
 
MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË QENDRËN E PUBLIKIMEVE 

ZYRTARE, TIRANË 
          
 
Raporti Përfundimtar i Auditimit të ushtruar në Qendrën e Publikimeve Zyrtare 
Tiranë, me objekt: “Mbi zbatimin e ligjshmërisë, rregullshmërisë të aktivitetit 
ekonomik dhe financiar dhe dhënie opinioni mbi llogaritë vjetore, për periudhën 
1/1/2008 deri më 30/9/2011” dhe masat për përmirësimin e gjendjes, janë miratuar 
me Vendimin e Kryetarit të KLSH nr. 52, datë 17/4/2012.  
Bazuar në nenet 9 dhe 16 të ligjit nr. 8270, datë 23/12/1997 “Për Kontrollin e Lartë 
të Shtetit”, ndryshuar me ligjin nr. 8599, datë 1/6/2000, me shkresën nr. 428/6, datë 
17/4/2012 dërguar Z. Ilir KONDI, Drejtor i Qendrës së Publikimeve Zyrtare 
Tiranë, krahas Raportit Përfundimtar të Auditimit, Kontrolli i Lartë i Shtetit i ka 
rekomanduar dhe kërkuar zbatimin e masave të mëposhtme:    
 

A. PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË 
LEGJISLACIONIN NË FUQI 

 

1. Qendra e Publikimeve Zyrtare dhe Ministria e Drejtësisë të ndërmarrin 
iniciativën ligjore për rishikimin e pikës, 1 të Vendimit të Këshillit të Ministrave 
nr. 447, datë 17/6/2001 “Për shpërblimin e anëtarëve të Komisionit të Qendrës së 
Publikimeve Zyrtare”, si dhe t’i propozojë Këshillit të Ministrave ndryshimin e tij, 
pasi ka mospërputhje me nenet 19, 22 dhe 23 të ligjit nr. 8502, datë 30/6/1999 “Për 
Krijimin e Qendrës së Publikimeve Zyrtare”, ndryshuar me ligjin nr. 9091, datë 
26/6/2003.   
 

Deri më 30/6/2012 
 

2. Qendra e Publikimeve Zyrtare, Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Financave 
të rishikojnë Urdhrin e Përbashkët të Ministrisë së Drejtësisë nr. 8089/1, datë 
22/11/2006 me Ministrinë e Financave nr. 9534/5, datë 26/12/2006 “Për caktimin e 
çmimeve të botimeve dhe shpërndarjes së konfirmimeve dhe kopjeve të akteve të 
Qendrës së Publikimeve Zyrtare”, me qellim që: 
2.1 Të shfuqizohet, pika 12 e këtij urdhri për shpërndarjen falas dhe me mjetet e 
veta të 106 kopjeve të Fletores Zyrtare dhe botimeve të tjera, pasi institucionet 
përfituese kanë fondet e tyre buxhetore, për pajisjen e punonjësve me këto botime.   
2.2 Të rishikohet çmimi i shitjes së botimeve përfshirë dhe fletoren zyrtare me 
qëllim që shitja e tyre të bëhet minimalisht sa kostoja e prodhimit, gjë e cila do të 
eliminojë humbjen që shkaktohet nga shitja e tyre sipas çmimit të përcaktuar që në 
vitin 2006.   



 

 Deri më 30/6/2012 
 

B. MASA ORGANIZATIVE 
 

1. Qendra e Publikimeve Zyrtare të marrë masa që në të ardhmen, me ndryshimin e 
strukturës dhe organikës së institucionit, të bëjë ndryshimin e Rregullores së 
Brendshme, e cila rregullon funksionimin e administratës së institucionit dhe ta 
dërgojë atë për miratim tek Ministri i Drejtësisë.    
 

Deri më 30/6/2012 dhe në vazhdimësi. 
 

2. Qendra e Publikimeve Zyrtare të marrë masat e nevojshme që në të ardhmen të 
zhvillojë procedurat e prokurimit publik në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, 
me qëllim eleminimin e parregullsive që kanë shkaktuar dëmin ekonomik në 
shumën 945,000 lekë, shumë  e cila në bazë të nenit 203, pika 1 e ligjit nr. 7961, 
datë 12/7/1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, si dhe nenit 
115 të ligjit nr. 7850, datë 29/4/1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, 
konsiderohet e parashkruar.   
 

Menjëherë 
 

3. Qendra e Publikimeve Zyrtare të marrë masat e nevojshme që në të ardhmen të 
zbatojë dispozitat ligjore për kualifikimet individuale pasuniversitare që kryejnë 
punonjësit e saj, pasi ato nuk përballohen nga fondet buxhetore, si në rastin e z..... 
me detyrë ish-Informaticiene e cila është paguar në shumën 60,000 lekë, në 
kundërshtim me dispozitat ligjore për kryerjen e provimeve përkatëse të vitit të 
parë, të Masterit Dega Informatikë për vitin akademik 2007-2008, në Fakultetin e 
Shkencave të Natyrës, shumë e cila në bazë të nenit 203, pika 1 e ligjit nr. 7961, 
datë 12/7/1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, si dhe nenit 
115 të ligjit nr. 7850, datë 29/4/1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, 
konsiderohet e parashkruar.   
 

Deri më 30/6/2012 
 

4. Për shpërblimin e punonjësve për rezultate individuale, apo performancën në 
punën e kryer, Qendra e Publikimeve Zyrtare të rregullojë dokumentacionin që 
vërteton rezultatet individuale dhe performancën në përputhje me kërkesat e 
dispozitave ligjore për këtë qëllim.   
  

                  Vazhdimisht 
  



5. Qendra e Publikimeve Zyrtare të plotësojë listëprezencat ditore për kohën e 
punës së punonjësve, me qëllim që të dokumentohet me data, moskryerja e lejeve 
të zakonshme sipas planifikimit brenda vitit kalendarik.   

 

 Vazhdimisht 
 

6. Qendra e Publikimeve Zyrtare të marrë masat e duhura që, në të ardhmen për 
asnjë blerje publike për prokurimin e punëve, mallrave, apo shërbimeve në vlera 
poshtë kufirit të ulët monetar, të mos ndahet për shmangien e kufirit monetar, apo 
të procedurave të parashikuara.   
  

Vazhdimisht 
 

7. Qendra e Publikimeve Zyrtare të marrë masa që, në të ardhmen, të eliminojë 
mangësitë e konstatuara në zhvillimin e procedurave të prokurimit publik për 
blerjet me vlerë të vogël dhe të plotësojë dokumentacionin përkatës në përputhje 
me kërkesat e Udhëzimit të APP-së për këtë qëllim.   
 

 Vazhdimisht 
 

8. QPZ në përputhje me dispozitat ligjore përkatëse, të ndërmarrë masat e duhura 
për:  
8.1 Vlerësimin e dy autoveturave që nuk janë në gjendje pune duke përcaktuar 
gjendjen e tyre teknike dhe kalimin e tyre për shitje me ankand, kalimin ne 
Rezervat e Shtetit, ose nxjerrjen e tyre jashtë përdorimit.   
8.2 Për automjetin e vënë në dispozicion nga Ministria e Drejtësisë, të merren 
masat e duhura për dhënien në përdorim të përdoruesit me procesverbal dorëzimi 
dhe plotësimin prej tij të dokumentacionit përkatës, me qëllim dokumentimin e 
kilometrave të përshkuara mbi bazën e të cilave llogaritet karburanti, gomat dhe 
riparimet që i bëhet automjetit.   
  

Menjëherë 
 

9. Qendra e Publikimeve Zyrtare, në të ardhmen, për eliminimin e stokut të 
Fletoreve Zyrtare dhe botimeve të ndryshme, të sigurojë brenda muajit dhjetor të 
çdo viti nga institucionet shtetërore dhe organet qendrore e vendore, të dhënat për 
numrin e përgjithshëm të kopjeve të detyrueshme dhe numrin shtesë të tyre në 
përputhje me kërkesën e nenit 8 të ligjit nr. 8502, datë 30/6/1999 “Për krijimin e 
Qendrës së Publikimeve Zyrtare”.   
 

Vazhdimisht 
 

10. Qendra e Publikimeve Zyrtare të marrë masa që: 



10.1 Gjatë inventarizimit të pasurisë së institucionit, fletët apo kartelat 
inventarizuese të firmosen nga komisioni i inventarizimit sipas emrave përkatës të 
komisionit, dhe nga çdo person materialisht përgjegjës dhe të bëhet krahasimi i 
gjendjes kontabël me gjendjen e vërtetë të vlerave materiale (gjendjen fizike) 
ndërsa, për nxjerrjen e materialeve jashtë përdorimit, krahas mbajtjes nga 
komisioni të procesverbalit për nxjerrjen jashtë përdorimit, drejtori të nxjerrë 
urdhrin për krijimin e komisionit të asgjësimit dhe për asgjësimin e tyre të mbahet 
procesverbal.   
10.2 Qendra e Publikimeve Zyrtare në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë të 
marrin masat për të regjistruar në kontabilitet dhe pasqyruar në zërin AQT, vlerën 
e godinës së bashku me vlerën e rikonstruksionit dhe të pajisjeve të zyrave të 
financuar nga projekti “CARDS 2004”.   
 

 Menjëherë dhe vazhdimisht 
 

11. Nga auditimi kanë rezultuar shkelje në zhvillimin e procedurës të prokurimit, si 
rrjedhojë e mos përzgjedhjes drejtë të llojit të procedurës së prokurimit sipas 
procedurës “Me negocim pa shpallje paraprake të botimit të kontratës”, për 
tenderat e zhvilluar me objekt “Shtypja e Fletores Zyrtare”, pasi kjo procedurë 
është zgjedhur në kundërshtim me kërkesat e ligjit të prokurimit publik, sepse në 
asnjë rast nuk rezulton të jenë plotësuar kërkesat ligjore për përzgjedhjen e kësaj 
procedure.   
Përsa më sipër, rekomandojmë që, në të ardhmen, Qendra e Publikimeve Zyrtare 
të përzgjedhë saktë procedurat e prokurimit elektronik në përputhje me kriteret e 
përcaktuara në dispozitat ligjore, duke respektuar kufijtë monetarë të përcaktuara 
në këto dispozita. 
 

Menjëherë dhe vazhdimisht 
 

 

12. Nga auditimi rezultoi se, nuk janë pasqyruar drejtë veprimet kontabël në 
llogarinë 468 “Debitorë të ndryshëm”, në shumën 1,230,129 lekë, bazuar në 
Vendimin e Gjykatës së Apelit nr. 66, datë 7/7/2009, me kundërparti llogarinë 467 
“Kreditorë të ndryshëm”. Ekzekutimi i vendimit është kryer në muajin korrik të 
vitit 2011. Po kështu janë pasqyruar me pak shpenzimet në llogarinë 43-42 “Të 
tjera operacione me shtetin (debitor)” për shpenzimet e kryera për vitin 2009, që do 
të financohen nga buxheti i vitit 2010, në shumën 7,214,523 lekë, shpenzimet e 
vitit 2010, që do të financohen nga buxheti i vitit 2011, në shumën 541,727 lekë, 
pasqyruar gabimisht në Aktiv të Bilancit në llogarinë 409 “Furnitorë (Debitorë), 
parapagime, pagesa pjesore”. Gjithashtu detyrimi për shpenzimet e kryera për 
Kompaninë telefonike “......” në shumën 372,204 lekë, që janë shpenzime të kryera 
për telefon celular mbi limitin e caktuar, është pasqyruar padrejtësisht në llogarinë 



409 “Furnitorë (Debitorë), parapagime, pagesa pjesore”, me kundraparti llogarinë 
7206 “Financim i pritshëm nga buxheti i shtetit”.   
Përsa më sipër, rekomandojmë që, veprimet e mësipërme të sistemohen në 
përputhje me dispozitat ligjore për kontabilitetin.  
 

Menjëherë 
 

13. Në Formularin 3/1 “Shpenzimet e ushtrimit”, në shpenzimet korrente në zërin 
“Paga, personeli i përhershëm” është pasqyruar më tepër shuma 516,102 lekë, si 
dhe është pasqyruar më pak në zërin “Shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme”, 
shuma 60,000 lekë. Pra shpenzimet e ushtrimit për vitin 2010, janë pasqyruar më 
shumë për 456,102 lekë (516,102-60,000).   
Përsa më lart, rekomandojmë që, për të ardhmen shpenzimet e ushtrimit të 
regjistrohen në kontabilitet, në mënyrë kronologjike të analizuara për çdo zë, dhe 
të rakorduar me pasqyrën financiare sipas zërave dhe në total. 
 

Vazhdimisht 
 

14. Shpenzimet e kryera për vitin 2010, nuk janë të analizuara sipas kontabilitetit 
me zërat përkatës, por të dhënat janë marrë nga situacioni i shpenzimeve. Nuk janë 
mbyllur shpenzimet e ushtrimit të pasqyruar në Klasën 6 me llogarinë e rezultatit të 
ushtrimit me veprimet e ndryshme, por veprimet janë kryer nga jashtë dhe për 
rrjedhojë shpenzimet e shfrytëzimet dhe financimi grant korrent i brendshëm nga i 
njëjti nivel qeverisje të pasqyruar në bilanc (Formati 3/1 dhe 3/2 janë pasqyruar më 
tepër në total në shumën 456,102 lekë.  
Nga mospasqyrimi i drejtë në kontabilitetit dhe mbajtja e analizave sipas zërave 
për shpenzimet ka bërë që, pasqyrat të mos paraqesin vërtetësinë për shpenzimet 
dhe të ardhurat e shfrytëzimit me financimin e kryer nga buxheti i shtetit.   
Rekomandojmë që, në të ardhmen shpenzimet e ushtrimit të mbahen me analizë 
sipas kontabilitetit dhe të mbyllen me rezultatin e ushtrimit me qëllim që, pasqyrat 
financiare për shpenzimet dhe të ardhurat të paraqiten me vërtetësi. 
 

Vazhdimisht 
 

15. Në kundërshtim me VKM nr. 401, datë 23/10/1989 “Për miratimin e normave 
të reja të amortizimit të makinerive e pajisjeve dhe të mjeteve të transportit”, për 
artikujt makinë e përdorur koperand, makinë zhvillimi “Iastre”, fshesë me korrent, 
mbulesë gjeneratori dhe pajisje kondicioneri, norma e amortizimit është llogaritur 
në masën 6% mbi vlerën e mbetur, nga 5.8% që duhet të ishte llogaritur, si dhe, 
norma e amortizimit për disa artikuj si kondicioner, telefon “NOKIA” dhe telefon 
“TOPCOM” është llogaritur në masën 25% mbi vlerën e mbetur nga 5.8%, që 
duhej të ishte llogaritur, si rezultat është pasqyruar në total amortizimi më shumë 



në vlerën 57,235 lekë dhe me pak vlera e mbetur e Aktiveve të Qëndrueshme në 
aktiv në bilancit.    
Rekomandojmë që, për amortizimin e llogaritur më tepër të pakësohet llogaria 219 
“Amortizimi i Aktiveve të Qëndrueshme të Trupëzuara”, në shumën 57,235 lekë.  
 

Menjëherë 
 

16. Nuk është pasqyruar në kontabilitet, në zërin “Aktive të Qëndrueshme të 
Trupëzuara”, shuma 392,307 euro për financimin e kryer nga projekt “CARDS 
2004”, për rikonstruksionin e godinës së QPZ dhe kompletimin e zyrave me 
pajisje, pasi procedurat e tenderimit deri në përfundimin e punimeve, janë kryer 
dhe ndjekur nga Ministria e Drejtësisë dhe për rrjedhojë nga mospasqyrimi i 
veprimeve në kontabilitet, nuk paraqitet gjendja kontabël reale e AQT dhe të 
fondeve të veta.    
Rekomandojmë që, Qendra e Publikimeve Zyrtare në bashkëpunim me Ministrinë 
e Drejtësisë të marrin masat për të kontabilizuar dhe pasqyruar në zërin AQT, 
vlerën e godinës së bashku me vlerën e rikonstruksionit dhe të pajisjeve të zyrave 
të financuar nga projekti “CARDS 2004”. 
 

Menjëherë 
 

17. Është pasqyruar më pak në llogarinë 468 “Debitorë të ndryshëm”, detyrimi nga 
persona dhe subjekte të ndryshëm në shumën 5,072,905 lekë, si rezultat i 
veprimeve të gabuara në kontabilitet.    
Rekomandojmë që, të sistemohen veprimet kontabël për llogarinë 468 “Debitorë të 
ndryshëm”, në shumën 5,072,905 lekë, për sa pasqyruar me pak në bilacin e vitit 
2010, për detyrime të likuiduar më tepër nga subjekti privat  “....”  në shumën 
116,184 lekë, subjekti “.... në shumën 896,814 lekë, “.....”  në shumën 2,829,688 
lekë, si dhe për punonjësen ....., e cila sipas Vendimit të Gjykatës së Apelit është 
rikthyer në punë, në shumën 1,230,219 lekë. 

Menjëherë 
 

18. Është pasqyruar padrejtësisht në llogarinë 43-42 “Të tjera operacione me 
shtetin debitor” dhe Financimi i pritshëm nga buxheti i shtetit, për pajisjen mbulesë 
gjeneratori në vlerën 60,000 lekë, për shpenzime korrente, e cila duhet të 
pasqyrohej në AQT dhe në pasqyrën Burimet dhe Shpenzimet lidhur investimet e 
vitit 2010.   
Rekomandojmë që, në përputhje me dispozitat ligjore për kontabilitetin, të bëhet 
sistemimi i shumës prej 60,000 lekë, shumë e cila është pasqyruar padrejtësisht në 
llogarinë 43-42 “Të tjera operacione me shtetin debitor” dhe “Financimi i pritshëm 
nga buxheti i shtetit”, për blerjen e pajisjes për mbulesë gjeneratori. 
 

Menjëherë 



 

C. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 
 

Qendra e Publikimeve Zyrtare të marrë masa dhe të ndjekë procedurat ligjore, për 
të kërkuar shpërblimin e dëmit ekonomik, në shumën 133,100 lekë, nga e cila 
126,000 lekë, nga z....... me detyrë ish-informaticien për sa paguar më tepër dhe 
7,100 lekë, pasi në kundërshtim me VKM nr. 243, datë 15/5/1995 “Për shpenzimet 
për pritje, përcjellje dhe trajtimin që u bëhet delegacioneve të huaja”, i ndryshuar, 
pika 7, janë trajtuar më tepër 3 pjesëmarrës për pritje e përcjellje nga pala 
shqiptare.   

 

Menjëherë 
 

D. MASA DISIPLINORE  
 

Bazuar në nenin 25, pika 3 të Kreut VIII “Masat disiplinore” të ligjit nr. 8549, 
datë 11/11/1999, “Statusi i nëpunësit civil”, si dhe në pikat 1 e 2 të VKM nr. 306, 
datë 13/6/2000, “Për disiplinën në shërbimin civil”, i rekomandojmë Titullarit të 
Institucionit dhënien e masave disiplinore:  
 

“Vërejtje me shkrim”, për: 
 

1. z........ me detyrë Përgjegjëse Sektorit të Financës, për shkeljet e konstatuara: 
- Për pagesën në kundërshtim me VKM nr. 243, datë 15/5/1995, pika 7, për pritje e 
përcjellje të delegacioneve të huaja, duke shkaktuar dëm ekonomik në shumën 
7,100 lekë.   
- Për parregullsitë e konstatuar në kryerjen e inventarizimit të pasurisë së 
institucionit.   
- Për mospasqyrimin drejt të veprimeve kontabël në llogaritë përkatëse.   
 

2. z....... në cilësinë e ish-Përgjegjëses së Sektorit të Financës, për shkeljet e 
konstatuara, pasi:    
- Eshtë paguar punonjësja E.........., në shumën 60,000 lekë, për kryerjen e 
provimeve të vitit të parë të masterit Dega Informatike, për vitin akademik 2007-
2008, shkelje e njëjtë kjo e konstatuar dhe në auditimin e mëparshëm dhe që 
konsiderohet dëm ekonomik, por që është i parashkruar.   
- Për mos dokumentimin dhe argumentimin kryerjes së lejeve të zakonshme të vitit 
të 2008, me listëprezencat përkatëse, duke bërë që 50% të punonjësve të përfitojnë 
shumën 417,798 lekë, në vitin 2009.    
- Për pjestimin e fondeve publike për blerje mallra të ngjashme mbi vlerën 400,000 
lekë brenda vitit.    
- Për parregullsitë e konstatuar në kryerjen e inventarizimit të pasurisë së 
institucionit.   



  
Shënim: Auditimi u krye nga audituesit Aleksander Tereziu Përgjegjës Grupi, 
Pjeter Beleshi dhe Din Zenelaj. Më tej u shqyrtua nga Kryeaudituesi i 
Departamentit zj. Luljeta Nano, Drejtori i Departamentit z. Ded Trieshi dhe 
Drejtore e Drejtorisë Juridike dhe Kontrollit të Cilësisë zj. Elvana Tivari, si dhe u 
verifikua si praktikë nga Drejtori i Përgjithshëm z. Robert Gjini.   
 

 
 
       KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


