit të monitorimit me GPS, nga 22 mjete në dispozicion të UKSH SHA 

për periudhën 2017 deri 2021, vetëm 15 prej tyre janë të pajisura me sistem monitorimi. Gjithashtu, u 

vërejtën mangësi të theksuara në dokumentacionin justifikues të harxhimit të karburantit pasi në 

shumicën e rasteve e sidomos për automjetet e marra me qira me targa A...P model Mitsubishi Pajero, 

A...P dhe A...P model Ford Ranger, nuk vërtetohet me dokumentacion justifikues përshkrimi i 

kilometrave pasi mungonin urdhrat e punës nga eprori direkt për lëvizjen e mjeteve, mungonin 

relacionet ditore, javore apo mujore nga personat udhëtues. Në shumicën e rasteve mungonin faturat e 

kasave fiskale të lëshuara nga pikat e karburantit ku janë furnizuar mjetet por edhe firma e 

kundërfirmuesit apo e eprorit ose firma e dytë. Sasia e karburantit e konsumuar nga këto tre mjete të 

marra me qira për vitet 2017, 2018, 2019, 2020 dhe 2021 rezulton të jetë afro 22600 litra. 

Dokumentacioni justifikues i konsumit të karburantit për këto mjete është i paplotë dhe ngre dyshime 

të arsyeshme për abuzim në sasinë e karburantit të konsumuar pasi ka mungesë të theksuar të gjurmës 

së auditimit lidhur me itineraret e kryera dhe arsyet e lëvizjeve të këtyre mjeteve” në kundërshtim me 

Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 3, pika 19. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.5 faqe 43-61, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

14.1.Rekomandim: SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Drejtoria Tregtare, Drejtoria Juridike, 

Drejtoria Ekonomike, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, të marrin masat që në të ardhmen, të 

vendosen në të gjitha automjetet pajisje për monitorimin e lëvizjeve të automjeteve dhe matjes së 

konsumit të karburantit dhe në të gjitha rastet ky konsum të shoqërohet me dokumentacionin përkatës 

vërtetues sipas ligjeve dhe rregullave në fuqi. 

Menjëherë 
 

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të kontratës me nr. 873 Prot., datë 09.07.2019, me 

vlerë 47,011,350 lekë me TVSH, të lidhur midis UKSH SHA dhe operatorit ekonomik “A.-K.N” 

SHPK, për objektin “Ndërtim i stacionit të pompimit dhe rrjeti ujësjellësit Kullaj”, u konstatua se 

zbatimi i punimeve ka përfunduar por ato nuk janë kolauduar për arsye se Titullari i UKSH SHA, nuk 

ka përcaktuar kolaudatorin pas afro 4 muaj pas përfundimit të punimeve. Konkretisht, njoftimi i 

përfundimit të punimeve drejtuar titullarit të UKSH SHA është me datë 30.12.2021 i nënshkruar nga 

sipërmarrësi dhe mbikëqyrësi i punimeve. Pas përfundimit të punimeve të kontratës dhe miratimit të 

tyre nga mbikëqyrësi i punimeve, UKSH SHA, akoma nuk ka marrë masat për kolaudimin e objektit. 

Grupi i marrjes në dorëzim të objektit, nuk ka dokumentuar vonesat e deritanishme për mos marrjen në 

dorëzim të punimeve ose për të argumentuar lidhur me vonesat e mos marrjes në dorëzim. Është 

nënshkruar nga mbikëqyrësi i punimeve, sipërmarrësi dhe investitori UKSH SHA, situacioni 

përfundimtar për periudhën e punimeve nga data 01.12.2021 deri 30.12.2021. UKSH SHA, deri në 

datën 15.04.2022, datë që përfundon auditimit, nuk ka përcaktuar kolaudatorin e punimeve/kontratës 

pasi kanë kaluar afro 4 muaj nga data e përfundimit të punimeve. UKSH SHA duhej ti referohej nenit 

12 të Ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7 faqe 76-130, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

15.1. Rekomandim: SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, të marrë masat që në të ardhmen pas 

përfundimit të punimeve të kontratës dhe miratimit të tyre nga mbikëqyrësi i punimeve, të kryejë 

kolaudimin e punimeve të kontratës. 

Menjëherë 
 

 

 

16. Gjetje nga auditimi: Anëtarët e Këshillit të Administrimit brenda periudhës së auditimit, nuk kanë 

lidhur kontratë performance me shoqërinë, por të vetmet akte të hartuara në momentin e emërimit të 

tyre janë vendimet e riemërimit nga Asambleja e Përgjithshme e UK Shkodër SHA, respektivisht, 

Vendimi nr. 5, datë 30.05.2019 për riemërimin si administrator të UK Shkodër; Vendimi nr. 6, datë 
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30.05.2019; Vendimi nr. 7, datë 30.05.2019; Vendimi nr. 4 datë 25.02.2020 dhe Vendimi nr.05, datë 

25.02.2020 për lirim, emërimin apo riemërimin e anëtarëve të Këshillit të Administrimit.  

Për sa më lart, është vepruar në mospërputhje me pikën 3 neni12 i VKM-së nr.  63, datë 27.1.2016 “Për 

riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, 

largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”, pikën 3 neni 12, pika 5 neni 18 i Statutit të UKSH. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 26-30, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

16.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Shkodër në cilësinë e Kryetarit të Asamblesë së 

Përgjithshme të UK SHA Shkodër, të hartojë dhe të lidhë kontratë performance me Administratorin 

dhe anëtarët e Këshillit të Administrimit, duke e rinovuar çdo vit brenda periudhës tre vjeçare, vetëm 

mbi bazën e vlerësimeve pozitive të performancës gjatë veprimtarisë së tyre. 

Në vijimësi 

17. Gjetje nga auditimi: Anëtarët e Këshillit të Administrimit të Shoqërisë në disa raste nuk kanë 

zhvilluar mbledhje mujore. Konkretisht, nga auditimi i vendimmarrjeve të Këshillit të Administrimit 

të UKSH për periudhën e auditimit rezulton se për periudhën 2017-2021 janë realizuar 62 mbledhje 

dhe marrë 122 vendime. Këshilli i Administrimit nuk ka zhvilluar mbledhje në muajin Prill 2017 dhe 

në muajin Prill 2020. Në vitin 2021 janë zhvilluar 13 mbledhje nga të cilat janë marrë 18 vendime.  

Për sa më lart, anëtarët e këshillit të Administrimit kanë vepruar jo në përputhje me nenin 14 pika 1.,2., 

e në vijim të statutin e shoqërisë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 26-30, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

17.1.Rekomandimi: Administratori i shoqërisë edhe në cilësinë e anëtarit të këshillit të administrimit 

të kërkojnë mbledhje të Këshillit të Administrimit në mënyrë periodike për çdo muaj për problematika 

që e shqetësojnë shoqërinë. 

Në vijimësi 
 

18. Gjetje nga auditimi: Veprimtaria e shoqërisë për periudhën nën auditim nuk ka qenë efektive dhe 

eficente në drejtim të realizimit të indikatorëve kryesor të performancës pasi nga shqyrtimi i raporteve 

vjetore të veprimtarisë ekonomiko financiare të shoqërisë, rezulton se niveli i synuar nga shoqëria për 

reduktimin e ujit pa të ardhura, sipas projeksionit të plan biznesit nuk është arritur, kjo sepse shoqëria 

vazhdon të ketë nivelin e humbjeve në masën 70%. Gjithashtu, norma korrente e arkëtimit nuk është 

arritur sipas projeksioneve të plan biznesit, pasi ajo varion nga 67% deri në 70% në fund të vitit 2021.  

Për sa më lart, anëtarët e Këshillit të Administrimit të Shoqërisë, kanë vepruar jo në përputhje me 

Vendimin nr.13 datë 14.06.2017 të Këshillit të Administrimit, programin ekonomik të vitit 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3 faqe 30-35, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit) 

18.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Shkodër në cilësinë e Kryetarit të Asamblesë së Përgjithshme 

të shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a., të analizojë veprimtarinë e anëtarëve të këshillit 

mbikëqyrës për arritjen e objektivave të shoqërisë në drejtim të rritjes së treguesve kryesor të 

performancës përgjatë tre viteve të fundit.  

Në vijimësi 
 

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore në drejtim të krijimit  dhe 

përdorimit të të ardhurave dytësore, konkretisht nga auditimi i të ardhurave nga qiratë u konstatua se:  

Kontrata nr.7165 rep, datë 10.11.2016 ka përfunduar më datë 31.10.2021. Për periudhën objekt auditimi 

nga grupi i auditimit të KLSH, konstatohet se pas përfundimit të kontratës me  nr.7165 rep, datë 

10.11.2016, shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër nuk ka lidhur kontratë me asnjë subjekt jo publik 

për objektin me sip 40 m2.  

-Për periudhën objekt auditimi (01.11.2021-31.12.2021), ambienti prej 40m2 pronë e UKSH është 

përdorur nga Subjekti A...a M...E C...S sh.a., duke ushtruar aktivitetin në objekt pa kontratë qiramarrje 

dhe pa arkëtuar asnjë të ardhur nga ky përdorim. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3 faqe 30-35, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit) 
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19.1. Rekomandim: Administratori i shoqërisë të marrë në shqyrtim problematikat e shfaqura gjatë 

administrimit nga të tretë të pronave të shoqërisë dhe të ngrejë komisione për administrimin dhe 

raportimin periodik mbi ecurinë e pagesave dhe kushteve të ruajtjes së pronës së shoqërisë të dhënë me 

qira. 

Menjëherë 

 

20. Gjetje nga auditimi: Në lidhje me përllogaritjen e fondit limit në procedurën e prokurimit me 

objekt: “Blerje materiale kompjuterike” për vitin 2020 dhe 2021 nga auditimi rezulton se:  

Autoriteti Kontraktor Ujësjellës Kanalizime Shkodër, ka realizuar procedura prokurimi përgjatë viteve 

2017-2019, respektivisht me objekt prokurimi “blerje materiale kompjuterike” apo “blerje materiale 

dhe pajisje kompjuterike”, të cilat përveç emërtimeve në dukje të ndryshme kanë patur kërkesa dhe 

specifikimeve teknike të njëjta për shumicën e zërave të kërkuar në procedurën e zhvilluar në vitin 

2020 me objekt “blerje materiale kompjuterike”.  

Grupi i ngarkuar për llogaritjen e fondit limit në proces verbalin e datës 26.10.2020 është shprehur se 

nuk ka kontrata të mëparshme të ngjashme dhe për këtë i është drejtuar subjekteve L...m A...a, T...t dhe 

B...m O...i për llogaritjen e fondit limit. 

Nuk evidentohet qartë se si janë përllogaritur sasitë për materiale kompjuterike nga Autoriteti 

Kontraktor, pasi nuk ka evidencë dokumentare mbi kërkesat e drejtorive/sektorëve për nevojat e tyre 

për kompjuter, laptop, printer, monitor, etj., duke mos siguruar gjurmën e auditit për këto kërkesa me 

qëllim ripërshkrimin e të gjitha veprimtarive individuale deri në vendimmarrjen përkatëse.   

Përllogaritja e fondit limit nga anëtarët e grupit, është bërë mbi ofertat ekonomike të marra nga subjektet 

e sipërcituar, të cilët kanë dhënë ofertë për “Lap Top” në mungesë të specifikime teknike të Autoritetit 

Kontraktor UKSH. 

Në lidhje me hartmin e specifikimeve teknike, nga auditimi rezulton, se: 

Në tabelën e mallrave të shtojcës 10 në DST, AK ka kërkuar LapTop 15.6 inch 

Në shtrojsën nr.9, AK nuk ka përcaktuar specifikimet teknike për LapTop-in e paraqitur në shtrojsën 

10. 

Në procedurën e prokurimit “Blerje materiale kompjuterike” në vitin 2021. 

Grupi i ngarkuar për llogaritjen e fondit limit në proces verbalin e datës 20.09.2021 nuk ka marrë për 

bazë çmimet referente të kontratave të mëparshme të ngjashme, por i është drejtuar subjekteve të 

sipërcituar për llogaritjen e fondit limit. 

Nuk evidentohet qartë se si janë përcaktuar sasitë e materialeve kompjuterike, pasi nga dokumentacioni 

i administruar nga grupi i auditimit të KLSH nuk është konstatuar evidencë dokumentare mbi kërkesat 

e drejtorive/sektorëve për kompjuter, laptop, printer, monitor, etj., materiale kompjuterike duke mos 

evidentuar gjurmën e auditit për këto kërkesat. 

Çmimet e ofertuara për mallrat Lap-Top, Printer PSC, NVR 4 kanale, NVR 8 kanale dhe Thermal 

Printers nga subjektet e sipërcituar janë dhënë në mungesë të kërkesave dhe specifikime Teknik, pra 

ofertat e marra nga grupi për llogaritjen e FL janë oferta me çmime të improvizuara dhe pa referencë 

të specifikimeve teknike.  

Për sa më lart, NJP ka vepruar në mospërputhje me nenin 23, pika 1,2,3,4, 5 të LPP dhe nenin 27 pika 

1 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar për 

hartimin e DST për këtë procedurë prokurimi. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7 faqe 76-130,  të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

20.1.Rekomandimi: Administratori i shoqërisë në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të 

planifikojë programe trajnimi në fushën e prokurimeve publike për rritjen e kapaciteteve të burimeve 

njerëzore që angazhohet në procedurat e prokurimit publik. 

Në vijimësi 
 

 

21. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje materiale kompjuterike” për 

vitin 2020. KVO ka shpallur fitues OE P. S. E dhe lidhur kontratën Nr. 1813 Prot., datë 18.12.2020, në 

vlerën 1,876,800 lekë (me TVSH). 
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OE nuk plotëson të gjitha kriteret e kërkuara, pasi ; 

AK në shtojcën 9 të DST ka kërkuar që madhësia (size) e Monitorit të jetë ≥ 22 inch.; OE ka paraqitur 

në ofertë monitorin model HP 22W; Skeda teknike e këtij modeli, tregon që madhësia (size) e monitori 

të ofertuar është 21.5 inch pra më i vogël se kërkesat e AK. 

Gjithashtu skeda teknike e LapTop-it HP 250 G7 model i ofertuar nga OE nuk është i përkthyer në 

gjuhën shqipe. OE në katalogun e pajisjeve OE nuk ka paraqitur modelin e monitorit HP 32 inch sipas 

kërkesave të AK. 

Sa më sipër, KVO ka vepruar jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e pikës 5, të nenit 53 

“Shqyrtimi i ofertave” të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.7 faqe 76-130, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

21.1.Rekomandimi: Titullari i AK të marrë masa që t`i kushtojë vëmendjen e duhur institucionale 

procesit të hartimit të kërkesave për kualifikim nga grupet e punës/njësia e prokurimit dhe procesit të 

shqyrtimit e vlerësimit të dokumentacionit ligjor dhe administrativ të operatorëve ekonomik dhe 

ofertave të ofertuesve nga komisionet e vlerësimit të ofertave, pasi në disa raste hartimi i kërkesave për 

kualifikim dhe vlerësimi i ofertave, konstatohet jo korrekt. 

                                                                                                                                              Në vijimësi 

 

22. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje materiale kompjuterike” për 

vitin 2021. KVO ka shpallur fitues OE P. S. E dhe lidhur kontratën Nr.1753 Prot., datë 05.11.2021, në 

shumën 2,224,200 lekë (me TVSH). 

KVO ka shpallur fitues OE P. S. E, pavarësisht se është oferta e vetme ekonomike, rezulton se ky OE 

nuk plotësonte të gjitha kriteret e DST duke u kualifikuar dhe shpallur fitues me pa të drejtë.  

Në SEP, OE nuk ka paraqitur katalog për mallrat e ofruara. OE nuk ka paraqitur deklarate garancie 

për mallrat sipas të dhënave dhe afateve të përcaktuara në specifikimet teknike të shtojcës nr.5 të DST. 

OE P. S. E për produktin Printer PSC, që nënkupton një pajisje (all in one) printer, skaner dhe 

fotokopje, ka ofertuar çmimin për njësi 1,000 lekë, një çmim shumë i ulët, ky fakt tregon qartazi që 

kemi të bëjmë me një ofertë anomalisht të ulët, ku KVO duhej të kërkonte nga OE sqarime në lidhje 

me çmimin e ofertuar për Printerin PSC. 

Për sa lart, KVO ka vepruar jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e pikës 5.c, të nenit 53 

“Shqyrtimi i ofertave” të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7 faqe 76-130, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

22.1.Rekomandim: Titullari i AK të marrë masa që t`i kushtojë vëmendjen e duhur institucionale 

procesit të hartimit të kërkesave për kualifikim nga grupet e punës/njësia e prokurimit dhe procesit të 

shqyrtimit e vlerësimit të dokumentacionit ligjor dhe administrativ të operatorëve ekonomik dhe 

ofertave të ofertuesve nga komisionet e vlerësimit të ofertave, pasi në disa raste hartimi i kërkesave 

për kualifikim dhe vlerësimi i ofertave, konstatohet jo korrekt. 

Në vijimësi 
 

23. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt “Printim Fature”, KVO ka shpallur 

fitues OE “A.-O” dhe ka lidhur Kontratën Nr. 1059 Prot., datë 15.07.2021 në shumën 2,972,202 lekë 

pa TVSH. 

Në lidhje me përllogaritjen e fondit limit, nga auditimi rezulton se AK Ujësjellës Kanalizime Shkodër 

ka realizuar tender në vitin 2019 me objekt “Printim fature” me specifikime teknike të njëjta me 

tenderin e vitit 2020. Grupi i punës për përcaktimin e FL nuk ishte në kushtet e mungesës së kontratave 

të mëparshme me objekt dhe specifikime teknike të njëjta.  

Llogaritja e Fondit Limit sipas proces verbalit të datës 01.12.2020, nuk ka përfshirë vlerat  e kontratave 

të mëparshme, por është llogaritur vetëm mbi ofertat e subjekteve të sipërcituar. 

Nuk evidentohet gjurma e auditit për përcaktimin e sasisë totale vjetore prej 330,612 fatura nga ana e 

Drejtorisë së Marrëdhënieve me Konsumatorin mbi numrin e abonentëve/kontratave aktive për qytetin 

e Shkodrës.  
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Për sa më sipër, grupi i punës për llogaritjen e FL duhej të merrte për referencë, çmimin 7.9 leke për 

njësi për “Printim fature dhe zarfim në versionin Selfmailer” të  kontratës nr.1508 prot., datë 

05.111.2019 të realizuar nga AK Ujësjellës Kanalizime Shkodër dhe si rrjedhim për sasinë e kërkuar 

prej 330,612 copë “Printim fature dhe zarfim në versionin Selfmailer”, vlera e përllogaritur e fondit 

limit duhej të ishte: 330,612 x 7.9 = 2,611,835 lekë (pa TVSH) dhe jo 3,240,000 lekë siç është 

përllogaritur nga grupi i punës për llogaritjen e fondit limit. 

Për sa më lart, anëtarët e grupit të punës së ngarkuar për të llogaritur FL kanë  vepruar në mospërputhje 

me nenin 59 pika 2/b të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7 faqe 76-130, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit) 

23.1.Rekomandim: Administratori i shoqërisë në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të 

planifikojë programe trajnimi në fushën e prokurimeve publike për rritjen e kapaciteteve të burimeve 

njerëzore që angazhohet në procedurat e prokurimit publik. 

Në vijimësi 
 

24.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje kimikate dhe reagente” KVO 

ka shpallur fitues 2. T dhe lidhur Kontratën Nr.610 Prot., datë 05.05.2021 me OE 2. T në vlerën 

7,141,560 lekë (me TVSH). 

Llogaritja e fondit limit për procedurën e prokurimit “Blerje kimikate dhe reagente” është mundësuar 

nga Sektori i Planifikim/Raportim i përbërë nga znj. A. T dhe znj. S. U. Në Proces Verbalin e datës 

15.02.2021, FL është përllogaritur në shumën 6,214,775 lekë (pa TVSH). Grupi i punës përllogaritjen 

e fondit limit për këtë procedurë, ka marrë oferta nga subjektet: 2. T; A. 3 ; G. K. n. 

Komisioni i përllogaritjes së FL, megjithëse në kushtet e realizimit të kontratave të mëparshme të 

Autoritetit Kontraktor, Ujësjellës Kanalizime Shkodër për blerjen e kimikateve dhe reagenteve të cilat 

kanë patur objekt dhe specifikime teknike të njëjta me procedurën që AK do të realizonte, nuk ka 

përfshirë vlerën e këtyre kontratave në metodologjinë e llogaritjes së FL për procedurën “Kimikate 

dhe reagente” për vitin 2021.  

Përllogaritja e fondit limit është bërë jo në referim të kontratave me të njëjtin objekt të realizuara më 

parë nga UKSH. 

Për sa më lart, anëtarët e grupit të punës së ngarkuar për të llogaritur FL kanë vepruar në mospërputhje 

me nenin 59 pika 2/b të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7 faqe 76-130, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit) 

4.1.Rekomandim: Administratori i shoqërisë në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të 

planifikoj programe trajnimi në fushën e prokurimeve publike për rritjen e kapaciteteve të burimeve 

njerëzore që angazhohet në procedurat e prokurimit publik. 

Në vijimësi  
 

 

C. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

1. Gjetje nga auditimi: AK ka pranuar dhe ka marrë në dorëzim mallra me specifikime të ndryshme 

nga ato të ofertura nga OE dhe të pranuara nga KVO. 

OE “P. S. E” ka dorëzuar pranë AK mallra të pa kërkuara duke mos ju përmbajtur deklaratës mbi 

përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6, ku ka pranuar se: “Përmbushim të gjitha 

specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me certifikata e 

dokumente (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë si dhe 

marrim përsipër realizimin e objektit sipas grafikut të lëvrimit të përcaktuar nga autoriteti 

kontraktor”. Gjithashtu komisioni i zbatimit të kontratës ka vepruar në mospërputhje me kushtet e 

kontratës duke konfirmuar fiktivisht realizimin e saj dhe si rezultat OE “P. S. E” ka përfituar gjithë 

shumën e kontratës prej 1,876,800  lekë (me TVSH) duke liruar kontraktuesin nga detyrimi i sigurimit 
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të saj në vlerën 10%. Anëtarët e komisionit të zbatimit të kontratës kanë vepruar në mospërputhje me 

pikën 3, nenin 4 pika 4.1, 4.2, 4.3; nenin 6 pika 5.1 dhe nenin 26. 

Duke ju referuar çmimeve dhe sasive të mallrave të marra në dorëzim në mospërputhje me kontratën 

të pasqyruar në tabelën nr.2., të aneksit 2.7.1 vlera e përllogaritur prej 426,000 lekë konsiderohet dëm 

ekonomik shkaktuar buxhetit të UK-Shkodër. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7 faqe 76-130, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

1.1.Rekomandim: Nga ana e UKSH SHA të kërkohet nga subjekti “P. S. E” ShPK, të risjellë 

produktet duke përmbushur të gjitha kriteret sipas përcaktimeve, në të kundërt të merren masa duke 

kërkuar në rrugë ligjore dhe ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha 

shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 426,000 lekë me TVSH ndaj sipërmarrësit “P. S. E” ShPK, 

për mallra të furnizuara në kundërshtim me kontratën nr. 1813 Prot., datë 18.12.2020 me objekt “Blerje 

materiale kompjuterike”. 

Deri më datë 31.12.2022 
 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se: Ruajtja dhe administrimi i mallrave behet ne 

kundërshtim me aktet dhe udhëzimet në fuqi. 

Gjatë verifikimit fizik të grupi të auditimit në magazinën e UKSH, u konstatua se kompjuteri model 

Desk Top HP 290 G2 i dorëzuar nga OE “P. S. E” sipas kontratës Nr. 1813 Prot., datë 18.12.2020 dhe 

gjendje në magazinën e UKSH, nuk kishte grupin e ushqimit të tensionit, siç tregohet në foton nr.1 të 

aneksit 2.7.1.  

Lejimi i heqjes së grupit të ushqimit nga ana e përgjegjësit material te UKSH e ka bërë këtë kompjuter 

jo funksional, dhe njëkohësisht jashtë mbulimit me garanci nga kontraktuesi, pasi është ndërhyrë në 

mënyrë të paautorizuar dhe brenda periudhës së garancisë, siç është përcaktuar në DST. 

Referuar FL nr.230 datë 28.12.2020, çmimi i “kompjuterit band 1” është 57,600 lekë (me TVSH), kjo 

vlerë do të konsiderohet dëm ekonomik për buxhetin e UK Shkodër. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

2.7 faqe 76-130, të Raportit Përfundimtar të Auditimit)  

2.1.Rekomandim: Shoqëria Ujësjellës Kanalizime të kërkojë nga personi përgjegjës kthimin e sendit 

në gjendjen e mëparshme teknike dhe funksionale, në të kundërt të përdorë gjithë procedurat 

administrative për arkëtimin e shumës 57,600 lekë për përgjegjësin material z H. K. 

Deri më datë 31.12.2022 
 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi dokumentacionit mbi zhvillimin e mbledhjeve dhe vendimeve 

te marra brenda periudhës se auditimit, rezulton se: 

Anëtarët e Këshillit të Administrimit kanë përfituar shpërblim edhe në rastin kur nuk kanë zhvilluar 

mbledhje. 

UK SHA Shkodër ka shpërblyer anëtarët e Kë  shillit të Administrimit edhe në kushtet kur ata nuk 

kanë kryer asnjë mbledhje, pasi nga auditimi i dokumentacionit të veprimtarisë së këshillit të 

administrimit dhe atë të drejtorisë tregtare rezultoi se Anëtarët e Këshillit të Administrimit kanë 

përfituar shpërblim për muajin Prill 2017, respektivisht; z. A. D ka përfituar pagesën mujore prej 

72,250 lekë, znj. V. G ka përfituar shumën prej 25,500 lekë dhe znj. K. G në shumën 8,500 lekë.  Për 

sa më lart, anëtarët e këshillit të administrimit kanë përfituar shpërblime në mospërputhje me 

përcaktimet e nenit 14 pika 1 e statutit të shoqërisë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 26-30, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

3.1.Rekomandim: Shoqëria Ujësjellës Kanalizime të përdorë përdorë gjithë procedurat 

administrative për arkëtimin e shumës prej 106,250 lekë për përfitimin e pagesës së muajit Prill 2017 

në mënyrë të padrejtë nga z. A. D ka përfituar pagesën mujore prej 72,250 lekë, znj. V. G ka përfituar 

shumën prej 25,500 lekë dhe znj. K. G në shumën 8,500 lekë. 

Deri më datë 31.12.2022 
 

4.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të kontratës Nr.1753 Prot., datë 05.11.2021 me objekt 

“Blerje materiale kompjuterike” të lidhur nga AK UKSH me subjektin “P. S. E”  në shumën 2,224,200 

lekë (me TVSH), konstatohet se: 
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-OE P. S. E nuk ka shoqëruar faturën e materialeve kompjuterike me akt dorëzimin ku të përshkruhej 

marka/modeli dhe P/N (Part Number). 

Shënim: Për sa është konstatuar KVO për këtë procedurë prokurimi ka kualifikuar dhe shpallur fitues 

OE P. S. E në kushtet kur ky operator nuk ka ngarkuar në SPE katalogun e mallrave sipas sasive dhe 

specifikimeve të kërkuara nga AK.  

- Sasitë dhe specifikimet për produktet informatike të kërkuar nga AK në vitin 2021 nuk përputhen 

me ato të prokuruar në vitin 2020 për blerjen e materialeve kompjuterike. 

-Komisioni i marrjes në dorëzim nuk ka raportuar pranë titullarit të institucionit mungesën e katalogut 

pasi katalogu i pretenduar i ngarkuar në SPE nga OE P. S. E nuk përputhet me kërkesat e paraqitura 

në DST nga AK dhe për më tepër, ai është i njëjti katalog që subjekti P. S. E e ka ngarkuar në SPE në 

procedurën e prokurimit të vitit 2020 me objekt “blerje materiale kompjuterike”.  

-Në mungesë te katalogut, komisioni i marrjes në dorëzim ka pranuar mallra të pa kërkuara. 

Për sa më sipër, mallrat e dorëzuara nga OE P. S. E nuk mund të identifikohen dhe të krahasohen me 

modelin/markën dhe specifikimet e kërkuara të AK dhe të ofertuara nga P. S. E dhe në këto kushte 

komisioni i marrjes në dorëzim ka pranuar mallra të pakërkuara. 

-Njëkohësihst komisioni i marrjes në dorëzim nuk ka evidentuar në PV e marrjes në dorëzim realizimin 

e shërbimeve FV të montimit/konfigurimit apo vendosjes së produkteve, si: F.V Kamera Bullet, F.v 

Kamera Dome, F.V NVR 4 kanale, F.V NVR 8 kanale, F.V HDD 2 TB 5400 rpm të parashikuara nga 

AK në Shtojcën 6.  

Për sa më sipër, komisioni i marrjes në dorëzim ka vepruar në mospërputhje me dispozitat ligjore të 

parashikuara në LPP dhe nenin 4 pika 4.1, 4.2, 4.3, 4.4; 15 pika 15.1, 15.2 të kontratës Nr.1753 Prot., 

datë 05.11.2021, si dhe pika 2 e Urdhrit të Brendshëm nr.431 datë 08.11.2021, ku parashikohet se: 

Komisioni ka për detyrë të verifikoj në vazhdimësi realizimin e furnizimeve, duke marrë dhe raportuar 

në rast problematikash që bien ndesh me kushtet e kontratës. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7 faqe 

76-130, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

4.1.Rekomandim: Nga ana e UKSH SHA të kërkohet nga subjekti “P. S. E” ShPK, të risjellë 

produktet duke përmbushur të gjitha kriteret sipas përcaktimeve, në të kundërt të merren masa duke 

kërkuar në rrugë ligjore dhe ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha 

shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 2,224,200 lekë ndaj sipërmarrësit “P. S. E” ShPK, për mallra 

të furnizuara në kundërshtim me kontratën Nr.1753 Prot., datë 05.11.2021 me objekt “Blerje materiale 

kompjuterike”. 

                                                                                                                         Deri më datë 31.12.2022 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt: 

“Printim faturash”, me fond limit 3.239.998 lekë (pa TVSH) zhvilluar më datë 05.01.2021, rezultoi 

se: 

-KVO në datën 14.01.2021 ka kryer vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në 

këtë procedurë prokurimi siç paraqiten në tabelën nr.1 të aneksit nr.7.2.3. 

-KVO ka kualifikuar OE “A.-O.” me ofertën ekonomike 2,972,202 lekë (Pa TVSH), ndërsa OE “I.S” 

e ka s’kualifikuar, ky OE kishte paraqitur ofertën ekonomike në shumën 1,785,305 lekë (Pa TVSH), 

gjithashtu dhe OE “I. M A.A” është s’kualifikuar, oferta ekonomike e paraqitur ishte në shumën 

2.446,529 lekë (Pa TVSH).  

-Operatori ekonomik “I. S” dhe “I. M A. A shpk, kanë paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, 

duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertave dhe pas vendimit të AK, kanë paraqitur ankim në 

Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime që ka parashtruar edhe përpara autoritetit 

kontraktor. 

KPP ka dalë me Vendimin Nr. 110/2021, datë 04.03.2021, duke vendos që: 

Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi s’kualifikimin e operatorëve ekonomikë “I.S” 

shpk dhe “I. M A. A” shpk, duke i kualifikuar këta operatorë ekonomikë. 

-Nga verifikimi i procedurës së prokurimit në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE), në datën 

10.03.2021, KVO ka kryer rivlerësimin e procedurës së prokurimit në zbatim të vendimit të 
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sipërpërmendur të Komisionit të Prokurimit Publik, duke njoftuar ofertuesit për renditjen 

përfundimtare të ofertave. Nga ku, të 3 (tre) OE pjesëmarrës ishin kualifikuar dhe renditja sipas ofertës 

ekonomike shpallte fitues OE “I. S” mbi bazën e çmimit më të ulët në shumën 1,785,305 lekë (Pa 

TVSH) dhe më pas renditja vazhdonte me OE “I. M A. A” në shumen prej 2.446,529 lekë (Pa TVSH) 

dhe në vend të tretë renditej OE “A.-O.” me ofertën ekonomike prej 2,972,202 lekë (Pa TVSH). 

Renditja e OE pjesëmarrës pasqyrohet në tabelën nr.2 të aneksit 2.7.3.  

-Operatori ekonomik “A.-O.” SHPK, në datën 17.03.2021 ka paraqitur ankesë pranë autoritetit 

kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e ofertave të paraqitura nga shoqëritë “I.S” SHPK dhe 

“I.M A.A” SHPK, si dhe duke kërkuar s’kualifikimin e tyre dhe në datën 29.03.2021, ka paraqitur 

ankesë në KPP, me të njëjtat pretendime që ka parashtruar edhe përpara AK. 

Operatori ekonomik “I. M A. A” shpk, në datën 16.03.2021 ka paraqitur ankesë pranë autoritetit 

kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së paraqitur prej shoqërisë “I.S” SHPK, ndërsa 

në datën 31.03.2021, operatori ekonomik “I.M A.A” ShPK ka paraqitur ankesë në KPP, me të njëjtat 

pretendime që ka parashtruar edhe përpara AK. 

Në përfundim KPP ka dalë me Vendimin Nr. 247/2021, date 28.05.2021, sipas të cilit: “Autoriteti 

kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorëve ekonomikë “I.S” ShPK dhe 

“I.M A.A” ShPK, duke i s’kualifikuar këta operatorë ekonomikë”. 

KVO pas rivlerësimit mbi bazën e vendimit të KPP nr. 247/2021, datë 28.05.2021, ka përpiluar 

raportin përmbledhës mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me Nr. 926 Prot., datë 24.06.2021. 

Sipas këtij raporti përmbledhës, kanë paraqitur ofertë 3 OE, 2 OE janë s’kualifikuar dhe është shpallur 

fitues OE “A.-O”.  

AK ka shpallur fituese OE A.-O. nëpërmjet shkresës nr. 927 Prot. date 24.06.2021 dhe ka lidhur 

Kontratë Nr. 1059 Prot., datë 15.07.2021 në shumën 2,972,202 lekë pa TVSH.  

Për sa më lart, dispozitat ligjore kanë përcaktuar kompetencën e KVO të vlerësojë apo rivlerësoj të 

gjithë dokumentacionin dhe procedurën, pas vendimit respektiv të KPP, duke vepruar në mospërputhje 

me nenin 64/2 pika 2 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”. 

Në këto kushte, pavarësisht ankesës së bërë nga OE, trajtimit dhe pranimit të saj nga KPP, AK duhej 

që brenda 10 ditëve pas daljes së vendimit të bënte me dije KPP për shkaqet për të cilat nuk mund ta 

shpallte fitues OE “A.-O.”, si dhe për vijueshmërinë e procedurës. 

Mos shpallja fitues e OE me ofertë më të favorshme ekonomike “I.S” SHPK në shumën 1,785,305 

lekë dhe shpalljen fitues të OE “A.-O.” sh.p.k., në shumën 2,972,202 lekë, përbën dëm ekonomik për 

buxhetin e UKSH në shumë 1,186,897 lekë, si diferencë ndërmjet ofertës të shpallur fituese dhe asaj 

me vlerë më të ulët. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7 faqe 76-130, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit) 

5.1. Rekomandim: Nga ana e UKSH SHA të merren masa dhe të kërkojë në rrugë ligjore duke ndjekur 

të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 

1,186,897 lekë në mënyrë proporcionale për secilin anëtarë të komisionit të vlerësimit të ofertave. 

Deri më datë 31.12.2022 
 

 

6.Gjetje nga auditimi: AK ka shpallur fitues OE A.-O. për procedurën e prokurimit me objekt: 

“Printim faturash” dhe ka lidhur Kontratë Nr. 1059 Prot., datë 15.07.2021 në shumën 2,972,202 lekë 

pa TVSH.  

Komisioni i zbatimit të kontratës nuk ka zbatuar detyrimet e përcaktuara si në drejtim të kohës së 

dorëzimit po ashtu të printimit brenda afateve të përcaktuar në të. Kontraktuesi nuk ka dorëzuar faturat 

e ujit për muajin Shtator 2021. 

Komisioni i zbatimit të kontratës (marrjes në dorëzim), në PV e datës 15.11.2021 ka marrë në dorëzim 

(sipas komisionit) në përputhje me kushtet e kontratës faturat e muajit Tetor në sasinë 55,796 copë. 

Sasi kjo sa dyfishi i faturave që duhej të printoheshin për këtë muaj. 

Pagesa e kryer në shumën 300,964 lekë, për faturat e muajit Shtator 2021 do të konsiderohet dëm 
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ekonomik për buxhetin e shoqërisë UK Shkodër.  

Për sa më lart, Komisioni i zbatimit te kontratës ka vepruar në mospërputhje me kushtet e kontratës 

Nr. 1059 Prot., datë 15.07.2021 dhe U.B nr. 282 datë 28.07.2021. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7 

faqe 76-130, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

6.1.Rekomandim: Nga ana e UKSH SHA të merren masa dhe të kërkojë në rrugë ligjore duke ndjekur 

të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 

300,964 lekë ndaj sipërmarrësit “A.-O.” ShPK, për mallra të furnizuara në kundërshtim me kontratën 

Nr. 1059 Prot., datë 15.07.2021 me objekt “Printim Faturash”. 

Deri më datë 31.12.2022 
 

7.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të kontratës Nr. 1059 Prot., datë 15.07.2021 në shumën 

2,972,202 lekë pa TVSH me objekt “Printim faturash”, konstatohet se: 

Dorëzimi i faturave të muajit shtator është bërë me vonesë prej 31 ditësh, pasi ato duhej të 

dorëzoheshin brenda datës 15.10.2021, por nga kontraktuesi  janë dorëzuar më datë 15.11.2021. 

Sa më lart kontraktuesi është në mospërputhje me nenin 23 pika 23.1 germa b, të kontratës Nr. 1059 

Prot., datë 15.07.2021, ku parashikohet se: 

“Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës 

koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet 

minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.” 

Përllogaritja e shumës së kamat vonesës paraqitet në tabelën nr. 4 të aneksit 2.7.3.  Kontraktuesi  i 

detyrohet AK në shumën 36,732 lekë për kamat vonesën. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7 faqe 76-

130, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

7.1.Rekomandim: Nga ana e UKSH SHA të merren masa dhe të kërkojë në rrugë ligjore duke ndjekur 

të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 

36,732 lekë nga përfaqësuesi ligjor i kompanisë A.-O., si detyrim ndaj shoqërisë Ujësjellës 

Kanalizimeve Shkodër për vonesë të dorëzimit të mallit. 

                                                                                                                      Deri më datë 31.12.2022 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Blerje Automjete” 

zhvilluar në UKSH SHA për vitin 2020 me fond limit në vlerën e 7,738,750 lekë pa TVSH u 

konstatuan parregullsi përsa i përket afateve të ekzekutimit të kontratës me nr. 345 Prot., datë 

09.03.2021, vlerë 9,060,000 lekë me TVSH, të nënshkruar midis UKSH SHA dhe operatorit të 

shpallur fitues “O.L” SHPK. Afati i ekzekutimit të kontratës/dorëzimit të mallrave, është 15 ditë 

nga data e nënshkrimit ose me datë përfundimi deri në datën 23.03.2021. Fatura me nr. 737, datë 

22.05.2021, është lëshuar nga operatori ekonomik “O.L” SHPK për automjetin Iveco me targë A...I. 

Vlera e faturuar është 3,330,000 lekë me TVSH. Fletë-hyrja është me nr. 19 dhe datë 22.05.2021. 

Fatura me nr. 738, datë 22.05.2021, është lëshuar nga operatori ekonomik “O...L” SHPK për 

automjetin Ford Transit me targë A...I. Vlera e faturuar është 5,730,000 lekë me TVSH. Fletë-hyrja 

është me nr. 19/1 dhe datë 22.05.2021. Lëshimi i faturave me këtë datë, vërteton qartësisht se mallrat 

kanë ardhur me vonesë. Referuar nenit 23 të kontratës bazë me nr. 345 Prot., datë 09.03.2021, 

“Likuidimi dëmeve për dorëzimin e vonuar”, pika 23.1, germa a), ku cilësohet se: “Për kontratat 

me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese 

të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25 

% të vlerës së kontratës”, UKSH SHA, Drejtoria Tregtare, duhej të kërkonte dëmshpërblimin në 

masën 25 % të vlerës së kontratës nga operatori ekonomik “O.L” SHPK ose në vlerën 2,265,000 

lekë për dorëzimin e automjeteve jashtë afateve ligjore. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7 faqe 

76-130, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

8.1. Rekomandim: SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Drejtoria Tregtare, Drejtoria Juridike, 

Drejtoria Ekonomike, të marrin masat duke ndjekur të gjitha rrugët ligjore për arkëtimin nga 

operatori ekonomik “O.L” SHPK në llogari të UKSH SHA, të vlerës 2,265,000 lekë që i përket 

penalitetit për vonesa me 61 ditë për dorëzimin e mallrave të prokuruar, jashtë afateve të përcaktuara 

në kontratë. 
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Menjëherë 
 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të kontratës me nr. 873 Prot., datë 09.07.2019, me 

vlerë 47,011,350 lekë me TVSH, të lidhur midis UKSH SHA dhe operatorit ekonomik “A.-K.N” 

SHPK, për objektin “Ndërtim i stacionit të pompimit dhe rrjeti ujësjellësit Kullaj”, u konstatuan 

diferenca në zëra punimesh. Njoftimi i përfundimit të punimeve drejtuar titullarit të UKSH SHA 

është me datë 30.12.2021 i nënshkruar nga sipërmarrësi dhe mbikëqyrësi i punimeve. Është 

nënshkruar nga personat më sipër, situacioni nr. 2 për periudhën e punimeve nga data 01.11.2020 

deri 31.1.2020. Fatura është me nr. 23, datë 31.10.2019, numër serie 69960360 dhe vlerë 12,208.140 

lekë me TVSH. Është kryer likuidimi sipas urdhër shpenzimit nr. 4, datë 19.11.2019 në vlerën e 

11,597,733 lekë dhe me urdhër shpenzimin me nr. 5, datë 19.11.2019 në vlerën e 610,407 lekë. Në 

total është likuiduar vlera prej 12,208,140 lekë. Është nënshkruar nga mbikëqyrësi i punimeve, 

sipërmarrësi dhe investitori UKSH SHA, situacioni përfundimtar për periudhën e punimeve nga 

data 01.12.2021 deri 30.12.2021. Fatura elektronike është me nr. 194/2021, datë 31.12.2021 dhe 

vlerë 4,052,504 lekë me TVSH. Nuk është kryer likuidimi për këtë situacion. 

-Në total, vlera e likuiduar nga UKSH SHA për llogari të operatorit ekonomik “A.-K.N” SHPK, 

është 40,554,622 lekë. Nga auditimi në terren në datën 17.03.2022 për zërat e punimeve të kryera, 

u konstatuan diferenca në zëra punimesh dhe konkretisht:  

- Tek situacioni përfundimtar, kapitulli “Dhoma e Klorinimit, Stacionit të Pompimit, Dhoma e 

Manovrimit”, zëri punimeve numër rendor 15, Nr.An. 2.181, Konstruksione metalike të përbëra, 

ton 0.989, vlera e faturuar me TVSH është 148,350 lekë. Nga auditimi në terren i këtij zëri dhe 

konkretisht në dhomën e klorinimit, nuk u konstatuan konstruksione metalike të vendosura. Si 

rezultat, vlera prej 148,350 lekë, është vlerë e faturuar tepër në situacionin përfundimtar.  

- Tek situacioni përfundimtar, kapitulli “Punime Elektrike”, zëri punimeve numër rendor 7, Nr.An. 

AN, F.V ndriçues të jashtëm tip prozhektor, copë 12, vlera e faturuar me TVSH është 108,000 lekë 

ose 9000 lekë për një copë. Nga auditimi në terren i këtij zëri u konstatua se janë vendosur 8 ndriçues 

të jashtëm dhe jo 12. Pra 4 ndriçues më pak. Si rezultat, vlera prej 4 x 9000 = 36,000 lekë, është 

vlerë e faturuar tepër në situacionin përfundimtar. 

-Tek situacioni përfundimtar, kapitulli “Punime Elektrike”, zëri punimeve numër rendor 8, Nr.An. 

2,a,113, Panel i matjes së energjisë1/3 fazor, 10 poste sahat energjie, copë 1, vlera e faturuar me 

TVSH është 13800 lekë. Nga auditimi në terren i këtij zëri u konstatua se ky zë nuk është ekzekutuar. 

Si rezultat, vlera prej 13,800 lekë, është vlerë e faturuar tepër në situacionin përfundimtar.  

Sa më sipër, vlera e faturuar tepër në situacionin përfundimtar dhe që përbën dëm ekonomik i cili 

duhet dëmshpërblyer nga OE “A.-K.N” SHPK për llogari të UKSH SHA, është 198,150 lekë. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.7 faqe 76-130, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

9.1. Rekomandim: SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Drejtoria Tregtare, Drejtoria Juridike, 

Drejtoria Ekonomike, të marrin masat duke ndjekur të gjitha rrugët ligjore për arkëtimin nga 

operatori ekonomik “A.-K.N” SHPK në llogari të UKSH SHA, të vlerës 198,150 lekë që i përket 

diferencave në zëra punimesh të pa ekzekutuara. 

Menjëherë 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave për shpenzimet administrative për automjetet 

e UKSH SHA, u konstatua se institucioni përveç 19 automjeteve në pronësi të tij, kishte në 

dispozicion dhe në përdorim edhe tre automjete të tjera të cilat janë marrë me qira nga një operator 

ekonomik me afat 5 vjeçar. Konkretisht, nga auditimi i procedurave të prokurimit të kryera nga 

UKSH SHA, në SPE u konstatua një procedurë prokurimi me objekt “Marrje automjete me qira”, 

viti 2016, me fond limit 17.400.000 lekë pa TVSH. Fitues i procedurës së prokurimit, është shpallur 

operatori ekonomik “M.N M.S” SHPK. Në vazhdim, në datën 06.02.2017 (brenda afatit të 

auditimit) është lidhur kontrata e qirasë me nr. 136 Prot., midis operatorit ekonomik “M. N M.S” 

SHPK dhe UKSH SHA. Sa më sipër, nga momenti që UKSH SHA ka evidentuar se automjeti i 

marrë në dorëzim nga qiradhënësi ka qenë me defekt, mund të zgjidhte kontratën e qirasë konform 

germës (a) të nenit 12.2 të kontratës bazë. Në fakt UKSH SHA, ka vazhduar të paguajë qira dhe të 
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përdori mjetin me targa A...P të markës Mitsubishi Pajero në vend të mjetit të kërkuar nga UKSH 

SHA dhe të ofruar nga operatori ekonomik “M. N M.S” SHPK. UKSH SHA, është vënë në dijeni 

për këtë shkelje edhe nga auditimet e mëparshme të Kontrollit të Lartë të Shtetit por nuk ka marrë 

asnjë masë për të parandaluar shpenzimet e tepërta. Çmimi i qirasë i ofruar nga “M.N M.S” SHPK 

për automjetin Land Rover është 144,000 lekë pa TVSH në muaj dhe 8,640,000 lekë pa TVSH për 

60 muaj. Nga investigimet e kryera lidhur me çmimin e qirasë së automjetit Mitsubishi Pajero (të 

pa ofertuar), u konstatua se qiraja e këtij automjeti është më e ulët se qiraja e automjetit të ofruar 

Land Rover. Gjithsesi, UKSH SHA mund ti referohej një çmimi të afërt me çmimet e qirasë së dy 

automjeteve të tjera. Konkretisht, mund të negocionte çmimin 72.000 lekë pa TVSH në muaj edhe 

për automjetin tip Mitsubishi Pajero. Mitsubishi Pajero i zëvendësuar me Land Roverin, për arsye 

teknike nuk plotëson (karakteristikat teknike dhe tipin e automjetit) fuqinë motorike sipas DT 

(Duhej Min-Max 190-2010 kf por është 118 kf). Meqenëse kontrata e qirasë është Leasing 

Operacional, atëherë edhe vlera e qirasë mund të ishte 72,000 lekë pa TVSH ose 86.400 lekë me 

TVSH në muaj. Llogaritur për 60 muaj, penaliteti që i duhej mbajtur operatorit ekonomik “M.N 

M.S” SHPK për mos përmbushje të kritereve që ai vet ka ofruar, është 86.400 lekë x 60 muaj = 

5,184,000 lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5 faqe 43-61, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit) 

10.1.Rekomandim: SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Drejtoria Tregtare, Drejtoria Juridike, 

Drejtoria Ekonomike, të marrin masat duke ndjekur të gjitha rrugët ligjore për arkëtimin nga 

operatori ekonomik “M.N M.S” SHPK në llogari të UKSH SHA, të vlerës 5,184,000 lekë që i 

përket diferencës së çmimit të qirasë së automjetit të prokuruar me automjetin e marrë në fakt në 

dorëzim. 

Menjëherë 

11. Gjetje nga auditimi: UKSH ka kryer pagesa për shërbim mjekësor për periudhën 2016-2022, 

nëpërmjet kontratave të shërbimit me afat 1 vjeçar dhe të rinovuara çdo vit 3 mjekë në periudha të 

ndryshme kohore. Referuar legjislacionit, konstatohet se nga UKSHA, Shkodër nuk janë marra masa 

për të përcaktuar risqet e vendit të punës, nuk është bërë vlerësimi i riskut, vlerësimi i rezultateve 

parandaluese si edhe nuk jepen informacione në lidhje me rreziqet e vendit të punës, etj. Nuk janë 

përcaktuar kategoritë ku përfshihen punonjësit që kryejnë punë të rrezikshme për jetën ose punë të 

vështirë si edhe nuk është detajuar puna që do të kryejë mjeku.  

 -Nga auditimi konstatohet se për kryerjen e këtij shërbimi nga banka janë kryer pagesat mujore sipas 

kontratës të pa shoqëruara me dokument justifikues për kryerjen e shërbimit, pra mungon gjurma e 

auditimit, veprime në kundërshtim me Udhëzimin nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve 

në njësitë e sektorit publik” Kreu III, pika 34/b. “Dokumentimi i lëvizjes së aktiveve”.  

-Mjekët e kontraktuar nga UKSHA, janë të punësuar paralelisht edhe në Spitalin Rajonal Shkodër, me 

kontratë kolektive pagë si personel mjekësor i spitalit dhe orar 8-16. 

Sipas pagesave të kryera për periudhën e kontraktuar nga shoqëria z. P. Ç është paguar në shumën 

1,360,000 lekë, zj. A. B është paguar në shumën 395,000 lekë dhe z. A. Sh është paguar në shumën 

590,000 lekë. Shuma e pagesave për kryerjen e shërbimit “mjek në ndërmarrje”, përfituar padrejtësisht 

për periudhën 2016-Shkurt 2022, është 2,345,000 lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5 faqe 43-

61, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

11.1. Rekomandim: Strukturat drejtuese të shoqërisë të marrin masa për ndërprerjen e kontratës së 

nënshkruar me objekt “Shërbimi me mjek”, duke analizuar legjislacionin në fuqi për 

domosdoshmërinë e kryerjes së këtij shërbimi, mundësitë financiare të shoqërisë me qëllim uljen e 

shpenzimeve të pajustifikuara.  

11.2. Rekomandim: Strukturat drejtuese të UKSH, pas bërjes me dije në rrugë shkresore mbi gjetjen 

dhe rekomandimin e KLSH, të kërkoj nga Spitali Rajonal Shkodër, që në bashkëpunim të marrin masa 

duke ndjekur rrugët ligjore për arkëtimin e shumës prej 2,345,000 lekë, përkatësisht nga z. P. Ç  shuma 

1,360,000 lekë, zj. A. B shuma 395,000 lekë dhe z. A. Sh shuma 590,000 lekë, pagesa të përfituara 

padrejtësisht për periudhën 2016- Shkurt 2022 për kryerjen e shërbimit “mjek në ndërmarrje”.        



158 
 

                                                                                                                                          Menjëherë  

 

 

 D. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA 

NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCË DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE 
 

1. Gjetje nga auditimi: Nëpërmjet bankës janë kryer pagesa mujore në favor të kompanisë “M.N 

M.S” në vlerën 345,600 lekë/muaj sipas kontratës datë 06.02.2017 me vlerë 17,400,000 lekë pa tvsh, 

për kryerjen e shërbimit me objekt “Marrje me qira 3 makina”, nga të cilat 1 Land Rover dhe 2 Ford 

Ranger. Referuar kontratës së nënshkruar me afat 60 muaj (28.02.2017-19.02.2022) është likuiduar 

shuma 20,673,600 lekë.  
Nga drejtoria nuk është bërë vlerësimi i riskut dhe efektivitetit nëse disponibiliteti i makinave do të 

sigurohej me efektivitet nëpërmjet blerjes dhe këto mjete të ishin ende në shërbim dhe pronësi të 

ndërmarrjes, apo të siguroheshin me procedurë marrje me qira me afat 5 vjet. Afati i zgjatjes së 

kontratës prej 5 vjet është i paargumentuar, si edhe në situatën financiare që ndodhet shoqëria marrja 

e mjeteve me qira është shpenzim i pajustifikuar. Sa më sipër është në kundërshtim me ligjin nr. 10296, 

datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” Kreu II “Përgjegjësia menaxheriale” neni 

8/1,5 dhe 8/b. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5 faqe 43-61, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

1.1. Rekomandim: Strukturat drejtuese të shoqërisë të marrin masa për eliminimin e shpenzimeve pa 

efektivitet dhe të paargumentuara, të panevojshme për aktivitetin e shoqërisë me qëllim përmirësimin 

e rezultatit financiar.                                                           

                                                                                                                                               Në vijimësi 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Blerje Automjete” 

zhvilluar në UKSH SHA për vitin 2020 me fond limit në vlerën e 7,738,750 lekë pa TVSH u konstatua 

se UKSH SHA, ka përdorur për blerjen e automjeteve, fondin e akorduar nga AKUM, fond i cili duhej 

të investohej nga institucioni për makineri pajisje në funksion të arritjes së objektivave të Ujësjellësit 

atë të prodhimit dhe shpërndarjes së ujit për banorët ose për largimin e ujërave të ndotura. Detajimi i 

fondit, sipas shkresës me nr. 1241 Prot., datë 24.06.2019 të AKUM, cilësohet se ky fond, do të përdoret 

sipas pikës 8-b të Udhëzimit nr. 2 të MIE, datë 02.04.2019 për “Miratimin e metodologjisë për kriteret 

dhe procedurat për shpërndarjen dhe përdorimin e subvecioneve shtetërore për ofruesit e shërbimeve 

në sektorin e ujësjellës kanalizimeve”. Tek pika 8, Subvencioni , nënpika 8.6 (vi) e këtij udhëzimi 

cilësohet “Për blerjen e makinerive, pajisjeve që ndihmojnë SHA UK në realizimin e objektivave, sipas 

biznes planit të miratuar”. Vlera e akorduar nga AKUM për UKSH SHA, ka qenë e parashikuar të 

shpenzohej vetëm për zërin “Makineri Pajisje”. Sa më sipër, shpenzimi i kryer nga UKSH SHA për 

blerje automjetesh në vlerën e 9,060,000 lekë, është shpenzim i cili është bërë në kundërshtim me ligjet 

dhe rregullat në fuqi dhe me parimet e ekonomicitetit, eficensës dhe efektivitetit të fondeve publike. 

Vlera e shpenzuar prej 9,060,000 lekë, konsiderohet shpenzim me efekt financiar negativ për 

UKSH SHA,  në kundërshtim me parimet 3E. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7 faqe 76-130,të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

2.1. Rekomandim: SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Drejtoria Tregtare, Drejtoria Juridike, të 

marrin masat që në të ardhmen, fondet e akorduara nga institucionet qendrore, të investohen vetëm në 

ato zëra për të cilat janë akorduar duke influencuar pozitivisht në rritjen e performancës së institucionit 

dhe arritjen e objektivave parësore. 

Në vijimësi 
3. Gjetje nga auditimi: UKSH SHA, përveç 19 automjeteve në pronësi të tij, ka në dispozicion dhe 

përdorim edhe 3 automjete të marra me qira në vitin 2016, për 60 muaj ose 5 vjet, me vlerë 20,736,000 

lekë me TVSH, sipas kontratës së qirasë me nr. 136 Prot., datë 06.02.2017, lidhur me OE “M.N M.S” 

SHPK. Sipas dokumentacionit, prej datës 03.03.2017, mjeti me targa A...A i markës Land Rover, është 

zëvendësuar me mjetin me targa AA968PP të markës Mitsubishi, për arsye se mjeti me targa A...A ka 
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pësuar defekt në pjesën e brendshme të motorit, riparimi i së cilit kërkon një afat të gjatë kohe për tu 

riparuar nga prodhuesi.  

UKSH SHA, është vënë në dijeni për këtë shkelje edhe nga auditimet e mëparshme të Kontrollit të 

Lartë të Shtetit por nuk ka marrë asnjë masë për të parandaluar shpenzimet e tepërta, duke vepruar 

në shkelje të kontratës me nr. 136 Prot., datë 06.02.2017 dhe konkretisht nenit 12.2 “Zgjidhja e 

kontratës nga qiramarrësi”, germa (d) ku cilësohet se: “Në rast të ndërprerjes së kontratës vitin e 

fundit të saj nga qiramarrësi, qiradhënësi nuk do të aplikojë penalitet për prishjen përpara kohe të 

saj”. Çmimi i qirasë i ofruar nga “M.N M.S” SHPK për automjetin Land Rover është 144,000 lekë pa 

TVSH në muaj ose 8,640,000 lekë pa TVSH për 60 muaj. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7 faqe 

76-130, të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

3.1. Rekomandim: SHA Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Drejtoria Tregtare, Drejtoria Juridike, 

Drejtoria Ekonomike, të marrin masat që në të ardhmen, të zbatojnë me përpikmëri rekomandimet e 

lëna nga Kontrolli i Lartë i Shtetit duke i vlerësuar ato për një mirë përdorim të fondeve publike. 

Në vijimësi 

 

E. MASA DISIPLINORE 
 

E.1.1 Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen me Kodin e Punës apo me statuse të 

parashikuar në ligje të veçanta. 

Mbështetur në nenet 37, 141 e 153, pikat 1 dhe 2 të ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës”, i 

ndryshuar, dhe kontratës kolektive të punës si dhe kontratave individuale Statutit të shoqërisë dhe 

rregullores së brendshme të institucionit, Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme të Ujësjellës 

Kanalizime Shkodër, të marrë masën disiplinore nga “Vërejtje deri në Pushim nga Puna”, për: 

1. Z. M. M, me detyrë Administrator dhe njëkohësisht anëtar i Këshillit Administrativ, për arsye 

se:   

-Ka nënshkruar amendamente kontrate jashtë afateve ligjore dhe me kushte të veçanta në kundërshtim 

me ato të përcaktuara në kontratën bazë me nr. 345 Prot., datë 09.03.2021, me objekt “Blerje 

Automjete” lidhur midis UKSH SHA dhe operatorit ekonomik “O.L” SHPK. Kontrata bazë përfundon 

në datën 23.03.2021 dhe amendamenti është nënshkruar në datën 24.03.2021, ose pasi ka përfunduar 

kontrata bazë. 

-Ka argumentuar shtyrjen e afatit të ekzekutimit të kontratës bazë, në kundërshtim me nenin 5(6) të 

kontratës bazë me nr. 345 Prot., datë 09.03.2021. 

-Për devijimin e fondeve të akorduara nga AKUM për UKSH SHA, duke i investuar ato për 

destinacion tjetër, të ndryshëm nga ai i përcaktuar nga akorduesi i tyre (Pa miratimin e pronarit 

Bashkia Shkodër) duke shpenzuar në kundërshtim me 3E, vlerën 9,060,000 lekë, fond ky i akorduar 

nga AKUM për rritjen e performancës së UKSH SHA por që është shpenzuar për blerjen e një fugoni 

pasagjerësh dhe të një kamionçine në kundërshtim me pikën 8-b të Udhëzimit nr. 2, datë 02.04.2019 

për  “Miratimin e metodologjisë për kriteret dhe procedurat për shpërndarjen dhe përdorimin e 

subvecioneve shtetërore për ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës kanalizimeve” dhe me Ligjin 

nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, nenin 16, “Abuzimi me detyrën dhe 

formën e shoqërisë”, pika (1). 

-Ka hequr dorë nga padia e bërë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër atë me nr. 2317 Prot., datë 

29.06.2018, me objekt “Shlyerje detyrimi në vlerën 447,426 lekë të konstatuar nga Raporti i auditimit 

të KLSH”. UKSH SHA, është tërhequr nga padia e bërë për arkëtimin e vlerës prej 447,426 lekë, vlerë 

kjo e konstatuar nga auditimi i kryer nga KLSH në vitet e mëparshme dhe që është vlerësuar si dëm 

ekonomik e cila duhej të dëmshpërblehej nga “M. N M. S” për llogari të UKSH SHA. UKSH SHA 

nuk ka zbatuar rekomandimet e KLSH. 

-Ka lejuar vazhdimin e ekzekutimit të kontratës së qirasë së automjeteve edhe pse KLSH nga auditimet 

e mëparshme ka rekomanduar ndërprerjen ose ndryshimin e kushteve të saj, duke sjellë pasoja 

ekonomike financiare negative për Institucionin në vlerën 5,184,000 lekë. 
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-Nuk ka marrë masa dhe vepruar për ndërprerjen e kontratës së qirasë pasi është vënë në dijeni në vitet 

e kaluara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. UKSH SHA mund të ndërpriste kontratën e qirasë të paktën 

një vit përpara se të përfundonte kontrata bazë e qirasë në konformitet me nenin 12.2 të kontratës me 

nr. 136 Prot., datë 06.02.2017, “Zgjidhja e kontratës nga qiramarrësi”, germa (d) ku cilësohet se: “Në 

rast të ndërprerjes së kontratës vitin e fundit të saj nga qiramarrësi, qiradhënësi nuk do të aplikojë 

penalitet për prishjen përpara kohe të saj”. 

-Ka shkaktuar dëm ekonomik në vlerën e 5,184,000 lekë dhe efekt financiar negativ në vlerën 

4,147,200 lekë, vlerë kjo që korrespondon me vlerën e qirasë vjetore të likuiduar në kohën që mund 

të kishte ndërprerë kontratën dhe të shmangte në këtë mënyrë pagesën e qirasë për vitin e fundit të 

qirasë ose për periudhën 06.02.2021 deri 06.02.2022. 

-Nuk ka dokumentuar sasinë e karburantit të konsumuar nga automjetet e marra me qira me targa A...P 

model Mitsubishi Pajero, A...P dhe A...P model Ford Ranger,  për periudhën 5 vjeçare të përdorimit 

të automjeteve prej afro 22600 litra. 

-Nuk ka marrë masa për hartimin e Rregullores së brendshme për UKSHA, Shkodër, e cila nuk është 

përshtatur me ndryshimet në strukturën organizative, Statutin e shoqërisë duke mos ndihmuar në 

mirëfunksionimin e brendshëm të saj sipas organizimit të ri. Rregullorja e brendshme nuk është në 

koherencë me ndryshimet dhe rregulloren e rekrutimit të punonjësve, e cila daton prej vitit 2015. 

-Nuk ka marrë masa për të përcaktuar në strukturën e miratuar nivelin e arsimimit dhe profesionit që 

duhet të ketë punonjësi sipas vendit të punës si edhe nuk ka marrë masa për përcaktimin e 

parashikimeve specifike në drejtim të zhvillimit dhe administrimit të procesit të rekrutimeve të reja, si 

dhe të rregullave të parashikuara në Statut ose Rregullore të procedurave/kritereve/garancive lidhur 

me transferimet dhe ngritjet në detyrë. Në të gjithë deklarimet për vende të lira pune për periudhën 

objekt auditimi nuk deklarohet afati brenda të cilit individët mund të paraqesin aplikimet e tyre.   

-Ka miratuar dhe urdhëruar diferencime në përcaktimin e nivelit të pagave për punë dhe vend pune të 

njëjtë, ku për pozicione të njëjta ka nivele të ndryshme page duke treguar sjellje preferenciale midis 

punonjësve. 

-Ka rekrutuar dhe miratuar emërime jashtë kritereve ligjore dhe në kushtet e konfliktit të interesit. 

Sektori i Auditit të Brendshëm përbëhet nga 3 persona, përgjegjësja e sektorit dhe 2 specialistet në 

këtë sektor janë punësuar pa u pajisur me certifikatën e auditit. 

Nga auditimi i dosjes së specialistes së auditit zj. N.T, e punësuar me 03.03.2021, konstatohet se 

referuar kritereve për vendin e punës të përcaktuara si: 

-Të ketë mbaruar studimet e larta në Fakultetin Ekonomik ose Juridik. 

-Të ketë dëshmi si auditues i brendshëm në sektorin publik 

-Të ketë njohuri të mira në fushën e Auditimit, të kontabilitetit, financave dhe buxhetit. 

-Të ketë njohuri të SNK. 

-Të ketë eksperience pune mbi 3 vite në fushën financiare. 

 Zj. N.T, nuk plotëson 2 prej kritereve, dëshmi si auditues i brendshëm në sektorin publik dhe 

eksperience pune mbi 3 vite në fushën financiare.  

Në dosje referuar librezës së punës dhe CV të paraqitur prej saj, konfirmohet se eksperienca në punë 

është e vitit 15 Mars -15 Shtator 2015, si oficere kredie pranë Fondit Besa, duke mos e plotësuar 

kriterin për punësim si edhe kriterin për certifikatën e auditit. Po kështu libreza e punës konfirmon 

punësimin në SHRSF, Shkodër 2011-2012 me pozicion “Punonjëse shërbimi” dhe 17 Gusht 2018- 11 

Dhjetor 2019 në pozicionin “Punëtore”.  

Përveç sa më lart, referuar certifikatës familjare të datës 18.02.2021 në dosje, konstatohet se zj. N.T 

është bashkëshorte e Drejtorit Administrativo-Ligjor të UKSHA, Shkodër z. F. T. 

-Ka nënshkruar kontrata dhe miratuar kryerjen e pagesave të paargumentuara të pa shoqëruara me 

dokument justifikues (pra mungon gjurma e auditimit) me dëm ekonomik në shumën 2,345,000 lekë, 

për kryerjen e shërbimit “mjek në ndërmarrje”. Mjekët e kontraktuar nga UKSHA, janë të punësuar 

paralelisht edhe në Spitalin Rajonal Shkodër, me kontratë kolektive pagë si personel mjekësor i spitalit 
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dhe orar 8-16 veprime në kundërshtim me Udhëzimin nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik” Kreu III, pika 34/b. “Dokumentimi i lëvizjes së aktiveve”. 

-Ka nënshkruar kontrata dhe miratuar kryerjen e pagesave mujore në favor të kompanisë “M...N 

M...S” në vlerën 345,600 lekë/muaj sipas kontratës datë 06.02.2017 me vlerë 17,400,000 lekë pa tvsh, 

për kryerjen e shërbimit me objekt “Marrje me qira 3 makina”, nga të cilat 1 Land Rover dhe 2 Ford 

Ranger. Referuar kontratës së nënshkruar me afat 60 muaj (28.02.2017-19.02.2022) është likuiduar 

shuma 20,673,600 lekë.  
-Nuk ka bërë ose urdhëruar vlerësimin e riskut dhe efektivitetit nëse disponibiliteti i makinave do të 

sigurohej me efektivitet nëpërmjet blerjes dhe këto mjete të ishin ende në shërbim dhe pronësi të 

ndërmarrjes, apo të siguroheshin me procedurë marrje me qira me afat 5 vjet. Afati i zgjatjes së 

kontratës prej 5 vjet është i paargumentuar referuar edhe situatës financiare që ndodhet shoqëria marrja 

e mjeteve me qira është mbishpenzim i pajustifikuar. 

-Nuk ka marrë masa dhe të nxjerrë urdhrat përkatës për kryerjen e inventarëve, për periudhën 2017-

2020, janë kryer vetëm inventarët e magazinave, ndërsa për vitin 2021 nuk është kryer inventarizim 

për asnjë lloj aktivi. 

-Nuk ka marrë masa shtrënguese për vjeljen e detyrimeve, debitorët nga viti në vit kanë ardhur në 

rritje. Gjendja debitore dhe kreditore është në shifra shqetësuese për “Ujësjellës Kanalizime” SHA 

Shkodër. Megjithatë nga organet drejtuese nuk është analizuar dhe shqyrtuar me përgjegjësi, si dhe 

nuk janë marrë masat e duhura për reduktimin e tyre. 

-Nuk ka marrë masa për përmirësimin e indikatorëve kryesorë të performancës për periudhën objekt 

auditimi si dhe objektivat e vendosura nga shoqëria konstatohet se:  

-Mungojnë matësit në prodhim e cila sjell pasqyrim jo të saktë të prodhimit dhe të dhëna jo të 

besueshme te cilat ndikojnë në treguesit e performancës së shoqërisë.  

-Niveli i humbjeve shumë i lartë dhe gjatë periudhës audituese ka ardhur duke u rritur ku për viti 2020 

është në masën 70 %, pra më i lartë se objektivi i vendosur nga shoqëria. 

-Niveli i arkëtimit koherent për periudhën objekt auditimi, ka pësuar rënie nga viti 2018 me 4% në 

vitin 2021 dhe është mbi objektivin e vendosur nga shoqëria duke e venë në vështirësi të madhe për 

realizimin e shërbimit për abonentët si dhe nuk mbulohen kostot e operimit me të ardhurat koherente. 

Investimet që realizohen nga shoqëria janë shumë të vogla, si pasojë e mungesës së fondeve. 

-Mbulimi i kostos direkte dhe totale të operimit është poshtë objektivave të vendosura nga shoqëria. 

-Kohëzgjatja e furnizimit me ujë ka një rritje me 1 orë  nga fillimi i periudhës së audituar deri në fund 

të saj e cila është 21 orë/ditë. 

Mbulimi i zonës së shërbimit është konstant gjatë gjithë periudhës së audituar konkretisht afërsisht 

55%  për ujësjellës dhe afërsisht 43% për kanalizimet. Veprime në kundërshtim me   

Ligjin nr.9901 datë 14.04.2008 “Për shoqëritë tregtare”; Strategjia Kombëtare e Ujit. 

-Nuk ka marrë masa për funksionimin e laboratorit dhe certifikimin e tij. Kryerja e analizave fiziko-

kimike nga të tretët rrit shpenzimet e shoqërisë, në kundërshtim me Ligjin nr.9901 datë 14.04.2008 

“Për shoqëritë tregtare”; Ligjin nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 

-Nuk ka realizuar objektivat afat mesëm të vendosura në plan biznesin 2017-2021, në lidhje me rritjen 

e treguesve të performancës, krahasuar me objektivat e vendosur në dokumentet strategjike të 

shoqërisë. Për vitin 2017 shoqëria rezulton me një nivel humbje prej 60%; në 2018 niveli i humbjeve 

është  67%; në 2019 niveli i humbjeve shkon në 70%; në 2020 shoqëria ka patur një nivel të humbjeve 

prej 70% dhe në vitin 2021 niveli i humbjeve llogaritet në 69% 

-Ka lejuar të përdoret ambienti prej 40m2 pronë e UKSH nga Subjekti A...a M...E C...S sh.a., duke 

ushtruar aktivitetin pa nënshkruar kontratë qiramarrje. Për periudhën objekt auditimi (01.11.2021-

31.12.2021) nga ana e UKSH nuk është arkëtuar e ardhur për këtë objekt. 
 

2. Z. G. M, me detyrë Drejtor Tregtar, për arsye se: 

-Ka lejuar dhe miratuar devijimin e fondeve të akorduara nga AKUM për UKSH SHA, duke i investuar 

ato për destinacion tjetër të ndryshëm nga ai i përcaktuar nga akorduesi i tyre (Pa miratimin e pronarit 

Bashkia Shkodër) duke shpenzuar në kundërshtim me 3E, vlerën 9,060,000 lekë, fond ky i akorduar 
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nga AKUM për rritjen e performancës së UKSH SHA por që është shpenzuar për blerjen e një fugoni 

pasagjerësh dhe të një kamionçine në kundërshtim me pikën 8-b të Udhëzimit nr. 2, datë 02.04.2019 

për  “Miratimin e metodologjisë për kriteret dhe procedurat për shpërndarjen dhe përdorimin e 

subvecioneve shtetërore për ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës kanalizimeve” dhe me Ligjin 

nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, nenin 16, “Abuzimi me detyrën dhe 

formën e shoqërisë”, pika (1). 

-Shoqëria ka paraqitur në fund të vitit 2020 gjendjen e llogarisë “Klientë” në vlerën 1,634,194,313 

lekë, për të cilën nuk ka njohur zhvlerësim, në mospërputhje me SNRF 9 “Instrumentet financiare”, 

për këtë arsye këto pasqyra nuk pasqyrojnë realitetin duke mos marrë siguri të arsyeshme lidhur me 

vlerën e zhvlerësimit që duhej njohur dhe rregullimi që duhej bërë në fitimet e raportuara në pasqyrën 

e fitim/humbje.  

Peshën kryesore për mospagimin e detyruar ndaj SHA Ujësjellës Kanalizime e zënë klientët familjarë 

me vlerë 957,324,908 lekë dhe “Klientë taksa Bashkie”, në vlerën 533,478,752 lekë, e cila paraqet 

detyrimet e abonentëve të konstatuara(faturimet) për taksat dhe tarifa vendore të pa arkëtuara. Këto 

detyrime janë të ardhura të munguara të Bashkisë, të cilat nuk janë mbledhur dhe derdhur nga 

Ujësjellësi në rolin e Agjentit tatimor. 

-Akumulim i detyrimeve të arkëtueshme me vlera të konsiderueshme dhe devijim në rezultatin 

financiar. 

-Nuk ka marrë masa për likuidimin e detyrimeve, llogaria të pagueshme ndaj furnitorëve në bilancin 

e vitit 2020, paraqitet në vlerën 940,140,410 lekë, ku ndikim më të madh kanë  detyrimet ndaj 

furnitorëve për fatura të pa likuiduara në vlerën 371,474,198 lekë, ku detyrimet për energjinë elektrike 

në vlerën 345,675,776 lekë, ose në masën 93%.   

Pasqyra e pozicionit financiar përmban si pjesë të faturave të pa likuiduara ndaj furnitorit FSHU vlerën 

341,441,339 lekë, u kërkua konfirmim dhe analiza për këtë vlerë dhe nuk na u analizua kjo vlerë nga 

institucioni, në këto kushte nuk mund të gjykohet nëse duhet bërë ndonjë rregullim në lidhje me fitimet 

e raportuara në pasqyrën e fitimit/humbjes dhe rezultati financiar është paraqitur drejt. 

Pjesë e detyrimeve afatshkurtra në vlerën 35,187,460 lekë, janë edhe detyrimet për tarifat dhe taksat 

vendore të arkëtuara në rolin e agjentit tatimor dhe pa derdhur pranë Bashkisë.   

Rritja e detyrimeve në vlera të konsiderueshme, punë e pamjaftueshme në realizimin e të ardhurave. 

-Nuk ka marrë masa për pagesat e tvsh ndaj organeve tatimore ku sipas UKSHA Shkodër, detyrimi 

është në shumën 2,482,923 lekë. Drejtoria e Përgjithshme  e Tatimeve ka paraqitur detyrimin tatimor 

të TVSH në vlerën 40,129,755 lekë. 

-Nuk ka kryer inventarët e vitit 2021.   

-Për periudhën objekt auditimi (2017-2021), janë kryer vetëm inventarët e magazinave, ndërsa për 

vitin 2021 nuk është kryer inventarizim për asnjë lloj aktivi, në kundërshtim me Udhëzimin 30, datë 

27.12.2011“Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” Kreu IV “Sistemi i Kontrollit 

Periodik të Aktiveve”, Inventarizimi i aktiveve, pikat 73, 74, dhe “Përgjegjësitë për inventarizimin”, 

Procesi i vlerësimit të aktiveve të propozuara për dalje nga përdorimi në njësi pika 95.  

Vlerat e AAGjM prej 2,491,663,593 lekë në fund të vitit 2020, paraqitur në mungesë të inventarëve 

fizikë nuk paraqesin vlerën reale të tyre. 

-Nuk ka marrë masa shtrënguese për vjeljen e detyrimeve, debitorët nga viti në vit kanë ardhur në 

rritje. Gjendja debitore dhe kreditore është në shifra shqetësuese për Shoqërinë “Ujësjellës 

Kanalizime” SHA Shkodër. Megjithatë nga organet drejtuese nuk është analizuar dhe shqyrtuar me 

përgjegjësi, si dhe nuk janë marrë masat e duhura për reduktimin e tyre. 

- Në cilësinë e kryetarit të komisionit të vlerësimit te ofertave për procedurën “Printim i faturave të 

ujit”, pasi Dispozitat ligjore kanë përcaktuar kompetencën e KVO të vlerësojë apo rivlerësoj të gjithë 

dokumentacionin dhe procedurën, pas vendimit respektiv të KPP. Në këto kushte, pavarësisht ankesës 

së bërë nga OE, trajtimit dhe pranimit të saj nga KPP, AK duhej që brenda 10 ditëve pas daljes së 

vendimit të bënte me dije KPP për shkaqet për të cilat nuk mund ta shpallte fitues OE “A.-O”.   

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore të bëra në: 
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-Udhëzimin 30, datë 27.12.2011“Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” Kreu IV 

“Sistemi i Kontrollit Periodik të Aktiveve”, 

- Ligjin nr.25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” datë 10.05.2018, neni 11 “Qëllimi i 

pasqyrave financiare”. 

-Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimi i Ministrit të 

Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 

29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera 

tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike". 

-Në procedurën e prokurimit me objekt “Blerje materiale kompjuterike” me urdhër prokurimi Nr. 265 

Prot., Datë 28.10.2020 në cilësinë e anëtarit të NJP nuk ka përcaktuar specifikime teknike për blerjen 

e LapTop-it 

3. Z.F. T, me detyrë drejtor Administrativo-ligjor, për arsye se: 

-Ka konceptuar amendamente kontrate jashtë afateve ligjore dhe me kushte të veçanta në kundërshtim 

me ato të përcaktuara në kontratën bazë me nr. 345 Prot., datë 09.03.2021, me objekt “Blerje 

Automjete” lidhur midis UKSH SHA dhe operatorit ekonomik “O.L” SHPK. Amendamentet janë 

konceptuar jashtë afateve ligjore dhe pasi ka përfunduar afati i kontratës bazë. Kontrata bazë 

përfundon në datën 23.03.2021 dhe amandamenti është nënshkruar në datën 24.03.2021. 

-Ka  konceptuar argumentimin e shtyrjes së kontratës bazë me nr. 345 Prot., datë 09.03.2021 dhe 

objekt “Blerje Automjete”, në kundërshtim me nenin 5(6) të kontratës bazë asaj me nr. 345 Prot., datë 

09.03.2021. 

-Në procedurën e prokurimit me objekt “Blerje materiale kompjuterike” me urdhër prokurimi Nr. 265 

Prot., Datë 28.10.2020 në cilësinë e anëtarit të NJP nuk ka përcaktuar specifikime teknike për blerjen 

e LapTop-it 

4. Z. A. T, në cilësinë e drejtorit të IT dhe të kryetarit të komisionit të marrjes në dorëzim sipas 

Urdhrit të Brendshëm, nr. 431, datë 08.11.2021, për procedurën e blerjeve të “materialeve 

kompjuterike” për vitin 2021, ka pranuar mallra të pa kërkuara, pasi katalogu i pretenduar i produkteve 

i ngarkuar ne SPE nga OE P. S. E nuk përputhet me kërkesat e paraqitura në DST nga AK dhe për me 

tepër ai është katalog që është përdorur ne procedurën e vitit 2020, ku sasitë dhe produktet  informatike 

të kërkuar nga AK në vitin 2021 nuk përputhen me ato të prokuruar në vitin 2020.  

-Gjithashtu edhe në cilësinë e kryetarit të komisionit marrjes në dorëzim sipas Urdhrit të  Brendshëm, 

nr. 431, datë 08.11.2021 të materialeve kompjuterike të vitit 2020, komisioni ka pranuar nga 

kontraktuesi mallra të pa kërkuara.   

-Në procedurën e prokurimit me objekt “Blerje materiale kompjuterike” me urdhër prokurimi Nr. 265 

Prot., Datë 28.10.2020 në cilësinë e anëtarit të NJP nuk ka përcaktuar specifikime teknike për blerjen 

e LapTop-it. 

5. Znj. B. K, në cilësinë e anëtares së komisionit të marrjes në dorëzim për procedurën e blerjeve të 

“materialeve kompjuterike” për vitin 2021, ka pranuar mallra të pa kërkuara, pasi katalogu i pretenduar 

i produkteve i ngarkuar ne SPE nga OE P. S. E nuk përputhet me kërkesat e paraqitura në DST nga 

AK dhe për me tepër ai është katalog që është përdorur ne procedurën e vitit 2020, ku sasitë dhe 

produktet  informatike të kërkuar nga AK në vitin 2021 nuk përputhen me ato të prokuruar në vitin 

2020.  

6. Znj. S. Sh, në cilësinë e anëtares së KVO i ngritur me Urdhër Nr. 266, datë 28.10.2020, ka 

kualifikuar dhe shpallur fitues OE “P. S. E” në kushtet që ky OE nuk plotësonte disa nga kriteret e 

veçanta te përcaktuara nga AK ne DST. 

- Në cilësinë e Kryetares së KVO për procedurën me objekt “Blerje materiale kompjuterike” sipas 

Urdhrit të Prokurimit Nr. 352 Prot, Datë 21.09.2021 ka kualifikuar dhe shpallur fitues OE “P. S. E” 

në kushtet që ky OE nuk plotësonte kriteret e veçanta të kërkuara nga AK.  

-Gjithashtu në cilësinë e anëtares së komisionit të marrjes në dorëzim për procedurën e blerjeve të 

“materialeve kompjuterike” për vitin 2021, ka pranuar mallra të pa kërkuara, pasi katalogu i pretenduar 

i produkteve i ngarkuar ne SPE nga OE P. S. E nuk përputhet me kërkesat e paraqitura në DST nga 
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AK dhe për me tepër ai është katalog që është përdorur ne procedurën e vitit 2020, ku sasitë dhe 

produktet  informatike të kërkuar nga AK në vitin 2021 nuk përputhen me ato të prokuruar në vitin 

2020.   

7. Znj. B. B, në cilësinë e anëtares së KVO i ngritur me Urdhër Nr. 266, datë 28.10.2020, ka 

kualifikuar dhe shpallur fitues OE “P. S. E” në kushtet që ky OE nuk plotësonte disa nga kriteret e 

veçanta të përcaktuara nga AK ne DST. 

-Në cilësinë e anëtares së KVO për procedurën me objekt “Blerje materiale kompjuterike” sipas 

Urdhrit të Prokurimit Nr. 352 Prot, Datë 21.09.2021 ka kualifikuar dhe shpallur fitues OE “P. S. E” 

në kushtet që ky OE nuk plotësonte kriteret e veçanta të kërkuara nga AK. 

8. Znj. I. M, në cilësinë e anëtares së KVO për procedurën me objekt “Blerje materiale 

kompjuterike” sipas Urdhrit të Prokurimit Nr. 352 Prot, Datë 21.09.2021 ka kualifikuar dhe shpallur 

fitues OE “P. S. E” në kushtet që ky OE nuk plotësonte kriteret e cecanta të kërkuara nga AK. 

 

Shënim: Sugjerojmë verifikimin e gjendjes në kushtet e konfliktit të interesit, pranë  Inspektoratit të 

Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, të punësimit në pozicione pune të Drejtorit 

Administrativo - Ligjor z. F. T dhe bashkëshortes së tij zj. N. T, Audituese në Drejtorinë e Auditit 

pranë UKSH, referuar Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në 

ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, trajtuar në pikën B.4 “Masa Organizative”.  

 
 

            

 
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ANEKSE 
Aneksi nr. 2.3 “Mbi hartimin, miratimin dhe realizimin e programit ekonomiko-financiar të 

shoqërisë.” 

Tabela nr.1. Objektivat e përcaktuar ne plan biznesin për vitet 2017-2021 

Treguesi kryesor i performances Njësia 2017 2018 2019 2020 2021 

Reduktimi i ujit pa të ardhura % 70.20% 66.70% 60.60% 53.70% 46.70% 

Mbulimi me shërbimin e ujësjellësit % 54.20% 60.10% 65.70% 71.80% 77.30% 

Mbulimi me shërbimin e KUZ % 47.40% 49.60% 51.70% 54.40% 56.50% 

% konsumatorëve me matje % 58% 62% 67% 72% 78% 
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Norma e Arkëtimit % 84% 86% 88% 89% 91% 

Norma e Mbulimit te shpenzimeve % 86% 100% 100% 100% 100% 

Stafi me 1000 lidhje ujë +KUZ Nr 6.11 5.74 5.45 5.14 4.91 

Ore trajnimi për punonjës Nr 16 16 16 16 16 

          Burimi: UKSh, përpunuar nga grupi i KLSH 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3 “Mbi hartimin, miratimin dhe realizimin e programit 

ekonomiko-financiar të shoqërisë.”,) 

Tabela nr.2: Prodhimi dhe faturimi i ujit të pijshëm 

Viti 
Prodhim (m3) % Faturim (m3) % 

Plan Fakt Realizimi Plan Fakt Realizimi 

2017 11,333,250 10,177,495 90% 4,140,876 4,070,274 98% 

2018 13,323,958 12,624,599 95% 4,436,999 4,156,470 94% 

2019 12,971,294 13,341,160 103% 4,502,247 4,045,988 90% 

2020 13,323,958 13,122,350 98% 4,200,453 3,960,707 94% 

2021 11,222,893 12,714,952 113% 4,135,451 3,921,535 95% 

              Burimi: UKSh, përpunuar nga grupi i KLSH 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3 “Mbi hartimin, miratimin dhe realizimin e programit 

ekonomiko-financiar të shoqërisë.”) 

Tabela nr.3: Të ardhura nga arkëtimet 

Viti Faturime (leke) % Arkëtime (leke) % 

Plan Fakt Realizimi Plan Fakt Realizimi 

2017 308,196,511  290,325,313  94% 276,188,212  221,492,742  80% 

2018 408,604,797  297,097,058  73% 337,888,564  286,120,020  85% 

2019 374,116,157  289,593,775  77% 333,934,459   268,688,476  80% 

2020 301,395,841  281,058,312  93% 308,078,221  267,024,415  87% 

2021 298,738,256  283,617,121  95% 294,781,916  256,569,048  87% 

            Burimi: UKSh, përpunuar nga grupi i KLSH 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3 “Mbi hartimin, miratimin dhe realizimin e programit 

ekonomiko-financiar të shoqërisë.”) 

Tabela nr.4. Të dhëna të përgjithshme mbi të ardhurat dhe shpenzimet 

Viti 2017 2018 2019 2020 2021 

Te ardhura 
Plan 288,408,212  360,708,796  355,428,442  333,695,113  315,881,916  

Fakt 237,469,044  312,748,217  294,458,932  290,490,178  277,861,617  

% Realizimi 82% 87% 83% 87% 88% 

Shpenzime 

Plan 353,824,256  385,708,796  398,376,854  398,901,973  407,881,915  

Fakt 310,287,722  360,536,399  362,518,148  351,541,437  365,809,654  

% Realizimi 88% 93% 91% 88% 90% 

Subvecione 
Plan  65,683,210   25,000,000   53,000,000   79,862,500  92,000,000  

Fakt  39,000,000   54,181,250   35,181,000   94,749,042    19,228,000  
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% Realizimi 59% 217% 66% 119% 21% 

Fitim/Humbje  

Plan        267,166                    -          

Fakt -33,818,678     6,393,068  -32,878,216   33,697,783  -68,720,037  

Personeli 

(nr.) 

Plan              330               330                330                320              320  

Fakt               324                330                324                310              314  

% Realizimi 98% 100% 98% 97% 98% 

Burimi: UKSh, përpunuar nga grupi i KLSH 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3 “Mbi hartimin, miratimin dhe realizimin e programit 

ekonomiko-financiar të shoqërisë.”) 

Tabela nr.5: Norma korrente e arkëtimit dhe nr. abonentëve pa matës 

Viti 

Prodhim I ujit (m3) % Humbjet 

prodhim/faturim -

ujë pa te ardhura 
(m3) 

Norma 

korrent
e e 

arketim

it 

Nr. Mesatar 
i 

abonenteve 

Abonente pa 

mates 

Plan Fakt Realiz nr. % 

2017 11,333,250 10,177,495 90% 6,107,221 65% 27245 12241 45 

2018 13,323,958 12,624,599 95% 8,468,129 74% 29774 12091 41 

2019 12,971,294 13,341,160 103% 9,295,172 73% 31163 11229 36 

2020 13,323,958 13,122,350 98% 9,161,643 70% 31780 10163 32 

2021 11,222,893 12,714,952 113% 8,793,417 70% 32391 9581 30 

  Burimi: UKSh, përpunuar nga grupi i KLSH 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3 “Mbi hartimin, miratimin dhe realizimin e programit 

ekonomiko-financiar të shoqërisë.) 

Aneksi 2.7.1. Procedura e prokurimeve me objekt: “Blerje materiale kompjuterike” - viti 2020 

Tabela nr.1. Disa nga parametrat teknik të LapTop-it të ofertuar vs të dorëzuar 

 Marka dhe modeli i dorëzuar Marka dhe modeli i ofertuar 

Product name HP Laptop 15s-eq1056nia HP ProBook 450 G5 Notebook PC 

Microprocessor 
AMD 3020e (1.2 GHz base clock, up to 2.6 GHz max boost clock, 4 MB L3 

cache, 2 cores) 
Intel Core i7-8550U (1.8 GHz) 

Memory 
4 GB DDR4-2400 MHz RAM (1 x 4 GB) 

16 GB DDR4-2400 SDRAM 

(1x16GB) 

Video graphics AMD Radeon™ Graphics Integrated Intel UHD graphics 620 

Hard drive 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD 500 GB 7200 rpm SATA Hard drive 

Display 39.6 cm (15.6") 39.6 cm (15.6 inch) 

Burimi: UKSh, përpunuar nga grupi i KLSH 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7.1-Procedura e prokurimit “Blerje materiale kompjuterike” - 

viti 2020 të Raporit të Auditimit) 

Tabela nr.2. Shuma e dëmit ekonomik për mallrat e dorëzuara dhe të pranura nga AK 

nr Emërtimi 

Specifikime teknike 

Sasia 
Çmim 

(Pa TVSH) 
Vlera me TVSH 

Të ofertuar Të dorëzuar 

1 Monitor 22'' brand HP V214a  HP 22ë 9 15000 162,000  

2 Printer Laser netëork OKI B432dn  Lexmark B2236dë  6 20000 144,000  
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3 Monitor 32 inch HP 32 Livin model LV3220  1 30000  36,000  

4 Laptop 15.6 HP Pro Book 450 G5  HP 15s-eq1056nia 1 70000  84,000  

Totali 426,000  

Burimi: UKSh, përpunuar nga grupi i KLSH 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7.1-Procedura e prokurimit “Blerje materiale kompjuterike” - 

viti 2020 të Projektraporit të Auditimit )  

Foto nr.1: Kompjuteri Desk Top HP 290 G2 pa grup të ushqimit të tensionit 

  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7.1-Procedura e prokurimit “Blerje materiale kompjuterike” - 

viti 2020 të Projektraporit të Auditimit nga faqja (   ) 

Aneksi 2.7.2. Procedura e prokurimeve me objekt: “Blerje materiale kompjuterike” - viti 2021 

Prt.Scr. nr.1. Sasitë e kërkuara në DST dhe në katalogun e ngarkuar në SEP 
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Aneksi 2.7.3. Procedura e prokurimit: “Printim faturash” 

Tabela nr.1. Vleresimi i OE nga KVO  

Nr. Subjekti 
Oferta  

(pa TVSH) 
Kualifikuar/Skualifikuar 

1. 

2. 

3. 

OE “A.-O” 

OE “I.S” 

OE “I.M A.A” 

2,972,202 lekë 

1,785,305 lekë 

2.446,529 lekë 

Kualifikuar 

Skualifikuar 

Skualifikuar 

Burimi: Sistemi Elektronik i Prokurimeve 

Tabela nr.2. Vlerësimi i OE nga KVO pas vendimit të KPP 

Nr. Subjekti 
Oferta  

Kualifikuar/Skualifikuar 
(pa TVSH) 

1 OE “I.S” 1,785,305 lekë Kualifikuar 

2 OE “I.M A.A” 2.446,529 lekë Kualifikuar 

3 OE “A.-O” 2,972,202 lekë Kualifikuar 

                              Burimi: Sistemi Elektronik i Prokurimeve 

Tabela nr.3: Renditja përfundimtare e OE nga KVO  

Nr. Subjekti 
Oferta  

(pa TVSH) 
Kualifikuar/Skualifikuar 

1. 

2. 

3. 

OE “A.-O” 

OE “I.S” 

OE “I.M A.A” 

2,972,202 lekë 

1,785,305 lekë 

2.446,529 lekë 

Kualifikuar 

Skualifikuar 

Skualifikuar 

Burimi: Sistemi Elektronik i Prokurimeve 

Tabela nr.4. Masa e penalietit për kontraktuesin.                                                        (në lekë) 

Vlera e kontratës  
Ditë 

penaliteti 

Pagesë e 

bërë 

25% e 

kontratës 

Pjesa e mbetur e 

kontratës 
2/1000 të “e” 

Vlera e 

penalitetit 

a b c ç=0.25xa d=ç-c dh=0.002xd e=bxdh 
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3,566,642 31 299,205  891,661           592,455          1,185        36,732  

Burimi: UKSH, përllogaritja nga grupi i auditimit të KLSH 

  Faksimile nr.1 

    Faksimile nr.2 

 

Faksimile nr.3.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7.3-Procedura e prokurimit “Printim faturash”)  

Aneksi 2.7.4. Procedura e prokurimit : “Blerje kimikate dhe reagente” 

 

Tabela nr.1. Pagesat e realizuar nga AK për kontraktuesin 
Nr. Fat Date Sasia e klorit kg Vlera me TVSH Likuiduar me date 

191 5/6/2021     13,200.00       633,600.00  6/24/2021 

282 6/16/2021       13,070.00        627,360.00  6/24/2021 

42 7/28/2021         2,500.00       120,000.00  9/15/2021 

39 7/27/2021  Reagenta        281,160.00  9/15/2021 

84 8/17/2021       10,800.00        518,400.00  8/31/2021 

93 8/21/2021         2,400.00        115,200.00  9/2/2021 

94 9/14/2021       13,000.00        624,000.00  11/26/2021 

163 11/10/2021       13,200.00        633,600.00  12/1/2021 

200 12/27/2021       13,130.00        630,280.00  1/19/2022 

                               Burimi: UKSH 

  

  


