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I. KLSH DHE AKTIVITETI I SAJ AUDITUES NË PERIUDHËN 
JANAR – SHTATOR TË VITIT 2019  
 
I.1 FAKTE KRYESORE TË VEPRIMTARISË AUDITUESE 

Kontrolli i Lartë i Shtetit, 

për periudhën Janar – 

Shtator 2019, ka 

zhvilluar 122 auditime 

nga të cilat: 85 auditime 

janë evaduar dhe 37 në 

proces.  

 
 
 

 

Niveli i dëmeve dhe shpenzimeve joefektive konstatuara nga KLSH gjatë 

periudhës Janar – Shtator paraqitet si më poshtë: 

 
I.2 Shkeljet me Dëm ekonomik 

Parregullsi dhe shkelje financiare, në të ardhurat dhe në shpenzimet e 

kryera, me dëm ekonomik në shumën totale prej 24,490,368 mijë lekë ose 195.9 

milionë euro.  

    Indikatori i dobisë së auditimit është 90.9, raporti i dëmeve të zbuluara 

dhe të kërkuara për zhdëmtim nga KLSH në vlerën 24,490,368,000 lekë  (195.9 

milionë euro) me shpenzimet buxhetore faktike të KLSH-së në vlerën 

269,424,789.5 lekë. 

Gjatë periudhës 01.10.2019 deri në 10.10.2019, KLSH ka evaduar dhe 6 subjekte 

të audituara nga Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit, të cilat janë 

raportuar në Raportin e Zbatimit të Buxhetit Faktik të vitit 2018, përcjellë në 

Kuvend me Vendimin të Kryetarit të KLSH-së nr.124 datë 10.10.2019.   
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 Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ1 në perfomancën e 

subjekteve të audituara, në shumën totale prej 8,465,105 mijë lekë, afërsisht 

68.8 milionë euro nga e cila:  

I. 3,110,115 mijë lekë në fushën e të ardhurave, afërsisht 25.3 milionë euro;  

II. 5,354,990 mijë lekë afërsisht 43.5 milionë euro, në fushën e shpenzimeve jo 

me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve, si dhe shkelje të disiplinës 

buxhetore lidhur me likujdimin e shpenzimeve, keqmenaxhimin e fondeve të 

programuara apo mugesë kontrolli në realizimin e procedurave të prokurimit jo 

në përputhje me kuadrin ligjor.   

 

Puna audituese është përqëndruar kryesisht në fushat 

për të cilat Kontrolli i Lartë i Shtetit, ka vlerësuar një 

nivel të lartë risku. Edhe këtë vit, shkeljet më të mëdha 

me efekte të konsiderueshme në buxhetin e shtetit 

dhe jo vetëm, lidhen me keq administrimin e të ardhurave: 

menaxhimin jo të kujdesshëm në procesin e përdorimit  të fondeve publike; keq 

administrimit të pronës shtetërore e ndjekur nga paligjshmëritë proceduriale 

dhe ineficencat në realizimin e procedurave të prokurimit publik, etj. 

 

A.Përmbledhëse e shkeljeve me pasojë dëm ekonomik në Buxhetin e Shtetit në 
fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve 

                   Tabela nr.2 

I. Dëm ekonomik në të ardhura  000/lekë 

Nga Shkeljet në Zbatimin e Legjislacionit Tatimor 98016 

Nga Shkeljet në Zbatimin e Kodit Doganor 39,973 

Nga Keqadministrimi i Pronës Shtetërore të Dhënë me Qera dhe 

Koncesione 20,629,441 

Të tjera 2,814,410 

Totali  i Dëmit ekonomik në të ardhura 23,581,841 

  
II. Dëm Ekonomik në shpenzime 000/lekë 

Në Shpenzimet për paga, Sigurime dhe Shpërblime 8,028 

Në Shpenzimet Operative 351,403 

Në Shpenzimet për Investime 464,104 

Të tjera 84,992 

Totali i Dëmit ekonomik në shpënzime 908,528 

Totali i Dëmit ekonomik  (I+II) = 24,490,368 mijë lekë ose 195.9  

milionë euro 24,490,368 

 

                                                           
1 Në shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ nuk janë përfshirë auditimet e evaduara nga 
01.10.2019-10.10.2019 nga Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit, të cilat janë raportuar 
në Raportin e Zbatimit të Buxhetit Faktik 2018, përcjellë me Vendimin nr.124 datë 10.10.2019.  
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B.Të ardhura apo shpenzime të realizuara në kushtet e parregullsive në zbatimin 
e dispozitave ligjore në fuqi, me efekte negative për periudhën janar – shtator 
2019. 

I. Efekte Negative në të Ardhurat e Buxhetit  000/lekë 

1 Nga Shkeljet në Zbatimin e Legjislacionit Tatimor 2,270,240 

2 Nga Shkeljet në Zbatimin e Kodit Doganor 29,450 

3 
Nga Keqadministrimi i Pronës Shtetërore të Dhënë me Qera 
Dhe Koncesione 

3,475 

4 Të Tjera 562,393 

5 Urbanistika 244,557 

  Totali i Efekteve në të ardhura  3,110,115 
 

II. Efekte Negative për Shpenzimet e Buxhetit 000/lekë 

1 Në Shpenzimet për Paga, Sigurime dhe Shpërblime 236,548 

2 Në Shpenzimet Operative 2,537,321 

3 Në Shpenzimet për Investime 2,581,121 

  Totali i Efekteve në shpenzime 5,354,990 

 Totali i efekteve ( I+II) =  8,465,105 

 
 
 
 
 
 
 
I.3 Rekomandimet sipas natyrës 

KLSH, gjatë periudhës Janar – Shtator 2019, ka adresuar rekomandime për 

institucionet publike të audituara. Rekomandime për ndryshime apo 

përmirësime ligjore, organizative, administrative dhe disiplinore gjithsej janë 

2292, nga të cilat: 67 janë përmirësime ligjore, 543 rekomandime disiplinore dhe 

administrative dhe 1682 rekomandime organizative.   

Grafik nr.1 Masat e rekomanduara nga KLSH për periudhën Janar- Shtator 2019 
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 Totali (A+B)= 32,955,473 mijë lekë ose 267.9 milionë euro 
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II.Hyrje 

Për periudhën janar – shtator 2019, Kontrolli i Lartë i Shtetit nga 122 auditime të 

planifikuara ka kryer 122 auditime dhe ka përfunduar dhe evaduar 85 të tillë. 

Auditimet janë shtrirë në institucione qëndrore dhe njësi të varësisë për të patur 

një mbulim të kënaqshëm dhe për të garantuar një sistem menaxhimi financiar 

dhe kontrolli sa më efektiv. Këtu përfshihen ministritë dhe agjencitë në varësi të 

tyre, drejtoritë e përgjithshme dhe degët e tatimeve dhe doganave si dhe 

shoqërive aksionere me kapital shtetëror, njësi të vetëqeverisjes vendore (qarqe, 

bashki, komuna), si dhe auditimi i projekteve me financim të huaj. 

 

 

 

122 auditimet e zhvilluara janë të detajuara si më poshtë: 

- 23 janë auditime përputhshmërie;  

- 25 janë auditime përputhshmërie dhe rregullshmërie2 

-  16  auditime financiare;  

- 9 auditime performance; 

- 6 janë auditime IT; 

- 6 janë auditime tematike; 

 

37 auditime në proces. 

 

 

                                                           
2 Në 25 auditimet e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë janë dhënë opinione 
financiare dhe përputhshmërie. 

KLSH ka kryer për 
periudhën Janar -

Shtator 2019, 

122 auditime

85 Auditime të 
përfunduara dhe 

evaduara

26 Auditime në 
proces

11 Auditime të 
përfunduara por pa 

evaduara
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Institucionet ku janë ushtruar misionet e auditimit 

 

Auditimet janë shtrirë në institucione qendrore dhe njësi të varësisë për të patur 

një mbulim të kënaqshëm dhe për të garantuar një sistem menaxhimi financiar 

dhe kontrolli sa më efektiv. Këtu përfshihen ministritë dhe agjencitë në varësi të 

tyre, drejtoritë e përgjithshme dhe degët e doganave si dhe shoqëritë aksionere 

me kapital shtetëror, njësi të vetëqeverisjes vendore (qarqe, bashki, komuna) si 

dhe me auditimin e projekteve me financim të huaj. 

 
Tabela nr.1 Institucionet ku janë ushtruar misionet e auditimit 

 

Auditimet e KLSH-së  janë ushtruar në këto institucione: Nr 

 Ministritë dhe institucionet qendrore 15 

 Institucionet e administratës së vetëqeverisjes vendore dhe 

njësi të tjera në nivel vendor 

36 

 Drejtoritë dhe degët e tatimeve dhe doganave 1 

 Institucionet financiare dhe shoqëritë me kapital të përbashkët 

shtetëror  

15 

 Njësitë dhe projektet me financime të huaja 4 

 Subjekte të mbrojtjes së mjedisit 5 

 Institucionet në të cilat janë kryer 9 auditimet e performancës  43 

TOTALI I SUBJEKTEVE 119 

 
Grafik nr.2 Subjektet e audituara në periudhën Janar – Shtator 2019 
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Trajtimi i Letrave të qytetarëve  

Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë periudhës janar – shtator 2019 ka vijuar të trajtojë 

me korrektesë dhe profesionalizëm letrat dhe ankesat e qytetarëve, të cilët në 

çdo rast kanë marrë përgjigje, edhe kur çështja e ngritur prej tyre ka qenë jashtë 

kompetencave të institucionit. Megjithatë, edhe në këto raste KLSH i ka orientuar 

qytetarët, nëpërmjet përgjigjeve zyrtare se cilit institucion duhet ti drejtohen për 

të marrë përgjigje për shqetësimet e tyre.  

Përgjatë kësaj periudhe KLSH ka trajtuar 201 letra dhe ankesa, nga të cilat 93 

jashtë kompetencës dhe juridiksionit të institucionit. Nga 108 ankesa në 

kompetencë të KLSH, 95 prej tyre janë verifikuar dhe u është dhënë përgjigje, 

ndërsa 13 janë në proces verifikimi.  

Trajtimi i kërkesave për të drejtën e informimit  

E drejta e informimit si një e drejtë kushtetuese dhe tani e parashikuar qartazi 

në një legjislacion të veçantë, është e drejtë elementare e çdo individi në një 

shoqëri demokratike. Që me miratimin e ligji të ri nr. 119/2014 “Për të drejtën e 

informimit”, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka pasur një numër në rritje kërkesash për 

informacion nga viti në vit, të ardhura nga individë, subjekte të ndryshme dhe 

OJF. Vetëm gjatë periudhës janar – shtator 2019 janë trajtuar dhe u është 

përcjellë informacioni i kërkuar 32 kërkesave, të ardhura në adresën e 

koordinatorit të informimit të KLSH-së, të cilat përfshijnë 25 raporte auditimi.  

Në grafikun e mëposhtëm pasqyrohen fushat kryesore të shqetësimit publik për 

çështje të qeverisjes në Shqipëri, nga të cilat 16% e ankesave të adresuara KLSH-

së i takojnë administrimit financiar dhe fushës së prokurimit publik; 33% 

privatizimit dhe kthimit të pronës; 35% fushave të tjera dhe 14% trajtojnë çështje 

të ndryshme. 

Grafik nr. 3 Fushat kryesore të shqetësimit publik 
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TREGUESIT E DËMIT EKONOMIK  

Puna audituese synon ta bëjë ekzekutivin më të përgjegjshëm në menaxhimin e 

fondeve shtetërore. KLSH, konstaton se mbetet shumë për të bërë për të krijuar 

kulturën e përgjegjshmërisë menaxheriale dhe për të garantuar një sistem 

menaxhimi financiar dhe kontrolli sa më efektiv. Niveli i dëmeve dhe 

shpenzimeve joefektive apo me efekte negative në buxhetin e shtetit në mënyrë 

të përmbledhur nga aktiviteti auditues përgjatë periudhës Janar – Shtator 2019, 

vazhdon të mbetet i lartë.  

Nga auditimet e ushtruara gjatë kësaj periudhe janë konstatuar: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Këto shkelje financiare përgjithësisht i përkasin veprimtarisë ekonomiko-

financiare për periudhën kohore 2016-2018 përcaktuar për çdo subjekt të 

audituar në programet e auditimit. 

 

Treguesi i Dobishmërisë  

Indikatori i dobisë së auditimit (raporti i dëmeve të zbuluara dhe të kërkuara për 

zhdëmtim nga KLSH me shpenzimet buxhetore faktike të KLSH-së) si një nga 

A. Parregullsi dhe shkelje financiare, në të ardhurat dhe në 

shpenzimet e kryera, me dëm ekonomik në shumën totale prej 

24,490,368 mijë lekë ose 195.9 milionë euro.  

Indikatori i dobisë së auditimit për periudhën Janar – Shtator 

është 90.9. 

B. Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën 

e subjekteve të audituara, në shumën totale prej 8,465,105 mijë lekë, 

afërsisht 68.8 milionë euro nga e cila:  

I. 3,110,115 mijë lekë në fushën e të ardhurave, afërsisht 25.3 milionë 

euro;  

II. 5,354,990 mijë lekë afërsisht 43.5 milionë euro, në fushën e 

shpenzimeve jo me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve.  

Në total janë konstatuar shkelje në shumën 32,955,473 mijë lekë ose 

afërsisht 267.9  milionë euro. 

 

*Kursi i këmbimit të lekut/euro është kursi i Bankës së Shqipërisë i 

datës 30.09.2018, 1 euro= 123 lekë. 
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treguesit më domethënës të performancës së Institucioneve Supreme të 

Auditimit, për periudhën Janar – Shtator 2019 rezulton 90.9 . 

Treguesi i dobisë së auditimit është 90.9, raporti i dëmeve të zbuluara dhe të 

kërkuara për zhdëmtim nga KLSH në vlerën 24,490,368,000 lekë  (195.9 milionë 

euro) me shpenzimet buxhetore faktike të KLSH-së në vlerën 269,424,789.5 lekë. 

Pra për çdo një lek të shpenzuar për KLSH-në nga Buxheti i Shtetit për periudhën 

Janar – Shtator 2019, janë zbuluar nga auditimet e kryera 90.9 lekë. 

Grafik nr.4: Indikatori i dobisë së auditimit  

 

Burimi KLSH  

III.SHKELJET ME DËM EKONOMIK 
 

III.a) Në fushën e të ardhurave 

1.1. Në sektorin e Tatim – Taksave, në vlerën e përgjithshme prej 98,016 mijë 

lekë, konstatuar në institucionet: 

 Bashkia Shkodër, në vlerën 8,000 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të 

tarifës për dhënien dhe përsëritjen e licencave për njësitë e shitjes së 

lëndëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për 

përdorim nga konsumatorët  fundorë.  

 Bashkia Tropojë, në vlerën 7,150 mijë lekë, si pasojë e aplikimeve në 

mënyrë të gabuar të tarifës për pajisjen me leje tregtimi për karburantet 

nga ish-komunat dhe ish-bashkitë.  

 Bashkia Kurbin, në vlerën 5,600 mijë lekë, si pasojë e aplikimeve të 

tarifës në mënyrë të gabuar dhe të pa arkëtuar për pajisjen me leje 

tregtimi për karburantet dhe lëndëve djegëse për popullatën.   

 Spitali Rajonal Korçe, në vlerën 2,221 mijë lekë, si pasojë e shmangies 

së detyrimeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore pёr pagat dhe 

detyrimet për tatimet mbi të ardhurat personale. 
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 Projekti “Fuqëzimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”, 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në vlerën 75,045 mijë 

lekë, si pasojë e pagesave të munguara nga kontraktori për tatim fitimin 

për të ardhurat e realizuara në Republikën e Shqipërisë dhe derdhjen e 

kësaj shume pranë organeve tatimore.  

1.2. Në sektorin e doganave, në vlerën e përgjithshme prej 39,973 mijë lekë 

konstatuar në institucionet: 

 Dega e Doganës Elbasan, në vlerën 39,973 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 34,912 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes me saktësi, nga 

personeli përpunues doganor, elementët e vlerës doganore për 

efekt taksimi doganor, për raste të mospagimit të taksës kombëtare 

të ambalazhit plastik dhe për mosllogaritje të shpenzimeve të 

transportit për qëllime të vlerësimit doganor; 

- Vlera 1,808 mijë lekë, si pasojë e diferencave për mallra të hyra në 

prodhim dhe sasive të nxjerra si produkt përfundimtar; 

- Vlera 1,487 mijë lekë, si pasojë e mosrespektimit të afateve dhe 

sasive autorizuese që lidhen me veprimtarinë e operatorëve 

ekonomikë që janë autorizuar të operojnë në fushën e regjimeve 

doganore të përpunimit aktiv si dhe regjimeve doganore ekonomike 

të lejimit të përkohshëm; 

- Vlera 1,263 mijë lekë, si pasojë e vendimeve administrative të 

nxjerra jo në përputhje me bazën ligjore të Kodit Doganor të RSH.  

1.3. Në fushën e shitjes, blerjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore, 
në shumën e përgjithshme prej 20,629,441 mijë lekë. 

Administrimi i pronës publike është një koncept mjaft i gjerë. Në mënyrë 

të përmbledhur sjellim gjetjet më të rëndësishme lidhur me administrimin 

e pronës duke qënë se në këtë grup kemi dhe dëmet dhe ineficencat më 

të mëdha të strukturave shtetërore. 

 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, në vlerën 15,168,778 mijë lekë 

nga të cilat:  

- Vlera 22,820 mijë lekë, si pasojë e mos lidhjes në kohë të kontratave 

shtesë nga ana e Ministrisë së linjës, në rolin e Autoritetit Kontraktor. 

Midis kontratave koncensionare të lidhura dhe projekteve të 

zbatimit të veprave të miratuar nga AK, evidentohen ndryshime 

thelbësore për sa i përket prodhimit vjetor të energjisë. Këto 

ndryshime, pavarësisht rekomandimit të lënë në çdo raport të OT-së 

për amendim kontrate, nuk janë përmbyllur në të gjitha rastet me 

kontrata koncesioni shtesë, mungesa e të cilave ka bërë që, Fee-ja 

koncesionare të llogaritet mbi kontratën bazë dhe jo mbi parametrat 

e rinj të miratuar në projekt zbatim; 
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- Vlera 7,020 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së TVSH-së mbi 

vlerën e tarifës por në mënyrë të pasaktë e ka përfshirë tatimin 

brenda saj për 169 fatura të prera në shërbim oponence teknike. Kjo 

mënyrë faturimi ka ndikuar në uljen e vlerës së faturimit të këtij 

shërbimi në masën 20 përqind, duke ulur për rrjedhojë të ardhurat 

e institucionit; 

- Vlera 1,617 mijë lekë, si pasojë e vlerësimit të projekt zbatimit pa u 

paguar më parë tarifa e shërbimit të oponencës teknike për katër 

raste; 

- Vlera 13,112,040 mijë lekë, si pasojë e mungesës së lejeve nga 

organet kompetente për kryerjen e punimeve të ndërtimit për 28 

shoqëritë e kontraktuara për ndërtimin dhe shfrytëzimin e veprave 

hidroenergjitike. Veç aspekteve të tjera ligjore, mungesa e lejes 

ndikon në kufizimin e të drejtës për kreditimin e TVSH-së, për ato 

punime që janë kryer pa leje apo në shkelje të saj. Vlera e mësipërme 

e llogaritur bazuar në Pasqyrat Financiare të depozituara nga 

shoqëritë pranë QKB-së ka tendencë rritje, pasi në të nuk përfshihet 

viti ushtrimor 2018, pasqyrat financiare të të cilit ende nuk janë 

publikuar. Megjithëse mungesa e lejeve në kryerjen e punimeve prej 

AKBN-së është evidentuar në raportet e monitorimit të dërguar 

periodikisht drejt Autoritet Kontraktor (MIE), në të cilat nuk 

evidentohet një përcjellje informacioni lidhur me këto mangësi 

pranë administratës tatimore për vlerësimin dhe trajtimin fiskal të 

situatës, duke bërë që bashkëveprimi midis institucioneve kundër 

evazionit fiskal dhe paligjshmërisë të mbetet në nivele minimale, 

pavarësisht marrëveshjes dypalëshe të nënshkruar midis tyre dhe 

angazhimeve ndërinstitucionale të marra; 

- Vlera 2,025,281 mijë lekë, si pasojë e mungesës së propozimit me 

vlerën përkatëse sipas detyrimit kontraktual të penalitetit që rrjedh 

nga neni 23 “Sanksionet” i kontratës së koncensionit lidhur midis 

palëve që lidhet me vonesat në fillimin/përfundimin e punimeve, të 

evidentuara këto në gjashtë raporte të monitorimit të shqyrtuara 

për HEC-et. Mungon llogaritja e penalitetit për mosrealizimin e 

prodhimit sipas detyrimit kontraktual për periudhën para daljes së 

VKM-së Nr. 332 datë 06.06.2018. 

 Bashkia Pukë, në vlerën 5,265 mijë lekë, nga të cilat: 

- vlera 5,209 mijë lekë, si pasojë e detyrimit të taksës së ndikimit në 

infrastrukturë sipas kontratave për dhënie me qira të sipërfaqeve pyjore 

e kullosore; 

- vlera 55 mijë lekë, si pasojë e detyrimit të taksës së ndikimit në 

infrastrukturë nga ndërtimet e reja. 
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 Bashkia Shkodër, në vlerën 2,525 mijë lekë, si pasojë e moskryerjes 

plotësisht të monitorimit për arkëtimin e detyrimit sipas kontratave të 

qirasë, për kontratat e lidhur midis Bashkisë Shkodër dhe shoqërive 

private, për dhënien me qira të aseteve.  

 Bashkia Tropojë, në vlerën 563 mijë lekë, si pasojë e mosmbajtjes dhe 

derdhjes në buxhet të tatimit në burim për kontratat e lidhura me 

Bashkinë për strehimin e banorëve që kanë përfituar bonus strehimi në 

vitin 2017.  

 Bashkia Kurbin, në vlerën 288 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të 

qirasë kur kontrata ka përfunduar dhe personi qirramarrës nuk ka 

dorëzuar objektin, të cilin ka vazhduar ta posedojë, gëzojë dhe 

disponojë.  

 ALBpetrol SHA, në vlerën 5,410,422 mijë lekë, si pasojë e 

mosrespektimit të kushteve kontraktuare të Marrëveshjeve 

Hidrokarbure për naftë bruto, gas, apo shërbime të ofruara nga shoqëria 

si dhe ankandi i shitjes së naftës. 

 Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë, në vlerën 29,518 

mijë lekë, si pasojë e mosrespektimit të kushteve të kontratave në 

fushën e dhënies me qira të aseteve, si dhe nga mangësitë e konstatuara 

në drejtim të zbatimit të kontratës koncesionare të sterilizimit të aseteve 

kirurgjikale. 

 Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA, në vlerën 6,630 mijë lekë, si pasojë 

e pagesave të qerasë dhe lidhjeve të kontratave të panevojshme nga 

shoqëria për ambjente jo në përdorim.   

Spitali Rajonal Durrës, në vlerën 312 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes 

së sipërfaqes së plotë funksionale të nevojitur për funksionimin e një 

makinete, që është rregulluar me kontratat e qirasë të lidhura për 

periudhën 2017-2018.  

1.4. Në fushën Të Tjera, në shumën e përgjithshme prej 2,814,410 mijë lekë. 

 Bashkia Tropojë, në vlerën 1,766 mijë lekë, si pasojë e diferencave të 

mëdha midis fizikut dhe kontabëlit në pasqyrat financiare. 

 Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë, në vlerën 35,078 

mijë lekë, si pasojë e mosaplikimit të penaliteteve për vonesa në 

realizimin e kontratave dhe dorëzimin e mallit në kohë; 

 Ujësjellës Kanalizime Durrës SHA, në vlerën 4,090 mijë lekë, si pasojë e 

pagesave ekstra për shërbime që janë brenda periudhës së garancisë. 

 Spitali Rajonal Korçe, në vlerën 3,338 mijë lekë, si pasojë e mosaplikimit 

të penaliteteve për vonesa  në dorëzimin e mallit siç është parashikuar 

në kushtet e realizmit të kontratës; 
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 Spitali Rajonal Durrës, në vlerën 2,479 mijë lekë, si pasojë e shkeljeve në 

menaxhimin e konsumit të karburantit për gjeneratorin e kirurgjisë, i cili ka 

sjellë rritje të pa argumentuar të sasisë së karburantit të konsumuar.   

 Operatori i Sistemit të Transmetimit OST, në vlerën 1,779 mijë lekë, si pasojë 

e mosllogaritjes së kamat-vonesave për vonesën në mbarimin e punimeve 

dhe mos konfiskimin e sigurimit të kontratës në vlerën 717 mijë lekë. 

 Ujësjellës Kanalizime Lushnje SHA, 575 mijë lekë, si pasojë e mosaplikimit të 

penaliteteve për dorëzim të vonuar të mallit. 

 ALBpetrol SHA, në vlerën 77 mijë lekë, si pasojë e mosaplikimit të 

penaliteteve në realizmin e kontratës për dorëzimin të vonuar të mallit.  

 Projekti “Fuqëzimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”, 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në vlerën 20,191 mijë lekë, 

si pasojë e mosaplikimit të penaliteteve ndaj operatorit ekonomik  për vonesa 

në dorëzimin e mallit në zbatim të kontratave; 

 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Tiranë, në vlerën 264,970 mijë lekë, si pasojë 

e mungesës së aplikimit të penaliteteve ndaj subjekteve private, të cilat kanë 

shkelur detyrimet e legjislacionit mjedisor. 

 ALUIZNI Tirana Jug, në vlerën 161,317 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së 

Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë. 

 ALUIZNI Elbasan, në vlerën 69,193 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së 

Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë dhe nga mos likujdimi i vlerës Pronë-

Shtet, mbi të cilat janë legalizuar ndërtimet informale. 

 DR ISHMPU Tiranë, në vlerën 54,972 mijë lekë, si pasojë e mungesës së 

aplikimit të penaliteteve ndaj subjekteve private, të cilat kanë shkelur 

detyrimet e legjislacionit mjedisor. 

 ALUIZNI Korçë, në vlerën 47,337 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së 

Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë. 

 ALUIZNI Lezhë, në vlerën 42,251 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së 

Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë. 

 ZVRPP Berat, në vlerën 26,298 mijë lekë, si pasojë e përfitimit padrejtësisht 

të vlerës nga regjistrimi i pasurive të shpronësuara nga projekti i TAP dhe nga 

mosllogaritja e Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë. 

 ZVRPP Lushnje, në vlerën 10,289 mijë lekë, si pasojë e mungesës së 

dokumentacionit që konfirmon shlyerjen e detyrimeve për blerjen e objektit 

të privatizuar si dhe mungesë e pagesës së taksës së shërbimit për regjistrimin 

e pasurive të paluajtshme. 

 DR ISHMPU Fier, në vlerën 4,800 mijë lekë, si pasojë e mungesës së aplikimit 

të gjobave nga inspektimet me shkelje të legjislacionit mjedisor. 
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 ZVRPP Lezhë, në vlerën 3,172 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së 

Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë. 

 ZVRPP Gramsh, në vlerën 858 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së 

Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë. 

 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Elbasan, në vlerën 825 mijë lekë, si pasojë 

e mospagesës së tarifës vjetore për lejet mjedisore nga subjektet private. 

 ZVRPP Tropojë, në vlerën 300 mijë lekë, si pasojë e kamatvonesave për 

regjistrime të vonuara. 

 

Përmbledhëse e shkeljeve me pasojë të ardhura të munguara  
                   Tabela nr.2 

Të ardhura të munguara  000/lekë 

Nga Shkeljet në Zbatimin e Legjislacionit Tatimor 98,016 

Nga Shkeljet në Zbatimin e Kodit Doganor 39,973 

Nga Keqadministrimi i Pronës Shtetërore të Dhënë me Qera dhe 
Koncesione 20,629,442 

Të tjera 2,814,410 

Totali  23,581,841 

Burimi KLSH 
 

 
Grafik nr.5 Dëmi si të ardhura të munguara (në mijë lekë) për periudhën Janar-Shtator 2019 

 Burimi KLSH 

 
III.b) Në fushën e shpenzimeve 

 
2.1    Në fushën e pagave, shpërblimeve dhe sigurimeve shoqërore, në vlerën e 

përgjithshme prej 8,028 mijë lekë, konstatuar në institucionet: 

 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në vlerën 

948 mijë lekë, si pasojë e përfitimit padrejtësisht të shpërblimit për 

vjetërsinë në punë në kohën e punësimit nga FSDKSH pa shkëputje 

brenda sistemit për 5 (pesë) punonjës, të cilët kanë qenë në 

mërrëdhënie financiare me DAPSHET (njësi vartëse e Fondit).  
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 Spitali Rajonal Korçë, në vlerën 5,432 mijë lekë, si pasojë operatori ka 

shmangur detyrimet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore nga pagat 

e papaguara ndaj punonjësve për 12 muaj si dhe detyrimin për Tatimin 

mbi të ardhurat personale.  

 Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA, në vlerën 595 mijë lekë, si pasojë 

e përfitimeve padrejtësisht të pagave dhe shpërblimeve të anëtarëve të 

Këshillit të Administrimit për 7 muaj, në të cilën ky organ nuk ka zbatuar 

detyrimin ligjor të ushtrimit të aktivitetit të tij.  

 Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA, në vlerën 544 mijë lekë, si pasojë 

e vendimeve jo të drejta për dhënien e shpërblimit vjetor për anëtarët e 

Këshillit administrativ, të cilat janë marrë përpara daljes së rezultatit 

financiar të shoqërisë pa miratimin e Aksionerit të shoqërisë.  

 Operatori i Sistemit të Transmetimit OST, në vlerën 385 mijë lekë, nga 

të cilat:  

- Vlera 147 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes saktë të vlerës së 

masës së dëmshpërblimit sipas pagës bruto për punonjesën e 

larguar nga puna; 

- Vlera 135 mijë lekë, si pasojë e përfitimit të shpërblimit të fundvitit 

në masën e një page mujore edhe pse punonjësi është larguar nga 

puna; 

- Vlera 103 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes saktë ose mos 

përditësimit të vjetërsisë në punë, të cilat reflektohen në pagën 

totale bruto mujore.  

 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Tiranë, në vlerën 124 mijë lekë, si pasojë 

e përfitimit të pagave më tepër në formën e shpërblimit. 

2.2   Dëmi ekonomik i rezultuar në fushën e prokurimit të nevojave për 

mallra/shërbime/investime publike, kap vlerën e përgjithshme 464,104 

mijë lekë. Dëmi është konstatuar si në fazën e zhvillimit të procedurave të 

prokurimit, ashtu edhe në fazën e zbatimit të kontratave dhe dorëzimit të 

punimeve 

Problematikat e konstatuara nga auditimet lidhen jo vetëm me planifikim jo të 

drejtë të nevojave por edhe një proces të realizuar jo në përputhje me kërkesat 

ligjore në fuqi. Mangësitë i referohet implementimit jo të saktë të kërkesave dhe 

detyrimeve ligjore nga entet publike që prokurojnë fondet përmes sistemit të 

prokurimit publik, fakt që lidhet edhe me kapacitetet njerëzore jo gjithmonë 

profesionale, që përfshihen në realizimin e këtij procesi. Sipas strukturës së 

dëmit të konstatuar nga auditimet e periudhës janar - shtator të vitit 2019, 

problematikat në fushën e prokurimeve publike përbëjnë rreth 25% të totalit të 

dëmit. 
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Grafik nr.6: Dëmi ekonomik në fushën e prokurimeve 

      
Burimi KLSH 

2.2.1 Shkelje në realizimin e procedurave të prokurimit 

Shkeljet në procedurat e prokurimit vetëm në 9 subjekte, kanë sjellë një dëm 

ekonomik në buxhetin e shtetit në masën 116,814 mijë lekë. Shkeljet kanë 

rezultuar në plotësimin e kritereve të kualifikimit, në skualifikimet e ofertuesve, 

në hapjen e shqyrtimin e ofertave, në ofertat anomalisht të ulta etj. 

Tabela nr. 3 

Subjektet e audituara Vlera (në mijë lekë) 

Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë 104,425 
Operatori i Sistemit të Transmetimit OST 6,854 
ALBPetrol SHA 2,523 
Bashkia Mat 1,362 
Bashkia Sarandë 1,018 
Ujësjellës Kanalizime Lushnje SHA 298 
Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA 169 
Ministria e Drejtësisë 92 
Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA 73 

Totali (në mijë lekë) 116,814 

Burimi KLSH 

2.2.2 Shkelje në zbatimin e punimeve, në institucionet si më poshtë: 

Shkeljet në zbatimin e kontratave për 27 subjekte, kanë sjellë dëm ekonomik në 

buxhetin e shtetit në masën 347,290 mijë lekë. Shkeljet e këtij grupimi fillojnë me 

problemet ne lidhjen e kontratave, aket e marrjes në dorëzim, në mungesa apo 

problematika në kryerjen e punimeve të ndërtimit, inventarizim dosjesh etj..  

Tabela nr. 4 

Subjektet e audituara 

 
Vlera (në mijë lekë) 

Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë 152,767 

Ujësjellës Kanalizime Fier SHA 76,356 
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Procedura prokurimi

Zbatim punimesh
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ALBPetrol SHA 10,926 

Bashkia Sarandë 10,595 

Spitali Rajonal Durrës 5,328 

Bashkia Libohovë 4,616 

Bashkia Pukë 4,337 

Projekti  “Fuqëzimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të 

Tiranës”,  Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
4,321 

Bashkia Tiranë 4,008 

Ujësjellës Kanalizime Durrës SHA 3,496 

Bashkia Dropull 3,420 

Bashkia Patos 3,285 

Bashkia Mat 2,740 

Ujësjellës Kanalizime Lushnje SHA 2,592 

Bashkia Gramsh 2,307 

Operatori i Sistemit të Transmetimit OST 2,144 

Bashkia Tropojë 1,993 

Spitali Rajonal Korçe 1,751 

Bashkia Fushë Arrëz 1,666 

Bashkia Librazhd 1,484 

Bashkia Shkodër 1,345 

Bashkia Kurbin 1,332 

Bashkia Bulqizë 462 

Ujësjellës Kanalizime Pogradec  SHA 458 

Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër  SHA 243 

Totali (në mijë lekë) 347,290 

Burimi KLSH 

2.3   Në fushën e shpenzimeve operative, në vlerën e përgjithshme prej 351,403  

mijë lekë, konstatuar në institucionet: 

   Tabela nr. 5 

Subjektet e audituara Vlera (në mijë lekë) 

Agjencia Kombëtare e Ushqimit 344,383 

Spitali Rajonal Korçe 3,116 
Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA 1,661 

Spitali Rajonal Durrës 1,379 

Bashkia Pukë 418 

Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA 237 

ALBPetrol SHA 121 

Garda e Republikës 46 

Ujësjellës Kanalizime Durrës SHA 42 

Totali (në mijë lekë) 351,403 

Burimi KLSH 
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2.4 Në fushën të Tjera, në shumën e përgjithshme prej 84,992 mijë lekë. 

 Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, në vlerën 2,058,455 mijë lekë, si 

pasojë e borxhit të mbartur prej shumë vitesh i krijuar nga implementimi ish-

Projektit 2KR (kredi pa interes që i ka dhënë Qeveria Japoneze Ministrisë së 

Bujqësisë për të ndihmuar fermerët shqiptar). AZHBR, ka hapur procese 

gjyqësore për 30 subjekte  debitorë. Nga  Ministria e Bujqësisë dhe nga ish-

Projekti 2KR, nuk janë analizuar shkaqet dhe arsyet objektive apo subjektive 

të krijimit të vështirësive financiare që i kanë detyruar këta fermerë  të mos 

paguajnë këstet dhe kamatëvonesat sipas kontratave (shkaqet dhe arsyet, 

kanë të bëjnë me braktisjen e aktiviteteve nga vetë fermerët përfitues apo 

me mos subvencionimin e karburantit, inputeve bujqësore, mungesën e 

lehtësirave fiskale, etj).  

 AlbPetrol SHA, në vlerën 65,635 mijë lekë, si pasojë e mungesës fizike të 

aseteve pas kryerjes së inventarizimit në zonën e Marrëveshjes hidrokarbure 

për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve për vendburimin Gorisht – 

Kocul, e cila është marrë në administrim nga shoqëria në vitin 2017.  

 Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA, në vlerën 18,751 mijë lekë, si pasojë e 

detyrimeve që rrjedhin nga mos pagesa e kredisë (penalitete) deri në 

31.12.2017, vlerë e cila rritet me akt-rakordimin për vitin 2018.  

 Ujësjellës Kanalizime Durrës SHA, në vlerën 4,090 mijë lekë, si pasojë e 

mosmbajtjes së penaliteteve, për mos dorëzim të mallit sipas kushteve të 

kontratës dhe specifikimeve teknike rënë dakort midis palëve. 

 Spitali Rajonal Durrës, në vlerën 84 mijë lekë, si pasojë e diferencave të 

rezultuara në magazinën e farmacisë së spitalit, mangësi në sasitë e 

medikamenteve në 5 raste.  

 
Përmbledhja e shkeljeve me pasojë dëm ekonomik në fushën e shpenzimeve 

Tabela nr.6 

Dëm Ekonomik  000/lekë 

Në Shpenzimet për paga, Sigurime dhe Shpërblime 8,028 

Në Shpenzimet Operative 351,403 

Në Shpenzimet për Investime 464,104 

Të tjera 84,992 

Totali  908,528 

Burimi KLSH 
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Grafik nr. 7 Dëmi ekonomik në shpenzime (në mijë lekë) për periudhën Janar-Shtator 

2019 

 
Burimi KLSH 

 

PËRMBLEDHJE E SHKELJEVE FINANCIARE ME DËM EKONOMIK 

KLSH ka zbuluar parregullsi dhe shkelje financiare me dëm ekonomik në të 

ardhura dhe shpenzime, në shumën totale prej 24,490,368 mijë lekë, nga e cila 

ka rekomanduar për shpërblim dëmi shumën 24,490,368  mijë lekë. 

Tabela nr.7 
I Dëmi ekonomik sipas fushave  000/Lekë 

1 NGA SHKELJET NË ZBATIMIN E LEGJISLACIONIT TATIMOR 98,016 

2 NGA SHKELJET NË ZBATIMIN E KODIT DOGANOR 39,973 

3 NGA KEQADMINISTRIMI I PRONËS SHTETËRORE TË DHËNË ME QERA 
DHE KONCESIONE 20,629,441 

4 TË TJERA 2,899,402 

5 NË SHPENZIMET PËR PAGA, SIGURIME DHE SHPËRBLIME 8,028 

6 NË SHPENZIMET OPERATIVE 351,403 

7 NË PROKURIME PUBLIKE 464,104 

 TOTALI I DËMEVE PËR PERIUDHËN JANAR - SHTATOR 2019 24,490,368 

   Burimi KLSH 
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Grafik nr.8 Dëmi ekonomik sipas fushave 

Burimi KLSH 

Grafik nr.9 Dëmi ekonomik sipas fushave në milionë lekë 

 

Burimi KLSH 

Parregullsitë dhe shkeljet financiare, në të ardhurat dhe në shpenzimet e kryera, 

me dëm ekonomik, janë pasqyruar në mënyrë më të detajuar në formularin nr. 2, 

bashkëlidhur. 

 

IV. SHKELJE TË DISIPLINËS FINANCIARE ME NDIKIM NEGATIV NË 

PERFORMANCËN E ADMINISTRIMIT TË TË ARDHURAVE DHE NË 

PËRDORIMIN E FONDEVE PUBLIKE PËR SUBJEKTET E AUDITUARA 

IV.1 Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në administrimin e të 
ardhurave 
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Shkelje e të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e 

administrimit të të ardhurave për subjektet e audituara, kapin vlerën 3,110,115 

mijë lekë. 
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Efektet negative të lidhura me administrimin e sistemit tatimor & doganor, nga 

qiratë & privatizimit, koncensionet, Urbanistikës dhe në fushën të tjera.    

 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në vlerën 215,000 

mijë lekë, si pasojë e evidentimit të llogarisë debitore “Detyrim të ISSH” 

krijuar që nga viti 2012 në pasqyrat financiare të FSDKSH.  

 Dega e Doganës Elbasan, në vlerën 29,450 mijë lekë, si pasojë e 

mosrillogaritjes me saktësi të elementëve të vlerës doganore për efekt 

taksimi doganor, që lidhen me vlerësimin doganor të artikujve që janë 

deklaruar në kapitullin *02 3 * dhe pasi janë evidentuar diferenca të 

rillogaritura me çmimet e publikuara sipas Dosjes së të Dhënave të 

Disponueshme në RS, të dhëna këto të marra nga databaza i deklarimeve 

doganore. 

 Bashkia Shkodër, në vlerën 894,000 mijë lekë, si pasojë e mos arkëtimit të 

detyrimeve të subjekteve fizik/juridik, për të gjitha detyrimet tatimore të 

pambledhura ndaj 4195 subjekteve.  

 Bashkia  Sarandë, në vlerën 774,205 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 632,558 mijë lekë, mosarkëtimin e vlerës së debitorëve të subjekteve 

fizik/juridike, abonentëve familjarë dhe kontratat e plazheve. 

- Vlera 141,647 mijë lekë, mosarkëtim të vlerës së 171 gjobave nga IMTV. 

 Bashkia Librazhd, në vlerën 233,833 mijë lekë, nga të cilat:  

- Vlera 225,000 mijë lekë, si pasojë e mos zbatimit të kërkesave ligjore për 

lidhjen e kontratave për shfrytëzim të fondit pyjor nga subjekte të 

ndryshme, të cilat kanë marrë leje shfrytëzimi të sipërfaqeve Pyjore dhe 

kollosore nga MIE; 

- Vlera 8,833 mijë lekë, si pasojë e mos vjeljes së taksës së ndikimit në 

infrastrukturë për objektetet ndërtimore të legalizuara nga zyra vendore 

e ALUIZNI-t. 

 Bashkia Tiranë, në vlerën 206,707 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve debitore 

për tatim taksa dhe tarifat vendore të subjekteve, të pa vjela dhe të 

trashëguara nga bilancet e Njësive Administrative (Ish Komuna) deri më datën 

31.07.2015.  

 Bashkia Kurbin, në vlerën 110,710 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 107,155 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të vlerës së borxhit tatimor 

(taksa dhe tarifa) nga subjektet private dhe abonentët familjarë. 

- Vlera 3,555 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të vlerës së gjobave të 

aplikuara nga IMTV. 

                                                           
3 Kapitulli “02”- Mishi dhe të brendshmet e ngrënshme të mishit 
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 Bashkia Kurbin (Auditim tematik për Pasqyrat Financiare 2018), në vlerën 

113,000 mijë lekë, si pasojë e mosvjeljes dhe arkëtimit të detyrimeve për 

taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private. 

 Bashkia Tropojë, në vlerën 37,152 mijë lekë, si pasojë e mosvjeljes dhe 

arkëtimit të detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private. 

 Bashkia Gramsh, në vlerën 31,911 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 28,436 mijë lekë, si pasojë e mosaplikimit të gjobës për mos 

pagimin në afat të detyrimit tatimor nga subjektet.  

- Vlera 3,475 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të detyrimeve të qirasë 

për kontratat e lidhura me 25 subjekte private, të cilat përdoren për 

banesa sociale.  

 Bashkia Fushë Arëz, në vlerën 22,528 mijë lekë, si pasojë e mosvjeljes dhe 

arkëtimit të detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private. 

 Bashkia Libohovë, në vlerën 21,257 mijë lekë, si pasojë e krijimit të 

debitorëve për taksa dhe tarifa vendore nga të cilat: vlera 5,544 mijë lekë për 

72 subjekte private, vlera 13,659 mijë lekë për taskapaguesit e kategorisë 

familjare dhe vlera 3,054 mijë lekë kamatvonesë për mos pagimin e 

detyrimeve në kohë.  

 Bashkia Patos, në vlerën 20,506 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve debitore 

për tatim taksa dhe tarifat vendore të subjekteve.  

 Bashkia Pukë, në vlerën 10,014 mijë lekë, si pasojë e mosvjeljes dhe arkëtimit 

të detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private.  

 Bashkia Bulqizë, në vlerën 11,027 mijë lekë, si pasojë e mosvjeljes së taksës 

së ndikimit në infrastrukturë për objektetet ndërtimore të legalizuara nga zyra 

vendore e ALUIZNI-t. 

 Bashkia Dropull, në vlerën 7,567 mijë lekë, si pasojë e mosvjeljes dhe 

arkëtimit të detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private. 

 Bashkia Mat (Auditim tematik për Pasqyrat Financiare 2018), në vlerën 7,853 

mijë lekë, si pasojë e mosvjeljes dhe arkëtimit të detyrimeve për taksat dhe 

tarifat vendore nga bizneset private.  

 Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza, në vlerën 253,953 mijë lekë, nga 

të cilat:   

- Vlera 107,272 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes saktë të vlerës së 

amortizimit për pajisjet kompjuterike, informatike, si dhe aktiveve 

afatgjata jo materiale që ka si efekt mos paraqitjen e nevojave për 

investime dhe një pasqyrim jo të saktë të kostove spitalore.  

- Vlera 11,566 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve të prapambetura që 

institucioni duhet ti paguajë shoqërisë telefonike për të gjithë numrat që 

zotërohen sipas kontratës së lidhur. 
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 Drejtoria Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujrave, 

Tiranë, në vlerën 220,800 mijë lekë, si pasojë e mosaplikimit të gjobave ndaj 

subjekteve, të cilat nuk kanë dorëzuar raportet e vetë monitorimit. 

 Drejtoria Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujrave, 

Fier, në vlerën 17,640 mijë lekë, mos arkëtim i gjobave të vendosura ndaj 

subjekteve privat. 

 ZVRPP Bulqizë, në vlerën 6,117 mijë lekë, si pasojë e mungesës së 

dokumentacionit që vërteton kryerjen e pagesës së tarifës 1% të vlerës së 

investimit nga subjekti privat.  

Në grafikun më poshtë ilustrohen shkeljet e disiplinës financiare me ndikim 

negativ në fushën e të ardhurave 

Grafik nr.10  Shkelje të disiplinës financiare në fushën e të ardhurave 

 

 

IV.2 Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e 
përdorimit të fondeve publike nga subjekteve të audituara. 

 

 

 

Efekte financiare në fushën e pagave dhe shpërblimeve 

 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në vlerën 

147,000 mije lekë, nga të cilat:  

- Vlera 108,000 mijë lekë, si pasojë e zbatimit me vonesë nga FSDKSH 

të procesit të ristrukturimit. Vlera e pritshme e detyrimit për 

vendimet gjyqësore pritet të sjellë një efekt negativ për buxhetin.  

- Vlera 35,100 mijë lekë, si pasojë shpërndarjes së fondeve nga rezerva 

e buxhetit të shërbimit spitalor në zërin shpërblime për disa prej 
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vlerën 5,354,990 mijë lekë. 
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punonjësëve të QSUT ndërkohë që, punonjësit e shërbimeve 

spitalore janë strukturë e MSHMS dhe jo e FSDKSHsë. 

- Vlera 2,400 mijë lekë, si pasojë e shpenzimeve për paga për punë të 

pa kryer përgjatë muajve Janar, Mars, Maj dhe Dhjetor 2018 nga 

Sektori i Depove Farmaceutike.  

- Vlera 1,512 mijë lekë, si pasojë e rritjes së zërit shpenzime, duke 

punësuar një punonjës nga jashtë në postin e sekretarit të Këshillit në 

kundërshtim me Ligjin “Për Sigurimin e Detyrueshëm të Kujdesit 

Shëndetësor në RSH”. 

 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (tematik), në vlerën 4,060 

mijë lekë, si pasojë e pagesave të kryera në formë shpërblimi për 

anëtarët e brendshëm të grupit OT, veprim qe bie ndesh me dispozitën 

ku përcaktohen vetëm kompetencat e Këshillit Drejtues lidhur me 

numrin e specialisteve të jashtëm, por në të nuk trajtohet pagesa dhe 

shpërblim të punonjësve të brendshëm.  

 Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës, në vlerën 1,592 mijë lekë, si pasojë 

e likuidimit të shpenzimeve për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore për 

largimin e padrejtë nga puna të punonjësve. 

 Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA, në vlerën 33,080 mijë lekë, si 

pasojë e pagesave të dëmshpërblimeve për ndërprerje të paligjshme të 

marrëdhënieve të punës dhe shpenzimeve përmbarimore për 24 çështje 

gjyqësore  të humbura në apel.  

 Operatori i Sistemit të Transmetimit OST, në vlerën 20,768, si pasojë e 

moszbatimit të kushteve të kontratës dhe Kodit të punës për ndërprerjen 

e marrëdhënieve të punës në mënyrë të mënjëhershme.  

 AlbPetrol SHA, në vlerën 12,168 mijë lekë, shpenzime të pajustifikuara, 

të paparashikuara në planifikimin e miratuara nga MIE për vitin 2018, të 

aprovuara nga Këshilli Mbikëqyrës.  

 Spitali Rajonal Durrës, në vlerën 7,849 mijë lekë, si pasojë e ndërprerjes 

së marrëdhënieve për 264 punonjës të spitalit për arsye të ndryshme. Në 

lidhje me largimet nga detyra të punonj3ësve të Spitalit Rajonal Durrës, 

rezultoi se nuk është bërë një analizë për arsyet e lëvizjeve të personelit. 

 Ujësjellës Kanalizime Durrës SHA, në vlerën 4,125 mijë lekë, si rezultat 

i zgjidhjes së kontratës së punësimit pa shkaqe të arsyeshme dhe në 

mënyrë të njëanshme me punonjësit, të reflektuara në vendimet e 

gjykatave respektive 

 Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA, në vlerën 3,551 mijë lekë nga të 

cilat:  

- 2,598 mijë lekë, si pasojë e shpenzimeve për proceset gjyqësore së 

bashku me shpenzimet përmbarimore për punonjësit që janë larguar 
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pa shkaqe të përligjura, duke detyruar punonjësit të ndjekin procedurat 

ligjore duke paditur shoqërinë.  

- 953 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve të palikuiduara, të cilat janë 

detyrime për kontribute shoqërore nga mos pagesa në kohë, e cila ka 

gjeneruar interesa.   

 Spitali Rajonal Korçë, në vlerën 1,706 mijë lekë, si pasojë e mos-ndjekjes 

së procedurave ligjore në largimin e punonjësve nga puna. 

 Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza (QSUT), në vlerën 415 mijë 

lekë, si pasojë e moszbatimit të kushteve të kontratës dhe Kodit të punës 

për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës në mënyrë të mënjëhershme.  

Efekte financiare nga keqmenaxhimi i fondeve të programuara për shpenzime 

operative, lidhur që me shkeljet ligjore lidhur me marrjen e angazhimeve deri 

në mungesën e kontrolleve për të mbajtur kostot buxhetore në nivelin e 

programuar, apo shhkelje të tjera të disiplinës buxhetore lidhur me likujdimin 

e shpenzimeve. 

 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në vlerën 

1,528,800 mijë lekë,  nga të cilat:  

- Vlera 574 milionë lekë, si pasojë e një rritje të shpenzimeve të rimbursimit 

në skemën e rimbursimit duke kaluar nga 10,453,000 mijë lekë të 

planifikuara në vlerën 11,027,054 mijë lekë. 

- Vlera 306 milionë lekë, si pasojë e shpenzimeve mbi parashikimet  për 

kontratën koncensionare të “Shërbimit të Integruar të Furnizimit të Setit të 

Personalizuar të Instrumenteve Kirurgjikale Sterile dhe Furnizim me 

materiale Mjekësore Sterile”.  Gjithashtu mungon një udhëzues i qartë mbi 

të cilin monitorohet ky lloj shërbimi dhe kontrolle reale në terren dhe si 

pasojë hapja e pastudiuar e këtij shërbimi ka krijuar detyrime të 

prapambetura në fund të vitit 2018; 

- Vlera 287 milionë lekë, si pasojë e lidhjes së kontratave me spitalet private 

pa një proces të rregullt vlerësimi të plotësimit të kritereve dhe me efekt 

paraveprues si dhe mungesë monitorimi dhe analize duke patur dhe rënien 

e rasteve të ofrimit të shërbimit të dializës me 49%; 

- Vlera 168 milionë lekë, si pasojë e mosveprimit të strukturave shtetërore, 

vijohet të paguhen kosto për shërbim të pakryer dhe shpenzime të pa 

ndodhura, por edhe që ky shërbim të trajtohet me TVSH, duke sjellë një 

kosto shtesë të konsiderueshme; 

- Vlera 109.8 milionë lekë, si pasojë e mosmarrjes së masave për minimizimin 

e qarkullimit të barnave të skaduara dhe mungesës së ushtrimit të një 

kontrolli mbi sasitë e barnave në mbyllje dhe hapje të periudhës me hyrjen 

e LBR së re; 

- Vlera 71 milionë lekë, si pasojë e diferencave të inventareve në minus 

(gjendja fizike e mallrave barnave është më e vogël se gjendja kontabël) në 
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shumën 236,672 mijë lekë të padeklaruara nga shitja e mallrave, diferenca 

në plus në shumën totale 35,597 mijë lekë me një vlerë shmangie të 

tatimeve  gjithësej për diferencat në plus dhe minus në shumën 71,097 mijë 

lekë; 

- Vlera 13 milionë lekë, si pasojë e dërgimit me vonesë të vendimit të marrë 

nga KSHA në njësitë shpenzuese dhe subjektet ankimuese për ndërprerjen 

e kontratave respektive, duke krijuar rimbursim edhe pas marrjes së 

vendimit dhe krijimin e efekteve financiare negative në buxhetin e njësive 

vartëse të FSDKSH. 

 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (tematik), në vlerën 18,358 mijë 

lekë, si pasojë e keq menaxhimit nga strukturat drejtuese në përdorimin e 

sistemit elektronik Revzone. Efektet negative vihen re qartë në numrin e ulët 

të raportimeve nga ana e shoqërive për informacionet periodike apo 

progresive, mungesa e të cilave ka ndikuar në kryerjen në kohë dhe me cilësi 

të monitorimeve nga strukturat përgjegjëse, për investimet e kryera në 

hidrocentrale si dhe monitorimin në vijueshmëri të prodhimit të energjisë 

elektrike të tyre.  

 Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës, në vlerën 125 mijë lekë, si pasojë e 

kalimit në shpenzime të vlerës së gjobës së ekzekutuar nga ana e Komisionerit 

për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  

 Bashkia Tiranë, në vlerën 2,649 mijë lekë, si pasojë e pagesave për telefonat 

celularë për punonjësit e administratës. Për këto pagesa mungojnë urdhërat 

nga Titullari i Bashkisë për miratimin e listës për personat përfitues të këtij 

shërbimi. 

 Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza (QSUT), në vlerën 260,006 mijë 

lekë, nga të cilat: 

- 124,891 mijë lekë, si pasojë e mosvënies në përdorim për përmbushjen e 

kërkesave në rritje për sterilizime, si dhe ofrimin e shërbimit me cilësi të 

lartë për të gjithë periudhën 2012-2016 të Repartit të Sterilizimit Qendror.  

- 135,115 mijë lekë, si pasojë e akumulimit të medikamenteve të skaduara 

në QSUT, të cilat janë pasojë e keqplanifikimit të shpenzimeve nga 

Shërbimet Mjekësore.    

 Operatori i Sistemit të Transmetimit OST, në vlerën 124,560 mijë lekë, si 

pasojë e diferencave midis vlerës së energjisë së paguar me vlerën e energjisë.  

 Ujësjellës Kanalizime Durrës, në vlerën 9,380 mijë lekë, si pasojë diferencave 

ndërmjet tarifave të paguara nga UKD për shoqëritë përmbarimore dhe 

arkëtimit të kësaj nga debitorët.  

 Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA, në vlerën 2,582 mijë lekë, si pasojë e 

mospagesës së faturës për shërbimin e sigurimit të ruajtjes së godinës për 

periudhën Shtator deri Nëntor 2017. Ky detyrim i cili buron nga shërbimi i 

kryer tek UK Pogradec SHA. 
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 Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Tiranë, në vlerën 104 mijë lekë, shpenzime 

operative të paargumentuara nga punonjësit e agjencisë. 

Efekte negative të lidhura me mungesa kontrolli nga strukturat shtetërore 

gjatë prokurimit të fondeve publike dhe realizim të procedurave të prokurimit 

jo në përputhje me kuadrin ligjor. 

Nga auditimet e realizuar janë konstatuar problematika të cilat lidhen me 

mungesën e sistemeve të kontrollit nga strukturat përgjegjëse të prokurimeve, 

shoqëruar me paligjshmëri të proceseve të prokurimit të fondeve publike, duke 

ulur efekshmërinë e qëllimit kryesor të ligjit për prokurimet publike, pra at të 

sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve të prokuruar. Problematikat 

janë konstatuar në institucionet: 

 CFCU, në vlerën 121,700 mijë lekë, si pasojë e mos njohjes së shpenzimeve 

të kryera nga ana e delegacionit të Bashkimit Europian për kontratën “Ngritja 

e kapaciteteve për Ministrinë e Europës dhe Punët e Jashtme dhe ministrive 

të linjës për përgatitjen e procesit të negociatave dhe përafrimit ligjor”, për 

shkak të parregullsive të konstatuara në realizimin e procesit të prokurimit të 

shërbimit. 

 Fondi Shqiptar i Zhvillimit, në vlerën 522,513 mijë lekë, si pasojë e diferencës 

midis ofertës së skualifikuar për shkaqe jo thelbësore në krahasim me 

objektin e prokurimit me ofertat fituese me të cilat AK ka lidhur dhe kontratat 

përkatëse.  

 Ministria e Drejtësisë, në vlerën 31,224 mijë lekë, si pasojë e mos likujdimit 

të faturës tatimore nga MD lëshuar nga OE në kundërshtim me ligjin për MFK. 

Sipas faturës tatimore është kërkuar të paguhet, çdo element përbërës i 

kontratës duke përfshirë dhe mirëmbajtjen të përcaktuar sipas DT, e cila do 

të realizohej me periudhë kohore prej 48 muaj.  

 Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë, në vlerën 95,411 mijë 

lekë, nga të cilat: 

- Vlera 60,135 mijë lekë, si pasojë e mosdokumentimit dhe 

mosdetajimit të saktë të përllogaritjes së vlerës së fondit limit për 

procedurën e prokurimit me objekt “Shërbim mirëmbajtje, 

përditësimin e zhvillim i sistemeve SISP”; 

- Vlera 13,926 mijë lekë, si pasojë e kryerjes së zërave të punimeve 

shtesë nga OE fituese. Zërat e punimeve shtesë janë zëra jashtë 

projekt preventivit fillestar, si dhe nuk kanë asnjë lidhje teknike me 

kontratën bazë; 

- Vlera 8,250 mijë lekë, si pasojë e marrjes së mallit në dorëzim në 

kundërshtim me kushtet kontraktuale dhe specifikimet teknike; 

- Vlera 5,748 mijë lekë, si pasojë e mosdokumentimit dhe 

mosdetajimit të saktë të përllogaritjes së vlerës së fondit limit si dhe 

zbatimit të kushteve kontraktuale;  
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- Vlera 51 mijë lekë, si pasojë e diferencës së ofertës të kualifikuar dhe 

asaj të skualifikuar në kundershtim me ligjin. 

 Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA, në vlerën 6,750 mijë lekë, si pasojë e 

shpalljes fitues të OE me mangësi në dokumentacion duke shkaktuar 

paligjshmërinë përgjatë tre procedurave të prokurimit për vitin 2016, 2017 

dhe 2018. 

 Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Tiranë, në vlerën 8,186 mijë lekë, si pasojë 

e përdorimit të fondeve jo me efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet në 

procedurë prokurimi. 

 Auditim IT: Ujësjellës Kanalizime Berat, Kuçovë, në vlerën 30,455 mijë lekë, 

si pasojë e blerjes së softëare-it si pjesë e projektit, e cila është kryer në 

mungesë të nevojës, pasi UKBK në kohën e këtij investimi ka patur një sistem 

funksional me të cilin ka vazhduar të punojë. Ky sistem i ri nuk është përdorur 

deri në shtator të vitit 2018, pasi UKBK SHA ka pasur një kontratë 5 vjeçare 

për sistemin e vjetër të faturimit.  

 

Efektet negative në fushën e prokurimeve të evidentuara në auditimet e 

realizuara në Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore  

Nga auditimet e realizuara në njësitë e Vetëqeverisjes Vendore si Bashkitë 

Sarandë, Tropojë, Mat, Shkodër, Tiranë etj, janë evidentuar problematika si 

pasojë e mos eleminimit të praktikave të prokurimeve me vlerë të vogël për 

mallra/shërbime si dhe përdorim jo efektiv të fondeve në procedura prokurimi. 

Në tabelën më poshtë kemi grupuar problematikat me një shtrirje dhe 

shpërndarje thuaj uniforme në strukturat e audituara në njësitë e vetëqeverisjes 

vendore. 

Tabela nr.8 

Subjektet e auditimit Mijë lekë 

Bashkia Sarandë 448,000 

Bashkia Tropojë 338,782 

Bashkia Mat 246,627 

Bashkia Shkodër 148,390 

Bashkia Libohovë 128,995 

Bashkia Fushë Arëz 125,022 

Bashkia Pukë 105,560 

Bashkia Gramsh 69,000 

Bashkia Patos 46,736 

Bashkia Tiranë 10,164 

Bashkia Bulqizë 8,981 

Bashkia Kurbin 4,744 

Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit, Bashkia Tiranë 2,506 

Drejtoria e Konvikteve dhe Shkollave, Bashkia Tiranë 1,045 

Tirana Parking, Bashkia Tiranë 306 

Burimi KLSH 
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Në grafikun më poshtë ilustrohen shkeljet e disiplinës financiare me ndikim 

negativ në fushën e shpenzimeve 

 

Grafik nr.11: Shkelje të disiplinës financiare në fushën e shpenzimeve 

 

Burimi KLSH 

Grafik nr.12 Shkelje të disiplinës financiare në fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve 

(në milionë) 

 

Burimi KLSH 

Grafik nr.13 Shkelje të disiplinës financiare në fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve 

 

Burimi KLSH 
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 Shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e subjekteve të 
audituara, janë pasqyruar në mënyrë më të detajuar në formularin nr. 3, 
bashkëlidhur. 

 

V. Auditimet e Performancës (Përmbledhja e pyetjeve kryesore dhe mesazhi 

auditues) 

Për periudhën janar – shtator janë evaduar 9 auditime performance me 

tematikë si më poshtë: 

Tabela nr.9 Auditimet e Peformances sipas fushave  

1. Reformat qeveritare 2. Projektet mjedisore 

Performanca e Institutit të 

Sigurimeve Shoqërore 

 

Efektiviteti i Menaxhimit dhe administrimit 
të fondit pyjor dhe kullosur 

Ndotja akustike 

3. Projektet Infrastrukturore 4. Shërbimet socio-ekonomike 

Sigurimi i Cilësisë së Veprave 

Ndërtimore 

 

Cilësia dhe siguria e barnave në rrjetin e 

hapur farmaceutik dhe shërbimin spitalor 

Efektiviteti i Programeve Sociale të 

Strehimit 

Efektiviteti i politikave për nxitjen e 

barazisë gjinore dhe forcimin e rolit të 

gruas 

Siguria rrugore në Shqipëri 

Zhvillimi I Shërbimeve Sociale për Personat 

me Aftësi të Kufizuara 

 

1. Cilësia dhe siguria e barnave në rrjetin e hapur farmaceutik dhe shërbimin spitalor 

Pyetja 

kryesore  

A e kanë garantuar institucionet përgjegjëse të sektorit farmaceutik 

cilësinë dhe sigurinë e barnave për qytetarët/pacientët, gjatë vitit 2017 – 

2018? 

Mesazhi i auditimit: Mungesa e objektivave strategjikë për shërbimin farmaceutik në 

vend ka bërë që politikat e ndërmarra nga qeveria për këtë sektor të mos jenë efektive 

në drejtim të garantimit të cilësisë dhe sigurisë së barnave. Ndërkohë që heqja e 

detyrimit ligjor për importin e medikamenteve të prodhuara në vendet e Ballkanit: "... që 

ato të qarkullojnë në një nga vendet e BE-së", duke u mjaftuar vetëm që të ato të kenë 

regjistrim lokal në vendet e origjinës, e kanë ekspozuar publikun shqiptar ndaj barnave 

të cilat vijnë nga vende që nuk kanë standardet e BE-së në drejtim të garantimit të cilësisë 

dhe sigurisë së barnave. 

AKBPM, si një institucion përgjegjës për garantimin e cilësisë dhe sigurisë së barnave 

vijon të jetë jo efektive në veprimtarinë e saj edhe si rezultat i mungesës së certifikimit 

dhe akreditimit të laboratorit të analizave, ku numri i analizave të kryera për periudhën 

2017-2018 është 12% e barnave që duhej të analizonte. Gjithashtu, sistemi i 
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farmakovigjilencës është pothuajse inekzistent në veprimtarinë e tij, duke mos patur fare 

ndikim në garantimin e sigurisë së barnave në vend.  

Shërbimet farmaceutike pranë spitaleve vazhdojnë të jenë të paakredituara dhe në 

kushte jo optimale sipas praktikave të mira të ruajtjes dhe qarkullimit të barnave. Spitalet 

publike vijojnë të akumulojnë barna jashtë afatit të skadencës, si rezultat i planifikimeve 

të gabuara dhe të keqmenaxhimit të tyre.  

Cilësia dhe siguria barnave mbeten ende ndër shqetësimet kryesore të qytetarëve 

shqiptarë dhe një problem i vazhdueshëm i sistemit shëndetësor në Shqipëri. Perceptimi 

i tyre është që cilësia dhe siguria e barnave është e pa garantuar nga institucionet 

përgjegjëse. 

 

2. Efektiviteti i Menaxhimit dhe administrimit të fondit pyjor dhe kullosur 

Pyetja 

kryesore  

A e është efektiv menaxhimi dhe administrimi i fondit pyjor nga MTM dhe 

Bashkitë për periudhën 01.01.2016-31.12.2018? 

Mesazhi i auditimit: Kontrolli i Lartë i Shtetit konstaton se problemet me kuadrin 

strategjik, rregullator dhe burimet njerëzore të reduktuara kanë cenuar realizimin me 

efektivitet dhe eficiencë të detyrave të MTM në sektorin e pyjeve. Strategjia për 

zhvillimin e sektorit të pyjeve dhe kullotave në Shqipëri ka qenë tërësisht e pa përditësuar 

e rrjedhimisht jofunksionale, duke bërë që prej disa vitesh sektori i pyjeve të funksionojë 

pa objektiva dhe drejtime të qarta strategjike. 

Numri i lartë i shkeljeve të konstatuara dhe niveli shumë i ulët i arkëtimit të sanksioneve 

administrative kanë cenuar zbatimin e moratoriumit për pyjet në Shqipëri. Mungesa e 

strukturave profesionale në bashkitë, bashkëkomunikimi dhe bashkëpunimi pasiv me 

ministrinë, mosshfrytëzimi i burimeve dhe të ardhurave që fondi pyjor gjeneron, duke e 

çuar atë në degradim, tregon qartë për mungesë eficience dhe efektiviteti të bashkive në 

administrimin e pyjeve si pasuri kombëtare. Për më tepër, mungesa e inventarizimit të 

pyjeve për një periudhë prej më shumë se tre dekadash, ka bërë që informacioni mbi 

fondin pyjor të jetë jo plotësisht i saktë dhe i pa përditësuar 

3. Ndotja akustike 

Pyetja 

kryesore  

A ka qenë efektiv menaxhimi i zhurmave mjedisore nga institucionet 

përgjegjëse për periudhën 2016-2018? 

Mesazhi i auditimit: Masat e marra nga MTM dhe MSHMS si dhe Bashkia Tiranë për 

manaxhimin e zhurmave mjedisore në vendin tonë nuk kanë qenë efektive. Ministria e 

Turizmit dhe Mjedisit duke mos miratuar një sërë udhëzimesh ka dështuar të plotësojë 

kuadrin ligjor mbi zhurmat mjedisore me akte nënligjore edhe pse kanë kaluar 12 vite që 

nga krijimi i ligjit kryesor të zhurmave. Bashkia Tiranë nuk ka hartuar politika të 

përshtatshme lidhur me manaxhimin e zhurmave mjedisore. Plani Vendor i Veprimit të 

zhurmave, hartëzimi i zhurmave, shpallja e zonave të qeta urbane janë disa nga detyrimet 

ligjore të cilat Bashkia Tiranë nuk ka arritur t’i përmbushë. Nga ana tjetër, monitorimi i 

zhurmave nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit nuk është i mjaftueshëm për të prodhuar 

të dhëna përfaqësuese dhe të besueshme për qytetet përkatëse si pasojë e buxhetit të 

vogël të alokuar nga MTM, çka evidentohet edhe në mos përmbushjen e objektivave që 

vetë Ministria e Turizimit dhe Mjedisit vendos. Mosakreditimi i procesit të monitorimit 
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të zhurmave ndikon gjithashtu në besueshmërinë e ulët të të dhënave. Mungesa e 

aparaturave të matjes së zhurmave në ISHMPUT, sjell vështirësi në inspektim dhe 

marrjen e masave konkrete kundrejt subjekteve që lëshojnë zhurma sipër normave të 

lejuara. ISHP nuk ka kryer asnjë studim epidemiologjik që të vlerësojë lidhjen shkak 

pasojë mbi ndikimin e zhurmave mjedisore në shëndetin e popullatës. Megjithatë, 

situata mund të përmirësohet nëse të gjitha institucionet subjekt auditimi do të zbatojnë 

rekomandimet e lëna në këtë auditim. 

4. Performanca e Institutit të Sigurimeve Shoqërore 

Pyetja 

kryesore  

A ka qenë efiçiente dhe efektive veprimtaria e ISSH-së gjatë periudhës 

2015-2018? 

Mesazhi i auditimit: Instituti i Sigurimeve Shoqërore, për periudhën nën auditim 2015-

2018, ka qenë joeficient dhe joefektiv në ushtrimin e veprimtarisë institucionale. 

Reforma e vitit 2014 nuk ka qenë efektive. Kjo reformë paraqitet e vakët, pasi nuk 

pasqyron ndryshime thelbësore të ligjit ekzistues dhe nuk ka reflektuar zgjidhje për 

problematikat e konstatuara përpara hartimit të saj. ISSH nuk ka një strategji 

institucionale dhe plane veprimi, si dhe nuk disponon një rregullore të brendshme në 

përputhje me strukturën organizative. Organet e ISSH-së kanë treguar mungesë eficience 

në përmbushjen e funksioneve të tyre. Si pasojë e moskryerjes së analizave 

kosto/përfitim lidhur me alternativat e mundshme të investimit të fondit rezervë nga KA, 

ISSH ka të ardhura potencialisht të munguara në vlerën 710 milionë lekë. ISSH nuk ka 

zbatuar me efektivitet marrëveshjet e bashkëpunimit me DPT-në dhe Postën Shqiptare. 

Aktualisht, borxhi nga debitorët për kontribute të papaguara është 12 miliardë lekë dhe 

DPT nuk ka dërguar në ISSH 1,4 milionë listëpagesa. ISSH nuk ka vepruar në mënyrë të 

koordinuar me institucionet e varësisë dhe marrëdhënia e tyre paraqitet evazive. duke 

mos u mbështetur në një akt nënligjor. ISSH nuk ka ofruar një shërbim cilësor kah 

qytetarëve, duke mos iu vënë në dispozicion të gjithë informacionin e nevojshëm dhe 

duke reflektuar vonesa dhe tejkalim afatesh në lidhjen e pensioneve. Procedura e lidhjes 

së pensionit është burokratike dhe me afate të tejzgjatura dhe të pajustifikuara. DRSSH-

të nuk kanë një format për paraqitjen e ankesave nga qytetarët, duke mos marrë në 

konsideratë të gjitha pretendimet e paraqitura prej tyre. 

5. Efektiviteti i Programeve Sociale të Strehimit 

Pyetja 

kryesore  

A kanë qenë efektive programet sociale të strehimit? 

Mesazhi i auditimit: Programet e strehimit nuk janë zbatuar plotësisht si politika sociale, 

duke adresuar vetëm raste individuale, por jo fenomenin social të të pastrehëve. 

Mungojnë regjistri kombëtar mbi numrin e të pastrehëve dhe investimet në banesa 

sociale, stoku i të cilave është inekzistent në shumicën e bashkive dhe i pamjaftueshëm 

në disa të tjera.  

 “Asgjësimi” i strehimit në nivel qendror bashkë me Ministrinë e Zhvillimit Urban, në një 

kohë kur kjo ministri kishte krijuar një profil institucional mbi çështjet e strehimit dhe 

kishte përgatitur një strategji për strehimin 2016-2025, ka ndikuar negativisht në 

financimin dhe zbatimin e programeve sociale. 
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Aksesi në programet sociale është mjaft i kufizuar. Bashkitë stepen në ofrimin e një 

informacioni të plotë për qytetarët nga risku i dyndjeve të papërballueshme në skemën 

e strehimit social.  

Ligji i ri Nr. 22/2018 “Për strehimin social”, ndonëse ndjek modele të mira europiane, 

rrezikon të mos ofrojë një zgjidhje reale për zbatimin e plotë të programeve sociale të 

strehimit, pasi shtrihet përtej asaj që përballojnë kapacitetet e bashkive. Në kushtet kur 

burimet e tyre financiare qenë të kufizuara për të menaxhuar një skemë strehimi me 3 

programe, dinamika që ofron ligji i ri e bën më riskoz zbatimin e një skeme strehimi të 

ngarkuar me 5 programe. 

 Bashkitë duhet të kenë një qasje proaktive, jo pasive, ndaj strehimit social duke filluar 

me inkuadrimin e strehimi social në planifikimet urbane dhe duke aplikuar metoda 

bashkëkohore.  

6. Efektiviteti i politikave për nxitjen e barazisë gjinore dhe forcimin e rolit të gruas 

Pyetja 

kryesore  

A ka rezultuar efektiv zbatimi i Strategjisë Kombëtare për barazinë Gjinore 

2016-2018 në funksion të nxitjes së Barazizë Gjinore dhe fuqëzimit të rolit 

të gruas, për periudhën 2017-2018? 

Mesazhi i auditimit: Me gjithë përpjekjet e vazhdueshme dhe aplikimin e programeve 

nxitëse, fokusi ka mbetur thjeshtë tek zbatimi dhe mungon monitorimi në kuptimin e 

rezultateve. Përmirësimet hasen më së shumti në procesin e hartimit të kuadrit 

rregullator e politik dhe ngritjen e strukturave, ndërkohë që progresi në aspektin e 

treguesve gjinor ka vështirësi në matje pasi mungojnë analizat sasiore dhe krahasuese 

me relacione mbështetëse mbi arsyet e hendeqeve, pasojat që ato sjellin dhe 

rekomandimet për përmirësim. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në rolin 

e organit kryesor përgjegjës për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave që 

lidhen me çështjet gjinore, nuk arrin të mbledhë apo prodhojë tregues progresiv të 

qendrueshëm për çështjet gjinore, kjo si pasojë edhe e mungesës së një raportimi të 

standardizuar statistikor dhe krahasues nga aktorët e përfshirë në këtë çështje. Me gjithë 

përpjekiet pozitive, në të ardhmen fokusi më i madh duhet të jetë mbi procesin 

monitorues të përbashkët dhe të orientuar drejt rezultateve që i vijnë në ndihmë 

vendimarrjes, jo thjeshtë detyrimit për të zbatuar një plan masash. 

7. Siguria rrugore në Shqipëri 

Pyetja 

kryesore  

A është sistemi i sigurisë rrugore sipas standardeve të miratuara në 

mbrojtje të jetës njerëzore të përdoruesve të rrugës?   

 

Mesazhi i auditimit: Me moton “Siguria rrugore fillon nga ne” Ministria e Infrastrukturës 

dhe Energjisë, Ministria e Brendshme, Autoritetin Rrugor Shqiptar, të rrisin bashkëpunim 

nëpërmjet një procesi dinamik të ndërsjellë, shtojnë investimet dhe financimet, 

realizimin e auditimeve nga projektimi, ndërtimi shfrytëzimi për rrugët e reja, shtimin e 

inspektimeve për rrugët ekzistuese, përmirësimin dhe forcimin e sistemit të kontrolleve 

policore në zbatim të ligjit, për rritjen e sigurisë rrugore, me qëllim mbrojtjen e shëndetit 

publik dhe shmangies fataliteteve të përdoruesve të rrugës.  

8. Zhvillimi I Shërbimeve Sociale për Personat me Aftësi të Kufizuara 
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Pyetja 

kryesore  

A kanë qenë efektive institucionet publike në garantimin e shërbimeve 

sociale për PAK në periudhën 2017 – 2018? 

Mesazhi i auditimit: Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, për periudhën 

2017-2018, nuk ka qenë efektive ne rolin e vet garantues të shërbimeve sociale cilësore 

dhe të barabarta për të gjithë qytetarët shqiptarë me aftësi të kufizuara dhe nevoja të 

veçanta. MSHMS, nuk ka arritur të realizojë një koordinim efektiv të institucioneve të 

tjera shtetërore për të mundësuar dhënien në kohë dhe me cilësi të shërbimeve sociale 

që personat me aftësi të kufizuar i kanë të garantuara me ligj. MSHMS, ka arritur të 

jetësojë deri diku Strategjinë Kombëtare të Mbrojtjes Sociale 2015-2020 dhe Planin 

Kombëtar të veprimit për personat me Aftësi të Kufizuar 2016-2020, por ende është 

mbrapa me arritjen e afateve dhe realizimin e të gjitha qëllimeve strategjike. Në fund të 

periudhës nën auditim, jetesa e personave me aftësi të kufizuar në Shqipëri, NUK është 

cilësisht më e mirë prej shërbimeve sociale të marra nga institucionet shtetërore 

krahasuar me fillimin e periudhës nën auditim. 

Për sa i takon Bashkisë Tiranë mungon një plan masash për zbatimin e ligjit 93/2014. 

Mungon një studim mbi aksesueshmërinë e qytetit nga personat me AK. Kjo ka sjellë si 

rezultat një qytet që zhvillohet pa marrë parasysh nevojat aktuale dhe urgjente të këtij 

grupi të anashkaluar njerëzish. Këto mungesa, pamundësojnë lëvizjen autonome të PAK 

në qytet dhe për rrjedhojë edhe mungesën e përfshirjes sociale dhe integrimit në të 

gjitha fushat e jetës. 

Për sa i takon Bashkisë Vlorë, ka mungesë të theksuar e të dukshme të aksesueshmërisë 

në infrastrukturën e qytetit, madje edhe në projekte madhore si “Lungo Mare”. Në 

mjediset e Bashkisë dhe të vetë Drejtorisë së Shërbimit Social, mungojnë standardet 

minimale për aksesueshmërinë e institucionit nga PAK. Kjo parashtron një situate 

emergjente, e cila ka sjellë edhe mungesën e përfshirjes sociale të PAK në jetën e qytetit. 

9. Sigurimi i Cilësisë së Veprave Ndërtimore 

Pyetja 

kryesore  

A i ka shërbyer kuadri rregullativ dhe administrativ i përmirësimit të 
sigurisë së objekteve ndërtimore? 

A ka qenë efektive veprimtaria e IN për rritjen e sigurisë së objekteve 
ndërtimore në vend? 

A ka qenë efektive veprimtaria e Ministrisë së Infrastrukturës dhe 
Energjisë, Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit për 
rritjen e sigurisë së objekteve ndërtimore në vend dhe përmirësimit të 
cilësisë së projekteve që zbatojnë? 

Mesazhi i auditimit: Raporti i auditimit të performancës me temë “Sigurimi i cilësisë së 

veprave ndërtimore” krahas evidentimit të kornizës legjislative mbi të cilën duhet të 

mbështetet veprimtaria e Institutit të Ndërtimit, ka synuar në vlerësimin e situatës 

aktuale të këtij institucioni dhe të institucioneve të tjera përgjegjëse, për kontrollin e 

cilësisë së veprave ndërtimore. Ky auditim është fokusuar në nivelin me të cilin janë 

arritur objektivat e kontrollit të cilësisë së projekteve dhe produkteve të ndërtimit,  si 

dhe në ndikimet që ato japin në sigurimin e cilësisë së veprave ndërtimore, me synimin 

e parandalimit të situatave të kolapsit në raste të jashtëzakonshme. Kushtet të cilat janë 

të nevojshme për të siguruar efektivitetin e sigurimit të cilësisë, kanë të bëjnë me nivelin 

e performancës së subjekteve nën auditim. Në këtë auditim jemi përqendruar në 

Institutin e Ndërtimit, si institucion i ngritur për të siguruar një nivel të lartë të mbrojtjes 

së qytetarëve, për të krijuar besim dhe garanci për qëndrueshmërinë në objektet e 
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ndërtimit në vendin tonë në mbrojtje të shëndetit të qytetarit dhe të mjedisit, Ministrinë 

e Infrastrukturës dhe Energjisë, si institucion epror, si dhe Autoritetin Rrugor Shqiptar 

dhe Fondin Shqiptar të Zhvillimit si dy institucione të rëndësishme që menaxhojnë fondet 

publike për ndërtimin e objekteve. Objektivi kryesor i auditimit ka qenë analizimi i 

institucioneve përgjegjëse në hartimin e politikave dhe zbatimin e ligjshmërisë që lidhet 

me disiplinimin e punimeve të ndërtimit, me synimin që t’i garantojnë komunitetit 

mundësinë e jetesës dhe përdorimin e ambienteve të garantuara nga ana e 

qëndrueshmërisë teknike dhe cilësisë së tyre. 

Veprimtaria e Institutit të Ndërtimit për të ndikuar në sigurimin e cilësisë në objektet 

ndërtimore nuk ka qenë efektive. Çështjet e sigurisë së cilësisë për veprat e ndërtimit 

duhet t’i besohet një institucioni kompetent dhe të garantohet me ligj, i cili do të ishte i 

domosdoshëm për ngritjen e këtij institucioni. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

duke mos u angazhuar në plotësimin e kuadrit ligjor mbi organizimin dhe funksionimin e 

Institutit të Ndërtimit, i cili prej 15 vjetësh funksionon në zbatim të Urdhrit të Ministrit të 

Punëve Publike nr. 225, datë 29.06.2014 “Për Krijimin e Institutit e Ndërtimit”, ka 

dështuar të plotësojë kuadrin ligjor që do të ndikonte në sigurimin e cilësisë së objekteve 

të ndërtimit, nëpërmjet kontrollit të cilësisë së produkteve dhe dhënies së oponencave 

teknike për objektet ndërtimore. Mungesa e një stafi të kompletuar teknikisht, rekrutimi 

i punonjësve jashtë profili dhe pa eksperiencën e domosdoshme, si dhe mungesa e një 

laboratori të paakredituar, ka sjellë dhënien e oponencave jocilësore dhe mungesën e 

kontrollit të produkteve ndërtimore, duke e kthyer këtë institucion në një zyrë të thjeshtë 

punësimi që siguron të ardhurat për vetfinancim. 

Gjetjet, Konkluzionet dhe Rekomandimet të ndara sipas dimensionit të  3E-ve të 

performancës 

Tabela nr. 10 Dimensionet e Performancës së 3E-ve 

Dim. Perf. 3E-te Gjetje Konkluzione 

Rekomandime 

Masa 
organizative 

Për 
përmisim 

ligjor 
Shuma 

Ekonomicitet 36 8 6   6 

Eficencë 48 42 22 2 24 

Efektivitet 351 191 245 39 284 

Total  435 241 273 41 314 

Burim KLSH 

Grafik nr.14  Dimensionet e Performancës së 3E-ve 

 

Burim KLSH 
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Grafik nr.15  Dimensionet e Performancës së 3E-ve 

 

Burim KLSH 

VI. DHËNIE OPINIONI PËR AUDITIMET FINANCIARE 

Bazuar në planin vjetor të auditimeve, për periudhën Janar – Shtator të vitit 
2019, KLSH ka kryer auditime financiare 16 nga të cilat 3 janë auditime ku janë 
dhënë opinione të pakualifikuara në subjektet Bashkia Librazhd, Dropull, 
Libohovë. Opinioni ka qenë i kualifikuar në 12 subjekte, ndërsa në Bashkinë 
Gramsh, grupi i auditimit ka arritur në konkluzionin e një Opinioni të Kundërt.  

Tabela nr. 11 Opinioni për auditimet financiare 

OPINIONI I AUDITUESIT 

Opinione të pakualifikuar4 

(3) 
Opinione të kualifikuar5 

(13) 

Opinione të 

Kundërt6 
(1) 

Refuzim 
për 

Opinion Pa rezervë Me rezervë 

Bashkia Librazhd Bashkia Dropull Bashkia Shijak Bashkia Gramsh  

Bashkia Libohovë  Bashkia Mat   

  Bashkia Pukë   

  Bashkia Fushë Arrëz   

  Bashkia Sarandë   

  Bashkia Patos   

  Bashkia Bulqizë   

  Bashkia Shkodër   

  Bashkia Tiranë   

  Tirana Parking (Bashkia Tiranë)   

  Drejtoria e Përgjithshme Nr. 2 të 
Punëtorëve të Qytetit ( Bashkia 
Tiranë) 

  

                                                           
4  Opinioni i pakualifikuar – Audituesi duhet të shpreh një opinion të pakualifikuar mbi rregullshmërinë e 

pasqyrave financiare kur ai/ajo konkludon se transaksionet financiare përputhen në të gjitha aspektet materiale 

me kuadrin e raportimit financiar në fuqi.   

5 Opinioni i kualifikuar. Audituesi duhet të shprehë një opinion të kualifikuar: 1. kur audituesi ka marrë dëshmi 

të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë apo rastet e 

mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por jo të përhapura, në llogaritë vjetore apo 

transaksionet në fjalë; ose 2. kur audituesi nuk është në gjendje për të marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të 

përshtatshme të auditimit ku të bazojë opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogaritë vjetore apo 

transaksionet të kësaj pamundësie janë materiale por jo të përhapura. 

6 Opinioni i kundërt – Audituesi jep një opinion të kundërt në rastet kur konstatohen devijime materiale dhe të 
përhapura në prezantimin e rezultateve të aktivitetit dhe/ose pasqyrave financiare 
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  Drejtoria e Konvikteve të 
shkollave të mesme (Bashkia 
Tiranë) 

  

Burim KLSH 

 

Grafik nr. 16 Opinioni i audituesit për auditimet financiare 

 Burim KLSH 

 

VII. DHËNIE OPINIONI PËR AUDITIMET E PËRPUTHSHMËRISË 

Bazuar në planin vjetor të auditimeve, për periudhën Janar – Shtator të vitit 
2019, KLSH ka kryer auditime përputhshmërie 23 nga të cilat 4 janë auditime ku 
janë dhënë opinione të pakualifikuar në subjektet Instituti i Studimeve të 
Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Agjencia e 
Prokurimit Publik, Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Në subjektet Agjencia 
Kombëtare e Burimeve Natyrore, Bashkia Kurbin, ZVRPP Tropojë, ZVRPP Gramsh, 
ALUIZNI Elbasan etj., opinioni ka qenë i kualifikuar, ndërsa në Fondin e Sigurimit 
të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, 
ZVRPP Lezhë, CFCU etj, grupi i auditimit ka arritur në konkluzionin e një Opinioni 
të Kundërt.  

 

Tabela nr. 12 Opinioni për auditimet e përputhshmërisë 

OPINIONI I AUDITUESIT 

Opinione të pakualifikuar 
(4) 

Opinione të 
kualifikuar 

(15) 

Opinione të 

Kundërt7 
(8) 

Refuzim 
për 

Opinion Pa rezervë 
Me 

rezervë 
Instituti i Studimeve të  Krimeve 
dhe Pasojave të Komunizmit 

 Agjencia Kombëtare 
e Burimeve Natyrore 

ZVRPP Lezhë  

Fondi Shqiptar i Zhvillimit  Bashkia Kurbin Agjencia Kombëtare e Mjedisit  

Agjencia e Prokurimit Publik   ZVRPP Bulqizë CFCU  

ISSH  ZVRPP Tropojë FSDKSH  

  ZVRPP Gramsh   

  ZVRPP Lushnje   

  ZVRPP Gjirokastër   

  ALUIZNI Elbasan   

                                                           
7 Sipas Manualit të Auditimit të Përputhshmërisë pika 5.4 “Konkluzionet/opinioni”: Audituesit e sektorit publik 
modifikojnë konkluzionet e tyre në një mënyrë të përshtatshme në rastet kur evidentohet: a. Mospërputhje 
materiale. Në varësi të shtrirjes së mospërputhjes mund të rezultojë që: i. Një opinion apo konkluzion me rezerve 
ose një opinion ose konkluzion të kundërt” 
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  Ujësjellës Kanalizime 
Lushnje SHA 

  

  Spitali Rajonal Korçë   

  Albpetrol SHA   

  MSHMS: Projekti 
“Fuqëzimi i Qendrës 
Traumatologjike 
Kombëtare të 
Tiranës” 

  

  AKU: Projekti IPA 
2013 “Ristrukturimi 
dhe forcimi i rrjetit 
laboratorik të sigurisë 
ushqimore dhe 
veterinarisë në 
Shqipëri” 

  

  Autoriteti Rrugor 
Shqiptar, Projekti 
“Asistencë teknike 
për përmirësimin e 
standardeve të 
sigurisë rrugore" 

  

  CFCU: Projekti 
“Ndërtimi i Sistemit 
të Kanalizimit në 
Vlorë, Faza II” 

  

Burim KLSH 

 

Grafik nr. 17 Opinioni i audituesit për auditimet e përputhshmërisë 

 Burim KLSH 

 

VIII. REKOMANDIMET SIPAS NATYRËS  

KLSH, gjatë periudhës Janar – Shtator 2019, ka adresuar rekomandime për 

institucionet publike të audituara. Rekomandime për ndryshime apo 

përmirësime ligjore, organizative, administrative dhe disiplinore gjithsej janë 

2292, nga të cilat: 67 janë përmirësime ligjore, 543 rekomandime disiplinore dhe 

administrative dhe 1682 rekomandime organizative.   
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Grafik nr.18    Masat e rekomanduara nga KLSH për periudhën Janar- Shtator 2019 

 
Burim KLSH 

 

8.1 Masat disiplinore 

Bazuar në Ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, KLSH, për të metat dhe shkeljet e konstatuara ka 

adresuar rekomandimet për masat disiplinore dhe administrative, subjekteve të 

audituara dhe ka bërë publike rezultatet e auditimeve në media-n e shkruar dhe 

atë elektronike. Gjithashtu, për shkeljet e konstatuara në bazë të ligjit të 

mësipërm, Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, neni 58 dhe Kodin e Punës, 

KLSH u ka kërkuar organeve respektive shqyrtimin dhe marrjen e 543 masave 

disiplinore dhe administrative, si më poshtë: 

Tabela nr. 13 Masat disiplinore dhe administrative  

 Masa disiplinore bazuar në:   Në numër 

I Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, neni 58: 161 

 Vërejtje 66 

 Mbajtja deri 1/3 të pagës 9 

 Pezullim ngritje në detyrë 33 

 “Largim nga shërbimi civil” 2 

 Në kompetencë të titullarit (Nga Vërejtje deri në largim nga 
puna) 

51 

II Kodin e Punës dhe Kontratën Kolektive apo Individuale të 
Punës: 

266 

 Vërejtje 57 

 Vërejtje më paralajmërim 77 

 Zgjidhje Kontratës së Punës 4 

 Në kompetencë të titullarit (Nga Vërejtje deri në largim nga 
puna) 

128 

III Masat Administrative: 116 

 Kompetencë të APP-së, IMTV-së, etj. 108 

 Ministrisë, Linjës, Heqje Licence 8 

IV Shuma (I+II+III) 543 

Burim KLSH 
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Grafik nr. 19   Masat disiplinore dhe administrative të rekomanduara nga KLSH për 

periudhën  Janar- Shtator 2019 

 
Burim KLSH 

Masat disiplinore dhe administrative janë pasqyruar në mënyrë më të detajuar 

në formularin nr. 4, bashkëlidhur. 

 

8.2 Masat për ndryshime apo përmirësime ligjore  dhe masat organizative 

Gjatë periudhës Janar – Shtator 2019 janë rekomanduar nga KLSH 1749 

rekomandime, për ndryshime apo përmirësime ligjore dhe masa organizative.   

KLSH ka rekomanduar gjithësej 67 propozime për ndryshime apo përmirësime 

ligjore, ndryshime që prekin nga rekomandime për amendime në korniza ligjore, 

raportimin financiar por edhe në përmirësime të kuadrit të brëndshëm 

rregullativ të institucioneve me synim forcimin e sistemeve të kontrollit të 

brëndshëm dhe rritjen e efektivitetit të përdorimit të fondeve publike etj. Nga 

67 rekomandime janë pranuar 21 rekomandime dhe 46 janë në proces pranimi. 

Gjithashtu KLSH ka rekomanduar 1682 masa organizative, në drejtim të forcimit 

të menaxhimit financiar dhe sistemeve të kontrollit, rezulton se 216 masa janë 

pranuar dhe 1466 masa janë proces pranimi. 
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Grafik nr.20 Masat për ndryshime apo përmirësime ligjore dhe masat organizative 

 
Burim KLSH 

Rekomandime për ndryshime apo përmirësime ligjore dhe masat organizative 

janë pasqyruar në mënyrë më të detajuar në formularin nr. 5 dhe 5.1, 

bashkëlidhur. 

 

IX. Kallëzimet Penale* 

Përgatitja e kallëzimeve dhe indicieve penale është në proçes. Gjatë kësaj 

periudhe, KLSH po vlerëson 23 kallëzimet dhe indiciet penale*, nga të cilat 10 

prej tyre kanë përfunduar dhe dërguar prokurorisë, konkretisht në këto 

institucione: 

1) Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

(Dërgim materiali për vlerësim); 

2) Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (Indicie Penale); 

3) Agjencia Kombëtare e Ushqimit (Indicie Penale); 

4) Agjencia Kombëtare Burimeve Natyrore (Indicie Penale); 

5) Bashkia Pukë (Administrator Firme); 

6) Bashkia Mat (Administrator Firme); 

7) Bashkia Mat (Indicie penale); 

8) Bashkia Fushë-Arrëz (Indicie penale); 

9) Bshkia Gramsh (Indicie penale); 

10) Bashkia Dropull (Vlerësim për prokurorinë); 
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11) ZVRPP Bulqizë (Ish Regjistruese, Ish specialist, Specialiste, Hartograf, Ish 

koordinator projekti); 

12) ALUIZNI Tirana Jug (Përgjegjës Sektor Legalizimi, Ish Drejtor, Ish 

Përgjegjës) 

13) ZVRPP Lushnje (Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës 

Lushnje) Indicie Penale; 

14) ZVRPP Gjirokastër 

15) ZVRPP Berat; 

16) ZVRPP Lezhë; 

17) ALBpetrol SHA (Indicie Penale);  

18) Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA – (Ish-anëtarët e Këshillit 

Mbikëqyrës të shoqërisë)8; 

 

 

 

 

 

 

 

Shënim: Përgatitja për 5 Kallëzimet e tjera dhe indiciet penale është në proces. 

Departamenti Juridik në KLSH po vlerëson rast pas rasti kallëzimet dhe indiciet 

penale, për vendimet e auditimeve të Kryetarit të KLSH-së, në të cilat grupet e 

auditimit janë shprehur se ka elementë të veprës penale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8 Kallëzimi Penal në Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA është përcjell në prokurorinë e 

rrethit Gjyqësor Pogradec, gjatë auditimit të zhvilluar në dhjetor të vitit 2018. Ky kallëzim 

penal nuk është raportuar në statistikat e vitit 2018.  
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X. Anekse 

Evidenca nr.1  

Institucionet e audituara nga KLSH, gjatë periudhës Janar – Shtator 2019 

  DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË BUXHETIT TË SHTETIT 

  Auditimet të evaduara 

1 1 Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e 
BE-së, Bankës Botërore dhe Donatorëve të tjerë (CFCU) 

2 2 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 

3 3 Dega Doganore Elbasan 

4 4 Instituti i Sigurimeve Shëndetësore 

  Auditime në proces evadimi 

5 5 FAF SHA 

6 6 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

7 7 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

8 8 MFE: Drejtoria e Buxhetit dhe Borxhit 

9 9 MFE: Drejtoria e Përgjithshme të Thesarit 

10 10 MFE: Drejtoria e Pergjithshme te Harmonizimit të Kontrollit të 
Brendshëm Publik 

11 11 Drejtoria e Koncensioneve  

12 12 Auditim Tematik ushtruar mbi Zbatimin e Rekomandimeve të lëna në nga 
KLSH për 8 subjekte  

  
DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË INSTITUCIONEVE QËNDRORE 

  Auditimet të evaduara 

13 1 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 

14 2 Ministria e Drejtësisë 

15 3 Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës 

16 4 Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural 

17 5 Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit 

18 6 Muzeu Historik Kombëtar 

19 7 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 

20 8 Agjencia e Prokurimit Publik 

21 9 Garda e Republikes 

22 12 Fondi Shqiptar të Zhvillimit (Për projektet e financuara nga Buxheti i 
Shtetit) 

23 13 Auditim Tematik ushtruar mbi Zbatimin e Rekomandimeve të lëna në nga 
KLSH për 22 subjekte 

  Auditime në proces evadimi 

24 15 Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë 

25 16 Autoriteti Rrugor Shqiptar 

26 17 Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizime 

27 18 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

28 19 Avokaturën e Shtetit 

29 20 Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale 

30 21 Universitetin e Shkodrës Luigj Gurakuqi 

31 22 Universitetin Ismail Qemali Vlorë 

32 23 Inspektoratin Qendror 

  
DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË NJËSIVE TË VETQEVERISJES VENDORE 

  Auditime të evaduara 

33 1 Bashkia Kurbin 
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34 2 Bashkia Tropojë 

35 3 Bashkia Librazhd 

36 4 Bashkia Pukë 

37 5 Drejtoria Nr. 2 e Punëtorve të Qytetit 

38 6 Tirana Parking  

39 7 Drejtoria e Konvikteve dhe Shkollave Tiranë  

40 8 Bashkia Libohovë 

41 9 Bashkia Mat  

42 10 Bashkia Fushë Arëz 

43 11 Bashkia Bulqizë 

44 12 Bashkia Gramsh 

45 13 Auditim Tematik ushtruar mbi Zbatimin e Rekomandimeve të lëna në nga 
KLSH për 13 subjekte  

46 14 Auditim Tematik ushtruar mbi Zbatimin e Rekomandimeve të lëna në nga 
KLSH për 17 subjekte  

47 15 Bashkia Shkodër 

48 16 Bashkia Sarandë 

49 17 Bashkia Patos 

50 18 Drejtoria Nr. 2 e Punëtorve të Qytetit 

51 19 Bashkia Dropull 

52 20 Bashkia Pukë Auditim Tematik (Pasqyrat  Financiare 2018) 

53 21 Bashkia Mat Auditim Tematik (Pasqyrat  Financiare 2018) 

54 22 Bashkia Kurbin Auditim Tematik (Pasqyrat  Financiare 2018) 

  Auditime në proces 

55 23 Bashkia Librazhd (Pasqyrat  Financiare 2018 dhe Riaud auditim 
prokurimet) 

56 24 Bashkia Korçë (Auditim Tematik 1 procedurë prokurimi) 

57 25 Bashkia Himarë  

58 26 Bashkia Berat 

59 27 Bashkia Tepelenë 

60 28 Bashkia Delvinë 

61 29 Bashkia Klos 

62 30 Bashkia Krujë 

  
DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETEVE, DHE MJEDISIT 

  Auditime të evaduara 

63 1 ZVRPP Bulqizë 

64 2 ZVRPP Tropojë 

65 3 ZVRPP Gramsh 

66 4 ALUIZNI Lezhë 

67 5 ALUIZNI Tirana Jug 

68 6 DR ISHMPU Fier 

69 7 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Durrës 

70 8 ZVRPP Berat 

71 9 DR ISHMPU Tiranë 

72 10 ZVRPP Lezhë 

73 11 ALUIZNI Korcë 

74 12 ALUIZNI Elbasan 

75 13 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Tiranë 

76 14 ZVRPP Gjirokastër 

77 15 Drejtoria Rajonale e Mjedisit  Elbasan 

78 16 ZVRPP Lushnje 

 17 Auditim Tematik ushtruar mbi Zbatimin e Rekomandimeve të lëna në nga 
KLSH për 7 subjekte  
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79 18 Auditim Tematik ushtruar mbi Zbatimin e Rekomandimeve të lëna në nga 
KLSH për 6 subjekte  

80  Auditime në proces 

81 19 ZVRPP Devoll 

82 20 ALUIZNI Vlorë 

83 21 ALUIZNI Kavajë 

84 22 ALUIZNI Zonave Ruraral .1 Tiranë 

  DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË SHOQËRIVE PUBLIKE DHE INVESTIMEVE 
TË HUAJA 

  Auditime të evaduara 

85 1 Ujësjellës Kanalizime Pogradec, SHA 

86 2 Ujësjellës Kanalizime Durrës, SHA 

87 3 Operatori i Sistemit të Transmetimit OST SHA 

88 4 Spitali Rajonal Durrës 

89 5 Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA 

90 6 Ujësjellës Kanalizime Fier SHA 

91 7 Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë 

92 8 Ujësjellës Kanalizime Lushnje SHA 

93 9 Spitali Rajonal Korcë 

94 10 Albpetrol SHA 

95 11 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Projekti "Fuqizimi i 
Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës" 

96 12 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Projekti IPA 2013 “Ristrukturimi dhe 
forcimi i rrjetit laboratorik të sigurisë ushqimore dhe veterinarisë në 
Shqipëri" 

97 13 Autoriteti Rrugor Shqiptar, Projekti “Asistencë teknike për përmirësimin 
e standardeve të sigurisë rrugore" 

98 14 CFCU, Projekti "Ndërtimi i Sistemit të Kanalizimit në Vlorë, Faza II" 

99 15 Auditim Tematik ushtruar mbi Zbatimin e Rekomandimeve të lëna në nga 
KLSH në 12 subjekte 

  DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË PERFORMANCËS 

  Auditime të evaduara 

100 1 Auditim performance me temë: Performanca e Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore 

101 2 Auditim performance me temë: Efektiviteti i Menaxhimit dhe 
Administrimit të Fondit Pyjor dhe Kullosur 

102 3 Auditim performance me temë: Ndotja akustike 

103 4 Auditim performance me temë: Cilësia dhe siguria e Barnave në Rrjetin e 
Hapur Farmaceutik dhe Shërbimin Spitalor 

104 5 Auditim performance me temë: Efektiviteti i Programeve Sociale të 
Strehimit 

105 6 Auditim performance me temë: Efektiviteti i politikave për nxitjen e 
barazisë gjinore dhe forcimin e rolit të gruas 

106 7 Auditim performance me temë: Siguria Rrugore në Shqipëri 

107 8 Auditim performance me temë: Zhvillimi i Shërbimeve Sociale për 
Personat me Aftësi të Kufizuara 

108 9 Auditimi performance me temë:“Sigurimi i cilësisë së veprave 
ndërtimore” 

  Auditime në proces 

109 10 Auditim performance me temë: "Performanca e zyrave të punës" 

110 11 Auditim performance me temë: “Performanca e MBZHR-së për 
akuakulturën" 

111 12 Auditim performance me temë: "Performanca e çerdheve dhe 
kopshteve" 
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112 13 Auditim performance me temë: "Efektiviteti i kasave fiskale në rritjen e të 
ardhurave tatimore" 

113 14 Auditim performance me temë: "Ndotja e deteve" 

114 15 Auditim performance me temë: "Monitorimi i projekteve të huaja në 
Shqipëri" 

115 16 Auditim performance me temë: “Performanca e PPP-ve” 

116 17 Auditim performance me temë: “Mbikëqyrja e tregut të telefonisë 
celulare” 

  DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT 

117 1 Auditim IT: Ujësjellës kanalizime Berat, Kuçovë 

118 2 Auditim IT: Ujësjellës kanalizime Lushnje Sh.a 

119 3 Auditim IT: FSDKSH 

120 4 Auditim Tematik ushtruar mbi Zbatimin e Rekomandimeve  të lëna në 
nga KLSH  (Auditimet IT)  

121 5 Auditim IT: Korporatën Elektroenergjitike Shqiptare sh.a. 

122 6 Auditim IT: Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, Njësia e TIK e AKSHI-t 
atashuar për MFE 

 

 

Shënim 1: Në Buletinin Statistikor nr.2, nuk janë përfshirë auditimet e evaduara deri në 

10/10/2019, të cilat u raportuan në Raportin e Zbatimit të Buxhetit Faktik 2018, të 

paraqitur në Kuvend në 10/10/2019. 

 

Shënim 2: Kallëzimet Penale vazhdojnë të përgatiten nga Departamenti Juridik në bazë 

të Vendimeve të miratuara nga Kryetari për auditimet e evaduara këtë periudhë. 
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Evidenca nr.2 

Evidenca përmbledhëse e shkeljeve me dëm ekonomik të konstatuar gjatë auditimeve të 
ushtruara për të ardhurat dhe shpenzimet për periudhën 

 Janar - Shtator 2019 

Nr. Subjektet 
Gjithsej 

(000/lekë) 

Rekomanduar për 
zhdëmtim 

 

1 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 15,168,778 15,168,778 

2 Ministria e Drejtësisë 92 92 

3 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 47,325 47,325 

4 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 344,383 344,383 

5 Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural 2,058,455 2,058,455 

6 Garda e Republikës  46 46 

7 Fondi i Sigurimit te Detyrueshem dhe Kujdesit Shëndetësor 948 948 

8 Dega e Doganës Elbasan 39,973 39,973 

9 Bashkia Kurbin 7,220 7,220 

10 Bashkia Tropojë 11,472 11,472 

11 Bashkia Librazhd 1,484 1,484 

12 Bashkia Pukë 10,020 10,020 

13 Bashkia Mat  4,102 4,102 

14 Bashkia Fushë Arëz 1,666 1,666 

15 Bashkia Bulqizë 462 462 

16 Bashkia Gramsh 2,307 2,307 

17 Bashkia Shkodër  11,870 11,870 

18 Bashkia Sarandë 11,613 11,613 

19 Bashkia Patos 3,285 3,285 

20 Bashkia Libohovë 4,616 4,616 

21 Bashkia Dropull 3,420 3,420 

22 Operatori i Sistemit të Transmetimit OST 11,163 11,163 

23 Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA 26,743 26,743 

24 Ujësjellës Kanalizime Durrës SHA 7,628 7,628 

25 Spitali Rajonal Durrës 9,581 9,581 

26 Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA 2,617 2,617 

27 Ujësjellës Kanalizime Fier SHA 76,356 76,356 

28 Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë 321,788 321,788 

29 Ujësjellës Kanalizime Lushnje SHA 3,465 3,465 

30 Spitali Rajonal Korcë 15,859 15,859 

31 Albpetrol SHA 5,489,705 5,489,705 

32 
Projekti “Fuqëzimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të 
Tiranës”, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 99,557 99,557 

33 ZVRPP Bulqizë 341 341 

34 ZVRPP Tropojë 300 300 
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35 ZVRPP Gramsh 858 858 

36 ZVRPP Lezhë 3,172 3,172 

37 ZVRPP Lushnje 15,089 15,089 

38 ZVRPP Berat 26,298 26,298 

39 ALUIZNI Lezhë 42,251 42,251 

40 ALUIZNI Tirana Jug 161,317 161,317 

41 ALUIZNI Korcë 47,337 47,337 

42 ALUIZNI Elbasan 69,193 69,193 

43 Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave Fier 4,800 4,800 

44 Agjancia Kombëtare e Mjedisit Tiranë 265,617 265,617 

45 Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave Tiranë 54,972 54,972 

46 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Elbasan 825 825 

  TOTALI 24,490,368 24,490,368 

 

 

Evidenca nr. 3 

Evidenca e pasqyrimit të parregullsive të dispozitave ligjore në fuqi, për të ardhura të munguara 

ose shpenzime jo në përputhje me parimet e efektivitetit, eficiencës dhe ekonomicitetit,  të cila 

kanë sjell efekt negativ financiar në të ardhurat e subjekteve dhe buxhetin e shtetit për periudhën 

Janar – Shtator 2019 

Nr. Subjekte e Audituara 
A) Shuma në të 

ardhura 

B) Shuma 
në  

shpenzime 
TOTALI=A+B 

1 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit   344,385 344,385 

2 Ministria e Drejtësisë   31,224 31,224 

3 Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës   1,718 1,718 

4 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore   22,418 22,418 

5 Fondi Shqiptar i Zhvillimit    522,513 522,513 

6 

Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe 
Kontraktimeve për Fondet e BE-së, Bankës 
Botërore dhe Donatorëve të tjerë (CFCU) 

  

121,700 121,700 

7 
Fondi i Sigurimit te Detyrueshem dhe Kujdesit 
Shëndetësor 

215,000 
1,675,800 1,890,800 

8 Dega e Doganës Elbasan 29,450 0 29,450 

9 Bashkia Kurbin 110,710 4,744 115,454 

10 Bashkia Tropojë 37,152 338,782 375,934 

11 Bashkia Librazhd 233,833 0 233,833 

12 Bashkia Pukë 10,014 105,560 115,574 

13 Bashkia Tiranë 206,707 12,813 219,520 

14 Tirana Parking  (Bashkia Tiranë) 0 306 306 

15 
Drejtoria e Konvikteve dhe Shkollave Tiranë 
(Bashkia Tiranë) 

0 
1,045 1,045 

16 
Drejtoria Nr. 2 e Punëtorëve të Qytetit 
(Bashkia Tiranë) 

0 
2,506 2,506 

17 Bashkia Mat  0 246,627 246,627 
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18 Bashkia Fushë Arrëz 22,528 125,022 147,550 

19 Bashkia Bulqizë 11,027 8,981 20,008 

20 Bashkia Gramsh 31,911 69,000 100,911 

21 Bashkia Shkoder 894,000 148,390 1,042,390 

22 Bashkia Sarandë 774,205 448,000 1,222,205 

23 Bashkia Patos 20,506 46,736 67,242 

24 Bashkia Libohovë 21,257 128,995 150,252 

25 Bashkia Dropull 7,567   7,567 

26 
Bashkia Mat Auditim Tematik (Pasqyra 
Financiare 2018) 7,853   7,853 

27 
Bashkia  Kurbin A. Tematik (Pasqyra Financiare 
2018) 113,000   113,000 

28 Operatori i Sistemit të Transmetimit OST   146,311 146,311 

29 Ujësjellës Kanalizime Pogradec   35,662 35,662 

30 Ujësjellës Kanalizime Durrës   29,876 29,876 

31 Spitali Rajonal Durrës   45,788 45,788 

32 Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër 953 9,348 10,301 

33 
Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza, 
Tiranë 253,953 220,717 474,670 

34 Ujësjellës Kanalizime Lushnje   6,500 6,500 

35 Spitali Rajonal Korcë   10,627 10,627 

36 Albpetrol SHA   248,854 248,854 

37 
CFCU, Projekti "Ndërtimi i Sistemit të 
Kanalizimit në Vlorë, Faza II"   19,100 19,100 

38 ZVRPP Bulqizë 6,117   6,117 

39 
Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe 
Ujërave Fier 17,640   17,640 

40 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Tiranë 130 8,290 8,420 

41 
Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe 
Ujërave Tiranë 220,800   220,800 

42 Auditim IT: Ujësjellës Kanalizime Berat, Kuçovë 0 30,455 30,455 

  Totali 3,110,115 5,354,990 8,465,105 

 

Evidenca nr.4 

Evidenca e Masave Disiplinore dhe Administrative të rekomanduara nga KLSH për periudhën Janar 

– Shtator 2019 

Nr Subjektet e audituara 

ME  STATUSIN E  
NËPUNËSIT CIVIL 

ME KODIN E PUNËS  
MASAT 

ADMINISTRATIVE 

Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat 

1 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 34         
2 Ministria e Drejtësisë 6      6   

3 

Drejtoria e Përgjithshme e 
Financimeve dhe Kontraktimeve për 
Fondet e BE-së, Bankës Botërore 
dhe Donatorëve të tjerë (CFCU) 5 5        
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Nr Subjektet e audituara 

ME  STATUSIN E  
NËPUNËSIT CIVIL 

ME KODIN E PUNËS  
MASAT 

ADMINISTRATIVE 

Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat 

4 
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të 
Kujdesit  Shëndetësor    7      

5 Instituti i Sigurimeve Shëndetësore    1      
6 Dega Doganore Elbasan    1 1 1    
7 Bashkia Kurbin 7   15   4   
8 Bashkia Tropojë 12   23   5   
9 Bashkia Librazhd 10      7   

10 Bashkia Pukë 8      6   
11 Bashkia Mat        15   
12 Bashkia Fushë Arëz       9   
13 Bashkia Bulqizë       7   
14 Bashkia Gramsh 6   6   15   
15 Bashkia Shkodër 10   0   1   
16 Bashkia Sarandë 9   8   14   
17 Bashkia Patos       12   
18 Bashkia Libohovë 3   1   15   

19 
Bashkia Mat Auditim Tematik 
(Pasqyrat Financiare 2018) 1         

20 
Operatori i Sistemit të Transmetimit 
OST    10      

21 Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA    14      
22 Ujësjellës Kanalizime Durrës SHA    19      

23 
Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër 
SHA    14      

24 Ujësjellës Kanalizime Fier SHA          

25 
Qendrën Spitalore Universitare 
Nënë Tereza, Tiranë    13      

26 Ujësjellës Kanalizime Lushnje SHA    9      
27 Spitali Rajonal Korçë    12      
28 Albpetrol SHA    16      

29 

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, 
Projekti IPA 2013 “Ristrukturimi dhe 
forcimi i rrjetit laboratorik të 
sigurisë ushqimore dhe veterinarisë 
në Shqipëri"    2      

30 ZVRPP Bulqizë    3 3     
31 ZVRPP Tropojë    2      
32 ZVRPP Gramsh    1      
33 ZVRPP Lezhë    3      
34 ZVRPP Lushnje    11      
35 ZVRPP Gjirokastër    7      
36 ZVRPP Berat    6      
37 ALUIZNI Lezhë    20      
38 ALUIZNI Tirana Jug    4      
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Nr Subjektet e audituara 

ME  STATUSIN E  
NËPUNËSIT CIVIL 

ME KODIN E PUNËS  
MASAT 

ADMINISTRATIVE 

Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat 

39 ALUIZNI Elbasan    21      

40 
Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, 
Pyjeve dhe Ujërave Fier 7   9      

41 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Durrës 6         

42 
Agjencia Kombëtare e Mjedisit 
Tiranë 20   4      

43 
Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, 
Pyjeve dhe Ujërave Tiranë 11   4      

44 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Elbasan 6 5        

  TOTALI 161 5 0 266 6 3 116 0 0 

 

Evidenca nr.5 

Masat për ndryshime apo përmirësime ligjore dhe masat organizative të rekomanduara nga KLSH 

për periudhën Janar – Shtator 2019 

Nr SUBJEKTI 

Ndryshime dhe 
përmirësime legjislacioni 

Rekomanduar Pranuar 

1 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 2   

2 Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës 3   

3 Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit 1   

4 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 1   

5 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 1   

6 Agjencia e Prokurimeve Publike 5   

7 Garda e Republikës 2   

8 
Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet 
e BE-së, Bankës Botërore dhe Donatorëve të tjerë (CFCU) 

1 1 

9 Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë 2   

10 
Auditim Performance: Performanca e Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore 12 

  

11 
Auditim Performance: Efektiviteti i politikave për nxitjen e barazisë 
gjinore 1 

  

12 Auditim Performance: Ndotja akustike 2 2 

13 
Auditim Performance: Efektiviteti i menaxhimit dhe administrimit të 
fondit pyjor dhe kullosor 2 

2 

14 Auditim Performance:  Sigurimi i cilësisë së veprave ndërtimore 7   

15 Auditim Performance: Efektiviteti i programeve sociale të strehimit 11 10 

16 
Auditim Performance: Cilësia dhe siguria e barnave ne rrjetin e hapur 
farmaceutik dhe sherbimin spitalor 

6 6 

17 Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave  Fier 2   

18 Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave  Tiranë 4   

19 
Auditim IT: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Njësia e TIK e AKSHI-t 
atashuar për MFE 

1   

  TOTALI 67 21 
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Evidenca nr.5.1 

Masat Organizative të rekomanduara nga KLSH për periudhën Janar – Shtator 2019 

Nr SUBJEKTI Masa organizative 

Rekomanduar Pranuar 

1 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 27   

2 Ministria e Drejtësisë 16   

3 Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës 13   

4 Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural 17   

5 Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit 10   

6 Muzeu Historik Kombëtar 26   

7 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 12   

8 Fondi i Shqiptar i Zhvillimit 6   

9 Agjencia e Prokurimit Publik 3   

10 Garda e Republikës 24   

11 
Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për 
Fondet e BE-së, Bankës Botërore dhe Donatorëve të tjerë (CFCU) 

29 26 

12 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 23   

13 Instituti i Sigurimeve Shoqërore 22   

14 Dega e Doganës Elbasan 6   

15 Bashkia Kurbin 18   

16 Bashkia Tropojë 15   

17 Bashkia Librazhd 4   

18 Bashkia Pukë 11   

19 Bashkia Tiranë 17   

20 Tirana Parking në varësi të Bashkisë Tiranë 4   

21 Drejtoria e Konvikteve dhe Shkollave Tiranë (Bashkia Tiranë) 4   

22 Drejtoria Nr. 2 e Punëtorëve të qytetit (Bashkia Tiranë) 4   

23 Bashkia Mat  21   

24 Bashkia Fushë Arëz 12   

25 Bashkia Bulqizë 18   

26 Bashkia Gramsh 19   

27 Bashkia Shkodër 12   

28 Bashkia Sarandë 26   

29 Bashkia Patos 13   

30 Bashkia Libohovë 19   

31 Bashkia Dropull 10   

32 Bashkia Pukë (Pasqyrat Financiare 2018) 4   

33 Bashkia Mat (Pasqyrat Financiare 2018) 9   

34 Bashkia Kurbin (Pasqyrat Financiare 2018) 10   

35 Operatori i Sistemit të Transmetimit OST 20   
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Nr SUBJEKTI Masa organizative 

Rekomanduar Pranuar 

36 Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA 20   

37 Ujësjellës Kanalizime Durrës SHA 12   

38 Spitali Rajonal Durrës 17   

39 Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA 42   

40 Ujësjellës Kanalizime Fier SHA 38   

41 Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë 8   

42 Ujësjellës Kanalizime Lushnje SHA 28   

43 Spitali Rajonal Korçë 11   

44 Albpetrol SHA 34   

45 
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Projekti "Fuqizimi i 
Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës" 

12   

46 

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Projekti IPA 2013 “Ristrukturimi dhe 
forcimi i rrjetit laboratorik të sigurisë ushqimore dhe veterinarisë në 
Shqipëri" 

11   

47 
Autoriteti Rrugor Shqiptar, Projekti “Asistencë teknike për 
përmirësimin e standardeve të sigurisë rrugore" 

6   

48 CFCU, Projekti "Ndërtimi i Sistemit të Kanalizimit në Vlorë, Faza II" 11   

49 ZVRPP Bulqizë 49 49 

50 ZVRPP Tropojë 26   

51 ZVRPP Gramsh 36   

52 ZVRPP Lezhë 42   

53 ZVRPP Lushnje 61   

54 ZVRPP Gjirokastër 69   

55 ZVRPP Berat 23   

56 ALUIZNI Lezhë 17   

57 ALUIZNI Tirana Jug 15   

58 ALUIZNI Korcë 10   

59 ALUIZNI Elbasan 33   

60 Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave  Fier 28   

61 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Durrës 13   

62 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Tiranë 25   

63 Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave  Tiranë 38   

64 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Elbasan 13   

65 Auditim IT: Ujësjellës kanalizime Berat, Kuçovë SHA 22   

66 Auditim IT: Ujësjellës kanalizime Lushnje SHA 29   

67 Auditim IT: FSDKSH 37   

68 Auditim IT: Korporatën Elektroenergjitike Shqiptare SHA 23   

69 
Auditim IT: Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, Njësia e TIK e 
AKSHI-t atashuar për MFE 

19 
  

70 Auditim Performance: Sigurimi i cilësisë së veprave ndërtimore 42   

71 Auditim Performance: Efektiviteti i programeve sociale të strehimit" 29 29 

72 
Auditim Performance: Efektiviteti i menaxhimit dhe administrimit të 
fondit pyjor dhe kullosor 

33 
33 

73 
Auditim Performance: Cilësia dhe siguria e barnave në rrjetin e hapur 
farmaceutik dhe shërbimin spitalor 

35 
35 
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Nr SUBJEKTI Masa organizative 

Rekomanduar Pranuar 

74 
Auditim Performance: Efektiviteti i politikave për nxitjen e barazisë 
gjinore dhe forcimin e rolit të gruas 

10 
  

75 Auditim Performance: Siguria rrugore në Shqipëri 5 5 

76 
Auditim Performance: Performanca e Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore 

37 
  

77 
Auditim Performance: Zhvillimi i Shërbimeve Sociale për Personat me 
Aftësi të Kufizuara 

54 
  

 78 Auditim Performance: Ndotja akustike 39 39 

  Totali 1682 216 
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Evidenca  nr. 6 

EVIDENCA E KALLËZIMEVE PENALE PËR PERIUDHËN JANAR – SHTATOR 2019 

Nr. 
Subjekti ndaj të cilit 

është bërë kallëzimi 

Nr.prot. 

data e 

kallezimit 

Nr. 

Pers Detyra funksionale 
Referenca ligjore për kallëzim 

penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Dëmi 

ekonomik 

në lekë 

Departamenti që ka 

konstatuar veprën penale 

(Periudha Janar-Shtator) 

1 

MFE: Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Thesarit 

Nr 240/7  

Date 

11/11/2019 

 
Dërgim materiale për 

Vlerësim   

Ligjin nr.9936, datë 26.06.2008 

“Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në RSH”, i ndryshuar me 

Ligjin Nr.10296, datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe 

Kontrollin”, i ndryshuar. 

Në  

hetim 
 

Departamenti i Auditimit 
të 

Buxhetit të Shtetit 

2 
Fondi i Sigurimit të 

Detyrueshëm të 
Kujdesit Shëndetësor 

Nr 1444/18 

Date 

14/11/2019 

 Indicie Penale 
“Shpërdorimi i detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 
Në  

hetim 
 

Departamenti i Auditimit 
të 

Buxhetit të Shtetit 

3 
Agjencia Kombëtare e 

Ushqimit 

Nr.Prot 

1439/7 

Në datë 

06.09.2019 

 Indicie Penale 
“Shpërdorimi i detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 
Në  

hetim 
 

Departamenti i Auditimit 
të 

Institucioneve Qendrore 

4 
Agjencia Kombëtare 

Burimeve Natyrore 

Nr.1442/23 

Në datë 

18.11.2019 

 Indice Penale 
“Shpërdorimi i detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 
Në  

hetim 
 

Departamenti i Auditimit 
të 

Institucioneve Qendrore 

5 Bashkia Pukë 

Nr.Prot 

1432/12 

Në datë 

19.09.2019 

1 1) Administrator 
Firme 

Neni nr.281 Ligji nr.7905 

dt.21.03.1995 Kodi i Procedures 

Penale, i ndryshuar, neni nr.186 

"Falsifikimi i dokumenteve" 

Në  

hetim 
 

Departamenti i Auditimit 
të 

Vetqeverisjes Vendore 
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Nr. 
Subjekti ndaj të cilit 

është bërë kallëzimi 

Nr.prot. 

data e 

kallezimit 

Nr. 

Pers Detyra funksionale 
Referenca ligjore për kallëzim 

penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Dëmi 

ekonomik 

në lekë 

Departamenti që ka 

konstatuar veprën penale 

6 Bashkia Mat 

Nr.Prot 

1434/11 

Në datë 

23.09.2019 

1 1) Administrator 
Firme 

Neni nr.281 Ligji nr.7905 

dt.21.03.1995 Kodi i Procedures 

Penale, i ndryshuar, neni nr.186 

"Falsifikimi i dokumenteve" 

Në  

hetim 
 

Departamenti i Auditimit 
të 

Vetqeverisjes Vendore 

7 Bashkia Mat 

Nr.Prot 

1434/12 

Në datë 

23.09.2019 

 Indicie penale 

Neni nr.281 Ligji nr.7905 

dt.21.03.1995 Kodi i Procedures 

Penale, i ndryshuar, neni nr.186 

"Falsifikimi i dokumenteve" 

Në  

hetim 
 

Departamenti i Auditimit 
të 

Vetqeverisjes Vendore 

8 Bashkia Gramsh 

Nr.Prot 

200/8 

Në datë 

22.08.2019 

 Indicie penale 

Neni nr.281 Ligji nr.7905 

dt.21.03.1995 Kodi i Procedures 

Penale, i ndryshuar 

Në  

hetim 
 

Departamenti i Auditimit 
të 

Vetqeverisjes Vendore 

9 Bashkia Dropull 

Nr.Prot 

368/8 

Në datë 

02.10.2019 

 Dërgim materiale 
për Vlerësim   

Neni nr.281 Ligji nr.7905 

dt.21.03.1995 Kodi i Procedures 

Penale, i ndryshuar. 

Në  

hetim 
 

Departamenti i Auditimit 
të 

Vetqeverisjes Vendore 

10 Bashkia Fushë Arrëz 

Nr.Prot 

1434/11 

Në datë 

23.09.2019 

 Indicie Penale 

Neni 186 “Falsifikimi i 

dokumenteve”, nenin 186/a 

“Falsifikimi kompjuterik”, neni 190 

“Falsifikimi i vulave, stampave ose 

formularëve” Ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar. 

Në  

hetim 
 

Departamenti i Auditimit 
të 

Vetqeverisjes Vendore 

11 ALUIZNI Tirana Jug 

Nr.Prot 

1279/9 

Në datë 

24.09.2019 

3 

1) Përgjegjës Sektori i 
Legalizimit 

2) Ish Drejtor 
3) Ish Përgjegjës 

Sektori Legalizim 

Dërgim Materiali për indicie 

Neni 281, Ligji nr. 7905, datë 

21.03.1995 “Kodi i Procedurës 

Penale i Republikës së Shqipërisë”, 

të ndryshuar; Ligji nr. 33, datë 

Në  

hetim 
 

Departamenti i Auditimit 
të Aseteve dhe Mjedisit 
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Nr. 
Subjekti ndaj të cilit 

është bërë kallëzimi 

Nr.prot. 

data e 

kallezimit 

Nr. 

Pers Detyra funksionale 
Referenca ligjore për kallëzim 

penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Dëmi 

ekonomik 

në lekë 

Departamenti që ka 

konstatuar veprën penale 

29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”. 

12 ZVRPP Bulqizë 

Nr.Prot 

207/11 

Në datë 

24.09.2019 

5 

1) Ish Regjistruese 
2) Ish specialist 
3) Specialiste 
4) Hartograf 
5) Ish koordinator 

projekti 

“Shpërdorimi i detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 

Ligji nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme 

Në  

hetim 
 

Departamenti i Auditimit 
të Aseteve dhe Mjedisit 

 

13 

ZVRPP Lushnje 

(Drejtoria Vendore e 

Agjencisë Shtetërore 

të Kadastrës Lushnje) 

Nr.1276/8 

Në datë  

18.11.2019 

 Indicie Penale 

“Shpërdorimi i detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 

Ligji nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme 

Në  

hetim 
 

Departamenti i Auditimit 
të Aseteve dhe Mjedisit 

 

14 

ZVRPP Lezhë 

(Drejtoria Vendore e 

Agjencisë Shtetërore 

të Kadastrës Lezhë) 

Nr.375/12 

Në datë  

19.11.2019 

 Indicie Penale 

“Shpërdorimi i detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 

Ligji nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme 

Në  

hetim 
 Departamenti i Auditimit 

të Aseteve dhe Mjedisit 

15 

ZVRPP Gjirokastër  

(Drejtoria Vendore e 

Agjencisë Shtetërore 

të Kadastrës 

Gjirokastër) 

Nr.372/12 

Në datë  

19.11.2019 

7 

1) Ish Regjistrues 
2) Ish Specialist 
3) Ish Specialist 
Hartograf 
4) Ish Regjistrues 
5) Ish Regjistrues 
6) Ish Specialist 
Hartograf 
7) Ish Regjistrues 

“Shpërdorimi i detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 

 

Në  

hetim 
 Departamenti i Auditimit 

të Aseteve dhe Mjedisit 
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Nr. 
Subjekti ndaj të cilit 

është bërë kallëzimi 

Nr.prot. 

data e 

kallezimit 

Nr. 

Pers Detyra funksionale 
Referenca ligjore për kallëzim 

penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Dëmi 

ekonomik 

në lekë 

Departamenti që ka 

konstatuar veprën penale 

16 

ZVRPP Beratr  

(Drejtoria Vendore e 

Agjencisë Shtetërore 

të Kadastrës Berat) 

Nr.1282/8 

Në datë  

19.11.2019 

 Indicie Penale 

“Shpërdorimi i detyrës” neni 248 i 

Kodit Penal 

Ligji nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme 

Në  

hetim 
 Departamenti i Auditimit 

të Aseteve dhe Mjedisit 

17 AlbPetrol SHA 
Nr.371/9 

Datë 

14/11/2019 

 Indicie Penale 
Neni 248 i Kodit Penal 

“Shpërdorimi i detyrës” 
Në  

hetim 
 

Departamenti i Auditimit 
të Shoqërive Publike dhe 

Investimeve të Huaja 

18 
Ujësjellës Kanalizime 

Pogradec SHA 

Nr.Prot 

1147/3  

Në datë 

22.12.2019 

7 

Ish-anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës 

1) Kryetar 
2) Nënkryetar 
3) Anëtar 
4) Anëtar 
5) Anëtar 
6) Anëtar 
7) Anëtar 

Neni 248 i Kodit Penal 

“Shpërdorimi i detyrës” 
Në  

hetim 
 

Departamenti i Auditimit 
të Shoqërive Publike dhe 

Investimeve të Huaja 

 

Gjithsej 18 Kallëzime 

penale të dërguara në 

Prokurori nga KLSH 
 24 

Persona të kallëzuar 

24 
    

Shënim: Përgatitja për 5 Kallëzimet e tjera dhe indiciet penale është në proces. Departamenti Juridik në KLSH po vlerëson rast pas rasti kallëzimet dhe indiciet 

penale, për vendimet e auditimeve të Kryetarit të KLSH-së, në të cilat grupet e auditimit janë shprehur se ka elementë të veprës penale.  
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Evidenca nr. 7 

Evidenca e shqyrtimit të ankesave dhe kërkesave drejtuar Kontrollit të Lartë të Shtetit Periudha 

Janar - Shtator 2019 

 

Shqyrtimi i ankesave 

dhe kërkesave 

 

Fushat kryesore 

të shqetësimit publik 

 

 

 

 

 

Nr. 

 

Verifikuar 

e 

rezultuar 

 

 

 

 

Vazhdon 

verifikimi 

 

 

 

Ardhur jashtë 

kompetencave 

të KLSH (nuk 

verifikohet) 

 

E 

drejtë 

 

Pa 

drejtë 

 

Për administrim financiar 

dhe 

prokurime 

 

 

37 

 

2 

   

25 

 

               

Privatizim e kthim prone 

 

76 41   35 

      

Taksa, Tatime e dogana  

6    6 

 
 

Të 

tjera 

 

82 54 1  27 

Total 201 97 1  93 
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