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AUDITIMIT E USHTRUAR
NË SPITALIN RAJONAL “OMER NISHANI” GJIROKASTЁR “MBI
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VEPRIMTARISË EKONOMIKO - FINANCIARE”
për periudhën nga data 23.04.2018 deri më datën 29.06.2018.
Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur
nga Grupi i Auditimit të Departamentit të Auditimit të Shoqërive Publike, shpjegimet e
dhëna nga subjekti i audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e
auditimit nga Drejtori i Departamentit të mësipërm, Drejtori i Departamentit Juridik dhe
Kontrollit të Zbatimit të Standardeve të Auditimit dhe Etikës, si dhe Drejtori i
Pёrgjithshёm, në mbështetje të neneve 10, 15, 25 dhe 30, të Ligjit nr. 154/2014
miratuar në datën 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë
të Shtetit”,

V E N D O S A:
I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe
rregullshmërisë së veprimtarisë ekonomike – financiare”, të ushtruar në Spitalin
Rajonal “Omer Nishani” Gjirokastër, sipas programit të auditimit nr. 442/1 prot , datë
19.04.2018, për veprimtarinë nga data 01.06.2015 deri ne 31.03.2018 me afat auditimi
nga data 23.04.2018 deri nё 29.06.2018.
II. Të miratoj rekomandimet për përmirësimin e gjendjes dhe të kërkoj marrjen e
masave sa vijon:
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A.

OPINIONI I AUDITIMIT

Opinioni i kualifikuar me rezervë, i Grupit të Auditimit mbi përputhshmërinë e
veprimtarisë së Spitalit Rajonal “Omer Nishani” Gjirokastër me kuadrin ligjor
dhe rregullator.
Në opinionin tonë, përveç çështjeve të trajtuara në bazën për opinionin e kualifikuar,
informacioni mbi objektin e auditimit të subjektit është në përputhje në çdo aspekt
material, me kuadrin rregullator dhe ligjor në fuqi.
Nga auditimi i përputhshmërisë , për sa i takon shkallës së zbatueshmërisë së
rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe
kushteve, mbi të cilat realizohet aktiviteti (kriteret e auditimit të përputhshmërisë),
gjatë auditimit të subjektit Spitali Rajonal “Omer Nishani” Gjirokastёr, janë konstatuar
mospërputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator (kriteret).
Baza për opinionin e kualifikuar me rezervë.

Ne e kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit,
si dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Sektorit Publik ISSAI 4100 –
Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme
nëse informacioni i mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në
të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi
bëhet lidhur me çështje të veçanta dhe ISSAI 4200 - Objektivi i audituesve në një
auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni i mbledhur
sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me
kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi behet lidhur me auditimin e
pasqyrave financiare.
Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar kjo në ISSAI-n 10Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik. Ne i kemi
përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura.
Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e marra gjatë punës sonë audituese janë të
mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të
auditimit.
Theksim të çështjes
Ne duam të tërheqim vëmendjen e përdoruesve për disa çështje të cilat ndikojnë në
cilësinë e informacionit mbi objektin e auditimit të subjektit në lidhje me
përputhshmërinë e çdo aspekti material me kuadrin rregullator në fuqi.
Konkretisht: Baza për opinionin mbi ligjshmërinë dhe rregullshmërinë (ISSAI 4100 dhe
42001 ) e shpenzimeve.
Nga auditimi mbi përputhshmërinë, sa i takon shkallës së ndjekjes nga subjekti Spitali
Rajonal “Omer Nishani” Gjirokastër, të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave,
kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret
e auditimit të përputhshmërisë), u konstatuan devijime materiale në:
1. Fushën e prokurimeve publike u konstatua dëm ekonomik në vlerën 14,103,107 lekë
gjithsej, për të cilin kërkohet të kontabilizohet dhe të ndiqet në rrugë ligjore arkëtimi i
tij, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera
në të gjitha shkallët e gjykimit.
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2. Shpenzime pa efektivitet me vlerë 32,722,319 lekë në vendimet gjyqësore, zhveshjen
e aseteve, nё medikamente, asgjësim materialesh etj.
-Sistemet e kontrollit të brendshëm të implementuara nga institucioni nuk kanë
rezultuar në përputhje me kërkesat e kritereve të përcaktuara për vlerësimin e
Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, për shkak të mungesës së kuptimit të këtyre
kritereve, mosplotësimit të kërkesave për dorëzimin e deklaratave për cilësinë e
kontrolleve të brendshme, mosplotësimit dhe mosdorëzimit pyetësorëve të
vetëvlerësimit, regjistrit të risqeve, rregullores pa mbështetje në strukturën organizative,
veprimeve rregulluese të kryera nga jashtë, mbajtjes së regjistrimit manual të
transaksioneve në ditarë, raporteve të pa plota të audituesit të brendshëm, procedurave
të pa implementuara për delegimin e detyrave dhe përgjegjësive dhe mungesës së
objektivave e planeve të punës për arritjen e tyre.
B.

MASA ORGANIZATIVE

1. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i ushtruar mbi zbatimin e ligjshmërisë për
emërimet dhe funksionimin e strukturave drejtuese, vendimet e marra dhe zbatimi i tyre
është konstatuar se:
-Nuk është ngritur Këshilli Administrativ dhe Këshilli Tekniko-Administrativ në
kundërshtim me rregulloren nr. 4884 prot., datë 31.12.2008 “Për disa ndryshime në
rregulloren e shërbimit të kujdesit shëndetësor dytësor (spitalor) dhe në kundërshtim
me Ligjin Nr. 9106, datë 17.07.2003 “Për shërbimin Spitalor në Republikën e
Shqipërisë”.
-Mos-ngritja e kësaj strukture ndikon në uljen e besueshmërisë dhe saktёsisё së zbatimit
të politikave të Ministrisë së Shëndetësisë në Spital duke krijuar problematika në
zbatimin e pesë komponentëve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit në kundërshtim
me nenet 19-24 të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, i ndryshuar me Ligjin nr.
110/2015, datë 15.10.2015 për “Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”.
-Nuk analizohen pasqyrat financiare duke rritur riskun e devijimeve të cilat janë
materiale nga ana cilësore dhe sasiore, nuk analizohet buxheti duke rritur riskun e
ndryshimit të destinacionit të shpenzimeve buxhetore dhe nuk jepen opinione për
domosdoshmërinë e investimeve të kryera ndër vite në spital. Mungesa e Këshillit
krijon dobësi në sistemin e kontrollit të brendshëm në kundërshtim me Ligjin nr. 10296,
datë 08.07.2010, i ndryshuar me Ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015 për
“Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”.
-Të gjitha funksionet që duhet të kryheshin nga Këshilli Administrativ kryhen nga
Drejtori i Spitalit. Mungesa e Këshillit ka sjellë efekte në mos-përmbushjen e plotë të
detyrave të drejtorit ekzekutiv në kundërshtim me Ligjin nr. 9106, datë 17.07.2003
“Për shërbimin Spitalor në Republikën e Shqipërisë”,neni19.
-Nuk është ngritur gjithashtu Komiteti për planifikimin spitalor publik të qarkut në
kundërshtim me Ligjin nr. 9106, datë 17.07.2003 “Për shërbimin Spitalor në
Republikën e Shqipërisë”,neni 40. Mungesa e Komitetit për planifikimin spitalor ka
sjellë mangësi në hartimin dhe raportimin e planit spitalor në kundërshtim me Ligjin nr.
9106, datë 17.07.2003 “Për shërbimin Spitalor në Republikën e Shqipërisë”, Kreu
V,Neni 42, Pika 2,3,5 dhe efektet janë pasqyruar në rastin e rikonstruksionit të spitalit si
dhe në blerjen e pajisjeve mjekësore (Trajtuar më hollësisht në faqet 14-17 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
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Rekomandimi: 1.1 Nga Drejtoria e Spitalit, të merren masa për të ngritur Këshillin
Administrativ, Tekniko-Administrativ dhe Komitetin për planifikimin spitalor të qarkut
duke krijuar një sistem të mirëfilltë për monitorimin e vazhdueshëm teknikoadministrativo spitalor, duke evidentuar problematika, përgjegjësi dhe rekomandime me
afate konkrete
1.2 Këshilli Administrativ, Tekniko-Administrativ dhe Komiteti për planifikimin
spitalor të zbatojë detyrat sipas rregullores dhe referencës ligjore ose të përcaktohen
detyra të reja të cilat duhet të jenë në kompetencë konsultative dhe vendimmarrëse.
Menjëherë
2. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i sistemeve kontabël rezulton se të gjitha
regjistrimet kontabile, shpenzimet e kryera etj., mbahen, përpunohen dhe ruhen në
programin excel pasi institucioni nuk ka të instaluar program financiar për krijimin e
një kuadri të nevojshëm ligjor për njohjen dhe përdorimin e dokumenteve elektronikë,
ruajtjen dhe sigurinë e informacionit të tij duke vepruar në kundërshtim me Ligjin nr.
10273, datë 29.04.2010 “Për dokumentin elektronik”, i ndryshuar (Trajtuar më
hollësisht në faqet 44-53 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 2.1 Nga Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër të merren masat e
duhura për pajisjen me sistem të informatizuar financiar për mbajtjen e kontabilitetit,
për të ruajtur dhe garantuar këtë informacion, si dhe shmangur gabimet dhe humbjen e
tё dhënave.
Deri mё 31.12.2018
3. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i procedurave të inventarizimit për periudhën
objekt auditimi nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezultoi se:
-Regjistri aktual kontabël i aktiveve referuar kartelave të tyre nuk i plotëson kërkesat e
nenit 30 të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e
sektorit publik”.
-Komisioni i Inventarizimit për vitet 2015-2017 nuk ka përcaktuar personat përgjegjës
për cilësinë dhe kushtet e ruajtjes së aktiveve, arsyet e gjendjes së tyre, si dhe për
dëmtimet e konstatuara dhe shkaqet e tyre, në kundërshtim nenin 85 germa c, të UMF
nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i
ndryshuar.
-Nga drejtuesit e SRGJ dhe nëpunësi zbatues për secilën periudhë nuk janë marrë masat
e duhura për kryerjen e procedurave të inventarit që duhet të kryhet në fund të vitit për
të gjitha aktivet që ka në dispozicion SRGJ, gjithashtu nga nëpunësi zbatues nuk është
marrë asnjë iniciativë për hartimin e të gjitha regjistrave kontabël në dispozicion,
kryerjen e inventarit ekonomik dhe vlerësimit të të gjitha aktiveve afatgjata materiale
dhe jo-materiale, aktivet afatshkurtra dhe detyrimeve dhe të drejtave, veprime në
kundërshtim të Ligjit Nr. 10296, datë 08/07/2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, i ndryshuar, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në
njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, kreu III pikat 26-30, dhe kreu IV, pika 74.
-Nuk është kryer asnjëherë inventar fizik i aktiveve (Tokë-truall, Ndërtesa), të cilat
ndodhen në kontabilitetin e SRGJ pasi nuk disponohet dokumentacion ligjor, nuk është
marrë asnjë iniciativë për të kryer regjistrimin në Zyrat Vendore të Regjistrimit të
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Pasurive të Paluajtshme Gjirokastër, si rrjedhojё nuk mund të gjykohet nëse vlera e
pasqyruar në kontabilitet, është fizikisht apo jo e disponueshme, e posedueshme dhe e
përdorshme nga institucioni pra nuk verifikikohet ekzistenca dhe dokumentacioni
mbështetës i tyre, veprime këto në kundërshtim me Ligjin nr. 33/2012, datë
21.03.2012“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar, me Ligjin Nr.
10296, datë 08/07/2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar,
Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e
aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, kreu IV, pika 74 (Trajtuar më
hollësisht në faqet 44-53 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 3.1 Nga Drejtori i Spitalit, Sektori i Financës dhe juristi i SRGJ, tё
merren tё gjitha masat e nevojshme pёr identifikimin, inventarizimin fizik dhe
regjistrimin e aseteve në ZVRPP Gjirokastër, dhe pajisjen me certifikata pronësie. Nga
nëpunësi zbatues të merren masat e duhura për hartimin e regjistër kontabël të
përditësuar të aktiveve, në përputhje me kërkesat e Legjislacionit në fuqi.
Deri mё 31.12.2018
4. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i pasqyrave financiare për vitin 2015, u
konstatua se në pasqyrën e ndryshimeve të aktiveve të qëndrueshme të bilancit të vitit
2015, është kryer pakësim në zërin Instalime teknike, makineri, pajisje dhe vegla pune
në shumën 42,241,453 lekë, për një pajisje e cila duhet të regjistrohej në vlerën
436,782.36 lekë. Ky artikull është regjistruar në bilancin e vitit 2012 në vlerën
43,678,236 lekë. Në vitin 2015 është konstatuar nga përgjegjësja e sektorit të financës
se ky artikull është regjistruar jo sipas vlerës reale në pasqyrat financiare të SRGJ dhe
janë kryer sistemimet kontabël në formatin nr. 6, të pasqyrave financiare. Ky aktiv
është pakësuar në vlerën 42,241,453 lekë, ndërkohë që duhet të pakësohej me vlerën
43,241,453 lekë pra është pakësuar në shumёn 1,000,000 lekë. Këto veprime kanë sjellë
një mosparaqitje të saktë dhe me besueshmëri të të dhënave financiare të institucionit të
SRGJ, veprime në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe me Planin
e Përgjithshëm Kontabël të Institucioneve Buxhetore në Republikën e Shqipërisë.
-Gjithashtu për vitet 2015-2017, konstatohet se, relacioni dhe shënimet shpjeguese që
shoqërojnë pasqyrat financiare paraqitet i thjeshtë, me informacion të përgjithshëm, ku
mungojnë sqarime të nevojshme për ecurinë e zërave të pasqyrave financiare.
Mungojnë tërësisht shpjegimet dhe analiza e pasqyrës së flukseve monetare, veprime në
kundërshtim me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit, SKK 1 “Kuadri i Përgjithshëm
për Përgatitjen e Pasqyrave Financiare”, pika 67, Udhëzimin e Ministrisë së
Financave nr. 14, datë 26.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave
financiare vjetore të vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor
dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve e
marrëveshjeve me donatore te huaj”, dhe Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit
Publik SNKP 1, paragrafi 128 (Trajtuar më hollësisht në faqet 44-53 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 4.1 Nga Sektori i financës të kryhen veprimet e duhura për sistemimin
e zërit kontabël në aktivet afatgjata të qëndrueshme, të pasqyrave financiare, duke
pasqyruar vlerën reale të tij, sipas Planit të Përgjithshëm Kontabël të Institucioneve
Buxhetore në Republikën e Shqipërisë.
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4.2 Nga Drejtoria e SRGJ dhe Sektori i Financës, të merren masa që të pasqyrohen në
shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare, informacion i qartë dhe shpjegues rreth
zërave materialë, për rritjen e kuptueshmërisë dhe transparencës së të dhënave.
Në vijimësi
5. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i dokumentacionit të inventarizimit rezultoi se
gjatë vitit 2015 janë nxjerrë jashtë përdorimit aktive të imëta të cilat kanë përbërje
material metalik, të cilat mund të vlerësoheshin dhe të nxirreshin në ankand për shitje
skrap, veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin
financiar dhe kontrollin", i ndryshuar, Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë
27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pikat 102 dhe 109
(Trajtuar më hollësisht në faqet 44-53 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 5.1 Nga ana e Drejtorisë dhe Strukturave që ndjekin procesin e
inventarizimit, të merren masat që në të ardhmen në rastet kur konstatohen materiale të
cilat vlerësohen jashtë përdorimit dhe çmohen se mund të shiten për skrap, të veprohet
në përputhje me legjislacionin në fuqi për nxjerrjen në ankand të tyre.
Në vijimësi
6. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i procedurave të inventarizimit në urdhrin e
hartuar për krijimin e komisionit të inventarizimit, është vendosur z. A. Sh. i cili ka
qenë në pozicionin e auditit të brendshëm të Spitalit Rajonal Gjirokastër, veprim ky i
cili bie në kundërshtim me Ligjin nr. 9720, datë 23.04.2007, “Për auditimin e
brendshëm në sektorin publik”, i ndryshuar, neni 17, germa a).
-Nga auditimi i procedurave të inventarizimit për vitin 2015 rezultoi se procedura e
asgjesimit të disa materialeve me vlerë totale 829,779 lekë nuk është kryer e plotë dhe e
saktë. Në relacionin për asgjësimin e materialeve mungojnë të dhëna për materialet të
cilat do të dalin jashtë përdorimit dhe do të asgjësohen, nuk përcaktohet destinacioni
final ku do të kryhet asgjesimi i tyre, gjithashtu nga titullari i SRGJ nuk ka asnjë
autorizim për caktimin e z. A. B. si nëpunës Autorizues për veprime të mëtejshme të
procesit të inventarizimit. Në këtë relacion nuk përshkruhet asnjë argument dhe z. A. B.
nuk ka fuqi ligjore për vendimmarrje të tilla, të cilat janë kompetencë e titullarit të
institucionit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë
08/07/2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, me Udhëzimin e Ministrit të
Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit
publik”, i ndryshuar (Trajtuar më hollësisht në faqet 44-53 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
Rekomandimi: 6.1 Drejtoria e SRGJ-së, të marrë masat e duhura që në të ardhmen,
përbërja e anëtarëve të komisioneve të inventarizimit, të jetë sipas rregullave të
përcaktuara në udhëzimet dhe aktet ligjore.
6.2 Nga Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër, sektori i financës, si dhe nga grupi i
punës i cili ngrihet në çdo rast për vlerësimin dhe nxjerrjen jashtë përdorimi të aktiveve
të merren masa për hartimin e detajuar të relacioneve me të dhëna të sakta informuese
dhe justifikuese për plotësimin e kushteve tekniko-ekonomike.
Menjëherë
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7. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i shpenzimeve për karburant u konstatua se në
të gjitha rastet janë kryer pagesa për kontrata furnizimi me karburant pa kërkuar
deklaratën doganore SAD të Operatorit Ekonomik kontraktues, mbi bazën e të cilit do
të llogaritej çmimi për njësi i karburantit, rezulton se çmimi është vendosur bazuar në
faturën me TVSH sipas furnizimit të shoqërisë, dhe buletinit të fundit sipas datës së
faturës dhe kursit të këmbimit. Gjithashtu nga titullari i SRGJ, në asnjë rast nuk është
ngritur komision për mbikëqyrjen e kontratës, veprime këto në kundërshtim me VKM
nr. 914 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik’, i ndryshuar, kreu IX, neni
77, pika 5 dhe 6 (Trajtuar më hollësisht në faqet 25-44 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
Rekomandimi: 7.1 Të merren masat e duhura për kontratat e furnizimit me karburant
që do të lidhen në vazhdim, që në hartimin e tyre të kërkohet nga OE fitues paraqitja e
Deklaratës Doganore SAD në momentin e furnizimit dhe hyrjes së tij në pikën
doganore, për përmbushjen e detyrimeve dhe llogaritjen e saktë të vlerës së faturës,
gjithashtu nga komisioni i marrjes në dorëzim dhe nënshkruesi i urdhër shpenzimit të
kërkohet për çdo faturë ky dokument në përputhje me legjislacionin në fuqi.
7.2 Nga titullari i SRGJ të merren masat e duhura për kontratat që do të lidhen, të
krijohet komisioni posaçëm për mbikëqyrjen e kontratave, duke hartuar relacionet
përkatëse për plotësimin e detyrimeve që rrjedhin prej tyre.
Menjëherë dhe në vazhdim.
8.-Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me mbajtjen dhe
dokumentimin e shpenzimeve të automjeteve, konsumit të karburantit, shpenzimeve për
goma, bateri, servise etj., rezultoi se nga Dega Teknike nuk janë plotësuar kartelat
përkatëse për çdo mjet, ku të jenë të evidentuara të dhënat teknike të mjetit, defektet e
konstatuara, shërbimet e kryera periodike etj.
Gjithashtu për automjetet nuk është evidentuar kilometrazhi i tij në fillim të vitit dhe në
fund të vitit për të bërë ndjekjen e shpenzimeve periodike për goma, filtra e vaj,
karburant, riparime etj., shpenzime të cilat nuk mund të përllogariten pa pasqyruar
elementin bazë i cili është kilometrazhi, si dhe për reflektimin e gjurmës standarde të
auditimit. Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MF nr. 30, datë
27.12.2012, “Menaxhimi i aktiveve të njësitë e sektorit publik”, pikat 19, 26, 35, 121,
122 (Trajtuar më hollësisht në faqet 25-44 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 8.1 Drejtoria e SRGJ-së, zv/Drejtori Ekonomik, Dega e Financës, Dega
Teknike të marrin masat që në të ardhmen, të mos përsëriten shkeljet e konstatuara në
këtë material auditimi, të merren masat për kontrolle të vazhdueshme në lidhje me
mbajtjen e dokumentacionit të duhur për shpenzimet e kryera për automjetet, në
përputhje me legjislacionin në fuqi.
Menjëherë dhe në vijimësi
9. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i shpenzimeve të SRGJ për automjetet që ka në
dispozicion rezulton se, për automjetin me targë AA 366 EJ, referuar lejes së
qarkullimit, nuk janë paguar detyrimet e taksave dhe kontrollit fizik për vitet 20162018, veprime për të cilat sistemi i Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit
Rrugor Gjirokastër do të gjenerojë gjoba, veprime kundërshtim me Ligjin nr. 10296,
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datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar (Trajtuar më
hollësisht në faqet 25-44 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 9.1 Nga Drejtoria e SRGJ, Dega e financës dhe Dega teknike të merren
masat për likuidimin e detyrimeve që ka automjeti i mësipërm, të nxirren përgjegjësitë
për shkeljet e konstatuara në këtë material auditimi, dhe nëse do të ketë penalitete t’u
vihen në ngarkim personave përgjegjës. Gjithashtu të merren masat në vijim për
pajisjen me dokumentacionin e duhur të automjeteve, për vazhdimin normal të punës.
Menjëherë dhe në vijimësi
10. -Gjetje nga auditimi:- Në Spitalin Rajonal Gjirokastër ka një mangësi të theksuar
të njohjes së Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin, pasi ky Ligj nuk është vënë në funksionim, dhe për pasojë nuk ka
funksionuar në asnjë hallkë të njësisë ku drejtuesit nuk kanë bërë një vlerësim të
efektivitetit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit.
-Nga SRGJ nuk janë përcaktuar procedura të brendshme të anti-korrupsionit dhe të
sinjalizimit të parregullsive. Për vitet 2015-2017, nuk është hartuar dhe dërguar në
Ministri deklarata dhe raporti vjetor për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm,
gjithashtu nuk ka plotësuar dhe dërguar në ministri pyetësorin e vetëvlerësimit për
komponentët e MFK-së.
-Nuk është hartuar dhe miratuar planin i cili përmban objektivat strategjike, prioritetet e
institucionit dhe planet e veprimit. Nuk ka të miratuar një plan afatmesëm për
rishikimin e sistemeve të brendshme të kontrollit të të gjithë niveleve të institucionit.
Për rrjedhojë në SRGJ nuk ka një Kod të Brendshëm Etik ose një Kod Sjellje,
rregullore apo, udhëzim për zbatimin e etikës, si dhe nuk ka procedurë për të raportuar
shkeljet e legjislacionit mbi etikën dhe për marrjen e masave për shkeljet e konstatuara.
-Nuk ka rregulla të brendshme të miratuara nga titullari, për kryerjen e shpenzimeve
dhe funksioneve të ndryshme të shoqërisë si dhe rregulla për delegimin e detyrave dhe
mënyrën e dokumentimit të tyre: Nuk ka hartuar strategjinë e riskut dhe regjistrin e
riskut, e për pasojë drejtuesit, nuk janë të vetëdijshëm për përgjegjësinë që kanë në
menaxhimin e riskut:
Të gjitha veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr.
10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, Manualin për
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 28,
datë 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratës dhe raportit vjetor për cilësinë e sistemit
të kontrollit të brendshëm në njësitë publike” (Trajtuar më hollësisht në faqet 121-124
të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 10.1 Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër, të marrë masa që në
vazhdimësi, të kryhet procesi i implementimit në Rregulloren e Brendshme të SRGJ, të
informohet stafi drejtues mbi ligjin e MFK dhe komponentëve të tij, të kryhet hartimi i
një plan-veprimi, ku të jenë përfshirë hapat që duhen ndjekur dhe masat që duhen marrë
për ngritjen e sistemeve të përshtatshme të MFK-së, përfshirë menaxhimin e riskut në
një linjë me hartimin e programit ekonomik, gjithashtu të përcaktohen misioni,
strategjia dhe objektivat, të cilat duhet të përmbajnë afatet kohore dhe personat
përgjegjës për realizimin e tyre.
Menjëherë dhe vijimësi
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11. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore në fushën e
prokurimeve me vlerë të vogël, rezultoi se:
-Për vitin 2016 janë kryer 2 procedura blerje me vlera të vogla duke copëzuar fondin
dhe duke shmangur procedurat normale të prokurimit, në shumën totale 1,124,140 lekë
pa TVSH, procedura të cilat duhet të kryheshin tenderim, dhe konkretisht është kryer
procedura “Blerje karburant”, në muajin mars 2016 me fond limit në shumën 465,440
lekë pa TVSH, dhe procedura “Blerje karburant”, me fond limit në shumën 658,700
lekë pa TVSH në muajin nëntor 2016.
-Për vitin 2017 janë kryer 4 procedura blerje me vlera të vogla duke copëzuar fondin
dhe duke anashkaluar procedurat normale të prokurimit, pra procedura të cilat duhet të
kryheshin tenderim. Nga këto, 2 procedura me vlerë të vogël me objekt “Blerje
karburanti” në shumën totale 1,550,000 lekë pa TVSH, dhe konkretisht është kryer
procedura “Blerje karburant në muajin shkurt 2017”, me fond limit në shumën 800,000
lekë, dhe procedura “Blerje karburant”, me fond limit në shumën 750,000 lekë në
muajin prill 2017. Gjithashtu janë kryer 2 procedura me objekt “Roje private” në
shumën totale 1,483,257 lekë pa TVSH, konkretisht procedura me objekt “Roje
private” me fond limit në shumën 733,099 lekë e zhvilluar në muajin shkurt 2017, dhe
procedura me objekt “Roje private”, me fond limit në shumën 750,158 lekë, procedura
të cilat duhet të kryheshin me procedurë normale prokurimi.
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, kreu IV, neni 40, pika 1(Trajtuar më
hollësisht në faqet 25-44 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 11.1 Drejtoria e SRGJ dhe Sektori i prokurimeve, të merren masa, për
të mos përsëritur shkeljet e konstatuara në këtë material auditimi dhe të nxirren
përgjegjësitë për copëzimin e fondeve pёr blerjet e sipërcituara.
Menjëherë dhe në vijimësi
12. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i procedurave të prokurimit, lidhjes dhe
zbatimit të kontratave me objekt “Riparim dhe Mirëmbajtje e automjeteve” në vitin
2015 me fond limit 1,249,992 lekë pa TVSH, në vitin 2016 me fond limit 1,083,333
lekë pa TVSH dhe vitin 2017, me fond limit 1,249,950 lekë pa TVSH mes SRGHJ dhe
fituesit të vetëm pjesëmarrës OE “A...” shpk. u konstatua se:
-Titullari i AK-së, nuk ka kërkesë nga sektori përkatës për fillimin e procedurës, nuk
ёshtё argumentuar nevoja për kryerjen e prokurimit si dhe nuk ёshtё argumentuar
zgjedhja e llojit të procedurës.
-Preventivi i punimeve të nevojave të automjeteve, nuk është i mbështetur në
procesverbale konstatimi të defekteve që kanë automjetet, por është hartuar një
preventiv nga përgjegjësi i Degës Teknike, të cilin e ka të paargumentuar teknikisht.
-Ftesa për ofertë nuk u është dërguar të paktën 5 OE të cilët të kenë në fushën e
veprimtarisë së tyre objektin e prokurimit, duke ngushtuar konkurrencën, siç duket
qartë edhe nga pjesëmarrja e ofertave të dhëna në të cilën ka marrë pjesë vetëm një
operator ekonomik, gjithashtu janë vendosur kritere diskriminuese në Dokumentet
Standarde të Tenderit të cilat nuk lidhen ngushtë me preventivin e punimeve të cilat do
tu bëhen automjeteve.
-Nga titullari i institucionit nuk është ngritur komision për zbatimin dhe mbikëqyrjen e
kontratave.
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Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, kreu II, neni 12, nenin 1, pika 2, nenin 2, dhe nenin
46, pika 3, me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, seksioni II, neni 28, nenin 39, pika 4 paragrafi II-të, kreu VII,
neni 61, pika 2, paragrafi II-të, nenin 77,dhe me Udhëzimin nr. 30 datë 27.12.2011
“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar (Trajtuar më
hollësisht në faqet 25-44 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 12.1 Nga titullari i Autoritetit Kontraktor dhe Njësia e Prokurimit të
SRGJ në lidhje me procedurat e planifikimit dhe prokurimit për “Riparimin dhe
mirëmbajtjen e automjeteve”, të parashikohen nevojat për prokurim të tyre, duke
vepruar në përputhje me kërkesat ligjore për hartimin e preventivave, llogaritjen e
fondit limit dhe përcaktimin e specifikimeve teknike të veçanta në DST, që të bëjë të
mundur një pjesëmarrje të gjerë duke patur parasysh një vlerësim objektiv dhe jo
diskriminues për operatorët pjesëmarrës në procedurat e prokurimit dhe me leverdi
ekonomike për fondet buxhetore duke krijuar kushtet për pjesëmarrjen e sa më shumë
operatorëve ekonomik në këto procedura.
12.2 Nga Dega Teknike të monitorohet situata reale e nevojave për riparimin dhe
mirëmbajtjen e automjeteve, duke mbajtur procesverbale me argumentimet përkatëse të
kërkesave të tyre.
12.3 Nga titullari i SRGJ të merren masat e duhura për kontratat që do të lidhen, të
krijohet komisioni posaçëm për mbikëqyrje dhe zbatim, duke hartuar raportet përkatës
për plotësimin e detyrimeve që rrjedhin prej tyre.
Menjëherë dhe në vijim
14. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi mbi hartimin dhe planifikimin e
projektbuxhetin për vitet 2015-2016 rezulton se nga grupi i punës të SRGJ nuk është
analizuar dhe detajuar në mënyrë të hollësishme përllogaritja në zërin e shpenzimeve
për mallra dhe shërbime mbështetur në kërkesën e MSH. Në relacion nuk është
përshkruar gjendja e detyrimeve të pa likuiduara në fillim të vitit, ecuria e shlyerjes së
tyre si dhe nuk është përshkruar planifikimi i të ardhurave dytësore të SRGJ. Lidhur me
shpenzimet e rritura ndjeshëm për “barna dhe materiale mjekësore” në tre vitet e fundit
nuk është bërë asnjë detajim ose analizë në hartimin e PB. Në disa zëra të llogarive
buxhetore konstatohet angazhim më i madh gjatë vitit në krahasim me planifikimin
fillestar. Në disa zëra të llogarive buxhetore konstatohet angazhim më i ulët gjatë vitit
në krahasim me planifikimin fillestar si pasojë e tjetërsimit të destinacionit të fondit
buxhetor. Në të dyja rastet, situata tregon një planifikim jo të saktë në fillim të vitit dhe
shpenzimin më të madh në këto grup llogarish në krahasim me llogari të tjera
pavarësisht ruajtjes në total të limitit për angazhim buxhetor (Trajtuar më hollësisht në
faqet 17-22 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 14.1 Nga strukturat drejtuese tё SRGJ tё merren masa qё Raportet e
Monitorimit për zbatimin e buxhetit, të përmbajnë një informacionin të plotë me
shpjegimet përkatëse lidhur me ndryshimet e PBA, e buxhetit, nga plani fillestar deri në
atë përfundimtar, në nivel programi dhe artikulli, lidhur me ndryshimet e planit të
produkteve, si në sasi dhe në vlerë në përputhje me Udhëzimet e Ministrit të Financave
për zbatimin e buxhetit të shtetit.
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14.2 Nga ana e SRGJ të bëhet programimi i buxhetit duke pasur parasysh nevojat reale
gjatë vitit të pritshëm buxhetor dhe të shmangen programimet duke rritur bazën në një
përqindje të caktuar. Gjatë vitit të angazhohen vetëm ato shpenzime të cilat janë
planifikuar sipas llojit dhe të mos ndryshohet destinacioni i përdorimit të këtyre
fondeve brenda artikujve buxhetorë.
14.3 Nga strukturat drejtuese tё SRGJ të merren masa që strukturat që do të merren me
programimin dhe planifikimin buxhetor, të eliminojnë planifikimet formale, dhe të
kryejnë parashikime të besueshme, duke kryer analiza të hollësishme të të gjithë
treguesve të buxhetit referuar udhëzime përkatëse për këtë qëllim, me qëllim eliminimin
e ndryshimeve të konsiderueshme në buxhetit gjatë vitit ushtrimor.
Në çdo rast të hartimit të PBA
15. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi mbi zbatimin e dispozitave ligjore për
strukturën organizative, marrëdhëniet e punës dhe pagave janë konstatuar disa raste të
personave të punësuar, ku për procedurën e marrjes në punë nuk figuron miratimi i
Ministrit në kundërshtim me Urdhrin Nr. 506 datë 18.09.2013 të Ministrisë së
Shëndetësisë, “Për ndalimin e procedurave të marrjes dhe largimit nga puna të
punonjësve dhe dhënien me qira të ambienteve dhe hapësirave, në institucionet
shëndetësore” ku punësimi është kryer sipas urdhrave të brendshme.
-Nga auditimi u konstatuan devijime dhe tejkalim të strukturës pa miratim nga Ministria
e linjës por vetëm me urdhër të titullarëve për administratën, sektorin e teknikës,
hotelerisë dhe mjedisit.
-Rregullorja me të cilën ka funksionuar Spitali Rajonal i Gjirokastrës është e
papërshtatur me ndryshimet e bëra në strukturë gjatë viteve të fundit duke krijuar
pengesë në mirëfunksionimin administrativ të institucionit. Detyrat e secilit pozicion
nuk janë të qarta duke qenë pengesë jo vetëm në procesin e administrimit por dhe të
rekrutimit të stafit të ri në SRGJ.
-Nga auditimi i 20 dosjeve të personelit janë konstatuar mangësi në dokumentacion.
Mangësitë më të hasura kanë qenë Cv, procedura e përzgjedhjes së aplikantëve dhe të
emërimit në SRGJ si psh: kandidati fitues nuk plotëson kushtet e shpallura në njoftim,
mungon shpallja e njoftimit për vende vakante dhe përcaktimi i kritereve për disa raste,
procesverali i vlerësimit me pikë i intervistës dhe kritereve të vlerësimit (Trajtuar më
hollësisht në faqet 22-25 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 15.1 Nga strukturat drejtuese tё SRGJ tё merren masa pёr plotësimin e
me stafin e nevojshëm mjekësore dhe jo plotësimin e numrit tё strukturës me staf
mbёshtetёs, duke respektuar strukturёn e miratuar nga Ministria e linjës.
15.2 Të merren masat nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore për plotësimin me
dokumentacion të dosjeve të personelit si dhe në çdo rast, të merren masa që marrja në
punë e punonjësve të bëhet nëpërmjet procedurave të konkurrimit dhe kritereve të
përcaktuara të vlerësimit në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi, duke
ndjekur etapat e duhura deri në shpalljen fitues të konkurrentit.
15.3 Nga titullari i SRGJ tё merren masat pёr hartimin e një rregulloreje përshtatur me
strukturën e re tё miratuar në ndihmë të mirëfunksionimit administrativ të SRGJ.
Në vazhdimësi
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16. -Gjetje nga auditimi:- Gjatë auditimit me zgjedhje të likuidimeve bankre rezultoi
se gjatë viteve 2016- 2017 janë pranuar dhe likuiduar nga komisioni i pritjes së mallit
barna, kite dhe reagente të cilat e kanë pasur afatin e skadencës më të vogël se 1 vit,
veprim që bie në kundërshtim me DST të paraqitura në procedurën e prokurimit, me
kontratën e nënshkruar mes palëve si dhe në kundërshtim me dokumentet standarde të
miratuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe APP. Veprime tё cilat kanё sjellё efekte
financiare pёr buxhetin e këtij institucioni tё detajuar nё pikёn B (Trajtuar më hollësisht
në faqet 25-44 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 16.1 Nga komisionet e marrjes në dorëzim të barnave, kite dhe reagente
të zbatohen me përpikëri marrja e tyre konform të gjithë kërkesave dhe specifikimeve
teknike të kontraktuara.
16.2 Nga AK duhet që, konform legjislacionit në fuqi, politikat e nevojave për mallra
emergjente të jenë pjesë e procedurave të menaxhimit të fondeve dhe procedurave të
prokurimit, të ndara nga praktikat e plotësimit të kërkesave të operatorëve konform
përcaktimeve kontraktuale, duke monitoruar dhe shmangur çdo rast të pranimit të
barnave, kiteve dhe reagenteve nën afatet e kontraktuara të skadencës dhe argumentuar
ato si pasojë e nevojës emergjente.
Menjëherë
17. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i procedura të prokurimit rezulton se:
-Në 6 raste, në procedurat e negocimit pa botim paraprak të njoftimit të kontratës, nga
autoriteti kontraktor nuk është argumentuar dhe dokumentuar arsyeja e përzgjedhjes së
operatorëve ekonomikë të cilëve u është dërguar ftesa për negocim, në kundërshtim me
VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.
-Në 2 raste, në procedurat e negocimit pa botim paraprak të njoftimit të kontratës ,
shkaqet e pavarura janë të paargumentuara dhe institucioni nuk ndodhet në kushtet e
nevojës extreme për ngjarje të paparashikuara në kundërshim me nenin 33 të LPP, pika
c ku rrethanat e përmendura për të justifikuar nevojën ekstreme nuk duhet të
shkaktohen në asnjë rast nga veprimi ose mosveprimi i autoritetit kontraktor.”
-Në 3 raste, në procedurat e marrjes me qira të kaldajave, nga Njësia e Prokurimit në
përgatitjen e DT nuk është vepruar në përputhje me VKM nr. 914, 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 11.
-Nё 2 rast skualifikimi i operatorit ekonomik ёshtё kryer jo nё përputhje tё VKM nr.914
datë 29.12.2014 ,Neni 66 Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave pika 3.
-Në të gjitha procedurat e prokurimit, nuk ka raporte mbi monitorimin e zbatimit të
kontratës sipas specifikimeve teknike, sasitë, shërbimet e kryera etj., në kundërshtim me
nenet 1, 15 e 17 të kontratës, së lidhur në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30 datë
27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, dhe
me VKM nr. 914, 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, kreu
IX, neni 77, ku gjithashtu në përfundim të kontratës autoriteti kontraktor nuk ka
përgatitur një raport përmbledhës për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës,
në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, kreu IX neni 77, pika 1 (Trajtuar më hollësisht në faqet 53-121 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit).
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Rekomandimi: 17.1 Autoriteti Kontraktor të marrë masa që në çdo rast të dokumentojë
dhe argumentojë gjatë realizimit të procedurave të prokurimit me negocim pa shpallje,
mënyrën dhe arsyen e përzgjedhjes të operatorëve ekonomik pjesëmarrës në procedurë.
17.2 Autoriteti Kontraktor të marrë masa për të hartuar kërkesa të veçanta për
kualifikim, që të sigurojë konkurrencën e nevojshme, si një nga parimet bazë të
prokurimit në blerjen e mallrave, shërbimeve dhe punimeve, për të arritur rezultate të
dëshirueshme në efektivitetin e përdorimit të fondeve publike;
17.3 Nga Drejtori i Spitalit t`i kushtohet vëmendje e duhur institucionale procesit të
shqyrtimit dhe vlerësimit nga komisionet e vlerësimit të ofertave, i dokumentacionit
ligjor dhe administrativ i operatorëve ekonomik dhe ofertave të ofertuesve, pasi në disa
raste vlerësimi i ofertave konstatohet jo korrekt;
Vazhdimisht
18. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore në prokurimet
e fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave, u konstatua se:
-Nuk janë kryer trajnime të stafit për prokurimin publik, në kundërshtim me VKM nr.
914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar,
neni 83/2.
- Në 5 raste nga procedurat e audituara, nuk konstatohet të jetë argumentuar dhe
dokumentuar vendosja e kritereve për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 61, pika
2.
- Në 6 raste, zbatimi i kontratave për mallra, shërbime dhe punë, është kryer në
kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
neni 60, pika 1 (Trajtuar më hollësisht në faqet 53-121 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
Rekomandimi: 18.1 Titullari i AK të marrë masa që t`i kushtojë vëmendjen e duhur
institucionale procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit nga komisionet e vlerësimit të
ofertave, i dokumentacionit ligjor dhe administrativ i operatorëve ekonomikë dhe
ofertave të ofertuesve duke marrë masa për trajnimin e stafit mbi prokurimet publike,
pasi në disa raste vlerësimi i ofertave konstatohet jo korrekt, me qëllim rritjen e
efiçencës në shpenzimet publike,
18.2 AK të zhvillojë procedura prokurimi në përmbushje të kritereve ligjore,
kapaciteteve ekonomike, financiare dhe profesionale, në përzgjedhjen e ofertës më të
mirë ekonomike, duke siguruar që Autoriteti Kontraktor të pranojë oferta të cilat janë të
përballueshme, të qëndrueshme, të pakushtëzuara dhe të plotësimit të nevojave të saj.
Gjithashtu, duhet të merren masat përkatëse, lidhur me zbatimin e kontratave të lidhura
me operatorët ekonomikë fitues, sipas kushteve të rënë dakord midis palëve.
Vazhdimisht
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C. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI
Nga auditimi i spitalit rajonal “Omer Nishani”Gjirokastёr rezultuan shkelje me dёm
ekonomik nё vlerën 14,103,107 lekё tё cilat nё mёnyrё tё detajuar paraqiten si mё
poshtё:
1. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditim i ushtruar mbi procedurën e prokurimit me
objekt “Blerje medikamente për nevojat spitalore viti 2016” me afat furnizimi deri më
datë 15.04.2016, është konstatuar dëm ekonomik në vlerën prej 2,920,321 lekë, pasi
nga ana e autoritetit kontraktorё nuk është aplikuar tarifa ditore për ditё vonese nё
dorëzimin e mallit, mbi penalitetet tё pa llogaritur dhe mbajtur operatorit ekonomik
“F...” Sh.p.k
-Në procedurën e prokurimit me objekt “Blerje medikamente për nevojat spitalore viti
2017” me afat furnizimi deri më datë 15.04.2017, është konstatuar dëm ekonomik në
vlerën prej 2,512,552 lekë, pasi nga ana e autoritetit kontraktorё nuk është aplikuar
tarifa ditore për ditё vonese nё dorëzimin e mallit, mbi penalitetet tё pa llogaritur dhe
mbajtur operatorit ekonomik “F...” Sh.p.k si dhe 359,780 lekё dёm ekonomik pёr
furnizime me medikamente jo nё përputhje me cilёsinё e kërkuar.
-Në procedurën e prokurimit me objekt “Blerje materiale mjekësore pёr vitin 2017” me
afat furnizimi deri më datë 15.04.2017, është konstatuar dëm ekonomik në vlerën prej
1,897,181 lekë, pasi nga ana e autoritetit kontraktorё nuk është aplikuar tarifa ditore për
ditё vonese nё dorëzimin e mallit, mbi penalitetet tё pa llogaritur dhe mbajtur operatorit
ekonomik “F...” Sh.p.k si dhe 310,800 lekё dёm ekonomik pёr furnizime me materiale
mjekimi jo nё përputhje me cilёsinё e kërkuar (Trajtuar më hollësisht në faqet 53-121
të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 1.1 Të kontabilizohet dhe kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të
gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i
vlerës prej 7,330,054 lekë, nga shoqëria “F...” Sh.p.k. vlerё e cila pёrbёn penalitete
pёr ditё vonesa nё furnizim si dhe arkëtimi i vlerës prej 670,580 lekë për medikamente
të furnizuara jo nё përputhje me cilёsinё e kontraktuar.
Deri mё 31.12.2018
2. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i procedurave të prokurimit me objekt: “Blerje
Kite& Reagent viti 2016-2017” është konstatuar dëm ekonomik në vlerën totale prej
1,231,776 lekë për vitin 2016 dhe dëm ekonomik në vlerën totale prej 1,016,800 lekë
për vitin 2017 ku vlera 1,928,320 lekë janë mallra të furnizuara në kundërshtim me
kushtet e kontratës neni 6 pika 2 e kontratës “Cilësia e mallit” (përkatësisht 911,520
lekë për vitin 2016 dhe 1,1016,800 lekë për vitin 2017) dhe vlera 320,256 lekë përbën
penalitete të llogaritura nga mos furnizimi në kohë me mall për kontratën në vitin 2016.
Operatori ekonomik fituese me të cilën është lidhur kontrata përkatëse “G...” SHPK ka
kryer me dijeni të plotë furnizimin me Kite& Reagente me një afat skadence më të
vogël se një vit dhe nuk ka realizuar furnizimin me mall brenda afateve të përcaktuara
në kontratë (Trajtuar më hollësisht në faqet 53-121 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
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Rekomandimi: 2.1 Të kontabilizohet dhe kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të
gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i
vlerës prej 2,248,576 lekë, përkatësisht nga shoqëria “G...” SHPK, vlerë e cila përbën
dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit.
Deri mё 31.12.2018
3. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditim i ushtruar mbi procedurën “Blerje materiale
mjekësore pёr vitin 2016” me afat furnizimi deri më datë 15.04.2016, është konstatuar
dëm ekonomik në vlerën prej 493,923 lekë, pasi nga ana e autoritetit kontraktorё nuk
është aplikuar tarifa ditore për ditё vonese nё dorëzimin e mallit, mbi penalitetet tё pa
llogaritur dhe mbajtur operatorit ekonomik “G...” Sh.p.k si dhe 36,489 lekё dёm
ekonomik pёr furnizime me materiale mjekimi jo nё përputhje me cilёsinё e kërkuar
(Trajtuar më hollësisht në faqet 53-121 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 3.1 Të kontabilizohet dhe kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të
gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i
vlerës prej 530,412 lekë, përkatësisht nga shoqëria “G...” Sh.p.k vlerё e cila pёrbёn
penalitete pёr ditё vonesa nё furnizim nё vlerën 493,923 lekё dhe 36,489 lekё
medikamente jo nё përputhje me cilёsinё e kontraktuar.
Deri mё 31.12.2018
4. -Gjetje nga auditimi:- Gjatë auditimit është konstatuar se nga mosndjekja e
procedurave për likuidim vullnetar të vendimeve gjyqësore, nga momenti i njohjes së
vendimit të Gjykatës së Apelit, rezulton se janë paguar detyrime përmbarimore për 10
punonjësit e larguar, në shumën 549,064 lekë, e cila përbën dëm ekonomik për
buxhetin e shtetit, veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08/07/2010, “Për
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, me Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30,
datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar
(Trajtuar më hollësisht në faqet 44-53 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 4.1 Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e
nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 549,064
lekë, konkretisht nga z. K. K. shuma prej 333,436 lekë, nga z. P. M. shuma prej 71,422
lekë, dhe nga z. R. K. shuma prej 144,206 lekë pёr mos likuidim vullnetarisht tё
detyrimeve e lindura nga largimet e padrejta nga puna por duke shtuar dhe detyrime
përmbarimore shtesё.
Deri më datë 31.12.2018
5. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt “Riparim dhe
mirëmbajtje e automjeteve”, për vitet 2015-2017, nga verifikimi i dokumentacionit për
shërbimet e kryera rezultoi se për pjesët të cilat janë ndërruar është hartuar procesverbal
nga kryetari i degës teknike z. F. D. për vitet 2015-2016 dhe z. L. Q. për vitin 2017
nënshkruar nga secili shofer në të cilin shprehen se është bërë kthimi i tyre në
magazinën e rekuperos. Ndërkohë që pjesët e ndërruara nuk janë bërë në asnjë rast
hyrje në magazinën e sipërpërmendur por ruheshin nga shoferët në ambientet e garazhit
të secilit. Nga verifikimi me zgjedhje i disa pjesëve të këmbimit të cilat ruheshin nga
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shoferët rezultoi se mungonin disa prej tyre për të cilat nuk verifikohet fakti i ndërrimit
të tyre.
Në lidhje me kryerjen e shpenzimeve për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve nga
titullari i AK-së nuk është kërkuar raport mbi zbatimin e kontratës së mësipërme. Vlera
për kontratën e vitit 2015 për pjesët të cilat nuk u gjendën është në shumën 531,960
lekë, për kontratën e vitit 2016 është në shumën 544,800 lekë dhe për kontratën e vitin
2017 është në shumën 364,680 lekë veprime këto në kundërshtim me Ligjin nr. 10296,
datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar, Udhëzimin nr.
30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik", i
ndryshuar. Shuma 1,441,440 lekë përbën dëm ekonomik për buxhetin e shtetit
(Trajtuar më hollësisht në faqet 53-121 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 5.1 Drejtoria e SRGJ, Dega Teknike, të marrin tё gjitha masat e
nevojshme pёr ngritjen e njё grupi pune me specialistё tё fushës pёr verifikimin e secilit
nga automjeteve tё riparuara si dhe identifikimin dhe verifikimin e pjesëve tё ndërruara
pёr saktësimin dhe konsolidimin e vlerës prej 1,441,440 lekë tё konsideruar dёm
ekonomik, dhe tё informohet institucioni i KLSH-sё pёr masat e marra.
Deri më datë 31.12.2018
6. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i procedurave të inventarizimit rezultoi se
komisioni kryesor i inventarizimit ka hartuar relacion në të cilin janë shprehur se
komisioni i verifikimit të inventarëve ka konstatuar mungesa material i butë në shumën
73,800 lekë, mungesa në kuzhinë në shumën 13,275 lekë dhe mungesa në repartin e
oksigjenit në shumën 7,700 lekë. Shuma totale prej 94,775 lekë është konstatuar si
dëm ekonomik për buxhetin e SRGJ. Kjo shumë u është vënë në ngarkim personave
përgjegjës, janë kryer regjistrimet kontabile në pasqyrat financiare të institucionit për
secilin punonjës, por nuk është kërkuar arkëtimi (Trajtuar më hollësisht në faqet 44-53
të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Për sa më sipër rekomandojmë:
6.1 Nga Drejtoria e Spitalit, Sektori i Financës dhe juristi i SRGJ, të ndiqen të gjitha
procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e
shumës 94,775 lekë, nga personat të cilëve u është njohur detyrimi në kontabilitet.
Deri më datë 31.12.2018
7. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i rregullshmërisë së shpenzimeve të kryera për
zbatimin e kontratave të furnizimit me karburant u konstatua se në të gjitha rastet për
këto shpenzime është llogaritur vlera e taksës së markimit të cilat janë paguar ndaj
secilit OE, duke u paguar më tepër në shumën prej 44,281 lekë përbën dëm ekonomik
për buxhetin e shtetit, vlerë e përfituar padrejtësisht nga Operatorët Ekonomikë. Këto
veprime bien në kundërshtim me Ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat
kombëtare”, i ndryshuar (Trajtuar më hollësisht në faqet 25-44 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 7.1 Drejtoria e SRGJ, Dega e financës, Sektori Juridik, të marrin masa,
duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e
gjykimit arkëtimin e shumës 44,281 lekë, si përfitim i padrejtë nga Operatorët
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ekonomikë, konkretisht shuma 30,707 lekë nga OE “K...”, shuma 3,457 lekë nga OE
“F...”, shuma 3,763 lekë nga OE “G...”, shuma 3,284 nga OE “E... shpk” dhe shuma
3,070 lekë nga OE “A...”.
Deri më datë 31.12.2018
8. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt:
“Mirëmbajtje e impianistikës, viti 2015” është konstatuar dëm ekonomik në vlerën
totale prej 72,990 lekë, e cila përfaqëson vlerën e materialeve dhe punimeve të
situacionuara, faturuar, dhe likujduara si punime të kryera në repartin e maternitetit
gjatë periudhës 25.08.2015-31.12.2015 periudhë kjo, kur Godina e Maternitetit ka qenë
në restaurim. Operatori ekonomik fituese me të cilën është lidhur kontrata përkatëse
“I...” SHPK ka kryer me dijeni të plotë furnizimin me materiale impianistike ndërkohë
që kjo godinë ka qenë në rikonstruksion (Trajtuar më hollësisht në faqet 53-121 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 8.1 Të kontabilizohet dhe kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të
gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i
vlerës prej 72,990 lekë, përkatësisht nga shoqëria “I...” SHPK, vlerë e cila përbën dëm
ekonomik ndaj buxhetit të shtetit.
Deri më datë 31.12.2018
9. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i procedurave të prokurimit me objekt: “Blerje
Kite&Reagent, viti 2015”, dhe “Blerje Kite&Reagent kontrata shtesë 2017” është
konstatuar dëm ekonomik në vlerën totale 320,460 lekë (përkatësisht në vlerat 144,060
lekë për vitin 2015 dhe 176,400 lekë për vitin 2017), e cila përfaqëson furnizime me
Kite&Reagent në kundërshtim me nenin 6 pika 2 e kontratës “Cilësia e mallit”, pasi
shoqëria fituese me të cilën është lidhur kontrata përkatëse “G...” SHPK ka kryer
furnizimin me Kite&Reagente jo nё përputhje me kontratën (Trajtuar më hollësisht në
faqet 53-121 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 9.1 Të kontabilizohet dhe kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të
gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i
vlerës prej 320,460 lekë, përkatësisht nga shoqëria “G...” SHPK, vlerë e cila përbën
dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit.
Deri me datë 31.12.2018
10. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Blerje
Medikamente, viti 2018”, është konstatuar dëm ekonomik në vlerën totale prej 70,577
lekë, e cila përfaqëson furnizime me medikamente në kundërshtim me nenin 6 pika 1 e
kontratës “Cilësia e mallit”, pasi shoqëria fituese me të cilën është lidhur kontrata
përkatëse “F...” SHPK ka kryer furnizimin me Medikamente jo nё përputhje me
kontratën (Trajtuar më hollësisht në faqet 53-121 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
Rekomandimi: 10.1 Të kontabilizohet dhe kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të
gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i
vlerës prej 70,577 lekë, përkatësisht nga shoqëria “F...” SHPK, vlerë e cila përbën dëm
ekonomik ndaj buxhetit të shtetit.
Deri me datë 31.12.2018
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11. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me vlerë të vogël
me objekt: “Shpenzimet e siguracionit të godinave, viti 2017” është konstatuar dëm
ekonomik në vlerën totale prej 198,500 lekë e cila pёrfaqёson ½ e vlerës sё kontratës.
Mbështetur në kontratën e mëparshme, nga e cila autoriteti kontraktorё ka përllogaritur
fondin limit pёr mbulimin e rreziqeve ndaj tërmetit dhe përmbytjeve, ndërkohë qё
referuar policës sё sigurimit qё operatori ekonomik fitues “S...” shpk ka paraqitur për
vitin 2017 ajo ofron mbulimin vetëm për rreziqet ndaj Tërmeteve nё kundërshtim dhe
me kërkesat e autoritetit kontraktor (Trajtuar më hollësisht në faqet 25-44 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 11.1 Të kontabilizohet dhe kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të
gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i
vlerës prej 198,500 lekë, përkatësisht “S...” shpk, vlerë e cila përbën dëm ekonomik
ndaj buxhetit të shtetit.
Deri më datë 31.12.2018
12. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i dokumentacionit teknik të dosjes së zbatimit
për kontratën e punimeve publike me objekt “Rikonstruksion i Godinës së Maternitetit
Gjirokastër” të lidhur sipas aktit me nr. 179 prot. datë 05.06.2015, ndërmjet Autoritetit
Kontraktor Spitalit Gjirokastër përfaqësuar nga z. A. M. dhe Kontraktuesit shoqëria
“A...” SHPK, rezulton se nga verifikimi në terren i volumeve të punimeve të
përfunduara para tre viteve, diferenca në volume të likuiduara por të pakryera në fakt
me pasojë dëm ekonomik në vlerën 474,198 lekë pa TVSH, në kundërshtim me
kontratën e sipërmarrjes së punimeve (Trajtuar më hollësisht në faqet 53-121 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 12.1 Drejtoria e SRGJ, Dega e financës, Sektori Juridik, të marrin masa,
që t’i kërkojë operatorit ekonomik “A...” ShPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e
duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimin e shumës 474,198
lekë pa TVSH, të përfituar mё tepër si pasojë e punimeve të pakryera në fakt por të
situacionuara e të likuduara, në zbatimin e kontratës së lidhur sipas aktit me nr. 179
prot. datë 05.06.2015 me objekt “Rikonstruksion i Godinës së Maternitetit Gjirokastër”.
Deri më datë 31.12.2018
13. -Gjetje nga auditimi:- Nga verifikimi në objekt, dokumentacionit ndodhur në
dosjen e zbatimit, dhe dokumentacioni i negocimit i ndodhur në dosjen e kontratës
shtesë, u konstatua rritje e paargumentuar e çmimeve te zërave, mos realizmin i disa
zërave sipas preventivit dhe situacionit në vlerën 57,200 lekё jo nё përputhje me
vendimin Nr. 514, datë 15.8.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe
hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”,veprime të cilat
kanë sjell një dëm ekonomik me vlerën 57,200 lekë pa TVSH pёr buxhetin e shtetit
dhe ngarkon me pёrgjegjёsi anëtarët e grupit të negocimit të përbërë nga z. A. B., z. F.
D. dhe z. S. P. (Trajtuar më hollësisht në faqet 53-121 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
Rekomandimi: 13.1 Drejtoria e SRGJ, Dega e financës, Sektori Juridik, të marrin masa,
që t’i kërkojë personave pёrgjegjёs z. A. B., z. F. D. dhe z. S. P. duke ndjekur të gjitha
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procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimin e
shumës 57,200 lekë pa TVSH, si rritje fiktive e çmimeve te zërave pёr punimet e
ndërtimit.
Deri më datë 31.12.2018
D.
MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA
NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE.
Nga auditimi ёshtё konstatuar mospërdorim nё përputhje me parimet e tre E-ve , shuma
prej 32,722,316 lekё detajuar si mё poshtё:
1. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i rregullshmërisë së shpenzimeve, evidentimit
dhe njohjes së detyrimeve që SRGJ ka ndaj të tretëve rezultoi se:
-Për periudhën objekt auditimi janë larguar punonjës të cilët kanë ndjekur procedurat
ligjore dhe kanë paditur SRGJ në Gjykatë, nga të cilat 14 çështje kanë përfunduar me
Vendim të formës së prerë të Gjykatës së Apelit, duke detyruar SRGJ të njohë
shpenzime gjyqësore për të dëmshpërblyer financiarisht punonjësit në shumën
8,369,278 lekë e cila përbën efekt financiar negativ për buxhetin e shtetit.
- Gjithashtu nga mos ndjekja e procedurave ligjore në ndërprerjen e marrëdhënieve të
punës me ish-punonjësit, Spitali Rajonal Gjirokastër është paditur në Gjykatë nga 13
punonjës të cilët janë në proces gjykimi dhe referuar Vendimeve të Gjykatë së Shkallës
së Parë Gjirokastër kanë fituar këtë shkallë të gjykimit duke kërkuar nga SRGJ një
dëmshpërblim financiar në shumën totale 5,057,674 lekë, shumë e cila do të sjellë një
efekt financiar negativ të pritshëm për buxhetin e shtetit (Trajtuar më hollësisht në
faqet 22-25 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 1.1 Nga Drejtori i Spitalit, Sektori Juridik, të analizohen në mënyrë të
detajuar rastet e largimit nga puna, duke evidentuar përgjegjësitë individuale dhe të
merren vendimet përkatëse, pasi shumat e mësipërme janë në vlera të konsiderueshme
për institucionin dhe buxhetin e shtetit.
1.2 Nga Drejtimi i Spitalit të merren masat që, në të ardhmen të respektohen procedurat
e largimeve në përputhje me legjislacionin në fuqi, duke synuar një përdorim të fondeve
publike me ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
2. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i menaxhimit tё aseteve dhe ambienteve tё
dhёna me qira nga prona truall që ky spital administron që në ndërtimin e tij dhe
referuar planimetrisë së vitit 1981 nga 31,190 m2 truall sot në administrim të spitalit
janë vetëm 27,325 m2 ose 3,865 m2 më pak, sipërfaqe këto të zhveshura nga ana jugore
dhe veriore e pronës. Sipërfaqe kjo e zhveshur ndёrvite dhe përfituar nga subjekte apo
individё privatё. Referuar çmimit të trojeve në Republikën e Shqipërisë miratuar me
VKM nr. 89 datë 03.02.2016 për qytetin e Gjirokastrës zona kadastrale nr. 8541 ka një
çmim reference dysheme prej 4865 lekë/m2 x 3,865 m2 = 18,803,225 lekë vlerë e
zhveshur nga asetet e spitalit e cila pёrbёn efekt financiar negativ pёr buxhetin e
Shtetit (Trajtuar më hollësisht në faqet 124-127 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
19

Rekomandimi: 2.1 Nga Drejtori i Spitalit, Sektori Juridik, të analizohet në mënyrë
procesi i inventarizimit dhe regjistrimit tё aseteve nё zyrën e rregjistrimit pёrkatёse, pёr
parandalimin e mёtejshёm tё privatizimit tё sipërfaqes funksionale tё këtij institucioni
dhe pёr njё menaxhimi mё efikas dhe me efektivitet pёr institucionin.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
3. -Gjetje nga auditimi:- Për periudhën objekt auditimi nga blerja e medikamenteve,
materiale mjekësore dhe Kite Reagente të pa planifikuar mire pa marrë gjendjen e
Farmacisë apo pa llogaritur konsumin mesatarë ndër vite dhe mbi të gjitha pranimi i
mallrave jo në përputhje me kontratën por me një afat skadence shumë të afërt u
konstatuan barna të skaduara në vlerën prej 2,648,765 lekë, vlerё e cila përbën efekt
financiar negativ për Institucionin (Trajtuar më hollësisht në faqet 53-121 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 3.1 Nga Drejtori i Spitalit dhe farmacia, të analizohen në mënyrë tё
njёpasnjёshme medikamentet e kitet reagonte apo materialet e mjekimit nё sasinë e
nevojshme, gjendjen aktuale dhe konsumin mesatare si dhe tё operohet me shpërndarje
nё spitalet e tjera pёr eliminimin e daljes jashtё përdorimi tё këtyre medikamenteve dhe
rritjen e efiҫencёs nё shpenzimin e fondeve publike.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
4. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i shpenzimeve për mirëmbajtjen dhe riparimin e
automjeteve për vitet 2015-2017 rezultoi se : Për automjetin tip Mercedez-Benz me
targa AA 366 EJ i vitit të prodhimit 1990 janë kryer shpenzime për të tre vitet në
shumën 328,296 lekë (81,960 lekë për vitin 2015, 125,040 lekë për vitin 2016 dhe
121,296 lekë për vitin 2017), shpenzime të cilat janë në kundërshtim me parimet e
ekonomicitetit dhe efektivitetit, pasi kostoja e riparimit dhe mirëmbajtjes së këtij
automjeti tejkalon vlerën e blerjes së një automjeti të ngjashëm, ku në kushtet e tregut
ekzistencial mund të gjesh automjete të ngjashme të cilat variojnë në shumën rreth
150,000 lekë sipas verifikimeve të bëra në tregun e automjeteve në faqet e ndryshme në
web. Nga ana e drejtuesve të institucionit dhe strukturat mbështetëse nuk është kryer një
studim për vlerësimin e këtij aktivi si dhe për shpenzimet që janë kryer në lidhje me të.
Shpenzimet për këtë automjet janë shpenzime të keq menaxhuara, veprime të cila janë
në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, i ndryshuar, udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e
aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, që kanë rënduar buxhetin e shtetit
në shumën prej 328,296 lekë, vlerë e cila përbën efekt financiar negativ (Trajtuar më
hollësisht në faqet 25-44 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 4.1 Nga Drejtori i SRGJ, zv. Drejtori ekonomik, të merren masat e
duhura për analizimin e këtyre shpenzimeve, duke mos përsëritur të njëjtën logjikë në
vijim, pa analizuar dhe llogaritur më parë kostot e riparimit të automjetit, dhe të
veprohet në përputhje me parimet e ekonomicitetit, efiçencës dhe efektivitetit.
Në vijimësi
5. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i procedurave të prokurimit me objekt: “Blerje
Medikamente, viti 2018” rezulton se gjatë hartimit të fondit limit për blerjen e
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medikamenteve është planifikuar një sasi më e madhe nga sa konsumohet realisht.
Mbështetur në të dhënat e farmacisë dhe llogaritjen e konsumit mesatarё pёr secilin zё
tё medikamenteve tё shpёrndarё nё ҫdo 10 ditё kalendarike pёr tё njёjtёn pёriudhё por
nё vitin paraardhës, por dhe me sasinë e madhe të ilaçeve të skaduara për vitet objekt
auditimi, vlera e përllogaritur prej 1,564,524 lekë përbën efekt negativ financiar për
buxhetin e shtetit (Trajtuar më hollësisht në faqet 53-121 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
Rekomandimi: 5.1 Nga titullari i SRGJ të merren masa për të analizuar shkaqet, arsyet
dhe përgjegjësitë për mos përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike
në vlerën 1,564,524 lekë dhe eliminimin e përsëritjes së rasteve të tilla në të ardhmen.
Në vijimësi
6. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me vlerë të vogël i
objektit: “Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore dhe impianistikës, viti 2017” është
konstatuar efekt financiarё negativ në vlerën totale prej 666,180 lekë, e cila përfaqëson
vlerën e kontratës së realizuar me fitues OE “A. G.” në kundërshtim me Ligjin nr. 9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ku ngarkohet me përgjegjësi
anёtarёt e njёsisё sё prokurimit dhe ish drejtori Z. P. M., pёr arsye se nё kёtё procedure
prokurimi blerje me vlerё tё vogël pas dështimit 2 herё nё sistem, operatori ekonomik i
përzgjedhur nё mёnyrё shkresore përpara daljes sё urdhër prokurimit ka paraqitur
sigurimin e kontratës pёr kёtё procedurё (Trajtuar më hollësisht në faqet 25-44 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: 6.1 Nga titullari i SRGJ të merren masa për të analizuar shkaqet, arsyet
dhe përgjegjësitë për mos përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike
në vlerën 666,180 lekë dhe eliminimin e përsëritjes së rasteve të tilla në të ardhmen.
Vazhdimisht
7. -Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i procedurave të prokurimit me objekt: “Blerje
Kite&Reagent,viti 2015” rezultoi se: -Nga ana e KVO në procedurën e datës
26.06.2015 për “Blerje Kite&Reagent” është skualifikuar OE “G...” sh.p.k me vlerë
oferte 1,309,074.9 lekë. Skualifikimi është bërë me argumentimin se këtij OE i mungon
ekstrakti i regjistrit tregtarë si dhe ekstrakti mbi historikun e subjekteve të lëshuara nga
Qendra Kombëtare e Regjistrimit. Në referencë të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik’ i ndryshuar neni 53 pika 4, KVO ka kryer një skualifikim të pa
drejtë mbështetur në VKM nr. 914 “Pёr miratimin e rregullave tё prokurimit Publik” i
ndryshuar, datë 29.12.2014, Neni 66 Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave pika 3 “Nëse
është e nevojshme, komisioni i vlerësimit të ofertave kërkon sqarime nga ofertuesit, të
cilat duhet të jenë me shkrim ose të reflektuara në procesverbal”. Në këtë rast KVO nuk
ka menduar për ekonomicitetin e procedurës nisur nga oferta e marrë që është 23.8%
më e ulët se fondi limit por ka preferuar të skualifikojë këtë operatorë dhe të ri kryejë
procedurën e prokurimit.
-Nga ana e KVO në procedurën e datës 30.07.2015 për “Blerje Kite&Reagent” janë
kualifikuar 2 OE, “G... A...” me ofertë prej 1,651,126 dhe “G...” sh.p.k me vlerë oferte
1,700,226 lekë. Operatori i renditur i dyti i cili në procedurën e anuluar kishte ofruar
1,309,074.9 dhe skualifikuar padrejtësiht në këtë procedurë ofron 1,700,226 lekë ose
23% më tepër. OE fitues i kësaj procedure është “G... A...”.
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Si pasojë e veprimeve të mësipërme, për arsye të skualifikimit të OE me ofertë më të
vogël në procedurën e anuluar me pa të drejtë, për devijime të cilat nuk ndryshojnë në
thelb ofertën, si dhe për shkak të kualifikimit dhe shpalljes fitues të një OE me ofertë
më të lartë edhe pse në procedurë e përsërit, është krijuar një efekt negativ financiarë
me vlerë 342,051 lekë (Trajtuar më hollësisht në faqet 53-121 të Raportit Përfundimtar
të Auditimit).
Rekomandimi: 7.1 Nga titullari i SRGJ të merren masa për të analizuar shkaqet, arsyet
dhe përgjegjësitë për mos përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike
në vlerën 342,051 lekë dhe eliminimin e përsëritjes së rasteve të tilla në të ardhmen.
Në vijimësi
E.

MASA DISIPLINORE

Mbështetur në nenet 37, 141 e 153 pikat 1 dhe 2 të ligjit nr. 7961, date 12.7.1995 “Kodi
i Punës”, i ndryshuar, kontratës kolektive të punës nr. 17 prot., datë 07.01.2014
kontratave individuale të punës, i kërkojmë Drejtorit të Spitalit Rajonal “Omer
Nishani” Gjirokastër që në varësi të kompetencave të tij ligjore, të fillojnë procedurat
për dhënien e masës disiplinore, si më poshtë:
“Vërejtje me shkrim” deri në “Largim nga puna” për:
1. znj. V. T.
2. Z. J. K.
3. Znj. R. K.
4. Znj. M. Z.
5. Znj. Sh. Ҫ.
në cilësinë e komisionit tё kolaudimit dhe marrjes nё dorzim tё medikamenteve
dhe materialeve mjekësore, për arsye se:
-Nё kontratёn e furnizimit me nr. 108 prot., datë 19.02.2016 ‘’Blerje medikamente’’,
me vlerë 9,630,623.17lekë, me afat nga data e lidhjes së kontratës deri më datë
19.03.2016, nënshkruar nga drejtori i spitalit Gjirokastër K. K. dhe administratori i
shoqërisë “F...” shpk A. T.. Nga komisioni i kolaudimit dhe marrjes nё dorzim janë
pranuar medikamente jo nё përputhje me në nenin 3 ‘Afati i lëvrimit’ pa përmbushur
specifikimet e kërkuara nё vlerën 42,750 lekё.
-Nё kontratёn e furnizimit me nr. 45/1 prot., datë 25.01.2017‘’Blerje medikamente’’,
me vlerë 10,467,525 lekë, me afat nga data e lidhjes së kontratës deri më datë
28.02.2017, nënshkruar nga drejtori i spitalit Gjirokastër K. K. dhe administratori i
shoqërisë “F...” shpk A. T.. Nga komisioni i kolaudimit dhe marrjes nё dorzim janë
pranuar medikamente Jo nё përputhje me në nenin 3 ‘Afati i lëvrimit’ pa përmbushur
specifikimet e kërkuara nё vlerën 359,780 lekё.
-Nё kontratёn e furnizimit me nr. 95 prot., datë 12.02.2016‘’Blerje materiale
mjeksore’’, me vlerë 6,068,449 lekë, me afat nga data e lidhjes së kontratës deri më
datë 12.03.2016, nënshkruar nga drejtori i spitalit Gjirokastër K. K. dhe administratori i
shoqërisë “G...” shpk A. C.. Nga komisioni i kolaudimit dhe marrjes nё dorzim janë
pranuar medikamente Jo nё përputhje me në nenin 3 ‘Afati i lëvrimit’ pa përmbushur
specifikimet e kërkuara nё vlerën 36,490 lekё.
-Nё kontratёn e furnizimit me nr. 49/1 prot., datë 26.01.2017‘’Blerje materiale
mjeksore’’, me vlerë 5,453,540 lekë, me afat nga data e lidhjes së kontratës deri më
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datë 28.02.2017, nënshkruar nga drejtori i spitalit Gjirokastër K. K. dhe administratori i
shoqërisë “G...” shpk A. C.. Nga komisioni i kolaudimit dhe marrjes nё dorzim janë
pranuar medikamente Jo nё përputhje me në nenin 3 ‘Afati i lëvrimit’ pa përmbushur
specifikimet e kërkuara nё vlerën 310,800 lekё.
-Nё kontratёn e furnizimit me nr. 274 prot., datë 03.09.2015‘’Blerje Kite & Reagent’’,
me vlerë 1,981,351 lekë, me afat nga data e lidhjes së kontratës deri më datë
31.12.2015. Nga komisioni i kolaudimit dhe marrjes nё dorzim janë pranuar
Kite&Reagent Jo nё përputhje me në nenin 6 pa përmbushur specifikimet e kërkuara
nё vlerën 144,060 lekё.
-Nё kontratёn e furnizimit me nr. 347 prot., datë 07.07.2016‘’Blerje Kite & Reagent’’,
me vlerë 4,415,220 lekë, me afat nga data e lidhjes së kontratës deri më datë
31.12.2016. Nga komisioni i kolaudimit dhe marrjes nё dorzim janë pranuar
Kite&Reagent Jo nё përputhje me në nenin 6 pa përmbushur specifikimet e kërkuara
nё vlerën 911,520 lekё.
6. Znj. D. T. nё cilёsinё e pёrgjegjse e zyrës sё finacёs pёr arsye se:
Nga auditimi i shpenzimeve për karburant u konstatua se në të gjitha rastet janë kryer
pagesa për kontrata furnizimi me karburant pa kërkuar deklaratën doganore SAD të
Operatorit Ekonomik konstraktues, mbi bazën e të cilit do të llogaritej çmimi për njësi i
karburantit, por çmimi është vendosur bazuar në faturën me TVSH sipas furnizimit të
shoqërisë, dhe buletinit të fundit sipas datës së faturës dhe kursit të këmbimit, gjithashtu
nga titullari i SRGJ, në asnjë rast nuk është ngritur komision për mbikëqyrjen e
kontratës, veprime këto në kundërshtim me VKM nr. 914 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik, i ndryshuar, kreu IX neni 77 pika 5 dhe 6.
Gjatë auditimit është konstatuar se nga mosndjekja e procedurave për likuidim vullnetar
të vendimeve gjyqësore, nga momenti i njohjes së vendimit të Gjykatës së Apelit,
rezulton se janë paguar detyrime përmbarimore për 10 punonjësit e larguar, në shumën
549,064 lekë, e cila përbën dëm ekonomik për buxhetin e shtetit, veprime në
kundërshtim me Ligjin nr.10296, datë 08/07/2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, me Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për
menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar.
Nga auditimi i pasqyrave financiare të vitit 2017 rezulton se gjendja debitore për gjoba,
penalitete dhe detyrime të cilat janë gjeneruar për 68 punonjës të insitucionit nga
kontrollet e FSDKSH-së, detyrime këto të cilat duhet të mblidhen dhe arkëtohen nga
Spitali Rajonal Gjirokastër, konstatohet se vlera në fund të vitit paraqitet në shumën
1,952, 840 lekë. Nga ana e insitucionit nuk janë marrë masat e duhura për nisjen e
procedurave ligjore për arkëtimin e tyre, veprime në kundërshtim me Ligjin Nr. 10296
datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, kreu II, neni
9, neni 12, pika g dhe gj, dhe shuma prej 1,952,840 lekë përbën të ardhura të
munguara për buxhetin e shtetit.
Gjithashtu paraqiten edhe debitorë të tjerë të cilët janë operatorë ekonomik apo
mbikqyrës punimesh të cilët nuk kanë zbatuar kushtet e kontratave duke gjeneruar
penalitete dhe gjoba, të cilat janë njohur në pasqyrat financiare të SRGJ. Këto penalitete
janë konstatuar nga kontrollet e vazhdueshme të kryera nga FSDKSH ndaj SRGJ, ku
janë 8 subjekte në shumën totale 2,885,142 lekë.
Nga ana e insitucionit nuk janë marrë masat e duhura për nisjen e procedurave ligjore
për arkëtimin e tyre, veprime në kundërshtim me Ligjin Nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për
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Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, kreu II, neni 9, neni 12, pika g dhe
gj, dhe shuma prej 2,885,142 lekë përbën të ardhura të munguara për buxhetin e
shtetit.
-Nga auditim i ushtruar mbi procedurën “Blerje medikamente për nevojat spitalore viti
2016” me afat furnizimi deri më datë 15.04.2016, është konstatuar dëm ekonomik në
vlerën prej 2,920,321 lekë, pasi nga ana e autoritetit kontraktorё nuk është aplikuar
tarifa ditore për ditё vonese nё dorëzimin e mallit, mbi penalitetet tё pa llogaritur dhe
mbajtur operatorit ekonomik “F...” Sh.p.k .
-Nga auditim i ushtruar mbi procedurën “Blerje medikamente për nevojat spitalore viti
2017” me afat furnizimi deri më datë 15.04.2017, është konstatuar dëm ekonomik në
vlerën prej 2,512,552 lekë, pasi nga ana e autoritetit kontraktorё nuk është aplikuar
tarifa ditore për ditё vonese nё dorëzimin e mallit, mbi penalitetet tё pa llogaritur dhe
mbajtur operatorit ekonomik “F...” Sh.p.k si dhe 359,780 lekё dёm ekonomik pёr
furnizime me medikamente jo nё përputhje me cilёsinё e kërkuar.
Nga auditim i ushtruar mbi procedurën “Blerje materiale mjekësore pёr vitin 2017” me
afat furnizimi deri më datë 15.04.2017, është konstatuar dëm ekonomik në vlerën prej
1,897,181 lekë, pasi nga ana e autoritetit kontraktorё nuk është aplikuar tarifa ditore për
ditё vonese nё dorëzimin e mallit, mbi penalitetet tё pa llogaritur dhe mbajtur operatorit
ekonomik “F...” Sh.p.k si dhe 310,800 lekё dёm ekonomik pёr furnizime me
materiale mjekimi jo nё përputhje me cilёsinё e kërkuar .
7. z. S. P. nё cilёsinё e anëtarit tё komisjonit tё negocimit tё çmimeve pёr arsye se:
Nё kontrata shtesë me Nr. 459 datë 21.10.2016 dhe vlerë 11,500,000 lekë me TVSh,
midis autoritetit kontraktor përfaqësuar nga z. K. K. dhe sipërmarrësit përfaqësuar nga
z. A. H.. Nga verifikimi në objekt, dokumentacionit ndodhur në dosjen e zbatimit, dhe
dokumentacioni i negocimit i ndodhur në dosjen e kontratës shtesë, u konstatua rritje
fiktive e çmimeve te zërave, mos realizmin i disa zërave sipas preventivit dhe
situacionit në vlerën 57,200 lekë pa TVSh
“Vërejtje”
9. z.
M. G. nё cilёsinё e kryetarit tё komisionit tё vlerësimit tё ofertave pёr
arsye se:
Nё procedurёn e prokurimit me objekt ‘Blerje lёndё djegëse pёr ngrohje (pellet) pёr
nevojat e spitalit’’ viti 2017 ka kualifikuar operatorin ekonomik pa përmbushur
specifikimet teknike referuar dokumentacionit që ndodhet në sistem dhe në dosje
“kaldaja me pellet 490KW në pronësi” ajo nuk përmbush kushtin kryesorë fuqin
termike. Nga ana e autoritetit kontraktorë është kërkuar kaldajë 500KW me fuqi
termike nominale 500kw dhe fuqi termike e kthyer 459kw, kaldaja e ofruar nga
operatori ekonomik është me fuqi 490KW me fuqi termike nominale 490KW dhe fuqi
termike e kthyer 400KW.
F.

PËR PUNONJËSIT E LARGUAR

Për ish punonjësit e mëposhtëm nuk rekomandojmë masa disiplinore edhe pse shkeljet
e natyrës administrative të konstatuara, pavarësisht se ekzistojnë nuk mund të
ezaurohen si të tilla, pasi personat e sipërpërmendur nuk janë në marrëdhënie pune me
këtë institucion dhe nuk ka adresim institucional për dhënien dhe zbatimin e tyre.
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Nga ana jonë në bazë të shkeljeve të konstatuara masa disiplinore do të ishte “Largim
nga detyra”, për:
z. A. M., me detyrё ish. Drejtor i spitalit ‘Omer Nishani’
z. K. K., me detyrё ish. Drejtor i spitalit ‘Omer Nishani’
z. F. D., në cilësinë e ish pёrgjegjёsit tё teknikёs.
z. G. B., me detyrё ish pёrgjegjёs i prokurimeve
“Vërejtje” deri “Largim nga puna” përkatësisht për:
z. A. B., me detyrё ish-nёndrejtor ekonomik.
G.

SHЁNIM I KRYETARIT

-Nisur nga niveli i ulёt i gjetjeve tё konstatuara, ky auditim do tё kaloi nё procesin e
kontrollit tё cilёsisё me fokus kryesorё nё riauditimin e procedurave tё prokurimeve tё
medikamenteve etj, brenda 6 mujorit tё parё 2019.

Bujar LESKAJ

KRYETAR
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