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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

I/a. Përshkrim i shkurtër i Raportit të Auditimit. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit (këtu e në vazhdim KLSH) auditoi  Ministrinë e drejtësisë, duke i 

kushtuar vëmendjen e posaçme, ndër të tjera, çështjeve që lidhen me: 

1. Njohjen me aktivitetin ekonomiko-financiar të MD dhe organizimin e funksionimin sipas 

rregulloreve të miratuara, 

2. Vlerësimin dhe funksionimin sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit, si dhe  

3. Auditimin e pasqyrave financiare të MD, si dhe   

4. Auditimin e procedurave të prokurimeve 

 

I/b. Përshkrim i përmbledhur i gjetjeve dhe rekomandimeve nga auditimi 

 

NR PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSI

A 
REKOMANDIMI 

1.  

Nga auditimi i procedurës me objekt “Sistemi Elektronik për 

Dixhitalizimin e Arkivës Gjyqësore”, realizuar në MD në vitin 

2017,  u konstatua se: 
- Në bazë të Urdhër Prokurimi nr. 527/6, datë 14.04.2017, është 

prokuruar kontrata me fond limit në vlerën prej 26,666,667 lekë 

pa tvsh, ku është marrë miratimi nga Agjencia Kombëtare e 
Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), si për fondin e 

parashikuar, hartimin e kritereve për kualifikim, si dhe për 

vendodhjen e instalimit të softit. Rezultoi se, AK ka paraqitur 
vendndodhje të ndryshme të instalimit të softit, ndryshe në 

projektin e miratuar nga AKSHI, ndryshe në DT dhe ndryshe në 

kontratën e lidhur me operatorin fitues. Këto veprime tregojnë 
mos seriozitet nga AK, duke vepruar në kundërshtim me bazën 

ligjore të prokurimit publik.  

-Njësia e prokurimit, ka hartuar e miratuar DT, duke mos 
argumentuar vendosjen e kritereve për kualifikim dhe kritereve 

të veçanta në rubrikën e DST nga 3.3.1 deri në 3.3.24, në 

kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 
publik”,i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 61, pika 2, 

veprim ky që ka zvogëluar konkurrencën, pasi në tender janë 
paraqitur vetëm 2 operatorë ekonomike.  

-Me shpalljen e operatorit ekonomik fitues “Petrit 

Bakiu”shpk është lidhur Kontratë Shërbimi nr. 527/9 datë 

26.05.2017, e cila nga pikëpamja formale, ka mangësi në këta 

elementë: objekti, qëllimi, vendndodhja e instalimit të softit, 
afati i kontratës dhe kushtet e veçanta. Këto fakte tregojnë 

mangësitë e AK, përsa i përket formulimit dhe miratimit të 

kontratës, në kundërshtim me DT.  
- Sipas Urdhër të titullarit AK me nr. 527/10 datë 29.05.2017, 

është miratuar ngritja e grupit të punës për ndjekjen dhe zbatimin 

e kontratës, i cili duhet të pasqyronte nëpërmjet procesverbaleve, 
për çdo verifikim të shërbimit të ofruar, në mbështetje të 

kontratës. Nga auditimi, rezultoi që grupi i mësipërm nuk ka 

  

Ministria e Drejtësisë, të ndjeki të 
gjitha rruget administrative dhe ligjore 

per te bere te mundur revokimin  e 

Kontrates së  Shërbimi nr. 527/9 prot, 
datë 26.05.2017, me qëllim shmangjen 

e kostos se tepërt buxhetore në vlerën 

prej 31,224,000 lekë me tvsh. 
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paraqitur asnjë procesverbal për shërbimin e ofruar, por është 
justifikuar, në proces-verbalin datës 09.02.2018 duke u shprehur 

se,  “.....nuk ka pasur dijeni si dhe nuk mbajnë asnjë përgjegjësi 

ligjore dhe kontraktuale të shkaktuar nga mosndjekja e 
kontratës”. Ky fakt tregon se, sistemi i kontrollit të brendshëm 

për sektorin e burimeve njerëzore nuk ka funksionuar, para dhe 

pas  ndryshimit të organikës, në bazë të Urdhrit nr. 166 të 

Kryeministrit, datë 05.10.2017 “Për miratimin e strukturës dhe 

Organikës së Ministrisë së Drejtësisë”, pasi edhe ish-sekretari i 

përgjithshëm i periudhës respektive nuk ka marrë asnjë masë. 
-Sipas shkresës nr. 3774 prot, datë 06.06.2017, nga operatori 

ekonomik fitues “Petrit Bakiu”shpk është dorëzuar fatura 

tatimore shitje nr. 224, datë 06.06.2017, me vlerë totale të ofertës 

fituese prej 31,224,000 lekë me TVSh, e firmosur vetëm nga 
përfaqësuesi i operatorit ekonomik. Kjo faturë tatimore nuk 

është likuiduar nga Ministria e Drejtësisë. 

Sipas Faturës tatimore është kërkuar të paguhet, çdo element 
përbërës i kontratës duke përfshirë dhe mirëmbajtja të përcaktuar 

sipas DT, e cila do të realizohej me periudhë kohore prej 48 

muaj. Pra lëshimi  i faturës tatimore, nga ana e operatorit 

ekonomik Petrit Bakiu”shpk është  në kundërshtim me, 

ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik” dhe me dokumentat e tenderit, duke kërkuar pagesën e 

krijimit të softit dhe implementimi menjëherë, ku sipas DT e 

kishte për 45 ditë për krijimin e softit  dhe shërbimin e 
mirëmbajtjes për 48 muaj. Këto shërbime nuk janë të 

dokumentuar nga AK deri në momentin e kryerjes së këtij 

auditimi, pasi ende kjo kontratë nuk është realizuar në mënyrë të 
suksesshme. (Drejtuesit aktual të MD, si nëpunësi autorizues 

dhe nëpunësi zbatues, i periudhës së tanishme nuk marrin 

përsipër të shpjegojnë mënyrën sesi është paraqitur, kjo faturë 
tatimore shitje, pasi në kohën kur është dorëzuar kjo faturë në 

organikën e MD, figuronin punonjës të tjerë të administratës). 

- Nga auditimi u konstatua se, ecuria për zbatimin e kontratës, 
është vijuar me Urdhrin e titullarit të AK-së  nr. 8610/2 datë 

08.08.2018 nga ish-nëpunësi autorizues i kohës, duke ngritur 

grup pune, ku qëllimi kryesor është përshkrimi ecurisë dhe 
zgjidhjet e mundshme, për ekzekutimin përfundimtar të 

kontratës. Në bazë të MEMO-s nr. 23/1, datë 23.10.2018, grupi i 

punës, është shprehur se, “..sistemi i instaluar në ambientin 
“test” të Ministrinë  e Drejtësisë, nuk mund të vlerësohet nga 

ana teknike, sepse aplikacioni “softëar’ nuk mund të përbëjë 

sistem të plotë dhe funksional , kjo për shkak të mungesës të 
saktë të vendndodhjes, e cila duhet të jetë pranë Arkivit Qendror 

të Gjyqësorit në Lundër, të mungesës së infrastrukturës së 
nevojshme dhe të domosdoshme të pajisjeve si dhe në mungesë të 

burimeve njerëzore nga ana e AK-së, për implementimin e saj.”, 

pra grupi i punës ka argumentuar se ecuria e implementimit të 
kontratës nuk mund të bëhet, për shkak të problematikave, të 

cilat janë si pasojë e veprimeve të mëparshme të AK. 

Nisur sa më sipër, nga ana e titullarit të AK, (Ish Sekretarët e 
Përgjithshëm të kohës)  nuk janë analizuar arsyet dhe shkaqet, e 

mos ekzekutimit të kontratës në mënyrë të suksesshme, veprime  

të cilat mund të krijojnë risqe ekonomike në disfavor të Buxhetit 
të Shtetit, duke bërë të mundur që, kontrata nr. 527/9 prot, datë 
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26.05.2017 të mos jetë efektive, efiçiente dhe me ekonomicitet 
në vlerën prej 31,224,000 (tridhjetë e një milion e dyqind e 

njëzetë e katër mijë) lekë me tvsh, pasi gjithë hallkat e realizimit 

të procedurës tenderuese, kanë rezultuar me performacë të ulët.  
Si dhe më kryesorja nga institucioni i MD si AK nuk është marrë 

asnjë masë administrative/ masë disiplinore, për  shkeljet e 

konstatuara, të rregullave të prokurimeve publike, të ligjit nr. 

152/2013 01.10.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,   

 

2.  

Nga auditimi i procedurës së prokurimit, të klasifikuara në 

nivelin “E kufizuar”, me objekt “Rikonstruksioni i Kolegjit të 
Apelit –VETTING-ut”, viti 2017, realizuar në MD,  u konstatua 

se: 

-Njësia e prokurimit, në DT për  kritereve specifike (teknike dhe 
profesionale), në pikën 2.4 të ka kërkuar “Licencë restaurimi për 

shoqëri ndërtimi të miratuara nga Ministria e Kulturës ose nën 

kontraktimi me një subjekt të licencuar në kategorinë si dhe 
Punime restaurimi në monumentet e arkitekturës për shoqëri 

ndërtimi në restaurimin e monumenteve të trashëgimisë së 

arkitekturës. Në rast bashkimi operatorësh secili duhet të 
disponojë licencën e Restaurimit”, Kërkesa që,  “Në rast 

bashkimi operatorësh secili duhet të disponojë licencën e 

Restaurimit”, bie në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar neni 45, VKM 

nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, neni 74 pika 3, ku citohet sesecili prej 

anëtarëve të bashkimit duhet të përmbushë, kërkesat ligjore, të 

parashikuara në nenin 45 të LPP-së dhe të përcaktuara në DT. 
Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike 

duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me % e 

pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim të përcaktuar në 
marrëveshje. Rrjedhimisht, kërkesa e mësipërme sforcon 

kërkesat kualifikuese dhe zvogëlon konkurrencën, ku një 

operator, i cili nuk disponon licensë restauruese nuk mund të 
kryhej bashkim operatorësh apo aktmarrëveshje për realizim 

punimesh. Pra përjashtohen OE, duke i mohuar mundësinë e 

bashkimit të OE, ku nuk mund të realizohej ndarje e punimeve. 
 

  

Në çdo procedure prokurimi, kërkesat 
e veçanta kualifikuese të hartohen  në 

përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me 

objektin, natyrën dhe vlerën e 
kontratës me qëllim  rritjen e 

konkurrencës nëpërmjet pjesëmarrjes 

të sa më shumë Operatorëve 
Ekonomik për mirë përdorimin e 

fondeve publike me, efektivitet, 
eficencë dhe ekonomicitet. 

 2

.

1 

Nga auditimi i procedurës me objekt  "Përshtatje emergjente e 

ambienteve të godinës së Ministrisë së Drejtësisë" viti 2018, u 

konstatua se, 
Njësia e prokurimit, nuk ka argumentuar vendosjen e kritereve të 

kapacitetit teknik (2.3.f,g) duke kërkuar, që numri i punonjësve, 

të jetë në përputhje me volumin e objektit dhe kohën e realizimit, 

kjo në kundërshtim me kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, neni 61 pika 2.   

Gjithashtu, sipas DT, pika (2.3 .e) ka kërkuar që mjeku i 
ndërmarrjes të ketë kontratën e punës të vlefshme dhe licenca 

profesionale të marra nga Ministria e Shëndetësisë, sipas 

përcaktimeve te VKM nr. 742, datë 06.11.2003 “Për disa shtesa 
dhe ndryshime në VKM nr. 692, datë 13.12.2001 "Për masat e 

veçanta të sigurimit dhe të mbrojtjes së shëndetit në punë" ku 

citohet në pikën 12/1. Marrja në punë e mjekut është e 
detyrueshme për të gjitha subjektet, veprimtaria e të cilave 

klasifikohet sipas vendimeve nr. 459, datë 22.7.1998 "Për 

substancat e rrezikshme", nr. 419, datë 4.8.2000 "Për objektet e 
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rrezikshme" dhe nr. 207, datë 9.5.2002 "Për përcaktimin e 
punëve të vështira ose të rrezikshme" të Këshillit të Ministrave, 

pavarësisht nga numri i të punësuarve.  

Sipas VKM-së nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa ndryshime dhe 
shtesa në VKM nr. 108, datë 9.2.2011, “Për aftësitë që duhet të 

plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, 

që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 

1, pika 3, gërma “b” dhe pika 4 gërma “b” thuhet shprehimisht 

se “Vendimi nr. 692, datë 13.13.2001, i Këshillit të Ministrave, 

“Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në 
punë”, shfuqizohet ”.  

Pra,Njësia e prokurimit me miratim të titullarit të AK, ka 

vendosur një kriter te panevojshëm dhe të kundraligjshme, me 
aktet nënligjore të mësipërme, për pasojë ka sjellë uljen e 

konkurrencës së operatorëve ekonomikë. 

 

3.  

Nga auditimi i  procedurës së prokurimit, të klasifikuara në 
nivelin “E kufizuar”, me objekt “Blerje pajisje të teknologjisë 

dhe informacionit dhe pajisjeve të tjera për mobilimin e zyrave 

të Kolegjit të Apelit–Vetting-ut”, viti 2017, realizuar në MD, u 
konstatua se: 

- AK, ka miratuar Urdhër Prokurimi nr.3/2 datë 04.12.2017, me 

objekt kontrate për mallra dhe shërbim, duke i vendosur në një 
procedurë të vetme, blerje pajisje teknologjie (FV), dhe mobilim 

(FV). 

- Komisioni i Hartimit të Dokumenteve të Tenderit ka 

përllogaritur ,vlerën e fondit limit  për mobilim prej 10,535,400 

lekë pa tvsh, e barasvlershme me 30% e vlerës totale së kontratës 
prej 31,283,040 lekë pa TVSh, ku është konstatuar se, mungon 

plani mobilimit, specifikimet teknike,  preventivi me zërat dhe 

sasitë përkatëse. Ndërsa, përllogaritja e sistemeve dhe pajisjeve 
elektronike në total, është bërë sipas projekt zbatimit, duke u 

mbështetur në shkresën nr. 3589/1, datë 24.11.2017, dhe ka 

marrë miratimin nga institucioni i  AKSHI-it.  
- Komisioni i Hartimit të Dokumenteve të Tenderit, ka hartuar 

DT duke përcaktuar kriteret për kualifikim dhe mbështetur në  

Udhëzimin nr. 806 datë 30.01.2015, të Ministrit të Drejtësisë për 
“Zbatimin e VKM nr. 701, datë 22.10.2015 “Për miratimin e 

rregullores “për sigurimin e informacionit të klasifikuar në 

fushën industriale” Kreu II/2, germa 5(e), ka ftuar 3 operatorë 
ekonomikë për të marrë pjesë në prokurim.  

Nga auditimi pranë faqes on-line të Qendrës Kombëtare të 

Biznesit, në lidhje me objektin e veprimtarisë së operatorëve të 

ftuar, rezultoi se, OE “Petrit Bakiu” shpk, OE “Petrit 

Bakiu”shpk  dhe OE “Petrit Bakiu”shpk, nuk kanë 

objekt aktiviteti në fushën e mobilimit, por vetëm në fushën e IT, 

ndonëse në DT në pikën  2.1 Kapaciteti ligjor i operatorëve 

ekonomikë, është kërkuar që “Operatori ekonomik duhet të 
paraqesë ekstraktin e regjistrimit në QKB ku të ketë të përfshirë 

në objektin e veprimtarisë së saj edhe objektin e kontratës në 

fjalë”. 
-Komisioni i Negocimit të Vlerësimit të Ofertave, në datën 

12.12.2017, datë në të cilën është bërë hapja e ofertave dhe 

vlerësimi i dokumentacionit vendosi të kualifikojë në vend të 

pare dhe të shpallë fitues operatorin ekonomik  “Petrit 

Bakiu” shpk me vlerë oferte 31,280,000 lekë pa tvsh dhe ka 

  

Në cdo rast, prokurimi i mallra që 

kanë natyre dhe specifika të  

ndryshme (si në rastin e mësipër), 

procedurat e prokurimit të 

realizohen,  veçmas nga njëra 

tjetra.  
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lidhur Kontrata me nr.3/15, datë 15.12.2017. OE fitues nuk e ka 
si objekt në aktivitetin e tij mobilimin,  por vetëm pajisjet 

elektronike, e vërtetuar kjo  nga të dhënat e Ekstrakti të   QKB  

datë 26.09.2017 dhe  noterizuar me nr. 2354 Rep datë 
10.12.2017. 

-Gjithashtu, me miratimin e VKM-së nr. 46 datë 31.01.2018 “Për 

disa ndryshime në vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 518, 

datë 20.09.2017, për një ndryshim në Vendimin nr. 518 datë 

20.09.2017 të Këshillit të Ministrave, është shtuar sipërfaqja e 

ambienteve duke krijuar strukturën e re, të Komisionerit Publik 
të Vettingut. Për këtë arsye,  AK ka marrë nga buxheti i 

shtetitshtesën e vlerës së pajisjeve elektronike dhe  pajisjeve për 

mobilim në shumën  3,065,700 lekë pa tvsh,  dhe ka lidhur me 
OE “PC STORE” shpk shtesën e  kontratës me nr. 3/4, datë 

28.03.2018.  

4.  

Nga auditimi i procedurës me objekt “Riparim-Shërbim i 

automjeteve të Aparatit të Ministrisë së Drejtësisë” viti 2017 

dhe viti 2018, u konstatua: 

-Për përcaktimit e vlerës që duhet të financohej nga buxheti i 
shtetit për riparimet dhe shërbimet që do i behen automjeteve 

(para llogaritjes së fondit limit) nuk është marrë parasysh vlera 

kontabël dhe norma e amortizimit të cdo mjeti motorik në 
përputhje me ligjin nr. 9228 datë 29.04.2004 ”Për kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare”, udhëzimin nr. 30 ”Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”.  Po kështu, nuk ka evdenca 

për cdo mjet (letër shërbimesh) se sa kilometra ka përshkruar 

përgjatë viteve të mëparshme. Pra nuk ka dokumentacion dhe 

evidenca te mjaftueshme për të  argumentuar gjendjen reale të  
përdorimit dhe nivelin e amortizimit të cdo automjeti, me qëllim  

identifikimi e saktë të nevojës për riparime dhe shërbim, mbi 

bazën e të cilave do  të llogaritej dhe të kërkohej financimi 
buxhetor për të  vijuar me pas me llogaritjen e fondit limit sipas 

përcaktimeve te VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”. 

  

Nga Ministria e Drejtësisë, të merren 

masa, për të analizuar dhe  vlerësuar 
saktë gjendjen teknike mbështetur në 

vlerën kontabël, në llogaritjen e  

amortizimit dhe në dokumentacionit 
teknik të çdo automjeti. Kjo analizë 

dhe vlerësim të bëhet   me qëllim 

marrjen në  konsideratë  të  raportit 
kosto-përfitim (leverdinë 

ekonomike)për shërbimet që kërkohet 

të kryhet për cdo mjet. 

 

5.  

Nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të  

procedurës me objekt "Hartimi i projekt-zbatimit për 
rehabilitimin e arkivës së Ministrisë", realizuar në vitin 2018, u 

konstatua se nga operatori ekonomik fitues “Atelier 4” shpk, në 

përllogaritjen e vlerës së kontratës të projektit-zbatimit, disa zëra 
punime  janë të mbivendosura në preventivin e punimeve në 

vlerën 346,076 lekë me tvsh, e cila  mund të përbëjë risk për dëm 

ekonomik nëse do të publikohej në tender mbi zbatimin e 
punimeve, kjo në kundërshtim me VKM nr. 629, datë 

15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të 

punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. 

 
 

Nga Autoriteti Kontraktor, të merren 
masa, për të analizuar dhe rishikuar 

preventivin e projekt-zbatimit dhe 

vlerën e përllogaritur të kontratës, në 
momentin, kur nga AK do të 

parashikohen fonde buxhetore për të 

realizuar rikonstruksionin e 
ambienteve të arkivës së Ministrisë së 

Drejtësisë. 

 

6.  

Nga auditimi i procedurave tenderuese të zhvilluara nga Ministria 

e Drejtësisë, në cilësinë e autoritetit kontraktor, për vitet buxhetore 

2017 dhe 2018, u konstatua se, plotësimi dhe administrimi i 

dosjeve nuk paraqitet në nivelin e kërkuar, pasi nuk janë arkivuar, 

nuk janë nënshkruar nga marrësi dhe nga dorëzuesi, veprim ky  në 

kundërshtim me ligjin nr. 9156 datë 06.11.2003 “ Për arkivat” i 

ndryshuar,  me  LPP, Kreu II, neni 12, pika 3. 

 
 

Sektori i prokurimit në Ministrinë e 

Drejtësisë të marrë masat e 

menjëhershme, që dosjet e 
prokurimeve të vitit 2017 dhe 2018, të 

inventarizohen dhe të arkivohen ne 

protokoll arkivën e Ministrisë 

7.  

Veprimtaria e Ministrisë së Drejtësisë ka vijuar të funksionojë 

me Rregulloren e Brendshme të miratuar nga Ministri i 

Drejtësisë me urdhër nr. 5745, datë 13.08.2008 “Për organizimin 
dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, ku ndryshimi i 

fundit është bërë me urdhrin nr. 371/1, datë 10.09.2013. Edhe 
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pse ligji i organizimit dhe funksionimit të MD ka pësuar 
ndryshime në zbatim të urdhrit nr. 40, datë 30.03.2017, kjo nuk 

është shoqëruar me ndryshimin korrespondues në rregulloren e 

brendshme. Gjatë periudhës objekt auditimi, MD ka pasur 
ndryshime në strukturë, krijime të pozicioneve të reja, sektorëve 

të rinj apo shkrirje të drejtorive/ sektorëve të mëparshëm, të cilat 

nuk janë reflektuar në rregullore. Në kushtet e ndryshimit ligjor, 

ndryshimeve e shumta në strukturën e Drejtorive të 

Përgjithshme/ drejtoritë dhe sektorët brenda tyre parashtrojnë 

nevojën e një rregulloreje të re të funksionimit, duke qenë se 
reflektimi i tyre do të sillte shumë modifikime dhe shfuqizime, 

që do të çonin në një produkt final të vështirë për tu lexuar. 

Në rregulloren në fuqi, si dhe draft rregulloren e re të marrë në 
konsideratë gjatë auditimit u konstatua se, detyrat dhe 

përgjegjësitë e departamenteve / drejtorive / sektorëve nuk janë 

të përcaktuara qartë. Në draft rregulloren e re e funksionimit të 
MD, janë bërë ndryshime, por vazhdojnë të konstatohen 

problematikat e rregullores ende në fuqi. Megjithëse MD ka 

aktualisht 11 drejtori dhe 28 sektorë, detyrat dhe përgjegjësitë e 
tyre janë të përshkruara në Kreun III, “funksionimi i strukturave 

organizative” vetëm në 6 nene të përgjithshme, për 6 struktura 

përgjegjëse, duke shfaqur problematikë në ndarjen apo 
evidentimin e përgjegjësive për çdo njësi organizative. Në draft 

rregullore mungon emërtimi i drejtorive të përgjithshme, 

drejtorive dhe sektorëve; Neni 24 “Struktura përgjegjëse për 

auditimin e brendshëm” mbështetet mbi një ligj të shfuqizuar 

dhe mungon përshkrimi i punës për pozicion. Veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Ligjin nr. 
8678, datë 14.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e 

MD”, i ndryshuar, “Neni 9 “Për përmbushjen e kompetencave të 

veta, Ministri i Drejtësisë miraton rregulla të hollësishme për 
administrimin e përditshëm të veprimtarisë, funksionimin e 

brendshëm, përshkrimin e punës të punonjësve, rregullin dhe 

disiplinën në institucion”; me ligjin nr. 10296 datë 08.07.2010 
“Për menaxhimin financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar Neni 9 

“Përgjegjshmëria menaxheriale e nëpunësit autorizues”, Pika4a) 

propozimin te e sistemit të rregullave dhe procedurave të 
brendshme të njësisë, Pika 4f) Ndarjen e përgjegjësive që lidhen 

me vendimmarrjen, kontrollin, zbatimin dhe vendosjen e linjave 

të raportimit, në përputhje me përgjegjësitë e deleguara. 

 
MD të analizojë dhe reflektojë me 

hollësi në draft Rregulloren e 

Brendshme: të gjitha ndryshimet e 
ndodhura në strukturë; të detajohen 

qartësisht përshkrimet e punës për cdo 

pozicion; të rifreskohet baza ligjore 

mbi të cilën mbështeten nene të 

veçanta brenda draft rregullores. 

 

8.  

MD, nuk ka hartuar planin strategjik në mënyrë periodike për të 

reflektuar objektivat strategjikë, prioritetet e institucionit dhe 

planet e veprimit, të cilat janë në zbatim të strategjisë 
ndërsektoriale. Mos hartimi i Planin Strategjik, në institucion ka 

shkaktuar mos rishikimin e vazhdueshëm të objektivave të 

programeve, aktiviteteve dhe projekteve, që duhet të realizohen 
përmes proceseve të punës. Sa më sipër gjithashtu ndikon në 

mos përcaktimin e qartë të proceseve të punës, Veprime në 

kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 
menaxhimin financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr. 

110/2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10296, 

datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”; neni 
21, pika 2, si dhe Manuali i Menaxhimit Financiar dhe 

Kontrollit, miratuar nga Ministri i Financave.  

 

 
 

Të merren masa, për të hartuar Planin 

Strategjik, i cili duhet të përmbajë 

objektivat strategjike, prioritetet e 
institucionit dhe planet e veprimit, për 

arritjen e qëllimeve strategjike, me 

persona konkretë përgjegjës për 
realizimin e tyre. Objektivat 

strategjike duhet të jenë të lidhura me 

planin financiar buxhetor përmes 
objektivave të përcaktuara në mënyrë 

të qartë për programet, projektet dhe 

aktivitetet. 
 

9.  
Nga auditimi u konstatua se, edhe pse është ngritur GMS për 

vitet objekt auditimi mungon dokumentimi i takimeve periodike 

të realizuara apo problematikat e trajtuara, duke mos ofruar 
 

 
 

 

Nëpunësi autorizues gjatë mbledhjeve 
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kështu siguri të arsyeshme mbi kryerjen ose jo të mbledhjeve të 
GMS-së. Nga GMS nuk është rishqyrtuar vlerësimi i riskut, të 

cilat duhet të ishin reflektuar në raportin vjetor, i cili duhet të 

ishte përgatitur nga GMS, për të evidentuar nëse risqet janë duke 
u rritur ose zvogëluar, me qëllim marrjen e vendimeve nga ana e 

menaxhimit për reagimin e duhur ndaj riskut. 

Veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar” neni 

27, Manualin mbi zbatimin e MFK-së pika 4.2.9 “Grupi për 

menaxhimin strategjik”. Udhëzimit nr. 16 datë 16.07.2016 “Për 
Përgjegjësitë dhe Detyrat e Koordinatorit të Menaxhimit 

Financiar....”, pikën 2.2.4 

 

të GMS te marrë masa për 
dokumentimin e mbledhjeve dhe 

çështjeve/problematikave të trajtuara 

nga anëtarët e grupit të GMS, me 
qëllim gjurmimin e vendimeve të 

marra përgjatë takimeve të grupit dhe 

ndjekjen e zbatimin e tyre. 

 

10.  

Menaxherët dhe punonjësit në Ministrinë e Drejtësisë kanë 
mungesë të njohurive për ligjin e menaxhimin financiar dhe 

kontrollin, mungesë të theksuar të njohurive në menaxhimin e 

riskut, si dhe monitorimi i tij. Nga institucioni konstatuam se 
janë organizuar trajnime me qëllim njohjen dhe shkëmbimin e 

përvojave mbi praktikat më të mira në fusha të ndryshme, por 

nuk janë organizuar trajnime mbi njohuritë e ligjit të MFK-së, 
për rritjen e kapaciteteve profesionale të menaxherëve dhe 

punonjësve në lidhje me funksionimin e kontrollet e brendshme., 
në përputhje me Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar neni 20, 

gërma d dhe Manualin e MFK, Kapitulli III, Mjedisi i kontrollit 
të brendshëm “Profesionalizmi i stafit”. 

 
 

Strukturat përgjegjëse (Sektorët 
/Drejtoritë dhe kështu me radhë sipas 

hierarkisë) të marrin masat e duhura 

për parashikimin e nevojave për 
zhvillimin e kompetencave 

profesionale të punonjësve, dhe në 

bazë të këtyre parashikimeve të 
hartojnë dhe kryejnë trajnime specifike 

për punonjës të administratës mbi 

menaxhimin financiar dhe kontrollin 
dhe manualin e nxjerrë në zbatim të tij 

(në veçanti për menaxhimin e riskut 

pasi u konstatua se, menaxherët e 

njësisë nuk zotërojnë informacion për 

qëllimet dhe rëndësinë e tij). 
 

11.  

Në Ministrinë e Drejtësisë u konstatua se nuk janë marrë masa 

për hartimin e gjurmës së auditimit për institucionin, e cila është 

një instrument menaxhimi që mundëson nga njëra anë ndjekjen e 
ecurisë së një procesi nga fillimi në fund dhe në anën tjetër, 

ndjekjen e ecurisë së këtij procesi përgjatë strukturave të njësisë, 

apo ndërmjet vetë njësisë dhe institucioneve të jashtme. Veprime 
në kundërshtim me nenin 16 të Ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar me 

ligjin nr. 110/2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 
10296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”. 

 
 

Strukturat përgjegjëse të marrin masat 

e duhura për të siguruar kontrolle 

efikase në menaxhimin e parasë 
publike, nëpërmjet procedurave të 

shkruara, rregullave të specifikuara 

mbi ndarjen e detyrave. Pagesat të 
realizohen vetëm në rastet kur 

shpenzimi i realizuar është i shoqëruar 

me te gjithë dokumentacionin përkatës 
 

12.  

Në MD për sa i përket zbatimit të veprimtarisë së auditimit të 
brendshëm, përgjatë vitit 2018 u konstatua se ka funksionuar pa 

drejtuesin e njësisë AB, pa 1 specialist, si dhe pa komitet 

auditimi. Si drejtues ka shërbyer i ngarkuar në detyrë një prej 
specialistëve të njësisë, me të drejtë ushtrimi të kësaj detyre deri 

në emërimin e drejtorit të ri dhe Komitetit të auditimit i ka 

përfunduar mandati më datë 06.04.2018. Mungesa e plotësimit të 
organikës dhe mungesa e një Komiteti të AB, si mbështetës i 

njësisë së auditimit të brendshëm, gjatë përmbushjes së 

përgjegjësive të saj, krijon vështirësi në mirëfunksionimin e 
kësaj drejtorie dhe përmbushjes së rolit përkatës. Veprime në 

kundërshtim me VKM nr. 160, datë 2.3.2016 “Për mënyrën e 

funksionimit, kompetencat dhe përbërjen e komitetit të auditimit 
të brendshëm në njësitë publike” dhe Urdhër të Kryeministrit nr. 

166 datë 05.10.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës 

së MD. 
 

 
 

Strukturat përgjegjëse të MB të marrin 
masa të menjëhershme për plotësimin 

e organikës së Drejtorisë së Auditimit 

të Brendshëm dhe krijimin e Komitetit 
të AB, për të siguruar mbarëvajtjen e 

funksionit auditues të njësisë. 
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13.  

Konstatohet se praktikat e auditimit të brendshëm, rezultojnë të 
pa inventarizuar, sipas kërkesave të parashikuara në “Normat 

tekniko profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në 

Republikën e Shqipërisë” të ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003“Për 
Arkivat”. Shkresat dhe/ose dokumentet, që lidhen me të, nuk 

janë evidentuar me të njëjtin numër progresivisht me fraksion, 

deri në mbyllje të praktikës, në kundërshtim me kërkesat e ligjit 

nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”. Praktikat (dosjet) e 

auditimit mbahen në zyrat e Drejtorisë së auditimit të Brendshëm 

dhe nuk janë arkivuar në protokoll/ arkivin e Ministrisë. Gjatë 
auditimit të dosjeve të angazhimeve të realizuara u konstatua se, 

mungonin dokumentet origjinalë mbi të cilat ishin bërë 

fotokopjet e përfshira në dosje, si dhe mungonte dosja e 
angazhimit për auditimin e këshillimit, të iniciuar nga titullari 

me urdhër të MD nr. 413/2, datë 06.02.2017, në 22 zyrat vendore 

të provës. Auditimi për këto zyra është raportuar në njësinë e 
harmonizimit në MFE si i përfunduar, por për të nuk është 

krijuar një dosje me dokumentet përkatës, në të fund të të cilës të 

jetë raporti apo memo përkatëse, sipas përcaktimeve të Manualit 
të AB.  

 

 
 

Nga Drejtoria e AB pasi të jenë gjetur 
dokumentet origjinalë për të gjitha 

angazhimet e vitit 2017 dhe 2018, të 

kryhet arkivimi i dosjeve të 
përfunduara, si dhe të krijohet dosja e 

angazhimit për auditimin në zyrat 

vendore të provës. 

 

14.  

Gjatë auditimit të planit vjetor të auditimit me raportimin 

përkatës u konstatua mospërputhja e angazhimeve të auditimit, 
parashikuar në planin fillestar/ të ndryshuar vjetor të auditimeve, 

me realizimin e tyre. Gjatë fazës së planifikimit u konstatua 

përfshirja në planifikimin fillestar i angazhimeve në njësitë e 

varësisë, që kanë brenda strukturave njësi të veta auditimi, si 

DPB, ZQRPP, ALUIZNI dhe gjatë raportimit është shpjeguar 
mosrealizimi i këtyre auditimeve me ekzistencën e njësisë 

brenda këtyre institucioneve, si dhe përfshirje të Institutit të 

Integrimit të të Përndjekurve Politikë në planin fillestar 2018, 
ndërkohë që është një njësi jo më varësie e MD, që prej vitit 

2014. Përfshirja e angazhimeve të tilla, të iniciuara nga vetë 

njësia e AB dhe jo nga titullari, flasin për një mos planifikim të 
mirë të funksionit auditues në MD. 

Gjatë auditimit të dy formave të bashkëlidhura të raportimit, atë 

të shkruar dhe tabelor u konstatua se ekzistojnë diferenca midis 
pjesës narrative dhe tabelore të raportimit, të cilat flasin për 

mungesë koherence në raportim, ardhur si rezultat i heqjes së 

auditimeve jo të mirë planifikuara, i përfshirjes së auditimeve të 
tjera rastësore apo të mbetura pa u kryer në periudhën e 

mëparshme dhe plotësimit të pasqyrave për auditimet ende të 

papërfunduara. Mospërputhjet e mësipërme bien në kundërshtim 
me Manualin e AB, sipas të cilit “Të dhënat e paraqitura në 

pasqyra duhet të gjejnë argumentim të detajuar në pjesën e 

shkruar të dokumentit. Përgatitja e pasqyrave standard ka si 
qëllim që të vendosë në të njëjtën linjë dhe formë planifikimin 

dhe rezultatet e veprimtarisë së auditimit të brendshëm” 

 

 
 

DAB të marrë masa dhe të vlerësojë 

me përkushtimin e duhur fazën e 
planifikimit të punës së saj vjetore; si 

dhe të raportojë me përgjegjësi dhe 

saktësi në dy format narrative dhe 

tabelore, veprimtarinë e kryer prej saj. 

15.  

Gjatë raportimeve të veprimtarisë së njësisë së AB, për vitin 

2017 dhe 2018 nuk u konstatua, plotësimi dhe raportimi mbi 

nivelin e pranimit dhe zbatimit të rekomandimeve, si në pjesën e 
shkruar ashtu dhe plotësimin e pasqyrës respektive nr. 5 të 

Manualit të AB. Në dosjen e auditimit të ushtruar në Agjencinë e 

Trajtimit të Pronës u konstatua moszbatim i njëpasnjëshëm i 
rekomandimeve. Mosndjekja e zbatimit të rekomandimeve dhe 

mos raportimi në lidhje me pranimin dhe zbatimin e tyre bie në 

kundërshtim me Ligjin nr. 114/2015 “Për audituesin e 

 
 

Titullari i MD të marrë masa 

institucionale detyruese për 

moszbatimin e konstatuar të 
rekomandimeve, si dhe DAB të 

monitorojë dhe raportojë me 

përgjegjësi të plotë masën e pranimit, 
refuzimit dhe zbatimit të 

rekomandimeve të bëra, në funksion të 

zbatimit të rolit të auditimit të 
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RËNDËSI

A 
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brendshëm ”Neni 14 Përgjegjësitë e drejtuesit të njësisë së 
auditimit të brendshëm “Drejtuesi i njësisë së auditimit të 

brendshëm është përgjegjës për:Pika iv) veprimet e ndërmarra 

nga titullari i njësisë publike për zbatimin e rekomandimeve, si 
dhe çdo rekomandim të pazbatuar. ” dhe Neni 6 “Roli i auditimit 

të brendshëm është t'i japë mbështetje titullarit të njësisë publike 

në arritjen e objektivave të njësisë: Pika ç) duke ndjekur 

zbatimin e rekomandimeve të dhëna”. 

 

brendshëm dhe shtimit të vlerës në 
njësinë audituese dhe të audituar 

 

16.  

Gjatë auditimit të dosjes së angazhimit në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Përmbarimit u konstatua se, bashkëlidhur 
projekt raportit të dërguar nga subjekti, ishte një shkresë e 

paprotokolluar “Mbi dërgimin e të dhënave për përmbaruesit 

gjyqësorë”, sipas të cilës Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit 
ka dërguar pas njohjes me projekt raportin e auditimit, të dhënat 

mbi përmbaruesit gjyqësorë për ndërprerjen e marrëdhënieve të 

punës, së bashku me urdhrat e ndërprerjes së marrëdhënieve të 
punës, për tu firmosur nga ministri, sipas konstatimeve të AB 

(shkresat bashkëlidhur nuk ishin të firmosura nga ministri). Nga 

shkresa nr. 2340, datë 21.02.2018 “Mbi dërgimin e projekt 
raportit të AB” u konstatua se në fund të përmbajtjes së saj i 

është kërkuar subjektit të audituar, dërgimi i planit të veprimit të 

firmosur nga njësia e audituar brenda 10 ditëve, që nënkupton 
marrje të masave nga subjekti i audituar për zbatim të 

rekomandimeve, që në fazën paraprake të projektit të auditimit. 

Sipas Manualit të AB, subjektit i dërgohet bashkë me projekt 

raportin e auditimit vetëm plani i veprimit i sugjeruar dhe i 

kërkohen kundërshtitë e mundshme të tij brenda 10 ditëve, por 
plani i veprimit i plotësuar dhe firmosur duhet të kërkohet vetëm 

pas raportit përfundimtar. Kërkimi i planit të veprimit në fazën e 

projekt raportit ka krijuar konfuzion në njësinë e audituar, e cila 
bie në kundërshtim me Manualin e AB, Pika 4.1.12. “Raportet e 

auditimit dhe plotësimi i plan veprimit nga njësia e audituar”… 

“Ky plan veprimi do të formojë bazat e punës për ndjekjen e 
procedurave në të ardhmen dhe i dërgohet njësisë së auditimit të 

brendshëm jo më vonë se 20 ditë pune pas dërgimit të raportit 

final”, si dhe Pika 4.1.13.1 “Procedurat e ndjekjes së 
rekomandimeve të auditimit”… Plani i veprimit për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna në përfundim të angazhimit të auditimit, 

plotësohet nga njësia publike e audituar sipas formatit të 
rekomanduar dhe pasi miratohet nga titullari i njësisë së audituar 

i dërgohet zyrtarisht NjAB që ka kryer angazhimin e auditimit jo 

më vonë se 20 ditë pune nga njohja me raportin përfundimtar të 
auditimit. 

 

 
 

Nga DAB të merren masa, që në 

shkresat e propozuara për dërgim të 
projekt raportit të auditimit, të 

dërgohet plani i veprimit i sugjeruar, 

por të cilësohet dërgimi dhe firmosja e 
tij vetëm pas raportit përfundimtar, 

duke shfaqur rolin e duhur këshillues 

për veprimtarinë e njësive të audituara. 

17.  

Nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të 

procedurës me objekt "Përshtatje emergjente e ambienteve të 
godinës së Ministrisë së Drejtësisë" u konstatua se në kontratën 

"Përshtatje emergjente e ambienteve të godinës së Ministrisë së 
Drejtësisë", kapitulli i punimeve të prishjeve, zëri nr. 2, nr. anal 

2.426/1 "Prishje muri tulle me pastrim në ËC", zërat e prishje 

shtresave të tarracës (Analizë), çmontim dyer/dritare, metalike, 
çmontim kangjella metalike, prishje suvatimi, shtresa pllaka etj, 

në përllogaritjen e fondit limit e miratuar nga AK, zërat e 

punimeve janë llogaritur në përputhje me VKM nr. 629, datë 
15.07.2015. Nga verifikimi i analizave sipas manualeve për zërat 

nr. anal 2.426/1 "Prishje muri tulle me pastrim", dhe zërave të 

tjerë me analiza çmimesh, konstatohen se në strukturën e çmimit 

 
 

Nga Ministria e Drejtësisë, të MM, të 

marrin masa, të analizojë me grup 
pune të veçantë, shkaqet, arsyet dhe 

përgjegjësitë për dëmin ekonomik të 
konstatuar dhe të ndiqen të gjitha 

procedurat e nevojshme administrative 

e ligjore për shpërblimin e këtij dëmi 
në vlerën prej 92,040 lekë me TVSH, 

nga sipërmarrësi i punimeve. 
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përfshihet edhe transporti i prishjeve. Gjithashtu sipas VKM nr. 
629, datë 15.07.2015, për prishje të zërave të tjerë (të cilët nuk 

janë në manual), merret norma e kohës së punës me 60 % e 

ndërtimit të ri, në të cilën përfshihet edhe transporti i tyre. 
Ndërkohë, po në kapitullin e punimeve të prishjeve është 

përllogaritur edhe zëri nr. 11 "Transport me krahë" me çmimin 

prej 637 lek/m3 (në përllogaritjen e fondit limit) dhe çmimi i 

ofertuar nga OE " Petrit Bakiu " shpk me 590 lekë/ m3, i 

cili është zë pune i mbivendosur proceseve të prishjeve, pasi 

përfshihet në transport (brenda objektit) bashkë me ngarkimin në 

automjet, të cilat janë pjesë e shpenzimeve plotësuese prej 8% të 
çmimit 

 

 

 

 

I/c. Konkluzioni dhe Opinioni i Auditimit.  

 

Opinioni financiare (i pakualifikuar): 

Baza për opinionin mbi pasqyrat financiare: 

Nga auditimi i pasqyrave financiare, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, 

Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe Manualet e Auditimit Financiar, përsa i 

takon shkallës së zbatimit nga subjekti Ministria e Drejtësisë, të standardeve të kontabilitetit, të 

ligjit mbi kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, udhëzimeve e kushteve të vendosura apo 

termave mbi raportimin financiar, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit financiar), u 

evidentua se informacioni financiar i këtij subjekti është paraqitur në përputhje me kuadrin 

rregullator të raportimit financiar dhe se pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të 

gjitha aspektet materiale kornizën e zbatueshme të raportimit financiar.  

Ne kemi audituar pasqyrat financiare, për vitin ushtrimor deri me 31 dhjetor 2017, të cilat 

përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar; pasqyra e performancës financiare; pasqyrën e 

flukseve monetare; pasqyrën e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto; pasqyrën e investimeve 

dhe e burimeve të financimit të tyre; pasqyrën mbi gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata, 

pasqyrën e amortizimit të aktiveve, shënimet shpjeguese për hartimin dhe raportimin e pasqyrave 

financiare. Opinionin e dhënë e mbështesim në konstatimet se, bilancet, deklaratat e të 

ardhurave, shpenzimeve, banka janë përfshirë në deklaratat financiare. Deklaratat financiare janë 

paraqitur sipas ligjit të kontabilitetit dhe udhëzimeve të Ministrisë së Financave. Evidencat e 

auditimit të ofruara janë të mjaftueshme dhe ofrojmë një bazë të mjaftueshme për dhënien e 

opinionit të pakualifikuar. 

Opinioni është i pakualifikuar 
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Sipas opinionit të KLSH-së, mbështetur në standardet e ISSAI 17001, dhe ISSAI 12002, si dhe në 

përputhje me kërkesat e manualit të auditimit financiar të KLSH, ne besojmë se dëshmitë e 

siguruara gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar 

bazat që pasqyrat financiare paraqesin në të gjitha aspektet material, në mënyrë të drejtë 

pozicionin financiar të Ministrisë së Drejtësisë në datën 31 dhjetor 2017. 

Opinion mbi përputhshmërinë (i kualifikuar): 

Baza mbi opinionin e përputhshmërinë 

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

Sektorit Publik (ISSAI) mbështetur në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-

t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin përputhshmërisë 

të një institucioni ndërkombëtar, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 4000 “Standardi i Auditimit 

të Përputhshmërisë”. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet 

e sipërpërmendura, përfshirë këtu edhe Kodin e Etikës së KLSH-së, miratuar me Vendimin nr. 

27, datë 20.04.208, të Kryetarit të KLSH-së. Auditimi ynë përfshin kryerjen e procedurave me 

qëllim marrjen e evidencave të auditimit mbi ligjshmërinë dhe rregullshmërinë e transaksioneve. 

Procedurat janë përzgjedhur mbështetur mbi gjykimin profesional të audituesit, përfshirë marrjen 

në konsideratë të risqeve të mospërputhshmërisë materiale të transaksioneve me kriteret e 

parashikuara.  

Nga auditimi mbi përputhshmërinë, sa i takon shkallës së zbatimit nga subjekti Ministrisë së 

Drejtësisë, 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 

evidentuan në përgjithësi zbatimi i tyre, por edhe disa raste të devijimeve nga kuadri ligjor dhe 

rregullator në fuqi (kriteret). Auditimi i përputhshmërisë në MD është kryer së bashku me 

pasqyrat financiare, dhe audituesi nën gjykimin profesional e të pavarur japin një opinion të 

kualifikuar me rezerva, konkretisht në hartimin e dokumentave të tenderit DST, në vendosjen e 

kritereve për kualifikim dhe kritereve të veçanta, (duke mos  i argumentuar), në hartimin e 

konntratës i cili është formal, duke mos u dalluar nga njëra rast tek tjetra si dhe ekzekutimi i tyre, 

për të cilat devijimet janë materiale, por jo të përhapura.  

Opinion i kualifikuar3, 

                                                           
1
 Objektivi i audituesit është të formulojë një opinion mbi besueshmërinë e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar në 

një vlerësim të përfundimeve të hartuara nga evidencat e marra të auditimit dhe të shprehë qartë opinionin 

nëpërmjet një raporti të shkruar që shpjegon bazat e opinionit. 

 
2
 Objektivi i audituesit është të ofrojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat si një e tërë nuk përmbajnë anomali 

materiale, raste mashtrimi ose gabime, si edhe të raportojë mbi këto pasqyra përsa i takon gjetjeve nga auditimi. 

 
3
 Audituesi shpreh një konkluzion me rezerve kur në gjykimin profesional të tij, efekti ose efektet e mundshme të një çështjeje, nuk janë aq 

materiale sa që të justifikojnë një konkluzion të kundërt ose një refuzim të konkluzionit. Kur auditimi i përputhshmërisë kryhet së bashku me 
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Nën gjykimin e grupit të auditimit, në lidhje me auditimin e përputhshmërisë shpreh një 

konkluzion/opinion kualifikuar me rezerva,  ku në gjykimin profesional, efekti ose efektet e 

mundshme të një çështjeje kanë devijime materiale por jo të përhapura. 

 

II.  HYRJA   
Mbështetur në Ligjin 154/2014 Datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, 

në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të 

Shtetit nr. 1437/1, datë 04.01.2019 i ndryshuar, në  Ministrinë e Drejtësisë, nga data 07.01.2019- 

deri në 08.03.2019, për periudhën nga 01.01.2017 deri në 31.12.2018, u krye auditimi financiar 

dhe i përputhshmërisë në Ministrinë e Drejtësisë (MD) nga grupi i auditimit me përbërje:  

1. “................”, përgjegjës Grupi, 

2. “................”, Auditues 

3. “................”, Auditues 

4. “................”, Auditues 

5“................”, Auditues 

6. “................”, Auditues 

 

a) Titulli:   

Raporti përfundimtar i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë në Ministrinë e Drejtësisë 

(MD) 

b) Marrësi: 

Ky raport i adresohet Ministrisë së Drejtësis , Ministres  Zj. Etilda Gjonaj.  

 

METODOLOGJIA DHE OBJEKTIVAT E AUDITIMIT 

 

a) Objektivat dhe qëllimi i auditimit:  

Objekti i këtij auditimi është përputhshmëria e veprimtarisë dhe rregullshmëria e operacioneve 

financiare të kryera nga ana e subjektit Ministria e Drejtësisë përgjatë periudhës  01.01.2017 deri 

më 31.12.2018, nëse nga strukturat përkatëse të këtij institucioni:  

- janë zbatuar drejt aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi mbi bazën e të cilave funksionon 

veprimtaria e këtij institucioni,  

- fondet e akorduara nga buxheti i shtetit në funksion të kësaj veprimtarie, janë përdorur konform 

akteve ligjore në fuqi dhe në mënyrë efektive. 

- dhënia e opinionit për përdorimin ligjor të fondeve dhe rregullshmëria financiare e paraqitjes së 

dokumentacionit, që Ministria e Drejtësisë u ka bërë fondeve të çelura, në bazë të akteve ligjore 

dhe nënligjore në fuqi, duke audituar rregullaritetin, ligjshmërinë e transaksioneve si dhe 

argumentimin e shpenzimeve të kryera në funksion të veprimtarisë së tij dhe planeve strategjike 

të miratuara nga strukturat përkatëse. 

                                                                                                                                                                                           
pasqyrat financiare, audituesi mund të shpreh një opinion me rezerve kur devijimet janë materiale por jo të përhapura ose n.q.s. audituesi nuk 

është në gjendje të sigurojë evidencë auditimit të përshtatshme dhe të mjaftueshme dhe, efektet e mundshme, janë materiale por jo të përhapura. 
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Qëllimi i auditimit është dhënia e opinionit dhe hartimi i raportit të auditimit mbi bazën e 

vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësime mbështetur mbi evidenca 

të besueshme, të mjaftueshme dhe përkatëse. Vlerësimi nëse aktivitetet, transaksionet financiare 

dhe informacionet janë, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kuadrin ligjor e 

rregullator mbi bazën e te cilit e ushtron veprimtarinë subjekti që auditohet.  Qëllimi i auditimit 

është të identifikojë dhe vlerësojë zbatimin e kuadrit ligjor në fuqi si dhe vlerësojë risqet e 

anomalive materiale në pasqyrat financiare dhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit e 

njësisë dhe mjedisit të saj, duke përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe duke krijuar 

kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të vlerësuara dhe 

gabimeve materiale. 

Në bazë të vlerësimit të risqeve, nivelit të materialitetit dhe identifikimit të gabimeve,  ne 

synojmë të japim një opinion mbi pasqyrat financiare bazuar në vlerësimin e konkluzioneve të 

nxjerra nga evidencat e mbledhura.  

Çështjet të cilat do të trajtohen në këtë projekt, lidhen me auditimin mbi planifikimin dhe 

zbatimin e planit të buxhetit; zbatimin e dispozitave ligjore për marrëdhëniet e punës dhe pagave; 

administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale dhe monetare, si dhe 

auditimin e llogarive vjetore për institucionin (të mbyllura për vitin 2017, pasi për vitin 2018 

ende nuk janë mbyllur në përputhje me kërkesat e diktuara nga udhëzimi nr. 8, datë 9.3.2018 

“Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë 

e qeverisjes së përgjithshme”, në paragrafin 117 të cilit parashikohet se njësitë e qeverisjes 

qendrore janë të detyruara të depozitojnë pasqyrat financiare vjetore individuale të ushtrimit të 

mbyllur brenda muajit mars të vitit pasardhës) 

 

b) Identifikimi i çështjes: 

Ministria e Drejtësisë ka për qëllim të kërkojë respektimin e Kushtetutës, të ligjeve, realizimin 

dhe mbrojtjen e dinjitetit, të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, si dhe të kontribuojë në 

parandalimin e shkeljeve të ligjit, në përputhje dhe në funksion të kërkesave të zhvillimit 

demokratik dhe të integrimit evropian të Republikës së Shqipërisë. MD ka kompetencë në 

hartimin dhe ndjekjen e politikave, përgatitjen e akteve ligjore dhe nënligjore, si dhe ushtrimin e 

shërbimeve të nevojshme lidhur me sistemin gjyqësor, sistemin e ekzekutimit të vendimeve 

penale a civile, sistemin e shërbimeve të lira juridiko-profesionale, bashkëpunimin ndërkombëtar 

në fushën civile dhe penale, fushat e tjera të drejtësisë dhe të kompetencës së saj sipas ligjit, si 

dhe për bashkërendimin, harmonizimin dhe reformimin e legjislacionit shqiptar në tërësi. 

Veprimtaria e MD mbështetet në Kushtetutën e RSH, si dhe aktet ligjore e nënligjore. 

Ministria e Drejtësisë, në përputhje me ligjin nr. 8678, datë 14.05.2001 “Për organizim dhe 

funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë” mbështet, bashkëpunon dhe bashkërendon veprimtarinë 

e saj me organet e pushtetit gjyqësor dhe me prokurorinë, duke respektuar parimin e ndarjes së 

pushteteve dhe të pavarësisë së pushtetit gjyqësor dhe të prokurorisë. 

Struktura dhe organika e MD miratohet me urdhër të Kryeministrit  
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Aktivitetet që  do të jenë objekt vlerësimi nga ana e grupit të auditimit, janë parashikuar sipas 

drejtimeve të miratuara nga Kryetari i KLSH-së, në programin e auditimit 1437/1, datë 

04.01.2019, i ndryshuar.  

 

c) Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjen nën auditim: 

Drejtimi i MD është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, 

ligjet dhe rregulloret e aplikuara. Stafi menaxherial është përgjegjës për përdorimin e burimeve 

financiare në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi. 

 

d) Përgjegjësia e Audituesve të KLSH: 

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

Ministrisë së Drejtësisë, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, si dhe mbi përdorimin e duhur 

dhe eficient të burimeve financiare të institucionit. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë 

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

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

gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin profesional në punën audituese.  

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

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

ne kemi identifikuar gjatë auditimit tonë. 

Ne identifikojmë çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin dhe i përshkruajmë ato në 

raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të 

tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne  vendosim që këto çështje nuk duhet të 

përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në 

publikun e gjerë. 

 

e) Kriteret e vlerësimit:  

Kriteret e vlerësimit do të bëhen në bazë të procedurave të përcaktuara nga Ministria e Financave 

në funksion të vetëvlerësimit,  në zbatim të ligjit  nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar; Manuali për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, 

miratuar nga Ministri i Financave. 

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

-Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorin publik”; 

-UMF nr. 14, datë 28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të 

vitit 2006, për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre” i 

ndryshuar me UMF nr. 26, datë 27.12.2007;   

- Standardet Kombëtare të Kontabilitetit;  

-Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit Publik; 

-Udhëzimi nr.8, datë 17.02.2003 “Për evidencimin, regjistrimin, përdorimin dhe raportimin e 

financimeve të huaja në kuadrin e projekteve dhe marrëveshjeve me donatorë të huaj”; 

- Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “ Për prokurimin publik” i ndryshuar 
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- VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, VKM nr. 918 

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

Udhëzimi i APP-së nr. 2, datë 27.01.2015 “Për hartimin e regjistrit të parashikimeve të 

prokurimit publik dhe regjistrit të realizimeve të prokurimit publik”,  

- Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar 

- Ligji nr. 8678, datë 14.05.2001 “Për organizim dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”  

 

f) Standardet e Auditimit 

Auditimi u bazua në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Manualin e Auditimit Financiar të KLSH, Manualin e Auditimit të 

Përputhshmërisë të KLSH, si dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit Publik (ISSAI). 

- ISSAI 100 - (Parimet themelore të auditimit të sektorit publik) që përcakton parimet themelore 

për auditimin e sektorit publik në përgjithësi. 

- ISSAI 200 - (Parimet themelore të auditimit financiar) 

- ISSAI 4000 “Standarti i Auditimit të Përputhshmërisë” 

- ISAAI 1000-1999 “Manuali i Auditimit Financiar” 

- ISSAI 4100 “Standardi i Audititmit të Përputhshmërisë për auditime të performuara veçmas 

nga Auditimi i Pasqyrave Financiare”. 

- ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e - SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etikës. 

 

 

III. PËSHKRIMI AUDITIMIT 

 

1. Informacioni i përgjithshëm:   

Në ushtrimin e veprimtarisë së saj, Ministria e Drejtësisë ka për qëllim të kërkojë respektimin e 

Kushtetutës, të ligjeve, realizimin dhe mbrojtjen e dinjitetit, të të drejtave të njeriut dhe lirive 

themelore, si dhe të kontribuojë në parandalimin e shkeljeve të ligjit, në përputhje dhe në 

funksion të kërkesave të zhvillimit demokratik dhe të integrimit europian të Republikës së 

Shqipërisë. Ministria e Drejtësisë, në përputhje me ligjin, mbështet, bashkëpunon dhe 

bashkërendon veprimtarinë e saj me organet e pushtetit gjyqësor dhe me prokurorinë, duke 

respektuar parimin e ndarjes së pushteteve dhe të pavarësisë së pushtetit gjyqësor dhe të 

prokurorisë. 

Veprimtaria e Ministrisë së Drejtësisë mbështetet në Kushtetutën e RSH, -Ligji nr. 8678, datë 

14.05.2001 “Për organizim dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë” 

Ministria e Drejtësisë, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore 

dhe me programin e Qeverisë, ushtron veprimtarinë e saj në fushat si vijon: 

- Ndjek dhe përgjigjet për realizimin e politikës së përgjithshme shtetërore në fushën e drejtësisë. 

- Harton projektet e akteve ligjore e nënligjore në fushën e drejtësisë. 
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- Jep mendim të specializuar për projektet e akteve ligjore dhe të akteve nënligjore normative të 

Këshillit të Ministrave, të ministrave dhe të drejtuesve të institucioneve të tjera qendrore, si dhe 

për realizimin e reformimit të legjislacionit në përgjithësi. 

- Jep mendim të specializuar për përmbajtjen e projekteve të marrëveshjeve ndërkombëtare, që 

lidhen në emër të Republikës së Shqipërisë ose të Këshillit të Ministrave. 

- Përgatit dhe ndjek zbatimin e metodologjisë së unifikuar shqiptare për procesin ligjvënës, 

hartimin e akteve normative dhe terminologjinë juridike. 

- Ndjek dhe bashkërendon punët me institucionet e tjera dhe përgjigjet për procesin e realizimit 

të strategjisë së përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. 

- Mbështet dhe merr pjesë, sipas ligjit, në realizimin e funksioneve të Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë. 

- Drejton sistemin e paraburgimit dhe të ekzekutimit të vendimeve penale. 

- Drejton sistemin e ekzekutimit të vendimeve civile dhe të titujve ekzekutivë. 

- Drejton veprimtarinë e Qendrës së Publikimeve Zyrtare. 

- Drejton shërbimin e unifikuar statistikor në fushën e Drejtësisë. 

- Mban regjistrin e gjendjes gjyqësore dhe lëshon certifikatat në bazë të atij regjistrimi. 

- Realizon shërbimet juridiko–administrative, që sipas ligjit janë në kompetencë të Ministrit të 

Drejtësisë. 

- Kujdeset për funksionimin dhe organizimin e avokatisë, noterisë, arbitrazhit, ndërmjetësimit, 

ndihmës juridike në fushën e drejtësisë dhe, në përgjithësi, për profesionet e lira juridiko-

profesionale. 

- Mbështet dhe merr pjesë në bashkërendimin e veprimtarive me organet shtetërore, gjykatat dhe 

prokurorinë, lidhur me njohjen, studimin dhe masat për parandalimin dhe luftën kundër 

kriminalitetit dhe shkeljeve të ligjit. 

 - Kujdeset dhe bashkërendon veprimtaritë për mbrojtjen e të drejtave dhe të interesave të 

ligjshme të të miturve në fushën e drejtësisë, si dhe për edukimin ligjor dhe parandalimin e 

shkeljeve të ligjit nga të miturit. 

- Drejton shërbimet e ekspertimit ligjor. 

 - Kryen drejtimin metodik të shërbimeve të gjendjes civile. 

- Kryen drejtimin metodik të shërbimeve dhe të regjistrimit të pasurive të paluajtshme. 

 - Kryen drejtimin metodik të zyrave juridike të ministrive dhe të institucioneve të tjera qendrore. 

- Kujdeset dhe mbështet veprimtaritë për përgatitjen profesionale, aftësimin dhe specializimin e 

gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve, noterëve dhe juristëve të administratës publike. 

- Kujdeset dhe mbështet veprimtaritë shkencore në fushën e drejtësisë dhe përhapjen e edukatës 

juridike 

- Kujdeset për ndjekjen dhe bashkërendimin e marrëdhënieve me shoqërinë civile për fushën e 

drejtësisë. 

 - Ndjek bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën penale dhe civile dhe, në përputhje me 

marrëveshjet ndërkombëtare, ku shteti shqiptar është palë, realizimin e marrëdhënieve 

juridiksionale me autoritetet kompetente të shteteve të tjera, si dhe me organizma ndërkombëtarë. 
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- Kryen funksione të tjera në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare ku shteti shqiptar është 

palë. 

- Kryen funksione dhe veprimtari të tjera në përputhje me ligjin 

 

2. Objekti, qëllimi dhe fushëveprimi i auditimit: 

- Objekt i këtij auditimi është rregullshmëria dhe përputhshmëria e operacioneve financiare të 

MD përgjatë vitit 2017-2018.  

- Qëllimi i auditimit: Garantimi i sigurisë së arsyeshme mbi përputhshmërinë e aktivitetit të MD, 

me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, si dhe mbi përdorimin e duhur dhe eficient të burimeve 

financiare të institucionit 

- Fushëveprimi i auditimit: Vlerësimi i aktivitetit të MD me qëllim dhënien e opinionit, është 

shtrirë sipas drejtimeve të programit të auditimit. Janë audituar dokumentacionet dhe të dhënat 

në lidhje me subjektin për periudhën 01.01.2017 – 31.12.2018, ku janë mbuluar me auditim 

fondet e buxhetit të shtetit, si dhe janë audituar me përzgjedhje transaksionet e ndodhura në 

periudhën 01.01.2017-31.12.2018. 

 

 
IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 

 

1. MBI HARTIMIN DHE ZBATIMIN E BUXHETIT 

 

Auditimi u krye për periudhën 01.01.2017 deri më 31.12.2018, duke mbajtur parasysh 

legjislacionin e mëposhtëm: 

- Ligjin me nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 57/2016, datë 02.06.2016;  

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

ligjin nr. 110/2015; 

- Ligji nr. 130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017”; 

- Ligji nr. 109/2017 “Për buxhetin e vitit 2018”; 

- VKM nr. 285, datë 01.04.2015 “Për tavanet përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor 

afatmesëm 2016-2018”; 

- VKM nr. 696, datë 31.07.2015 “Për tavanet përfundimtare të Programit Buxhetor Afatmesëm 

2016-2018”;  

- Udhëzimi nr. 7, datë 28.02.2014 “Për Përgatitjen e Buxhetit Afatmesëm 2015-2017”; 

- Udhëzimi Standard i Ministrisë së Financave nr. 8, datë 02.03.2012 “Për procedurat standarde 

të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm”; 

- Udhëzimi nr. 23, datë 22.11.2016 “Për procedurat standarde të përgatitjes së Programit 

Buxhetor Afatmesëm”; 

- Udhëzimi nr. 4, datë 29.02.2016 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2017-

2019”; 
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- Udhëzimi nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të Zbatimit të Buxhetit” i ndryshuar 

me udhëzimin nr. 3, datë 16.01.2015; 

- Udhëzim nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për 

njësitë e qeverisjes qendrore”; 

Realizimi i buxhetit për vitin 2017 

Ministria e Drejtësisë në vitin 2017, ka administruar dhe menaxhuar fondet buxhetore për tetë 

programe e konkretisht: 

1. Planifikim, Menaxhim dhe Administrim 

2. Qendra e Botimeve Zyrtare 

3. Instituti i Mjekësisë Ligjore 

4. Sistemi i Burgjeve 

5. Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor 

6. Komiteti Shqiptar i Birësimit 

7. Agjencia e Trajtimit të Pronave dhe ALUIZNI 

8. Shërbimi i Provës 

Në mbështetje të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, si dhe në zbatim të Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 10, datë 

28.02.2017 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020” MD ka dërguar me 

shkresën nr. 4577/1 prot., datë 3.5.2017, në MF kërkesat buxhetore të fazës së dytë për PBA-në 

2018-2020, formularët e propozimit të projekteve të investimeve, kërkesat shtesë të programeve 

si dhe relacionin mbi hartimin e projekt buxhetit për Institucionet e MD. Me shkresën nr. 8537/1 

prot., datë 3.9.2018, janë dërguar në MF kërkesat buxhetore të fazës së dytë për PBA-në 2019-

2021si dhe i gjithë dokumentacioni shoqërues. 

 

Referuar të dhënave të sipërcituara vërehet se planifikimi i fondeve në Project Buxhetin 

Afatmesëm krahasuar me planifikimin vjetor të buxhetit respektiv për çdo vit kalendarik ka 

diferenca të theksuara.  Në total diferenca ndërmjet planifikimit ne PBA dhe çeljes së buxhetit 

për vitin 2017 është + 65,572 mijë lekë dhe për vitin 2018 +1,720,103 mijë lekë. 

Sipas programeve buxhetore, me Ligjin nr. 130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017”, aparatit të 

Ministrisë dhe nëpërmjet saj institucioneve të varësisë i janë planifikuar fonde buxhetore në 

shumën totale 9,164,571,000 lekë.  

Këto fonde janë shpërndarë sipas tetë programeve buxhetore. Referuar ligjit nr. 130/2016 “Për 

buxhetin e vitit 2017”, ndryshuar me Aktet Normativ nr. 1 datë 26.07.2017, nr. 2 dhe nr. 3 për 

  PROGRAMI PBA BUXHETI 2017 PBA BUXHETI 2018 

1 Planifikim, Menaxhim dhe Adm. 577,200 909,107 812,500 714,017 

2 Qendra e Botimeve Zyrtare 83,000 55,000 72,000 59,500 

3 Instituti i Mjekësisë ligjore 86,500 101,223 86,500 86,400 

4 Sistemi i Burgjeve 5,337,000 5,225,709 5,126,100 5,765,109 

5 Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit 115,000 144,000 135,000 158,000 

6 Shërbimi per Ceshtjet e Birësimeve 13,800 13,800 15,500 9,150 

7 Agjencia e Trajtimit te Pronave 2,705,500 2,575,073 2,129,500 3,328,327 

8 Drejtoria e Përgjithshme e Provës `181,000 140,660 161,000 137,700 

  Totali 9,099,000 9,164,572 8,538,100 10,258,203 
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vitin 2017. Shumat e alokuara në fillim të vitit për secilin program buxhetor me ndryshimet 

përkatëse dhe realizimi, paraqiten si më poshtë:  

Tabela nr. 1                                                                                                                                                     Ne 000/leke 
 

 

Gjatë këtij viti, me aktet ligjore e nënligjore, ky buxhet fillestar i planifikuar në vlerën 8,404,100 

mijë lekë, është ndryshuar duke u shtuar me vlerën 760,471 mijë lekë. Planifikimi i buxhetit 

përfundimtar për MD në vitin 2017 është 9,164,571 mijë lekë. Ndryshime në shtesa janë bërë në 

programin: Planifikim, Menaxhim dhe Administrim në vlerën 141,606 mijë lekë, Sistemi i 

Burgjeve në vlerën 217,909 mijë lekë, Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit në vlerën 9,000 

mijë lekë, Agjencia e Trajtimit të Pronave në vlerën 495,573 mijë lekë. Në total shtimi i vlerës 

fillestare të buxhetit në programe është në vlerën 760,471 mijë lekë. 

Ndryshimet në ulje të vlerës fillestare në planifikim janë bërë në programin Qendra e Botimeve 

Zyrtare në vlerën -28,000 mijë lekë, Instituti i Mjekësisë Ligjore  në vlerën -35,277 mijë lekë, 

Drejtoria e Përgjithshme e Provës në vlerën -40,340 mijë lekë. Në total ulja e vlerës fillestare të 

buxhetit sipas programeve është në vlerën 107,340 mijë lekë. Nuk ka pësuar ndryshim nga 

planifikimi fillestar buxheti për programin Shërbimi për Çështjet e Birësimeve. 

Referuar tabelës së mësipërme rezulton se nuk ka në asnjë program tejkalim të realizimit të 

fondeve të programuara. Në total realizimi vjetor është 91 % e fondeve të alokuara.  

Buxheti për vitin 2017, sipas artikujve buxhetorë paraqitet në tabelën nr. 2  
 

Tabela nr.2                                                          Në 000/lekë 

Artikulli Emri     
Buxheti  Realizimi  

  

     
 Ne % 

a  b c d c 

600 Paga                       4,012,144                      3,938,410  98% 

601 Sigurime Shoqërore                          689,777                         649,444  94% 

602 Mallra dhe Shërbime të Tjera                       1,683,913                      1,515,418  90% 

603 Subvencion                                   71                                  71  100% 

604 Transferta Korente të brendshme                       1,837,969                      1,537,969  84% 

605 Transferta Korente të Huaja                            12,980                           12,181  94% 

606 Trans per Buxh. Fam. & Individ                              7,141                             6,971  98% 

Nen-Totali Shpenzime Korrente                       8,243,995                      7,660,464  93% 

230 Kapitale të Patrupëzuara                              1,239                                483  39% 

231 Kapitale të Trupëzuara                          919,337                         711,463  77% 

Nen -Totali Shpenzime Kapitale                          920,576                         711,946  77% 

  PROGRAMET 

Buxheti 

fillestar 

2017 

Ndryshimet Buxheti  Realizimi 
% 

AN/nr 1,2,3 2017 FAKT 

  a b c d e f 

1 Planifikim, Menaxhim dhe Administrim 767,500 141,606 909,106 666,047 73 

2 Qendra e Botimeve Zyrtare 83,000 -28,000 55,000 42,959 78 

3 Instituti i Mjekësisë ligjore 136,500 -35,277 101,223 96,437 95 

4 Sistemi i Burgjeve 5,007,800 217,909 5,225,709 5,048,247 97 

5 Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit 135,000 9,000 144,000 125,429 87 

6 Shërbimi per Ceshtjet e Birësimeve 13,800 0 13,800 12,474 90 

7 Agjencia e Trajtimit te Pronave 2,079,500 495,573 2,575,073 2,254,960 87 

8 Drejtoria e Përgjithshme e Provës 181,000 -40,340 140,660 125,857 89 

  Totali 8,404,100 760,471 9,164,571 8,372,410 91 
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Totali Korrente dhe Kapitale                       9,164,571                      8,372,410  91% 

 

Realizimi i shpenzimeve korrente sipas programeve paraqitet në tabelën nr. 3 
Tabela nr.3                                                                                                                                        Në 000/lekë

   
Referuar të dhënave të tabelës nr. 2 dhe nr. 3 konstatohet se, në realizimin e buxhetit sipas 

artikujve buxhetorë dhe shpenzimeve korrente sipas programeve përkatëse të MD nuk ka 

tejkalim në fondet e planifikuara. Shpenzimet korrente janë realizuar në masën 93%, shpenzimet 

kapitale 77%, në total shpenzime korrente dhe kapitale janë realizuar në masën 91%. Realizimi i 

shpenzimeve korrente sipas programeve rezulton në masën 91%. 
 

Programi “Planifikim menaxhim administrim”  
Ky program përfshin pesë institucione: Aparatin e Ministrisë, Avokaturën e Shtetit, Komisionin 

Shtetëror për Ndihmë Juridike, Agjencinë për Mbikëqyrjen e Falimentit, Arkivën Shtetërore të 

Sistemit Gjyqësor. Realizimi për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin e periudhës, 

sipas zërave kryesorë, rezulton i realizuar 73.6 %.  

Zëri Planifikuar   000 lekë Realizuar  000 lekë % 

Shpenzimet e personelit 303,400 265,005 87.34   

Shpenzimet e tjera operative 152,516 119,815 78.51   

Shpenzime kapitale 454,380 281,126 61.87 

Shpenzimet kapitale për këtë program janë realizuar 62% kjo për shkak se: mirëmbajtjet e 

sistemeve në fund të vitit 2017 janë paguar nga shpenzimet operative dhe jo sipas planifikimit të 

fillimit të vitit në shpenzime kapitale. 

Nga ministria e financave janë akorduar me Aktin Normativ Nr. 3 fonde buxhetore në vlerën 197 

milion 616 mije lekë nga këto:  

Fondi prej 90 milionë lekë për rikonstruksion të Godinës së Kolegjit të Apelimit  

Fondi prej 60 milionë lekë për blerje pajisje zyre për Kolegjin e Apelimit.  

Fondi prej 47.6 milionë lekë për rikonstruksion të zyrave të Avokaturës së Shtetit  

Nga këto është realizuar projekti blerje pajisje zyre dhe një pjesë e fondit (shtesë kontrate) të 

rikonstruksionit të Zyrave të Avokaturës së Shtetit. Për projektin e rikonstruksionit të Kolegjit të 

Apelimit është lidhur kontrata me subjektin fitues por për efekt të pamjaftueshmërisë së kohës 

nuk është paguar kontrata e lidhur pasi nuk kishin filluar punimet. Për projektin e mbikqyrjes 

Programet Buxheti 2017 Realizim Ne %

1. Programi "Planifikim Menaxhim Administrim" 454,726 384,921 85%

2. Programi "Qendra e Botimeve Zyrtare" 55,000 42,959 78%

3. Programi "Instituti i Mjekesise ligjore" 80,224 75,535 94%

4. Programi "Drejtoria e Pergjithshme e Permbarimit" 4,823,009 4,670,316 97%

5. Programi "Sistemi i Burgjeve" 134,000 123,205 92%

6. Programi "Sherbimi per Ceshtjet e Biresimeve" 13,500 12,219 91%

7. Programi "Sherbimi i Kthimit dhe Kompesimit te Pronave" 2,541,525 2,220,600 87%

8. Programi "Sherbimi i Proves" 140,660 125,856 89%

                                Totali 8,242,644 7,655,611 93%
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Elektronike është realizuar plotësisht fondi i akorduar në fillim të vitit, Sistemi ALBIS është 

realizuar, gjithashtu Regjistri Noterial dhe Sistemi ICMIS janë realizuar sipas kontratave të 

lidhura.    

Analiza e artikujve sipas programit buxhetor “Planifikim menaxhim administrim” për aparatin e 

MD paraqitet në tabelën nr. 4 dhe realizimi i detajuar i shpenzimeve operative paraqitet në 

tabelën nr. 5. 
 

  Tabela nr. 4                                           Realizimi i shpenzimeve       Viti 2017                           Në 000/ lekë 
 

Nr. EMERTIMI  
VITI  2017 

PLAN FAKT Në % 

1 Paga,  art. (600)                          145,500                         132,580  91% 

2 Sigurimet shoq. dhe shendets.  art.(601)                           31,000                           20,000  65% 

3 Shpenzime operative, art. (602)                           90,910                           60,988  67% 

4 Transferta korente te brendshme (604)       

5 Shpenzime transferta me jashte, art. (605)                           12,230                           11,786  96% 

6 Transf.per buxhete familjare&individee (606)                             3,045                             3,014  99% 

  Nen-Totali  Shpenzime Korrente 282,685  228,368  80.7%  

1 Investime, art. (230)       

2 Investime  , art. (231)                         400,300                          250,202  63% 

  Nen-Totali  Shpenzime Kapitale       

  BUXHETI                          682,985                        478,570  70% 
 

Referuar të dhënave të tabelës nr.4, për programin buxhetor “Planifikim menaxhim 

administrim”, realizimi i artikujve buxhetor paraqitet  art.(600) paga në masën 91%, art. (601) 

sigurime shoqërore e shëndetësore 65% art. (602) shpenzime operative 67%. Nën totali 

shpenzime korrente është realizuar në masën 80.7%. Shpenzimet kapitale art. (231) janë 

realizuar në masën 63%. Në total buxheti për aparatin e MD është realizuar në masën 70%. 
       

Tabela nr.5       Realizimi i shpenzimeve operative                                                                             Në 000/lekë 

                                                           
Nr. 

Nr Llogari 

602 
Objekti i prokurimit 

  

Planifikuar   
 Realizuar 

 Ne %  

2017 2017 

  602 Materiale zyre dhe te pergjithshme  4237  3937  92%  

1 602.0100 Kancelari 2,300                2,238  97% 

2 602.0200 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim          1,500                1,319  88% 

3 602.0300 Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres             420                   363  86% 

4 602.0400 Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale                  -                        -      

5 602.0500 Blerje dokumentacioni                  -                        -      

6 602.0900 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme               17                     17  98% 

  602.1 Materiale dhe sherbime speciale 350    342    98  

7 602.1001 Uniforma dhe veshje te tjera speciale                  -                        -      

8 602.1002 Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera                  -                        -      

9 602.1003 Ilaçe, materiale dhe proteza mjekesore                   -                        -      

10 602.1007 Libra dhe publikime profesionale             350                   342  98% 

11 602.1009 Materiale dhe pajisje laboratorike te sherbimit publik                  -                        -      

12 602.101 Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik                  -                        -      

13 602.1011 Softe informatike me karakter te pergjithshem                  -                        -      

14 602.1099 Te tjera materiale dhe sherbime speciale                  -                        -      

  602.2 Sherbime nga te trete       15,623    12,440    80  

15 602.2001 Elektricitet          7,250                4,709  65% 

16 602.2002 Uje             830                   809  97% 
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17 602.2003 Sherbime telefonike          2,543                1,391  55% 

18   Sherbim interneti                  -                        -      

19   Telefoni Celulare                  -                        -      

20 602.2004 Posta dhe sherbimi korrier          4,000                3,780  94% 

21 602.2007 Sherbimet bankare             100                     28  28% 

22 602.2008 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes              800                   797  100% 

23 602.2010 Sherbime te printimit dhe publikimit                  -                        -      

24 602.2011 Kosto e trajnimit dhe seminareve                  -                        -      

25 602.2099 Sherbime te tjera             100                   926  926% 

  602.3 Shpenzime transporti 4,500    3,633    81  

26 602.3100 Karburant dhe vaj dhe karburant per ngrohje          4,000                3,191  80% 

27 602.3200 Pjese kembimi, goma dhe bateri             150                   114  76% 

28 602.3300 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit            230                   220  96% 

29 602.3900 Shpenzime te tjera transporti             120                   108  90% 

  602.400 Shpenzime udhetimi         13,600    8,418 62  

30 602.410 Udhetim i brendshem          1,400                   812  58% 

31 602.420 Udhetim jashte shtetit        12,200                7,606  62% 

  602.5000 Shpenzime per mirembajtje te zakonshme 10,750    8,694    81  

32 602.5000 Shpenzime per mirembajtjen e tokave                  -                        -      

33 602.5200 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore          1,200                   299  25% 

34 602.5300 Shpenzime per riparim i rrjetit te ajrit te kondicionuar               90                     71  79% 

35 602.5400 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve,                   -                        -      

36 602.5500 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve,              960                   430  45% 

37 6025600 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit          1,500                1,390  93% 

38 602.5800 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te sitemeve IT          7,000                6,514  93% 

  602.6 Shpenzime per qeramarrje 150    135    90  

39 602.6100 Shpenzime per qeramarrje  ambjentesh                  -                        -      

40 602.6300 Shpenzime per qeramarrje per aparate                   -                        -      

41 602.6900 Shpenzime te tjera qeraje                  -                        -      

42 602.7000 Shpenzime per vendime gjygji             150                   135  90% 

  602.9 Shpenzime te tjera operative 41,700    23, 378    56  

43 602.9001 Shpenzime per pritje e percjellje             800                   787  98% 

44 602.9001 Shpenzime gjygjesore                  -                        -      

45 602.9005 Shpenzime per honorare, pagesat per perkthyesit e jahstem        40,133              21,832  54% 

46 602.9007 Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca               70                     69  99% 

47 6029008 Shpenzime per tatim&taksa te inst. (taksat e pastrimit etj)               35                     33  96% 

48 602.9000 Shpenzime per tatime & taksa                42                     42  100% 

49 6029100 Pagesa per tarifa te ndryshme              620                   615  99% 

Shuma  Mallra dhe Sherbime        90,910              60,989  67% 

Detyrime 
 

39,335 
 

Totali Mallra dhe Sherbime       

Referuar të dhënave të mësipërme shpenzimet operative janë realizuar në masën 67%. Me artikuj 

të veçantë rezulton: artikulli 602, Materiale zyre dhe te përgjithshme 92%, 602.1 Materiale dhe 

shërbime special 98% 602.2 Shërbime nga te trete 80%, 602.3 Shpenzime transporti 81%, 602.4 

Shpenzime udhëtimi 62%, Shpenzime për mirëmbajtje te zakonshme 90%, Shpenzime për 

qiramarrje 90%, Shpenzime te tjera operative 56%. 

Programi: “Qendra e Botimeve Zyrtare” realizimi i shpenzimeve të vitit 2017 për këtë 

program, është në masën 78%, sipas zërave kryesorë rezulton: 
 

Zëri Planifikuar 000 lekë   Realizuar  000 lekë % 

Shpenzimet e personelit 32,000 31,585 98.7 

Shpenzimet e tjera operative 23,000 11,374 49.45 
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Në Qendrën e Botimeve Zyrtare nuk janë parashikuar shpenzime kapitale për vitin 2017. 

Programi: “Instituti i Mjekisë Ligjore” Për vitin 217, realizimi i shpenzimeve në këtë program 

është në masën 95.26 %, krahasuar me planin e periudhës. Sipas zërave kryesorë rezulton: 

Zëri Planifikuar   000 lekë Realizuar  000 lekë % 

Shpenzimet e personelit 40,137 38,756 96.56 

Shpenzimet të tjera operative 40,086 36,779 91.75 

Shpenzime kapitale 21,000 20,901 99.5 

Për vitin 2017, janë parashikuar 7 produkte, Aktet e ekspertimit mjeko-ligjor, aktet dëshmi-

ligjore, aktet ekspertimi mjeko-ligjor, aktet ekspertimi toksikologjiko–ligjor, aktet ekspertimi 

psikiatriko-ligjor, aktet ekspertimi biologjiko-ligjor, aktet ekspertimi histopatologjiko-ligjor dhe 

menaxhimi i punës në institute të cilat janë realizuar pjesërisht për shkak të pamundësisë për ti 

planifikuar fiks. Shpenzimet kapitale janë realizuar plotësisht. Dy prej projekteve blerje pajisje 

zyre dhe blerje pajisje për morgjet janë realizuar plotësisht sipas detajimit në buxhet. Gjithashtu 

dhe projekti për shtimin e katit të IML është hartuar dhe likuiduar. Projekti shtim kati nuk është 

realizuar pasi u bllokuan të gjitha proçedurat e prokurimit në bazë të VKM nr. 482 datë 

05.07.2017. 

Programi “Sistemi i Burgjeve” Realizimi i shpenzimeve të vitit 2017 për këtë program, që 

përfaqëson rreth 57.13 % të totalit të buxhetit të Ministrisë së Drejtësisë është realizuar në masën 

97%, sipas zërave kryesore, krahasuar me planin e periudhës, rezulton si më poshtë: 
 

Zëri Planifikuar   000 lekë Realizuar  000 lekë % 

Shpenzimet e personelit 3,519,600 3,465,148 98.48 

Shpenzimet e tjera operative 1,304,409 1,210.050 92.76 

Shpenzime kapitale 402,700 377,930 93.85 
 

Për vitin 2017 janë parashikuar 14 produkte për aktivitetin kryesor të burgjeve për të matur 

përformancën e Sistemit të Burgjeve, si dhe projekte për përmirësimin e kushteve në sistemin 

peniteciar. Këto produkte janë realizuar të gjithë plotësisht.  

Për sa i përket shpenzimeve kapitale ato janë realizuar në 93.85 %. Për studim projektimin është 

likuiduar vlera e prokuruar, për projektin furnizim vendosje të sistemit të kamerave për burgun 

Fushë-Krujë është realizuar shuma e prokuruar. Gjithashtu dhe për projektet e tjera realizimi 

është sipas vlerave të prokuruar. 

Programi “Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor” 

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2017, krahasuar me buxhetin e akorduar të periudhës, është në 

masën 87%. Realizimi i shpenzimeve sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë: 
 

Zëri Planifikuar   000 lekë Realizuar  000 lekë % 

Shpenzimet e personelit 104,000 97,106 93.4 

Shpenzimet e tjera operative 30,000 26,099 86.67 

Shpenzime kapitale 10,000 2,224 22 
 

Treguesit buxhetorë tregojnë një realizim të mirë të shpenzimeve të personelit, dhe të 

shpenzimeve operative. Për sa i përket shpenzimeve kapitale janë realizuar në masën 22%, nga 
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fakti që tenderat e kryer nga Ministria e Brendshme nuk u realizuan pasi afati për dorëzimin e 

mallit tejkalonte vitin 2017.  

Programi “Shërbimi për Çështjet e Birësimeve” 

Ky program, për vitin 2017, ka realizuar treguesit e buxhetit në masën 90%. Krahasuar me 

planin e periudhës, shpenzimet janë realizuar në zëra si më poshtë: 
 

Zëri Planifikuar   000 lekë Realizuar  000 lekë % 

Shpenzimet e personelit 9,000 7,719 86 

Shpenzimet e tjera operative 4,500 4,500 100 

Shpenzime kapitale 300 255 85 
 

Realizimi i shpenzimeve të personelit dhe shpenzimeve operative është në tregues të mire, 

shpenzimet operative janë realizuar maksimalisht. 

Për vitin 2017, ky program ka parashikuar dy produkte “birësime të realizuara” dhe “blerje 

pajisje elektronike”, produkti i parë 45 të planifikuara për periudhën janë realizuar 43 birësime. 

Produkti “blerje pajisje elektronike” është realizuar në masën 100%. 

Programi “Agjencia e Trajtimit të Pronave” 

Realizimi në total i shpenzimeve për vitin 2017, është në masën 87.42 %. Gjatë vitit 2017 

brenda programit të ATP është përfshirë dhe ALUIZNI. Realizimi i shpenzimeve të këtyre 2 

institucioneve, sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë: 

Zëri Planifikuar   000 lekë Realizuar  000 lekë % 

Shpenzimet e personelit 574,183 573,142 99.8 

Shpenzimet e tjera operative 129,373 109,483 84.73 

Fondi për kompensim 1,837,969 1,537,969 83 

Shpenzime kapitale 32,196 29,510 91.6 
 

Për vitin 2017, Agjencia e trajtimit të Pronave ka planifikuar 5 produkte, produkti i parë “kryerja 

e proçesit të vlerësimit financiar të vendimeve përfundimtare nga viti 1993 e në vijim dhe 

shpërndarja e fondit vjetor të kompensimit” është realizuar 83% kurse produkti i dytë “trajtimi 

me vendim i kërkesave për kalimin në pronësi të oborreve në përdorim” nga 220 të planifikuar a 

janë realizuar 167 realizuar. Produkti i tretë është të mbrojë interesat e ATP në proçeset 

gjyqësore nga 7.000 të planifikuara janë ndjekur 865 raste. Trajtimi i kërkesave ndër vite për 

njohje pronësie janë realizuar 50% ndërsa shpërndarja e fondit për kompensim financiar për 

pronarët e pasurive të paluajtshme që preken nga ndërtimet informale nga 800 të planifikuara 

janë realizuar 1.760.  

Për sa i përket shpenzimeve kapitale ato janë detajuar në 7 projekte. Projekti rikonstruksioni i 

ambienteve të ATP, blerje pajisje zyrash dhe blerje pajisje elektronike janë realizuar plotësisht. 

Vendosja e sistemit të monitorimit dhe sistemi telefonik VOIP nuk janë realizuar pasi miratimi 

nga AKSHI është marrë shumë vonë dhe nuk është bërë e mundur realizimi i procedurës së 

prokurimit. 

Sistemi aksesi të hyrje daljeve të personelit dhe blerje kondicionerësh janë realizuar sipas vlerës 

së prokuruar. Për sa i përket  shpenzimeve kapitale të ALUIZNI-t, për vitin 2017, janë 

parashikuar “blerje pajisje zyrash” dhe “blerje pajisje elektronike” janë realizuar plotësisht sipas 
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planifikimit. Në këtë program shpenzimet nga të ardhurat jashtë buxhetore janë realizuar në 

masën 38.5 %. 

Programi “Shërbimi i Provës” 

Realizimi i shpenzimeve vitin 2017, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 90%, 

sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë: 
 

Zëri Planifikuar   000 lekë Realizuar  000 lekë % 

Shpenzimet e personelit 120,600 109,393 91 

Shpenzimet e tjera operative 20,131 16,534 82 
 

Për vitin 2017, Drejtoria e Shërbimit të Provës ka parashikuar 3 produkte: “persona të 

mbikëqyrur”, persona të mbikëqyrur elektronikisht” dhe “femra të përfshira në programin e ri-

integrimit”. Të tre produktet janë realizuar plotësisht nga ana sasiore, produkti i parë është 

parashikuar 4046 persona janë mbikëqyrur plotësisht. Produkti i dytë dhe i tretë janë realizuar 

plotësisht 113 persona të mbikëqyrur në mënyrë elektronike dhe 192 numri i femrave të ri-

integruara. Shpenzimet kapitale janë shkurtuar me Aktin Normativ nr. 3 datë 06.11.2017. 

 

Buxheti Viti 2018 

Sipas programeve me Ligjin nr. 109/2017 “Për buxhetin e vitit 2018”, aparatit të Ministrisë dhe 

nëpërmjet saj institucioneve të varësisë i janë planifikuar fonde buxhetore në shumën totale 

10,258,203 mijë/lekë. Këto fonde janë shpërndarë sipas tetë programeve buxhetore. Referuar 

ligjit nr. 109/2017 “Për buxhetin e vitit 2018”, ndryshuar me Aktet Normativ nr. 1 datë 

26.07.2018, nr. 2, datë 19.12.2018 dhe VKM 187 datë 29.03.2018. Shumat e alokuara në fillim 

të vitit për secilin program buxhetor me ndryshimet përkatëse dhe realizimi, paraqiten si më 

poshtë: 
 

Tabela nr.1                                                                                                                                                     Ne 000/leke 

  PROGRAMET 
Buxheti 

fillestar 2018 

Ndryshimet Buxheti  Realizimi 

% AN/nr1 dhe 2 

VKM 187 dt 

29.03.2018 

2018 FAKT 

  a b c d e f 

1 Planifikim, Menaxhim dhe Administrim          679,500               34,517              714,017         642,565  90% 

2 Qendra e Botimeve Zyrtare           72,300             12,800              59,500           57,661  97% 

3 Instituti i Mjekësisë ligjore            89,000               2,600               86,400           79,763  92% 

4 Sistemi i Burgjeve       5,832,100            66,991          5,765,109      5,618,220  97% 

5 Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit           173,000            15,000             158,000        139,383  88% 

6 Shërbimi per Ceshtjet e Birësimeve            16,500              7,350                 9,150            8,452  92% 

7 Agjensia e Trajtimit te Pronave       3,413,500             85,173          3,328,327      3,265,744  98% 

8 Drejtoria e Pergjithshme e Proves          170,200             32,500             137,700         127,716  93% 

  Totali     10,446,100           187,897        10,258,203      9,939,504  97% 
 

Fondet e miratuara me ligjin nr. 109/2017 “Për buxhetin e Vitit 2018” për Ministrinë e Drejtësisë 

janë 10,446,100 mijë lekë. Me Aktin Normativ Nr. 1 datë 26.07.2018 është shtuar Financimi i 

Huaj në vlerën 245,000 mijë lekë, nga të cilat 195,000 mijë lekë janë shtuar te programi 

Planifikim, Menaxhim dhe Administrim kurse 50,000 mijë lekë në Sistemin e Burgjeve. Me këtë 
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akt normative janë shkurtuar fondet në total 108,458 mijë lekë. Në Sistemin e Burgjeve 70 

milionë lekë në projektin e “Rikonstruksionit të godinës së DPB”. Në Shërbimin e Kthimit dhe 

Kompensimit të Pronave 31,958 mijë lekë në Drejtorinë e përgjithshme të ALUIZNI-t në 

projektin “Shtesë Kati në Drejtorinë e Përgjithshme”. Për sa i përket shpenzimeve operative janë 

shkurtuar 6,500 mijë lekë në total në Ministrinë e Drejtësisë. Me Aktin Normativ Nr. 1 buxheti 

total i Ministrisë së Drejtësisë shkon në 10,582,642 mijë lekë. Në zbatim të Vendimit të Këshillit 

të Ministrave nr. 187 datë 29.03.2018 “për një shtesë fondi në Buxhetin e vitit 2018 miratuar për 

Ministrinë e Drejtësisë “Për rikonstruksionin dhe përshtatjen e ambienteve ku do të ushtrojnë 

aktivitetin KPA dhe komisioneri publikë, institucione të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në republikën e Shqipërisë” shtohet fondi pre 120,000 mijë lekësh në zërin 

Investime për programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim. Me aktin Normativ nr. 2, datë 

19.12.2018 buxheti total i Ministrisë së Drejtësisë është 10,388,215  mijë lekë. Janë shtuar 11 

milionë lekë Financim i Huaj, janë pakësuar 205,426,632 lekë shpenzime korrente dhe 

shpenzime kapitale. Konkretisht ndryshimet sipas programeve në shpenzime korrente dhe 

kapitale janë: 

Shpenzimet korrente në vlerën 192,400 mijë lekë;  

- Në programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim 78,600,000 lekë 

- Në programin e Publikimeve Zyrtare 12,300,000 lekë 

- Në programin e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor 11,000,000 lekë 

- Në programin Shërbimet për Çështjet e Birësimeve 5,600,000 lekë  

- Në programin e Shërbimit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave 52,900,000 lekë 

- Në programin e Shërbimit të Provës 32,000,000 lekë 

Shpenzimet kapitale në vlerën 13,026,632 lekë  

- Në programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim 7,676,632 lekë 

- Në programin e Mjekësisë Ligjore 2,600,000 lekë  

- Në programin Shërbimet për Çështjet e Birësimeve 1,750,000 lekë  

- Në programin e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor 1,000,000 lekë          
 

Buxheti për vitin 2018, sipas artikujve buxhetorë paraqitet në tabelën nr.2  
 

Tabela nr.2                                                          Në 000/lekë 

Artikulli Emri Buxheti  Realizimi   Ne % 

a b c d e 

600 Paga 4,313,801 4,230,089 98% 

601 Sigurime Shoqërore 722,436 690,222 96% 

602 Mallra dhe Shërbime të Tjera 1,956,358 1,666,114 85% 

603 Subvencion 
   

604 Transferta Korente të brendshme 2,505,200 2,504,753 100% 

605 Transferta Korente të Huaja 11,480 10,871 95% 

606 Trans per Buxh. Fam. & Individ 46,913 45,092 96% 

Nen-Totali Shpenzime Korrente 9,556,188 9,147,141 96% 

230 Kapitale të Patrupëzuara 2,067 1,093 53% 

231 Kapitale të Trupëzuara 699,948 640,957 92% 
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Nen -Totali Shpenzime Kapitale 702,015 642,050 91% 

Totali Korrente dhe Kapitale 10,258,203 9,789,191 95% 

 

Realizimi i shpenzimeve korrente sipas programeve paraqitet në tabelën nr.3 
Tabela nr.3                                                          Në 000/lekë 

Programet Buxheti 2018  Realizim Ne % 

1. Programi "Planifikim Menaxhim Administrim"                              476,194                         441,303  93% 

2. Programi "Qendra e Botimeve Zyrtare"                                44,500                           42,992  97% 

3. Programi "Instituti i Mjekësisë ligjore"                                79,000                           72,522  92% 

4. Programi "Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit"                              149,000                         130,980  88% 

5. Programi "Sistemi i Burgjeve"                           5,365,108                      5,234,129  98% 

6. Programi "Shërbimi per Ceshtjet e Birësimeve"                                  8,900                             8,208  92% 

7. Programi "Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave"                           3,302,785                      3,245,555  98% 

8. Programi "Shërbimi i Provës"                              130,700                         121,764  93% 

                                Totali                           9,556,187                      9,297,453  97% 
 

Referuar të dhënave të tabelës nr. 2 dhe nr. 3 konstatohet se, në realizimin e buxhetit sipas 

artikujve buxhetorë dhe shpenzimeve korrente sipas programeve përkatëse të MD nuk ka 

tejkalim në fondet e planifikuara. Shpenzimet korrente janë realizuar në masën 96%, shpenzimet 

kapitale 91%, në total shpenzime korrente dhe kapitale janë realizuar në masën 95%.  

Realizimi i shpenzimeve kapitale, në masën 91 %, kundrejt planit të vitit 2018, ka të bëjë me 

faktin që një pjesë e projekteve të investimeve janë lidhur kontratat në vlerë më të vogël se fondi 

limit, gjithashtu mos kryerja e procedurës se prokurimit nga AKSHI për një pjesë të pajisjeve 

elektronike ka ndikuar në realizimin e investimeve për Shërbimin Përmbarimor, Shërbimin e 

Provës dhe Shërbimin për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave. Realizimi shumë të mirë në 

masën 96 % ka Sistemi i Burgjeve i cili zë 57% të investimeve të parashikuara të Ministrisë së 

Drejtësisë.  
 

Programi “Planifikim menaxhim administrim” Aparatin e Ministrisë se Drejtësisë 

Tabela nr. 4                                                          Në 000/lekë 
 
 

Nr. EMERTIMI  
VITI  2018 

PLAN FAKT Në % 

1 Paga,  art. (600)  122,163 119,766 98% 

2 Sigurimet shoq. dhe shendets.  art.(601) 21,000 19,007 91% 

3 Shpenzime operative, art. (602) 166,060 150,311 91% 

4 Transferta korente te brendshme (604) 
  

  

5 Shpenzime transferta me jashte, art. (605) 10,730 10,485 98% 

6 Transf.per buxhete familjare&individee (606) 4,198 4,198 100% 

  Nen-Totali   Shpenzime Korrente 324,151 303,767 94%  

1 Investime, art. (230) 960 - 0% 

2 Investime  , art. (231) 214,920 185,734 86% 

  Nen-Totali  Shpenzime Kapitale 215,880 185,734  86% 

  BUXHETI  540,031 489,501 91% 

Referuar të dhënave të tabelës nr.4, për programin buxhetor “Planifikim menaxhim 

administrim”, realizimi i artikujve buxhetor paraqitet  art.(600) paga në masën 98%, art. (601) 

sigurime shoqërore e shëndetësore 91% art. (602) shpenzime operative 91%. Nën totali 
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shpenzime korrente është realizuar në masën 94%. Shpenzimet kapitale art. (231) janë realizuar 

në masën 86%. Në total buxheti për aparatin e MD është realizuar në masën 91%. 
 

Tabela nr.5       Realizimi i shpenzimeve operative                                                                             Në 000/lekë 
 

                                                           
Nr. 

Nr Llogari 

602 
Objekti i prokurimit 

  Planifikuar    Realizuar 

 Ne %  

2018 2018 

  602 Materiale zyre dhe te pergjithshme  5061  4,641  92%  

1 602.0100 Kancelari 3,101                             

3,099  

                   2,977  96% 

2 602.0200 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1571                  
1,588  

                   1,376  87% 
3 602.0300 Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres                           

-    
                         -      

4 602.0400 Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale                            
-    

                         -      
5 602.0500 Blerje dokumentacioni                          

0  

                          0  100% 
6 602.0900 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 389                     

389  
                      288  74% 

  602.1 Materiale dhe sherbime speciale 183                          

-    

176                         

176   

96%  
7 602.1001 Uniforma dhe veshje te tjera speciale                           

-    

                         -      
8 602.1002 Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera                      -                             -      
9 602.1003 Ilaçe, materiale dhe proteza mjekesore                      -                             -      

10 602.1007 Libra dhe publikime profesionale                      -                             -      
11 602.1009 Materiale dhe pajisje labratorike te sherbimit publik                      -                             -      
12 602.1010 Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik                183                        176    
13 602.1011 Softe informatike me karakter te pergjithshem                      -                             -      
14 602.1099 Te tjera materiale dhe sherbime speciale                     -                             -      

  602.2 Sherbime nga te trete 18,317    13,427                        

427 27    

73%  
15 602.2001 Elektricitet             7,250                     4,915  68% 
16 602.2002 Uje                 830                        727  88% 
17 602.2003 Sherbime telefonike              3,112                     1,515  49% 
18   Sherbim interneti                      -                             -      
19   Telefoni Celulare                     -                             -      
20 602.2004 Posta dhe sherbimi korrier              3,600                     3,588  100% 
21 602.2007 Sherbimet bankare                 100                          11  11% 
22 602.2008 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes                     -                             -      
23 6022009 Sherbime te pastrim gjelberimit              2,025                     1,309    
24 602.2011 Kosto e trajnimit dhe seminareve                      -                             -      
25 602.2099 Sherbime te tjera              1,400                     1,362  97% 

  602.3 Shpenzime transporti 5,079                    

779    

4,587                         

587    

90%  

26 602.3100 Karburant dhe vaj dhe karburant per ngrohje       3,668                     3,668  100% 
27 602.3200 Pjese kembimi, goma dhe bateri                      -                             -    #DIV/0! 
28 602.3300 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit                400                        170  42% 
29 602.3900 Shpenzime te tjera transporti              1,011                        749  74% 

  602.400 Shpenzime udhetimi 16,400                     

00   

15,293 93%  
30 602.410 Udhetim i brendshem              1,400                     1,224  87% 
31 602.420 Udhetim jashte shtetit            15,000                   14,069  94% 

  602.5000 Shpenzime per mirembajtje te zakonshme 22,600                   

600 0    

18,227                         

227    

80%  

32 602.5000 Shpenzime per mirembajtjen e tokave                     -                             -      
33 602.5200 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore                      -                             -      
34 602.5300 mirembajtje ndretese                960                          19  2% 

35 602.5400 
Shpenzime per mirembajtjen e rrugeve, veprave ujore, 

rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 
               810                        597  74% 

36 602.5500 
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, pajisjeve teknike 
dhe veglave te punes 

             540                        413  77% 

37 6025600 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit      1,641                     1,237  75% 
38 602.5800 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te sitemeve IT         18,649                   15,961  86% 

  602.6 Shpenzime per qeramarrje 25,686                        21,476                         

476   

83%  

39 602.6100 Shpenzime per qeramarrje  ambjentesh                     -                             -      
40 602.6300 Shpenzime per qeramarrje per aparate e mjete transporti                 675                        675  100% 
41 602.6900 Shpenzime te tjera qeraje                     -                             -      
42 602.7000 Shpenzime per vendime gjygji            25,011                   20,801  83% 

  602.9 Shpenzime te tjera operative 72,720                     

20    

72,417                        

417 7    

99%  
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43 602.9001 Shpenzime per pritje e percjellje              1,279                     1,220  95% 
44 602.9001 Shpenzime gjygjesore                  602                        602    
45 602.9005 Shpenzime per honorare pagesat per perkthyesit e jashtem            70,766                   70,522  100% 
46 602.9007 Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca                     -                             -      
47 6029008 Shpenzime per tatim&taksa te inst. (taksat e pastrimit etj)                 45                          45  100% 
48 602.9000 Shpenzime per tatime & taksa                       -                             -      
49 6029100 Pagesa per tarifa te ndryshme                   28                          28  100% 

Shuma  Mallra dhe Sherbime         166,060                 150,244  90% 

Burimi i të dhënave: Sektori i Financës 

Referuar të dhënave të mësipërme shpenzimet operative janë realizuar në masën 90%. Me artikuj 

të veçantë rezulton: artikulli 602, Materiale zyre dhe te përgjithshme 92%, 602.1 Materiale dhe 

shërbime special 96% 602.2 Shërbime nga te trete 73%, 602.3 Shpenzime transporti 90%, 602.4 

Shpenzime udhëtimi 93%, Shpenzime për mirëmbajtje te zakonshme 80%, Shpenzime për 

qiramarrje 83%, Shpenzime te tjera operative 99%. 

Monitorimi i shpenzimeve dhe produkteve sipas programeve. 

Programi “Planifikim, Menaxhim, Administrim” përfshin 5  institucione dhe konkretisht:  

1. Aparatin e Ministrisë 

2. Avokaturën e Shtetit 

3. Komisionin Shtetëror për Ndihmën Juridike 

4. Agjencinë për Mbikëqyrjen e Falimentit 

5. Arkiva Shtetërore e Sistemit Gjyqësor 

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me 

planifikimin e periudhës është 90 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:  
 

Zëri Planifikuar 000 lekë   Realizuar  000 lekë % 

Shpenzimet e personelit 258,564 242,717 93.8 

Shpenzimet e tjera operative 217,630 198,586 91 

Shpenzimet kapitale 237,823 201,262 84.6 

Për programin “Planifikim Menaxhim Administrim” shpenzimet e personelit janë realizuar ne 

masën 93.8%.  Në realizimin e shpenzimeve të personelit për këtë program, ka ndikuar 

mosplotësimi i vendeve vakante. Nga 281 punonjës të planifikuar sipas organikës së miratuar 

janë të plotësuara vetëm 240 punonjës. Pra, vendet vakante në dhjetor të vitit 2018 janë 41.  

Shpenzimet operative janë realizuar në masën 91%.  

Programi: “Qendra e Botimeve Zyrtare” realizimi i shpenzimeve të vitit 2018 për këtë 

program, është në masën 97%, sipas zërave kryesorë rezulton: 
 

Zëri Planifikuar 000 lekë   Realizuar  000 lekë % 

Shpenzimet e personelit 30,156 29,787 98.77 

Shpenzimet e tjera operative 14,344 13,205 92 

Shpenzimet kapitale 15,000 14,669 97 

Referuar të dhënave, shpenzimet e personelit janë realizuar rreth 99%, pasi nuk janë plotësuar të 

gjithë vendet vakante ne strukturën organike. Shpenzimet operative janë realizuar 92% pasi një 

pjesë e shpenzimeve të planifikuara për lidhjen e mini-kontratave të marrëveshjes kuadër për 

shtypjen e fletores zyrtare nuk janë realizuar pasi volume i akteve të ardhura për botim u 

përballua nga institucioni.  
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Programi “Mjekësia Ligjore” Ky program, për periudhën, ka realizuar fondet e akorduara me 

buxhetin e vitit 92.3 %, krahasuar me planin, realizimi i zërave është si më poshtë: 
 

Zëri Planifikuar 000 lekë   Realizuar  000 lekë % 

Shpenzimet e personelit 35,190 34,967 99 

Shpenzimet e tjera operative 43,810 37,555 85.7 

Shpenzimet kapitale 7,400 7,241 97.8 

Realizimi i shpenzimeve të personelit është 99%. Si pasoje e mos plotësimit të vendeve vakante. 

Fondet u transferuan nga shpenzime personeli te shpenzime operative për nevoja të institucionit. 

Shpenzimet operative janë realizuar 85%, mosrealizimi prej 15% vjen si shkak i pezullimit të 

ekzumimit Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 742 datë 13.12.2017 “Për zbatimin e 

marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe 

qeverisë së Republikës së Greqisë, për kërkimin, zhvarrimin, identifikimin dhe varrimin e 

ushtarakëve grekë, të rënë në Shqipëri gjatë luftës greko-italiane të viteve 1940-1941, dhe për 

ndërtimin e vendprehjes për ta, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, ratifikuar me ligjin 

nr. 10256, datë 25.3.2010”. 

Shpenzimet kapitale për këtë program janë realizuar në masën 97.8% për dy projekte:  

- Blerje Gas Chromatograph Mass Spectrometer GCMS 2010, i cili është realizuar plotësisht 

sipas parashikimit, diferenca është fond i lirë.  

- Shtim kati për Institutin e Mjekësisë Ligjore. Për këtë projekt, është realizuar plotësisht fondi 

në dispozicion për vitin 2018.   

Për vitin 2018 buxheti për Institutin e Mjekësisë Ligjore është shkurtuar me 2,600,000 në zërin 

shpenzime kapitale, nga 89,000,000 lekë buxheti i rishikuar është 86,400,000 lekë.  

Programi “Sistemi i Burgjeve”, përfaqëson rreth 56,2 % të totalit të buxhetit të rishikuar të 

Ministrisë së Drejtësisë gjithashtu  56% e shpenzimeve kapitale janë investuar në këtë program. 

Realizimi i shpenzimeve totale për vitin 2018 është 97 %, sipas zërave kryesore krahasuar me 

planin e periudhës. Shpenzimet e personelit janë realizuar 98%, shpenzimet operative janë 

realizuar 95% dhe shpenzimet kapitale 96%. 
 

Zëri Planifikuar 000 lekë   Realizuar  000 lekë % 

Shpenzimet e personelit 3,838 3,783 98 

Shpenzimet e tjera operative 1,527 1,451 95 

Shpenzimet kapitale 400 384 96 

Buxheti fillestar për vitin 2018, i miratuar me ligj për Sistemin e Burgjeve është 5,832,100 mijë 

lekë. Me Aktin Normativ Nr. 1 janë shkurtuar 70,000 mijë lekë shpenzime kapitale, janë 

shkurtuar 1,500 mijë lekë shpenzime personeli dhe janë shtuar 50,000 mijë lekë financim i huaj. 

Shuma totale shkon 5,810,600 mijë lekë. Me Aktin Normativ Nr. 2 është shtuar financimi i huaj 

5,000 mijë lekë dhe  4,509 mijë lekë shtesë fond i veçantë i akorduar nga Ministria e Financave 

dhe Ekonomisë për Sistemin e Burgjeve rast pas rasti. Shuma totale në fund të vitit 2018 për 

Sistemin e Burgjeve është 5,7820,109 lekë. 

Për këtë program janë parashikuar 9 produkte: Trajtimi me normë ushqimore i të dënuarve dhe 

paraburgosurve, staf i trajnuar nga qendra e trajnimit, të dënuar të trajtuar me shërbim 
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shëndetësor, trajtimi i të dënuarve të mitur në ambiente të përshtatshme të vuajtjes së dënimit, 

trajtimi i të dënuarve gra me kushte të veçanta në ambientet e vuajtjes së dënimit, mundësimi i 

programeve të reja të kualifikimit dhe punësimit për gratë e dënuara, personel i punësuar gra në 

Sistemin e Burgjeve në funksion të trajtimit të të dënuarve, mbajtja e të burgosurve dhe 

paraburgosurve në kushte sigurie nga trupa policore, drejtimi dhe zhvillimi normal i aktivitetit 

për mirëfunksionimin e përgjithshëm të sistemit të burgjeve.  

Programi Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor”, realizimi i shpenzimeve për vitin 2018, 

krahasuar me buxhetin e akorduar të periudhës, është në masën 88%.  
 

Zëri Planifikuar 000 lekë   Realizuar  000 lekë % 

Shpenzimet e personelit 109,000 94,313 86.5 

Shpenzimet e tjera operative 1,527 1,451 91.6 

Shpenzimet kapitale 400 384 93.37 

Realizimi 86,5 % në shpenzimet e personelit vjen si rezultat i mosplotësimit të vendeve vakante, 

ndërsa për sa i përket shpenzimeve operative është bërë transferim fondi nga shpenzimet e 

personelit te shpenzimet operative me vlerë 10,000,000 lekë, për ekzekutimin e vendimeve 

gjyqësore. Shpenzimet kapitale janë në tre projekte, blerje pajisje elektronike, kontratë e lidhur 

në 2017 dhe pajisje elektronike për vitin 2018 si dhe blerje pajisje zyre. 

Janë parashikuar 3 produkte për periudhën aktuale, “Ekzekutimi i titujve ekzekutivë”, 

“Menaxhimi i shërbimit përmbarimor gjyqësor” dhe “Ekzekutimi për çdo urdhër mbrojtje”. 

Produkti i parë është realizuar pjesërisht, janë ekzekutuar 6,541 tituj ekzekutivë, kundrejt 7,900 

tituj ekzekutivë të planifikuar për vitin 2018. Produkti i dytë është realizuar plotësisht sipas 

parashikimit dhe për produktin e tretë kanë ardhur për ekzekutim 502 urdhra mbrojtjeje, të cilët 

janë ekzekutuar plotësisht. 

Programi “Shërbimi për Çështjet e Birësimeve” ka realizuar treguesit e buxhetit në masën 

92%. Krahasuar me planin e periudhës, shpenzimet janë realizuar në zëra si më poshtë: 
 

Zëri Planifikuar 000 lekë   Realizuar  000 lekë % 

Shpenzimet e personelit 6,400 6,057 95 

Shpenzimet e tjera operative 2,500 2,150 86 

Shpenzimet kapitale 250 244 98 

Realizimi i fondeve në shpenzime personeli 95% ka ardhur si rezultat i mos plotësimit të 2 

vendeve vakante në organikën e Komitetit Shqiptar të Birësimeve. Realizimi i shpenzimeve 

operative prej 86% ka ardhur si rezultat se nuk është realizuar procedura për blerje karburanti 

dhe gjatë procedurave të tjera të prokurimit kemi kursime të fondeve. Fondet e akorduara me 

ligjin e buxhetit në fillim të vitit 2018 ishin në vlerën 16,500,000 lekë me Aktin Normativ Nr.2 

janë shkurtuar 3,600,000 lekë shpenzime personeli, 2,000,000 lekë shpenzime per mallra dhe 

sherbime dhe 1,750,000 lekë shpenzime kapitale. Buxheti i rishikuar është 9,150,000 lekë. me 

fondin e parashikuar për shpenzime kapitale janë blere 8 pajisje zyre.  

Programi “Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave”. Realizimi i shpenzimeve 

buxhetore për vitin 2018, krahasuar me buxhetin e planifikuar të periudhës, është në masën 98 

%. Realizimi i shpenzimeve sipas zërave kryesorë, rezulton:  
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Zëri Planifikuar 000 lekë   Realizuar  000 lekë % 

Shpenzimet e personelit 649,171 622,219 96 

Shpenzimet e tjera operative 153,614 123,336 86 

Shpenzimet kapitale 25,542 20,189 79 

Fondi për kompensim 2,500,000 2,500,000 100 

Buxheti fillestar për Shërbimin e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave është 3,413,500 mijë 

lekë. Me Aktin Normativ Nr.1 janë shkurtuar 1,000 mijë lekë shpenzime personeli dhe 31,958 

mijë lekë Investime për projektin “Shtesë kati në Drejtorinë e Përgjithshme të ALUIZNI-t”, me 

Aktin Normativ Nr.2 janë shkurtuar 52,900 mijë lekë shpenzime personeli dhe plani 

përfundimtar sipas Aktit Normativ është 3,327,642 mijë lekë. Vlera totale për programin e 

Shërbimit të Kthimit dhe Kompensimit të pronave është 3,328,327 mijë lekë. Realizimi i fondeve 

96% në shpenzime personeli vjen si rezultat i vendeve vakante në organikën e Agjencisë së 

Trajtimit të Pronave, ndërsa për shpenzimet operative 80% kanë rezultuar fonde të lira nga 

procedurat e prokurimit, nuk janë realizuar pagesat e vendimeve gjyqesore të parashikuara pasi 

nuk ishin të plotësuara me dokumentacion. 

Programi “Shërbimi i Provës” realizimi i shpenzimeve krahasuar me buxhetin e periudhës, 

është në masën 93%, sipas zërave kryesorë paraqiten si më poshtë:  
 

Zëri Planifikuar 000 lekë   Realizuar  000 lekë % 

Shpenzimet e personelit 110,050 106,984 97 

Shpenzimet e tjera operative 20,650 14,780 72 

Shpenzimet kapitale 7,000 5,951 85 

Shpenzimet e personelit janë realizuar 97% pasi struktura organike e institucionit aktualisht ka 

22 vende vakante. Për sa i përket shpenzimeve operative, ato janë realizuar 72%, mosrealizimi 

prej 28% të shpenzimeve operative vjen për arsye të fondeve të parashikuara për qira për zyrat 

vendore. Zyrat vendore vazhduan të qëndronin në ambientet e siguruara nga prefekturat. 

Për shpenzimet kapitale janë parashikuar dy projekte “Blerje pajisje elektronike” dhe “Blerje 

pajisje zyre”. Për projektin e parë “Blerje pajisje elektronike”, është lidhur kontrata nga AKSHI 

dhe është realizuar fondi ndërsa për blerje printera ka dështuar procedura e tenderimit Projekti i 

dytë është realizuar plotësisht janë blerë 149 paisje zyre. 

Buxheti fillestar për Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës ishte 170,200 mijë lekë, me 

Aktin Normativ Nr. 1 janë shkurtuar 500 mijë lekë shpenzime për personelin me Aktin Normativ 

nr. 2 janë shkurtuar 32,000 mijë lekë shpenzime personeli dhe buxheti i rishikuar është 137,700 

mijë lekë. Detyrimet e prapambetura të raportuara 982.2 mijë lekë në zërin investime, të cilat 

ishin parashikuar të shlyheshin brenda vitit 2018, për pamundësinë e fondeve të lira nuk janë 

likuiduar.  

 

2. ZBATIMI I DISPOZITAVE LIGJORE PËR MARRËDHËNIET E PUNËS DHE 

PAGAVE 
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Në zbatim të pikës nr. 2 të programit të auditimit nr. 1437/1 datë 04.01.2019, të ndryshuar mbi 

“Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë në Ministrinë e Drejtësisë (MD)”, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë: 

- Struktura organizative e MD dhe krahasimi me faktin, 

- Plani i nevojave për rekrutimin e personelit, 

- Pagesa e përfituara nga fondi i veçantë, 

- Vendimet e gjykatës për punonjësit e larguar nga shërbimi civil si dhe masat e marra nga 

institucioni në rastin ku punonjësi i larguar ka marrë një vendim të formës së prerë për pagesën e 

pagës deri në rikthimin e tij në punë. 

 

Baza ligjore mbi të cilin u bazua auditimi: 

- Ligji nr. 8678, datë 14.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i 

ndryshuar 

- Ligji nr. 152/2013 “Mbi nëpunësin civil”, i ndryshuar 

- Ligji Nr. 7961, Dt 12.07.1995 “Mbi Kodin e Punës në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar  

- Rregulloren e Brendshme të miratuar nga Ministri i Drejtësisë me urdhër nr. 5745, datë 

13.08.2008 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, e ndryshuar 

- Draft rregullore e re e MD 

- Urdhri i Kryeministrit nr. 76, datë 28.04.2016 “Mbi miratimin e strukturës dhe organikës së 

MD”, Urdhri nr. 166, datë 05.10.2017, i ndryshuar 

- VKM nr. 125, datë 17.02.2016 “Për transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve 

civilë” 

- VKM nr. 108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil” 

- VKM 929, datë 27.11.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë”, të ndryshuar 

- Urdhri nr. 5151, datë 28.10.2015 të Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën 

Publike “Për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë nga institucionet e administratës 

shtetërore, të përfshira në fushën e zbatimit të ligjit për shërbimin civil”, etj. 

 

a. Respektimi i strukturave organike të miratuara dhe krahasimi me faktin 

Nga auditimi i strukturës organizative në funksion të objektivave të institucionit për vitin 2017 u 

konstatua se, struktura dhe organika e MD-së, është hartuar dhe zbatuar në kërkesat e Ligjit nr. 

8678, datë 14.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar, 

në Rregulloren e Brendshme të miratuar nga Ministri i Drejtësisë me urdhër nr. 5745, datë 

13.08.2008 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë” dhe ndryshimet e saj 

miratuar nga Ministri i Drejtësisë me urdhrat nr. 5588, datë 06.07.2009; nr. 8705/1, datë 

03.11.2009; nr. 6037, datë 02.09.2011, nr. 371/1, datë 10.09.2013. Në mbështetje të Ligjit nr. 

8678, datë 14.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, ndryshuar 

me ligjin nr. 9112, datë 24.7.2003, nr. 9694, datë 19.3.2007, nr. 33, datë 21.3.2012, nr. 40, datë 

30.3.2017, Ministri i Drejtësisë miraton rregulloren e brendshme të organizimit dhe funksionimit 

të ministrisë, por ndryshimi i fundit ligjor për funksionimin e e MD, i cili daton më 30.03.2017 

nuk është i shoqëruar me një ndryshim në rregullore. Kryeministri ka miratuar strukturën dhe 
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organikën e Ministrisë së Drejtësisë për vitet 2017 dhe 2018 përkatësisht me urdhrin nr. 76, datë 

28.04.2016, i cili ka qëndruar në fuqi deri në urdhrin nr. 166, datë 05.10.2017, të ndryshuar me 

nr. 238, datë 13.12.2017, mbi të cilat është zhvilluar struktura për vitin 2018. 

Nga auditimi i përputhshmërisë së Rregullores së Brendshme “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e MD-së”, me strukturën organizative të saj, u konstatua se; 

- Në Kreun e I, misioni dhe veprimtaria e MD përsa i përket konceptimit dhe zbatimit të 

reformës në fushën e drejtësisë duhet të rishikohet dhe rikonceptohet në përputhje me 

ndryshimin strukturore, funksionale dhe krijimit të komisioneve/ këshillave të pavarur të sistemit 

të ri të drejtësisë. 

- Në rregulloren e brendshme strukturat përbërëse të ministrisë janë kabineti, drejtoria, sektori 

dhe zyra. Zyra sipas kësaj rregulloreje konsiderohet si pjesë përbërëse e strukturës së sektorëve 

dhe drejtorive. Emërtimi i saj si pjesë e strukturës bie në kundërshtim me ligjin nr. 90/2012 “Për 

Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore” Kreu III “Organizimi i Brendshëm i 

Institucioneve të Administratës Shtetërore” Neni 11 “Struktura e ministrisë” Pika 1 “Ministria 

organizohet në këto struktura organizative hierarkike: a) sekretari i përgjithshëm; b) drejtoritë e 

përgjithshme; c) drejtoritë; ç) sektorët dhe Neni 12, Pika 1… “Sektori është struktura 

administrative më e ulët e organizimit të brendshëm të aparatit të ministrisë”. 

- Në rregulloren e brendshme mungon përshkrimi i punës i drejtorive dhe sektorëve pjesë e 

Drejtorive të Përgjithshme, në kundërshtim me VKM nr. 142, datë 12.3.2014 “Për përshkrimin 

dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe 

institucionet e pavarura, Pika 14 “Përshkrimet e punës hartohen kur krijohen institucione të reja, 

kur ndryshon mënyra e organizimit të institucionit apo kur kanë ndodhur ndryshime ose 

miratime të legjislacionit specifik mbi bazën e të cilit funksionon institucioni”, Pika 16 

“përshkrimi i punës hartohet nga drejtuesi i njësisë organizative përgjegjëse për menaxhimin e 

burimeve njerëzore, në bashkëpunim me eprorin direkt të pozicionit respektiv të punës.” Dhe 

Pika 18 “miratohet nga sekretari i Përgjithshëm i ministrisë, për ministrinë dhe institucionet në 

varësi të ministrit” dhe në kundërshtim me udhëzimin e DAP, nr. 01, datë 31.05.2017 “Për 

hartimin e përshkrimit të pozicioneve të punës në shërbimin civil”. Në rregulloren në fuqi janë 

listuar detyrat e strukturave përgjegjëse për secilën drejtori të përgjithshme, por pa detajime në 

nëndrejtori dhe sektorë, si dhe nuk ka përshkrime të linjave të raportimit midis sektorëve dhe 

drejtorive. 

- Gjatë auditimit u mor në konsideratë dhe draft rregullore e re e funksionimit të MD. Në Kreun 

III “Funksionimi i strukturave organizative të ministrisë” përshkruhen detyrat e njësive 

organizative të MD, vetëm në 6 nene ndërkohë që MD ka 11 drejtori dhe 28 sektorë, duke mos 

përcaktuar qartë detyrat e gjithsecilës. 

Për vitin 2017 ka funksionuar në bazë të strukturës dhe organikës të miratuar me ligjin nr. 

130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017”, ku numri i punonjësve është përcaktuar 5,359, nga të cilët 

135 punonjës i përkasin institucionit qendror. Në tabelën e mëposhtme kemi përmbledhur 

ndryshimet midis dy viteve, që ka pësuar numri i punonjësve i sistemit të drejtësisë nga plani 

fillestar të buxhetit dhe ndryshimi final në aktin përkatës normativ: 
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Tabela nr. 1 “Numri i punonjësve i sistemit të drejtësisë planifikuar për vitin 2017, 2018” 

Sistemi i 

drejtësisë 

Viti 2017 Viti 2018 

Ndryshimi 2018-2017 
Ligji 

fillestar i 

buxhetit 

AN3 

Ligji 

fillestar i 

buxhetit 

AN1 

Numri i 

punonjësve 
5,359  5,663  5,688  5,681  18 

Burimi: Ligji 130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017”, i ndryshuar. Përpunuar nga grupi i auditimit 

Për vitin 2018 ka funksionuar në bazë të strukturës dhe organikës të miratuar me ligjin nr. 

109/2017 “Për buxhetin e vitit 2018”, ku numri i punonjësve është përcaktuar 5,688, nga të cilët 

149 punonjës i përkasin institucionit qendror. Numri i punonjësve i sistemit të drejtësisë ka 

pësuar një rritje me 18 punonjës në vitin 2018, ndërsa numri i punonjësve të aparatit të MD ka 

pësuar një rritje prej 12 deri në 14 punonjësish prej muajit tetor 2017, dhe është mbartur pa 

ndryshime gjatë vitit 2018. 

- Nga auditimi për funksionimin e strukturës së MD, konstatohet se prej vitit 2017 në 2018 MD 

është organizuar dhe funksionon sipas drejtorive përmbledhur në tabelën e mëposhtme: 

 

Tabela nr. 2: “Mbi ndryshimin e strukturës organike të MD prej vitit 2017 në 2018” 
Urdhër nr. 76, datë 28.04.2016 Urdhër nr. 166, datë 5.10.2017 Urdhër nr. 

238, datë 

13.12.2017 

Viti 2017 Drejtori Sektorë 
Nr 

Punonjësish 
Viti 2018 Drejtori Sektorë 

Nr 

Punonjësish 

Shtesë nr 

Punonjësish 

  Kabineti - - 16 Kabineti - - 16 2 

Drejtori të 

Përgjithshme 

Drejtoria P. 
e 

Kodifikimit 

2 2 17 

D. P. e 
kodifikimit 

dhe 

harmonizimit 
të 

legjislacionit 

2 5 19 
 

Dr. P e 
planifikimit 

strategjik 

dhe 
Inspektimit 

të cështjeve 

të drejtësisë 

2 4 29 

D. P. e 

politikave në 
fushën e 

drejtësisë 

3 7 27 
 

D. P. 

rregullatorë e 

çështjeve të 
drejtësie 

3 9 41 
 

D. P e 

shërbimeve 
mbështetëse 

2 7 43 

D. P. 

ekonomike 

dhe 
shërbimeve 

mbështetëse 

2 7 38 1 

Drejtori 

Drejtori e 
marrëdh 

jurid me 

jashtë 

1 2 11 
 

- 
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Drejtori e 

jetësimit të 
prioriteteve, 

integrimit 

dhe 
projekteve 

1 2 7 
 

- 

Drejtoria e 

Financës 
1 2 7 

 
- 

Drejtoria e 
auditimit të 

brendshëm 

1 0 5 
Drejtoria e 

auditimit 
1 - 5 

 

Total 10 19 135 
 

11 28 146 3 

Burimi:MD, Përpunuar nga Grupi i auditimit 

 

Nga auditimi i strukturës dhe krahasimi i saj për dy vitet nën auditim u konstatua se MD ka 

funksionuar në 10 Drejtori, 19 sektorë dhe 135 punonjës gjatë vitit 2017 dhe 11 Drejtori, 28 

Sektorë (deri në hyrjen në fuqi të strukturës së re në tetor të 2017 dhe shtesës prej 3 punonjësish, 

2 këshilltarë dhe 1 magazinier, ndryshim i cili hynte në fuqi në datën 1 janar 2018) dhe 149 

punonjës gjatë vitit 2018, me një rritje prej 14 punonjësish. Drejtoria e Përgjithshme e 

Planifikimit Strategjik dhe Inspektimit të Çështjeve të Drejtësisë e vitit 2017 me 29 punonjës ose 

21% të totalit të numrit të punonjësve, është ndarë në dy Drejtori të përgjithshme përgjatë vitit 

2018, Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatorë të Çështjeve të Drejtësisë me 41 punonjës, pjesë e 

së cilës është bërë Drejtoria e Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë e strukturës në fuqi në 

vitin 2017 me 11 punonjës dhe Drejtoria e Përgjithshme e Politikave në Fushën e Drejtësisë me 

27 punonjës, pjesë e së cilës është bërë Drejtoria e Jetësimit të Prioriteteve, Integrimit dhe 

Projekteve e strukturës në fuqi në vitin 2017 me 7 punonjës. Bashkimi i këtyre drejtorive të 

përgjithshme është shoqëruar me një rritje numri punonjësish prej 47 (29+11+7) në 68 punonjës 

në vitin 2018, duke përbërë 46% kundrejt totalit të strukturës në fuqi përgjatë këtij viti. Drejtoria 

e Financës me 7 punonjës, e veçuar në strukturë përgjatë vitit 2017, është bërë pjesë e Drejtorisë 

së Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse me 38 punonjës në strukturën në 

fuqi për vitin 2018, kjo e fundit duke u zvogëluar me 11 punonjës (43+7-38-1), si rezultat i 

ndryshimeve që janë bërë në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit (10 punonjës), e cila 

është shkrirë dhe nuk ka funksionuar përgjatë gjithë vitit 2018. Si konkluzion i ristrukturimit 

kanë pushuar së ekzistuari Drejtoria e inspektimit Gjyqësor dhe Prokurorisë, së bashku me 2 

sektorët përbërës dhe Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit. Në total në strukturë janë shtuar 

1 drejtori dhe 9 sektorë, duke sjellë ndryshime thelbësorë në funksionimin e brendshëm të MD. 

Ndryshimet e shumta në strukturën e Drejtorisë së Përgjithshme, në drejtoritë dhe sektorët 

brenda tyre parashtrojnë nevojën e një rregulloreje të re të funksionimit, pasi këto ndryshime do 

të sillnin shumë modifikime dhe shfuqizime në Rregulloren e Brendshme në fuqi të MD-së, që 

do rezultonte në një produkt final të vështirë për tu lexuar. Në rregulloren e re duhet të 

reflektohen përveç detyrave të mirëpërcaktuara të strukturave të reja dhe rregullime të pa marra 

parasysh në rregulloren e vjetër si: detajim të detyrave edhe për të gjitha strukturat ekzistuese si 

dhe të bëhet përshkrimi i punës, në përputhje me ligjin nr. 8678, datë 14.05.2001 “Për 

organizimin dhe funksionimin e MD”, i ndryshuar, “Neni 9 “Për përmbushjen e kompetencave të 
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veta, Ministri i Drejtësisë miraton rregulla të hollësishme për administrimin e përditshëm të 

veprimtarisë, funksionimin e brendshëm, përshkrimin e punës të punonjësve, rregullin dhe 

disiplinën në institucion”. Aktualisht MD nuk ka një rregullore të përshkrimit të punës dhe 

rregullorja e brendshme nuk është bazuar në Ligjin nr. 152/2013 “Mbi nëpunësin civil”, i 

ndryshuar dhe Ligjin Nr. 7961, Dt 12.07.1995 “Mbi Kodin e Punës në Republikën e Shqipërisë”, 

i ndryshuar duke mos parashikuar marrëdhëniet e punës. 

Gjatë auditimit u shqyrtua dhe draft rregullorja e re e funksionimit të MD në të cilën vazhdojnë 

të konstatohen problematikat e rregullores ende në fuqi. Detyrat dhe përgjegjësitë e drejtorive të 

përgjithshme/ drejtorive/ sektorëve nuk janë të përcaktuara qartë. Megjithëse MD ka 11 drejtori 

dhe 28 sektorë, detyrat dhe përgjegjësitë e tyre janë të përshkruara vetëm në 6 nene të 

përgjithshme, për 6 struktura përgjegjëse, në përmbledhjen e funksionimit të strukturave 

organizative, Kreu III i draft rregullores. Mungesa e detajimit krijon riskun e pamundësisë së 

ndarjes së përgjegjësive apo mbivendosjes së detyrave. Në draft rregullore mungon emërtimi i 

drejtorive të përgjithshme, drejtorive dhe sektorëve dhe Neni 24 “Struktura përgjegjëse për 

auditimin e brendshëm” mbështetet mbi një ligj të shfuqizuar. Në draft rregullore mungon 

përshkrimi i punës për pozicion. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim 

me Ligjin nr. 8678, datë 14.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e MD”, i ndryshuar, 

“Neni 9 “Për përmbushjen e kompetencave të veta, Ministri i Drejtësisë miraton rregulla të 

hollësishme për administrimin e përditshëm të veprimtarisë, funksionimin e brendshëm, 

përshkrimin e punës të punonjësve, rregullin dhe disiplinën në institucion”. 

 

Nga ristrukturimi i bërë në MD, në zbatim të urdhrit të Kryeministrit nr. 166, datë 05.10.2017 

“Për miratimin e strukturës dhe të organikës së MD”, DAP ka krijuar me urdhrin nr. 100/2, datë 

10.10.2017 një komision ristrukturimi në bazë të VKM nr. 125, datë 17.02.2016 “Për 

transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve civilë” të përbërë nga 2 punonjës të 

MD të nivelit të lartë drejtues dhe 1 punonjës i DAP. Sipas Pikës nr. 17, Kreu II “Transferimi për 

shkak të mbylljes dhe ristrukturimit të institucionit”... “komisioni brenda 15 ditëve nga data e 

ristrukturimit...a) i propozon njësisë përgjegjëse transferimin e nëpunësve civilë; b) vendos për 

rastet e përfundimit të marrëdhënies në shërbimi civil dhe ia dërgon vendimin njësisë së 

burimeve njerëzore të institucionit”. Komisioni i ka dërguar propozimin njësisë përgjegjëse në 

DAP më datë 10.11.2017 me shkresën nr. 6499 dhe datë 4.12.2017 me shkresën nr. 6499/55, me 

një vonesë prej rreth 15 ditësh nga data e krijimit të tij (10 tetor 2017). Si rezultat i vendimit të 

komisionit të ristrukturimit në lidhje me transferimin e përhershëm të nëpunësve janë transferuar 

brenda strukturave të reja në MD 53 punonjës në Vendimin e Komisionit të Strukturimit nr. 

6499/1, datë 10.11.2017 dhe 19 punonjës në Vendimin nr. 6499/56, datë 04.12.2017, nga të cilët 

17 brenda strukturave të reja në MD dhe 2 punonjës të transferuar jashtë tyre (1 punonjës në 

Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe një punonjës në njësinë e varësisë të MD, Drejtorinë e 

përgjithshme të Shërbimit të Provës). Sipas udhëzimit të DAP nr. 1, datë 01.03.2016, “Për 

krijimin, funksionimin dhe kompetencat e komisionit të ristrukturimit për shkak të mbylljes apo 

ristrukturimit të institucionit”, i ndryshuar, transferimi i përhershëm është lëvizja e punonjësve 

nga një pozicion në një pozicion tjetër në shërbimin civil brenda të njëjtës kategori. Gjatë këtij 
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ristrukturimi në MD u konstatua transferimi i përhershëm i 72 punonjësve (53+19 përkatësisht në 

vendimet e komisionit të ristrukturimit), nga të cilat është ruajtur kategoria e punonjësit për 60 

punonjës ose 83% e tyre dhe ka ndryshuar kategoria me të paktën 1 kategori për 12 punonjës ose 

17% e tyre. Vendimet e komisionit të ristrukturimit në MD ishin të shoqëruar me një relacion 

përmbledhës për punonjësit e transferuar dhe një procesverbal, mendim me shkrim në datën 

17.11.2017 të 9 prej punonjësve të cilët pranonin transferimin, mungonte pranimi i punonjësve 

Gojari Laci, të cilit i ndryshonte kategoria nga III-b në IV-a; Orgesa Gogo, të cilës i ndryshonte 

kategoria nga III-b në IV-b ( me leje lindje prej fund muajit tetor 2017) dhe Sonila Dajcaj, të 

cilës i ndryshonte kategoria nga III-b në IV-b. Sipas VKM nr. 125, datë 17.02.2016, të ndryshuar 

Kreu II, Pika 20... “nëpunësi civil duhet të japë mendimin e tij me shkrim brenda 5 ditëve nga 

marrja e njoftimit”. Nga auditimi i borderove u konstatua se Gojari Laci vazhdonte në pozicionin 

e mëparshëm dhe në dhjetor të vitit 2017, Orgesa Gogo vazhdonte në lejen lindje dhe Sonila 

Dajcaj ishte transferuar në kategorinë e re. Vendimi nga njësia përgjegjëse në DAP ka ardhur në 

datën 10.11.2017, mendimet e punonjësve janë marrë në formën e procesverbalin në datën 

17.11.2017 dhe efektet financiare kanë filluar në MD në datën 5 të muajit dhjetor 2017. 

Në përfundim të punës komisioni i ristrukturimit me kryetar punonjësin e DAP Znj. Migena 

Braçe dhe anëtarë punonjësit e MD, Znj. Elira Kokona, ish- Sekretare e Përgjithshme dhe Znj. 

Katrin Treska ish-Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Kodifikimit, ka marrë vendimet për 

përfundim të marrëdhënieve të shërbimit civil të 11 punonjësve, për pamundësi të përputhjes së 

kritereve të veçanta të punës me vendet aktuale të krijuara. Nga kryqëzimi i të dhënave me 

urdhër shpenzimet u konstatua dëmshpërblimi i punonjësit sipas vjetërsisë në shërbimin civil 

konform pikës 7, Neni 50 i ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”. 
 

- Plani i nevojave për rekrutimin e personelit 

Nga krahasimi i strukturës dhe vendeve të plotësuara u konstatua se përgjatë vitit 2016 MD në 

muajin dhjetor 2017 ka funksionuar me 36 vende të lira dhe përgjatë vitit 2018, konkretisht 

dhjetor 2018 me 26 vende të lira. Sipas strukturës organike të muajve tetor 2017, dhjetor 2017 

dhe dhjetor 2018 u konstatuan vende të lira sipas kategorive të pozicionit të nëpunësit civil të 

përmbledhura në tabelën e mëposhtme: 

 

Tabela nr. 3: “Kategoritë e lira sipas plotësimit të strukturës organike 2017 dhe 2018” 

Kategoria e pozicionit të nëpunësit civil Tetor 2017 Dhjetor 2017 Dhjetor 2018 

I-b 0 0 1 

II-a 1 1 2 

II-b 1 3 3 

III-a 6 7 5 

III-b 2 21 11 

IV-a 2 0 0 

IV-b 3 0 2 

Total 15 32 24 
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Burimi:MD, Përpunuar nga grupi i auditimit 

 

Në varësi të nevojave për rekrutim në shërbimin civil u konstatua se, MD ka i dërguar me vonesë 

DAP shkresën nr. 8104/4, datë 20.12.2016 për planin e konsoliduar të nevojave të MD dhe 

institucioneve të varësisë, në kundërshtim me VKM nr. 108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor 

të pranimit në shërbimin civil”, Pika 7... “sekretari i përgjithshëm i ministrisë, brenda muajit 

nëntor i dërgon DAP planin e konsoliduar të nevojave”. Nevojat e përgatitura dhe dërguara DAP 

megjithëse si përshkrim të lëndës kanë në fokus përmbledhjen e nevojave për rekrutim të gjithë 

sistemit, kanë të përfshirë në brendësi nevojat për rekrutim të aparatit të MD dhe bashkëngjitur 

saj shkresat e 6 prej njësive të varësisë, në kundërshtim me VKM nr. 108, datë 26.2.2014, Pika 6 

“Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore në... ministri hartojnë planin e konsoliduar të 

nevojave për rekrutim për të gjithë sistemin përkatës që përfshin aparatin e tij dhe institucionet e 

varësisë”, si dhe Pika 7 “Sekretari i Përgjithshëm i ... ministrisë, brenda muajit nëntor, i dërgon 

Departamentit të Administratës Publike planin e konsoliduar të nevojave për pranim për të 

gjithë sistemin përkatës”. Sipas planit fillestar të nevojave të aparatit janë përcjellë DAP kërkesat 

për plotësimin e 15 vendeve të lira, nga të cilat 1 vend i përket kategorisë TND. Në vijim të 

planit fillestar MD ka bërë kërkesë për ndryshimin e disa prej kritereve të veçanta të punës për 

10 nga 15 pozicionet e planit fillestar me shkresën drejtuar DAP nr. 754, datë 01.02.2017. Me 

shkresën nr. 1160, datë 15.02.2017 ka dërguar kërkesë të mëtejshme për shpallje të vendeve 

vakante në MD dhe njësitë e varësisë, në përmbajtje të së cilës janë kërkesat për plotësimin e 3 

vendeve të lira, të detajuara sipas pozicioneve dhe kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta. Për 

pozicionet e lira, për të cilat DAP është vënë në dijeni me shkresën nr. 956/1, datë 07.03.2017, 

është bërë shpallje për konkurrim nga jashtë sistemit të shërbimit civil për 4 vende të lira, 

konkretisht për 2 inspektorë, 1 përgjegjës sektori dhe 1 specialist. 

 

Për vitin 2018 nuk është dërguar një plan vjetor nevojash për rekrutim për sistemin, as për 

aparatin në mënyrë të veçantë. Ristrukturimi i bërë në muajin tetor 2017 ka sjellë vështirësi në 

përcjelljen e këtyre nevojave. Megjithatë në drejtim të DAP janë dërguar në mënyrë të 

njëpasnjëshme shpalljet për vende të lira për MD, por jo për njësitë e varësisë, me shkresat nr. 

1023/1, datë 06.02.2018 për plotësimin e 39 vendeve të lira në MD, me shkresën nr. 3816, datë 

03.04.2018 për plotësimin e 2 vendeve të lira, specialist në sektorë të MD për shkak të 

procedurës disiplinore dhe ngritjes në detyrë; me shkresën nr. 5608, datë 17.05.2018 për 

pozicionin e lirë 1 specialist për shkak të lirimit nga detyra të punonjësit të mëparshëm; me 

shkresën nr. 5752, datë 18.05.2018 për 1 pozicion të lira specialist, të krijuar prej realizimit të 

procedurës së zhvendosjes paralele; me shkresën nr. 10697, datë 22.10.2018 për plotësimin e 3 

vendeve të lira për specialist, pas dorëheqjes dhe ngritjes në detyrë të punonjësve të mëparshëm 

të këtyre posteve. Mos dërgimi i një plani fillestar vjetor të nevojave bie në kundërshtim me 

VKM nr. 108, datë 26.2.2014, Pika 6 “Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore në... ministri 

hartojnë planin e konsoliduar të nevojave për rekrutim për të gjithë sistemin përkatës që përfshin 

aparatin e tij dhe institucionet e varësisë”. 
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Rekrutimi i punonjësve është bazuar në procedurat e konkurimit pranë Departamentit të 

Administratës Publike (këtu e më poshtë DAP) referuar publikimeve të bëra për vende vakante 

pune në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”.  

Për vitin 2017 dhe 2018, rezulton që bazuar në procedurat e konkurimit pranë DAP, kanë 

konkuruar punonjës respektivisht për “pranim në shërbimin civil”, “ngritje në detyrë” dhe 

“lëvizje paralele”. 

Nga auditimi konkludojmë se MD është në kushte të funksionimit me një përqindje të lartë të 

vendeve vakante, duke krijuar vështirësi në punën e përditshme dhe duke rritur riskun 

operacional që shoqëron veprimtarinë e saj. Ekzistenca e këtyre vendeve vakante duhet të 

shoqërohet me një bashkëpunim më frekuent me DAP. 

 

Për vitin 2017 dhe 2018 Sektori i Burimeve Njerëzore ka ndjekur procesin e vlerësimit 6-mujor 

të performancës për punonjësit e MD. Nga 102 dhe 103 punonjës në fakt që kanë punuar në MD 

në fund të 6 mujorit të parë dhe të dytë të vitit 2017 është bërë vlerësimi përkatësisht për 86 dhe 

84 punonjës, nga të cilët për 6 mujorin e parë të vitit 2017, 84 ose 98% e tyre janë vlerësuar nga 

eprorët me nivelin “1” shumë mirë dhe 2 punonjës ose 2% e tyre janë vlerësuar me nivelin “2” 

mire, dhe “4” jo kënaqshëm, për 6 mujorin e dytë të vitit 2017, 71 ose 89% e punonjësve janë 

vlerësuar me nivelin “1” shumë mirë dhe 9 punonjës ose 11% e tyre janë vlerësuar me nivelin 

“2” mirë dhe “3” kënaqshëm. Vlerësimi për 6 mujorin e vitit 2018 nuk ka përfunduar. 

 

- Në lidhje me respektimin e dispozitave ligjore për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë, 

Nga dhënia e shpërblimeve dhe ndihmave në kryerjen e detyrave u konstatua se gjatë vitit 2017 

fondi i veçantë është përdorur në shumën prej 3,014,157 lekë dhe gjatë vitit 2018 është përdorur 

në shumën prej 4,198,364 lekë, nga të cilat për dhënie ndihmash të menjëhershme janë përdorur 

332,840 lekë ose 11% të totalit, për dalje në pension dhe ndihma për raste fatkeqësie konform 

VKM 929, datë 27.11.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë”, të ndryshuar, si 

dhe për shpërblim për administratën e lartë, për shërbime transporti, në përmbushje të detyrave të 

tyre funksionale konform ligjit nr. 10160, datë 15.10.2009 “Për rregullimin e shërbimit të 

transportit për funksionarët publikë dhe nëpunësit civilë”, të ndryshuar në vlerën 2,681,317 lekë 

ose 89% të totalit për vitin 2017 dhe 360,000 ose 9% të totalit për vitin 2018. Gjatë vitit 2018 

vlera 3,336,240, ose 79% të totalit të fondit të veçantë është përdorur për dëmshpërblim, si 

rezultat i përfundimit të marrëdhënieve në shërbimin civil, pas ristrukturimit të institucionit. 

Fondi i veçantë është akorduar sipas ligjit të buxheteve në vite. Zbatimi i tyre është bërë 

komform ligjit te buxhetit ku mbas daljes së urdhrave të Ministrit të Drejtësisë, janë dërguar 

pranë Sektorit te Buxhetit për akordim fondi dhe vetëm në momentin e kthimit të këtij fondi nga 

Ministria e Financës është bërë e mundur transferimi i shumës tek përfituesi. 

- Zbatimi i vendimeve të gjykatës 

Nga auditimi mbi zbatimin e vendimeve të gjykatës për punonjësit e larguar konstatohet se: 

Për periudhën objekt auditimi janë paguar nga buxheti i aparatit shpenzime për vendime 

gjyqësore për largimin nga puna rreth 21 gjygjëfitues, në një vlerë prej 48,754,215 lekë. Nga 21 

gjygjëfitues sipas vendimeve gjyqësore të formës së prerë të dëmshpërblyer dhe paguar nga MD 
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deri në 31.12.2018, janë emëruar nga DAP në total 5 gjygjëfitues, nga të cilët 3 janë rikthyer në 

punë në aparatin e MD dhe 8 gjygjëfitues janë ende në proces për tu sistemuar nga DAP apo 

MD. Në pjesën e mbetur të gjygjëfituesve (8), 3 prej tyre kanë hequr dorë nga rikthimi në punë, 

3 trajtohen me dëmshpërblim, 1 ka ndërruar jetë dhe 1 ka arritur moshën e pensionit. 

Në zbatim të nenit 66/1 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe Urdhrit nr. 

5151, datë 28.10.2015 të Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike “Për 

zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë nga institucionet e administratë shtetërore, të 

përfshira në fushën e zbatimit të ligjit për shërbimin civil”, MD ka krijuar bazën e të dhënave si 

dhe, me urdhrat e ministrit nr. 66/3, datë 17.07.2017 dhe nr. 961, datë 23.01.2018, të ndryshuar 

ka ngritur Komisionin e Posaçëm “Për shqyrtimin e fakteve dhe rrethanave të reja të lindura pas 

marrjes së vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

Ky komision me cilësinë e organit kolegjial për çdo vit ka marrë në shqyrtim të gjitha faktet dhe 

rrethanat e lindura për ekzekutimin e vendimeve për punonjësit e larguar padrejtësisht nga puna 

si dhe i është drejtuar DAP për të regjistruar gjygjëfituesit në listë pritje deri në mundësinë e 

sistemimit të tyre. Nga 8 gjygjëfitues në listë pritje, vetëm 2 prej tyre janë në proces për tu 

sistemuar në MD, 3 në proces për tu sistemuar në DAP ose MD dhe 3 në proces për tu sistemuar 

nga DAP, duke konkluduar se sistemimi i tyre i kërkohet kryesisht DAP, për sistemim në 

institucione të tjera. 

Në Ministrinë e Drejtësisë ka vende vakante për të cilën është kërkuar pranë DAP hapja e 

konkurimit për plotësimin e tyre. Nga Ministria dhe nga DAP nuk janë marrë masat e duhura, që 

për 8 punonjësit në listë pritje dhe që vazhdojnë të paguhen nga buxheti i shtetit të bëhet 

sistemimi i tyre, duke qenë se ka vende të konsiderueshme vakante. Ndërkohë kërkohet të 

punësohet staf i ri duke rënduar buxhetin e shtetit për një pozicion pune dy herë. 

 

b. Respektimi i dispozitave ligjore për pagat e punonjësve 

Planifikimi dhe realizimi i fondit të pagave janë audituar dhe përshkruar në Pikën 4/b të 

programit aktual të auditimit në lidhje me auditimin e të ardhurave dhe shpenzimeve. 

Pagat e punonjësve në Aparatin e Ministrisë janë përcaktuar sipas funksionit dhe kategorisë 

referuar VKM nr. 187, datë 03.03.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të 

nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, 

aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit qendror të 

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

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

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

institucionit dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore”, të ndryshuar, VKM nr. 60, datë 

31.01.2018, “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2018 

në njësitë e qeverisjes qendrore”. 
Njësi e burimeve njerëzore në MD është sektori i burimeve njerëzore, e cila gjatë periudhës nën 

auditim ka qenë në varësi të Drejtorisë së Shërbimeve të Brendshme për vitin 2017 dhe 

Drejtorisë së Mirë administrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve për vitin 2018, 

me një strukturë 1+2, 1 përgjegjës sektori dhe 2 specialistë të diplomuar në shkenca shoqërore. 
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U audituan me zgjedhje listëpagesat e muajit dhjetor 2017, si muaj i cili është shoqëruar me 

shumë ndryshime në organikën e MD, gusht 2018, si shpenzimi më i lartë i kryer në lidhje me 

pagat për vitin 2018 dhe dhjetor 2018 si element përbërës në llogaritjen e pjesës së financimit të 

pritshëm, për vitin në vijim. Në listëpagesat e zgjedhura u audituan numri i punonjësve të paguar 

me kohë të plotë dhe kontratë të përkohshme, paga sipas funksionit, shtesat e veçanta, prezenca, 

vjetërsia, llogaritja e ndalesave të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhrat 

personale, etj. Nga auditimi me zgjedhje i listëpagesave rezultoi se janë shoqëruar me listë 

prezencat në punë, të përgatitura nga sektori i personelit dhe janë nënshkruar nga Nëpunësi 

Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues, për vitin 2017 nga përgjegjësi i sektorit të njësisë së Burimeve 

njerëzore dhe për vitin 2018 nga Drejtori i Mirë administrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve 

dhe Shërbimeve, si dhe e vulosur nga Dega e Thesarit. Listëpagesat janë plotësuar me të gjitha 

rubrikat e saj për çdo punonjës duke filluar si nga emërtesa sipas strukturës, paga bazë, ditë pune 

etj. edhe në rubrikën e “shtesave” apo “ndalesave”. 

Nga drejtoria e financës është mbajtur libri i pagave dhe është plotësuar për të gjithë punonjësit 

në marrëdhënie pune, duke pasqyruar të gjitha të dhënat e kërkuara. Tatimi mbi pagë është 

llogaritur konform ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, 

ndërsa kontributi i sigurimeve shoqërore është llogaritur në zbatim të Ligjit nr. 10070, datë 

05.02.2009 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, me ndryshimet përkatëse, si 

dhe janë kryer ndalesat, të cilat janë derdhur në Degën Rajonale të Tatimeve. 

Nga auditimi i strukturës së plotësuar dhjetor 2018, u konstatua se, në organikë të MD janë 

përfshirë 5 punonjës me kontratë pune, sipas VKM nr. 60, datë 31.01.2018, “Për përcaktimin e 

numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2018 në njësitë e qeverisjes qendrore”, 

efektet financiare të të cilëve janë mbuluar nga shpenzimet korrente, të miratuara në buxhetin 

përkatës të vitit 2018, të njësisë. Sipas kësaj VKM numri i punonjësve të përkohshëm që duhet 

t’i përkisnin MD duhet të ishtë në total 17 punonjës me kontratë me periudhë kohore nga 6 muaj 

në 1 vit. 

 

3. ZBATIMI I DISPOZITAVE LIGJORE PËR ADMINISTRIMIN, RUAJTJEN, 

DOKUMENTIMIN DHE QARKULLIMIN E VLERAVE MATERIALE DHE 

MONETARE. 

 

Në zbatim të pikës nr. 3 të programit të auditimit nr. 1437/1 datë 04.01.2019, të ndryshuar mbi 

“Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë në Ministrinë e Drejtësisë (MD)”, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë: 

- Dokumentet bazë të kontabilitetit si: fletëhyrje, fletëdalje, faturë, mandatarkëtim, 

mandatpagesë, urdhër-shpenzim. 

- Transaksionet e llogarive bankare  

- Pagesa për shërbime e blerje të vogla, të ndara në disa kontrata me disa grup mallrash apo 

shërbimesh të ngjashme 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 



  

  

45 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË “MINISTRINË E 

DREJTËSISË” 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

 

Nga ana e Ministrisë së Drejtësisë nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore të bëra në Udhëzimin nr. 

30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pika 42-50 

 

a. Ligjshmëria dhe saktësia e veprimeve të kryera nëpërmjet bankës dhe arkës 

- Nga auditimi me zgjedhje mbi ligjshmërinë dhe saktësinë e plotësimit të dokumentacionit bazë 

të kontabilitetit ( fletëhyrje, fletëdalje, faturë, mandatarkëtim, mandatpagesë, urdhër shpenzim, 

etj.) i kryer në Sektorin e Financës së Aparatit të ministrisë, për veprimet e arkës në valutë 

rezultoi se, veprimet janë kryer konform kërkesave të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për 

kontabilitetin  dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 248, 

datë 10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik të organeve të Pushtetit Lokal, 

Institucioneve shtetërore qendrore si dhe njësive që varen prej tyre”, i ndryshuar me VKM nr. 25, 

datë 20.01.2001 dhe Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 14, datë 28.12.2006 “Për 

përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore”, i ndryshuar. Transaksionet janë 

kontabilizuar në mënyrë kronologjike dhe gjendja e llogarive bankare rakordon me ekstraktet e 

bankës në fund të çdo muaji. 

Të gjitha tërheqjet me çek nga banka në lekë dhe valutë, janë bërë hyrje në arkë dhe 

kontabilizimi i tyre në ditarin e bankës dhe të arkës. Nga auditimi i dokumentacionit justifikues 

të mandat pagesave rezultoi se, të gjitha mandat pagesat e kontrolluara ishin të plotësuara në 

rregull dhe të firmosura me të tre firmat që duhet të kishte ky format për të justifikuar pagesën.  

- Ligjshmëria dhe saktësia e veprimeve të kryera përmes bankës 

Në pagesat e kryera me urdhër shpenzime në përgjithësi nuk u konstatuan mangësi në hartimin 

dhe mbajtjen e dokumentacionit justifikues për lëvrimin e tyre. Nga institucioni është bërë 

regjistrimi dhe kontabilizimi i rregullt dhe në fund të çdo muaji, shuma e pagesave të bankës 

është e barabartë me ekstraktin e saj, kjo për sa i përket veprimeve të kryera gjatë vitit 2017-

2018. Nga verifikimi i regjistrimit të veprimeve në ditarin e shpenzimeve, shpenzimet janë 

regjistruar me numra rendor, në mënyrë kronologjike në kohë me programin Alpha Web. Në 

përgjithësi urdhër shpenzimet kishin të bashkëlidhur dokumentin justifikues si faturat, kontratat e 

lidhura për blerjet e shërbimet, proces verbalet dhe aktet e marrjes në dorëzim të mallrave apo 

shërbimeve 

- Janë kryer pagesa për shërbime e blerje të vogla, të ndara në disa kontrata me disa grup 

mallrash apo shërbimesh të ngjashme.  

- Për periudhën ushtrimore 2017 janë zhvilluar 27 prokurime me vlerë të vogël për mallra e 

shërbime në shumën prej 12,735,716 lekë me TVSH  dhe 32 procedura për blerje bileta udhëtimi 

në vlerën 6,520,768 lekë 

- Për periudhën ushtrimore 2018 janë zhvilluar 36 prokurime me vlerë të vogël për mallra e 

shërbime në shumën prej 5,656,843 lekë me TVSH dhe 34 procedura për blerje bileta udhëtimi 

në vlerën 5,899,368 lekë. 

 

Nga shqyrtimi me zgjedhje i dokumentacionit të urdhër-shpenzimeve për vitin 2017 dhe 2018 u 

konstatua me mangësi procedurat e blerjes së biletave të udhëtimit realizuar me blerje të Vogla 

për vitet buxhetore 2017-2018. 
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Iteneraret e udhëtimit Urdhri i 

Prokurimi

t 

Fondi 

Limit 

Operatori 

ekonomik -

fitues 

Vlera totale 

shërbimi/lekë 

Mangësi të 

konstatuara 

1-Tiranë-Paris-

Tiranë(Memo e 

shoqëruar me ftesë, 

përgatitur nga 

Komisioni i Blerjeve të 

Vogla me datë 

21.11.2017, në takimin 

e shtatë të shteteve palë 

të protokollit të II të 

konventës së Hagës 

1954, mbi mbrojtjen e 

pasurisë kulturore në 

rastet e konflikteve të 

armatosura që do 

zhvillohet në datat 27-

28 nëntor në Paris. 

Procedura ka nisur në 

datë 23.11.2017. 

.Likujduar me Urdhër-

Shpenzimi nr.527, datë 

20.12.2017. 

Nr.6268/3

, 

21.11.201

7 

61,471 

lekë pa 

tvsh 

 

Amadeus 

Travel and 

Touars 

59,000 lekë pa 

tvsh F-T nr. 

146 datë 

04.12.2017 

1-Ftesa për 

pjesëmarrje në ktë 

aktivitet ka ardhur në 

datën 06.10.2017, 

ndërkohë që 

procedura është 

zhvilluar në 

21.1.2017, një javë 

para zhvillimit të 

aktivitetit, kjo vonesë  

ka cuar në prerjen e 

një bilete me çmim 

më të lartë  

2- Në dosje mungojnë 

boarding pass . 

3- Operatori 

ekonomik fitues nuk 

ka dorëzuar kopjen e 

ekstraktit të QKR-s, 

vërtetimin bankar me 

nr IBAN. 

2-Tiranë-Romë-Tiranë 

(Shoqëruar me urdhrin 

nr. 6629/1, datë 

09.11.2017 i Ministrit të 

Drejtësisë për mbulimin 

e shpenzimeve lidhur 

me takimin e Ministrit 

të Drejtësisë së 

Shqipërisë me Ministrin 

e Drejtësisë së Italisë që 

do zhvillohet në datat 

14-15 nëntor 2017). 

Procedura është 

zhvilluar në datën 

13.11.2017. Likuiduar 

me urdhër shpenzimin 

nr.528, datë 20.12.2017 

Nr. 

6629/2,da

të 

09.11.201

7 

514,00 

lekë pa 

tvsh 

Amadeus 

Travel and 

Touars 

475,000 lekë 

pa tvsh F-T 

nr.127, 

datë.21.11.201

7 

1-Nuk ka as ftesë as 

korrespodencë me 

Ministrinë e 

Drejtësisë së Italisë, 

procedura është 

zhvilluar në të njëjtën 

ditë me datën e nisjes 

, kjo vonesë ka cuar 

në prerjen e një bilete 

me çmim shumë më 

të lartë . 

2- Në dosje mungojnë 

boarding pass . 

 

3-Tiranë-Danimarkë –

Tiranë (Shoqëruar me 

urdhrin nr.6510/2, datë 

09.11.2017 i Ministrit të 

Nr.6510/3

,datë 

15.11.201

7 

49,002 

lekë pa 

tvsh 

Amadeus 

Travel and 

Touars 

47,000 lekë pa 

tvsh F-T 

nr.128, 

datë.21.11.201

1- Në dosje mungojnë 

boarding pass . 
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Drejtësisë për 

pjesëmarrjen në 

Konferencën e Nivelit 

të Lartë për Reformën e 

Gjykatës Evropiane të 

të drejtave të njeriut, që 

do zhvillohet në datat 

22-24 nëntor 2017, në 

Danimarkë.  Procedura 

ka nisur në datë 

17.11.2017 .Likujduar 

me Urdhër-Shpenzimi 

nr.529, datë 20.12.2017. 

7 

4- Tiranë-Vienë-Sofie –

Tiranë (Shoqëruar me 

urdhrin nr.6042/2, datë 

18.10.2017 i Ministrit të 

Drejtësisë për mbulimin 

e shpenzimeve lidhur 

me takimin e forumit 

Ministror për Drejtësinë 

dhe Punët e Brendshme 

BE-Ballkani 

Perëndimor që do 

zhvillohet në datat 26-

27 Tetor , në Sofje. 

Procedura ka nisur në 

datë 23.10.2017 

.Likujduar me Urdhër-

Shpenzimi nr.557, datë 

28.12.2017. 

Nr.6109/3

, datë 

18.10.201

7 

475,000 

lekë pa 

tvsh 

Amadeus 

Travel and 

Touars 

459,000lekë 

pa tvsh. 

Fatura 

Tatimore me 

nr.109, datë 

26.10.2017 

1-Mungon ftesa për 

pjesëmarrjen në 

aktivitet. 

2-Në dosje mungojnë 

boarding pass . 

 

 

5-Strasburg–Tiranë 

(Shoqëruar me urdhrin 

nr.7436,datë 05.12.2017 

i Ministrit të Drejtësisë 

për pjesëmarrjen e 

Ministrisë së Drejtësisë 

në mbledhjen plenare në 

kuadër të “Komitetit të 

Ekspertëve mbi 

vlerësimin e Pastrimit të 

Parave dhe Masave të 

Financimit të 

Terrorizmit Moneyval”, 

që do të zhvillohet në 

Nr. 

7436/1, 

datë 

05.12.201

7 

79,437 

lekë pa 

tvsh 

Amadeus 

Travel and 

Touars 

64,722 lekë  

pa tvsh. 

Faura 

Tatimore me 

nr.157, datë 

12.12.2017 

1-Nuk ka as ftesë as 

korrespodencë që të 

justifikojë aktikitetin 

e zhvilluar,, 

procedura është 

zhvilluar një ditë para 

zhvillimit të 

aktivitetit, kjo vonesë 

ka cuar në prerjen e 

një bilete me çmim 

shumë më të lartë . 

2- Në dosje mungojnë 

boarding pass . 

3-Në dosje mungon 
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datat 05-07 dhjetor, në 

Starsburg. Procedura ka 

nisur në datë 

07.12.2017. Likujduar 

me Urdhër-Shpenzimi 

nr.571, datë 29.12.2017. 

Procesverbali i 

zhvillimit të 

procedurës dhe 

shpalljes së fituesit. 

 

6-Tiranë-Strasburg–

Tiranë (Shoqëruar me 

urdhrin nr. 4811/1,datë 

04.08.2017 i Ministrit të 

Drejtësisë për 

pjesëmarrjen e 

Ministrisë së Drejtësisë 

në Takimin e Parë të 

Grupit Hartues të 

Protokollit të Dytë 

Shtesë, të Konventës së 

Krimit Kompjuterik, që 

do të zhvillohet në datat 

19-20 shtator në 

Starsburg. Procedura ka 

nisur në datë 

22.08.2017. Likujduar 

me Urdhër-Shpenzimi 

nr.574, datë 29.12.2017. 

Nr. 481/2, 

datë 

18.08.201

7 

121,041 

lekë pa 

tvsh 

Amadeus 

Travel and 

Touars 

82,460 lekë  

pa tvsh. 

Fatura 

Tatimore me 

nr. 32, datë 

23.08.2017 

1-Në dosje mungojnë 

boarding pass . 

7-Tiranë-Bruksel–

Tiranë (Shoqëruar me 

urdhrin nr.7208/2,datë 

07.12.2017 i Ministrit të 

Drejtësisë për 

pjesëmarrjen e 

Ministrisë së Drejtësisë 

në Raundin e Parë të 

Negociatave për 

Marrëveshjen midis 

Republikës së 

Shqipërisë dhe 

Bashkimit Europian 

“Për Rojen Kufitare dhe 

Bregdetare”, që do të 

zhvillohet në datën 

13.12.2017. Procedura 

ka nisur në datë 

12.12.2017. Likujduar 

me Urdhër-Shpenzimi 

Nr.7208/3

, datë 

08.12.201

7 

59,871 

lekë pa 

tvsh 

Albania 

Experience 

56,950 lekë  

pa tvsh. 

Fatura 

Tatimore me 

nr.296, datë 

18.12.2017 

1-Në dosje mungojnë 

boarding pass . 

2- Nuk ka as ftesë as 

korrespodencë që të 

justifikojë aktikitetin 

e zhvilluar,, 

procedura është 

zhvilluar në të njëjtën 

ditë me zhvillimin e 

aktivitetit, kjo vonesë 

e pajustifikuar ka 

cuar në prerjen e një 

bilete me çmim 

shumë më të lartë . 
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nr.583, datë 29.12.2017. 

8-Tiranë-Mynih–Tiranë 

(Shoqëruar me urdhrin 

nr.7532,datë 07.12.2017 

i Ministrit të Drejtësisë 

për pjesëmarrjen e 

Ministrisë së Drejtësisë 

në Takimet me Anëtarët 

e Parlamentit Gjerman 

që do zhvillohet në 

datat 12-14 dhjetor 

2017. 

Procedura Procedura ka 

nisur në datë 

12.12.2017 dhe është 

bërë me blerje 

emergjente. 

  Albania 

Experience 

75,298  lekë  

pa tvsh. 

Fatura 

Tatimore me 

nr.296, datë 

18.12.2017 

1-Nuk ka as ftesë as 

korrespodencë që të 

justifikojë aktivitetin 

e zhvilluar,, 

procedura është 

zhvilluar me blerje 

emergjente ndërkohë 

që ska asnjë 

dokument justifikues 

pse është bërë kështu  

1-Nga auditimi konstatohet se në procedurat e prokurimit “Blerje biletash”, në mënyrë të 

përsëritur vihet re se afati i përcaktuar për pranimin e ofertave është lënë 30 minuta ose 60 

minuta dhe jo 3 (tre) orë nga publikimi i Ftesës për Ofertë në sistemin e prokurimit publik. 

2-Në të gjitha procedurat mungojnë boarding pass. 

3-Në shumicën e procedurave vihet re se nuk ka as ftesë as korrespodencë që të justifikojë 

aktivitetin e zhvilluar, procedura është zhvilluar me blerje emergjente ose për një periudhë 

shumë të shkurtër  ndërkohë që ska asnjë dokument justifikues pse është bërë kështu dhe duke 

çuar në blerjen e biletave me një çmim shumë të lartë. 

4-Në shumicën e dosjeve  mungon procesverbali i zhvillimit të procedurës dhe shpalljes së 

fituesit. 

 

b. Saktësia dhe rregullueshmëria e veprimeve të kryera në magazinë  

Ditari i magazinës është mbajtur dhe veprimet hidheshin periodikisht. 

- U audituan me të zgjedhur dokumentacioni i magazinës për vitin 2017 dhe 2018. Fletë daljet 

dhe fletë hyrjet e aktiveve janë të hartuara sipas rendit kronologjik dhe pa korrigjime. Hyrja e 

aktiveve në magazinë dokumentohet në çdo rast me fletë-hyrjen përkatëse, të hartuar sipas 

gjendjes fizike të tyre. Fletë-hyrjet lëshohen nga magazinieri, pasi është bërë më parë verifikimi 

fizik i sasisë, i cilësisë dhe i çmimit, në përputhje me përcaktimet e paragrafit 37, kreu III, të 

udhëzimit të ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

sektorin publik”, i ndryshuar. Kontabilizimet e fletë-daljeve dhe fletë hyrjeve janë bërë në 

mbështetje të planit unik kontabël dhe në mënyrë kronologjike e sistematike në ditarët e 

magazinës. Dokumentacioni i magazinës përpilohet nga administratori i vlerave materiale, 

ndërsa kontabilizimi i veprimeve kryhet nga një specialiste e sektorit të financës. 

Organizimi i evidentimit të lëvizjes së mallrave nga magazina behej me libra magazine dhe jo 

me programe financiare.  
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Fletë hyrje dhe fletë dalje, ndjekin rendin kronologjik, ku ka adresën nga vjen dhe kujt i dërgohet 

malli. 

Fletë-hyrja e plotësuar nga magazina për hyrjen e mallrave që qarkullojnë pa pagesë në njësi, ka 

të bashkëlidhur dokumentacionin përkatës si: fletëdaljen e nënshkruar nga përfaqësuesit e njësisë 

shpenzuese që ka bërë daljen e mallit; Shkresën e Njësisë për transferimin e aktiveve; por u 

konstatua se mungon Autorizimi për tërheqje malli të firmosur nga nëpunësi zbatues dhe 

Nëpunësi Autorizues i ministrisë. 

- Për hyrjet e aktiveve të dhuruara rezultoi se dokumentacioni shoqërues përbëhej nga fatura që 

identifikon mallrat dhe vlerën e tyre; Proçesverbali i marrjes në dorëzim të konfirmuar nga 

sektori i shërbimeve, si dhe është bashkëngjitur  kontrata e grandit së njësisë donatore, ku në 

rastin në fjalë janë pajisjet kompjuterike të hyra me fletë hyrjen nr. 89, datë 22.11.2017 të 

dhuruara nga SOROS. 

 

c. Inventarizimi i Pronës shtetërore 

Nisur nga rëndësia dhe materialiteti sasior dhe në natyrë për aspektet e menaxhimit dhe 

mundësisë për veprime të pajustifikuara, kjo çështje është audituar për periudhën 2017. Në 

përgjithësi ka gjetur zbatim Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”, kapitulli III “Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i lëvizjes së tyre”, 

pika 30, që formati i regjistrit të aktiveve hartohet në vartësi të llojit të tyre afatgjate apo 

afatshkurtër si dhe grupit përkatës brenda llojit. Nga shqyrtimi dhe vlerësimi i praktikave 

dokumentuara të vëna në dispozicion të grupit të auditimit, ka rezultuar sa më poshtë vijon: 

Ministria e Drejtësisë ka të dhëna mbi gjendjen fizike dhe vlerën kontabël të pronave në 

përputhje me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”,  neni 26 ku citohet: “Çdo njësi publike duhet të krijojë dhe të përditësoj një 

regjistër kontabël të të gjitha aktiveve që zotëron apo ka në  administrim, përfshi dhe pronat 

publike që siguron të ardhur ...”  dhe neni 31, citohet “ ...për objektet e dhëna me qira – 

sipërfaqja e objektit ne m2, numri dhe data e kontratës së qirasë, afati i vlefshmërisë së 

kontratës... 

Inventarizimi i aktiveve është kryer duke u bazuar në urdhrin e Ministrit nr. 1084, datë 

25.01.2018, sipas të cilit është ngritur komisioni për inventarizimin fizik të aktiveve, në zbatim të 

nenit 12, pika 2/b dhe nenit 15, pika 4 të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, pikat 73, 74 dhe pika 81 të Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 

30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, si dhe nenit 7 

(Inventari i aktiveve dhe detyrimeve), të Ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, me ndryshimet. Komisioni në relacioni ka ndjekur procedurat për të 

përcaktuar numrin e fletëhyrjes e fletëdaljes së fundit në magazine.  
Para fillimit të inventarit nga komisioni është fiksuar numri rendor i fletë hyrjes dhe fletë daljeve 

nëpërmjet një procesverbali të mbajtur midis përgjegjësit material dhe komisionit të inventarizimit,  

ku është bërë mbyllja dhe dyllosja e magazinës.  

Komisioni i ngritur ka bërë verifikimin fizik dhe cilësor të gjendjes së aktiveve në magazinë për 

periudhën 01.01.2017-31.12.2017. 
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Në përfundim të inventarizimit nuk ka rezultuar diferenca të gjendjes së tyre fizike me të dhënat 

e regjistruara në kontabilitet, të mallrave në magazinë dhe në përdorim.  

Nga dokumentacioni i dorëzuar komisioni ka bërë verifikimin fizik dhe cilësor të gjendjes së 

aktiveve në ngarkim/përdorim të personelit të njësisë publike dhe të firmosura nga secili nëpunës 

në përputhje me pikën 85/a të UMF nr. 30, datë 27.12.2011.  

Komisioni ka bërë verifikimin në vend të të gjithë aktiveve në zyrat e institucion, në 

përdorim/ngarkim të personeli, dhe pastaj nga sasia e verifikuar në vend është bërë krahasimi  

me vlerat kontabël të regjistruar në librat e magazinës me fletë hyrjet dhe fletë dalje, ku nuk 

është konstatuar diferenca.  

Nga komisioni i inventarizimit , në relacionin drejtuar titullarit është bërë një përmbledhje totale 

të aktiveve që ka institucioni në dispozicion, me listë të bashkëngjitur, të ndara në pajisje 

elektronike, pajisje zyre, Instalime teknike,makineri, paisje,vegla pune, mjete transporti etj, si 

dhe krahasimit të gjendjes konkrete të tyre me të dhënat përkatëse të librave të sektorit të 

financës e buxhetit, ku nuk ka rezultuar diferenca. 

Komisioni i inventarizimit në relacionin kanë sugjeruar listën e materialeve, të cilat duhet të 

vlerësohen nga një komision vlerësimi, ku sipas vlerësimit paraprak lidhur me cilësinë dhe 

kushtet e ruajtjes së tyre, janë të pa përdorshmë. Nga titullari i institucionit është ngritur 

komisioni i vlerësimit me urdhrin nr. 6577/1, datë 02.10.2018. Deri në momentin e auditimit në 

terren, komisioni i vlerësimit të aktiveve të dala nga inventarizimi i vitit 2017 ishte ende në 

proces. 

- Për vitin 2018 deri në momentin e auditimit në terren me datën 08.03.2019, inventarizimi i 

aktiveve nuk kishte filluar ende nga institucioni, veprime nw kundwrshtim me UMF nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pika 73-74. 

 

4. AUDITIMI I LLOGARIVE VJETORE TË ADMINISTRATËS SË MINISTRISË 

SË DREJTËSISË 

 

a. Mbajtja e kontabilitetit dhe mbyllja e llogarive vjetore në Ministrinë e Drejtësisë, për vitin 

2017-2018 është bërë në përputhje me ligjin nr. 9248, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, VKM nr. 248, datë 10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik të 

organeve të Pushtetit Lokal, Institucioneve Shtetërore Qendrore si dhe njësive që varen prej 

tyre”,  ndryshuar  me VKM nr. 25, datë 20.01.2001 “Për disa shtesa e ndryshime të VKM nr. 

248, datë 10.04.1998”.  

- Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 14, datë 28.12.2006 “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 njësive të menaxhimit/zbatimit të Projekteve e 

Marrëveshjeve me Donatorë të Huaj”. 

- Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 26, datë 27.12.2007 “Për disa shtesa e ndryshime në 

Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 14, datë 28.12.2006 “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 njësive të menaxhimit/zbatimit të Projekteve e 
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Marrëveshjeve me Donatorë të Huaj” ,ndryshuar me Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 10, 

datë 27.02.2008. 

- Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. 

Pasqyrat e llogaridhënies vjetore kanë të plotësuara pasqyrat e bilancit (aktiv-pasivin), pasqyrat 

dhe anekset përkatëse mbi shpenzimet e të ardhurat e ushtrimit, investimet sipas burimit, lëvizjet 

e CASh-it, aktivet me vlerën bruto dhe pasqyrën e amortizimit si dhe relacionin shpjegues. 

Veprimet janë mbartur nga dokumentacioni bazë në ditarët përkatës, në librin e madh dhe më tej 

në bilanc. Veprimet e regjistrimit të transaksioneve në kontabilitet janë regjistruar në ditarët 

respektiv, të bankës, magazinës, etj. 

Bilanci i vitit 2017 është hartuar dhe depozituar më datë 27.02.2018 brenda afatit ligjor, i 

miratuar edhe nga Dega e Thesarit Tiranë. Pasqyra financiare është e firmosura nga Nëpunësi 

Autorizues dhe ai Zbatues vetëm në shkresën përcjellëse. 

Viti 2017 

b. Llogaritë e të ardhurave dhe shpenzimeve  

Në pasqyrën e shpenzimeve të periudhws ushtrimore, formati nr. 3/1 janë të pasqyruara 

shpenzimet korrente të konstatuara si dhe ndryshimi i gjendjes së inventarit në vlerën 47,912 

lekë të ndara sipas zërave si (600) “Paga, shpërblime e të tjera shpenzime personeli” në vlerën 

133,227 mijë lekë ose 49.6 % të totalit të shpenzimeve, për periudhën 01 janar deri 31 dhjetor 

2017. 

Llog. (601) “Kontribute për sig. Shoqërore e shëndetësore” në vlerën 20,084 mijë lekë ose 7.5 % 

të totalit të shpenzimeve,  

Llog. (602) “Mallra dhe shërbime të tjera” në vlerën 100,429 mijë lekë ose 37.4% të totalit të 

shpenzimeve, ku janë paraqitur të gjitha shpenzimet e kryera dhe të faturuara në vitin 2017. Nga 

auditimi u konstata se subjekti ka të regjistrua detyrimet për 12 muaj ndaj enteve publike per 

shërbime te marra të energjisë dhe ujit, të cilat janë kontabilizuar por pagesa e tyre është bërë 

jashtë afateve ligjore, për të cilën subjektit i kanë lindur detyrimet e kamatvonesave duke rritur 

shpenzimet në mënyre joefektive.  

Llog. (605) “Transferime korrente me jashte” në vlerën 11,786 mijë lekë ose 4.4 % të totalit të 

shpenzimeve  

Llog. (606) “Transferta për buxhete familjare e individët” në vlerën 3,014 mijë lekë ose 1.1 % të 

totalit të shpenzimeve. 

Llog. (63) “Ndryshimi i gjendjeve të inventarit” në vlerën 47,912 lekë, përfaqëson ndryshimin e 

gjendjes së inventarit në magazinën e materialeve dhe objekteve të inventarit të imët në përdorim 

të punonjësve. Ky ndryshim është regjistruar në llog. 8423 “transferim për ndryshim gjendje 

inventari” në pasqyrën e shpenzimeve të ushtrimit në vlerën e mësipërme. 

Vlerat e paraqitura në pasqyrat financiare formati nr. 3/1 janë si më poshtë: 
Në lekë  

Nr.llog. PERSHKRIMI I SHPENZIMEVE TE USHTRIMIT Viti Ushtrimor 
Viti i 

mëparshëm 

b c 2017 2016 

Klasa 6 A. SHPENZIMET SHFRYTEZIMI (I - III) 268,492,463  257,962,872  
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60 I. Shpenzime Korrente 268,540,375  259,057,887  

600 Paga,shpërblime e te tjera personeli 133,227,350  119,374,588  

6001 Paga, personeli i përhershëm 127,326,145  119,320,015  

6002 Paga, personel I përkohshëm 5,790,185    

6003 Shpërblime      

6009 Shpenzime tjera personeli 111,020  54,573  

601 Kontrib.te sig.shoq.e shendets. 20,083,780  18,816,300  

6010 Kontribute për sigurimet shoqërore 18,113,948  16,799,025  

6011 Kontribute për sigurimet shëndetësore 1,969,832  2,017,275  

602 Mallra dhe sherbime te tjera  100,428,706  114,083,321  

6020 Materiale zyre e te përgjithshme 4,136,210  5,071,466  

6021 Materiale dhe shërbime speciale 342,110  166,786  

6022 Shërbime nga te trete 14,006,421  15,867,181  

6023 Shpenzime transporti 4,073,865  3,566,139  

6024 Shpenzime udhëtimi 8,895,647  7,750,750  

6025 Shpenzime për mirëmbajtje te zakonshme 18,875,006  1,484,920  

6026 Shpenzime për qiramarrje 0    

6027 Shpenzime për detyrime për kompensime legale 135,190  24,590,859  

6028 Shpenzime te lidhura me huamarrjen për hua 0    

6029 Shpenzime te tjera operative  49,964,257  55,585,220  

603 Subvencionet     

604 Transferime korrente te brendshme 0  0  

605 Transferime korrente me jashtë 11,786,382  6,156,878  

6051 Transferime Për Organizatat Ndërkombëtare 11,786,382  6,156,878  

6052 Transferime Për Qeveritë e Huaja     

606 Transferta per buxh.familjare e individe 3,014,157  626,800  

6060 Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH     

6061 Transferta Paguara n(kompensim Financiar tek individët 3,014,157  626,800  

63 II. Ndryshimi I gjendjeve te inventarit ( + - ) -47,912  -1,095,015  

68 III. Kuota amortizimi dhe shuma te parashikuara     

681 Kuotat e amortizimit te shfrytëzimit     

65, 66 B. SHPENZIME FINANCIARE(I+II) 0  0  

67 C.  SHPENZ.TE JASHTEZAKONSHME 0  0  

Klasa 6 TOTALI I SHPENZIMEVE 268,492,463  257,962,872  

82,83,84 D.  OPERAC.KORIGJ.REZULTATIT 1,625,912  4,158,599  

8420 Derdhje te ardhura ne buxhet 1,578,000  3,063,584  

8423 Transferime për ndrysh gjendje 47,912  1,095,015  

8424 Transferim për debitore te konstatuar e te ngjashme     

Klasa 6 e 8 TOTALI OPERACIONEVE  270,118,375  262,121,471  

85 REZULTATI NGA FUNKSIONIMI     

X T O T A L I  270,118,375  262,121,471 
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-Formati nr. 3/1 “Shpenzime të ushtrimit”, nga auditimi rezultoi se formulat e miratuara nga 

Ministria e Financave ishin zbatuar. Janë kryer veprimet përkatëse si llogaria 85 e formatit nr. 

3/1 e barabartë me llog. 85 në pasiv të bilancit kontabël. Ndryshimi i gjendjes në formatin nr. 3/1 

ishte e barabartë me diferencën e klasës 3 në aktiv të bilancit, si dhe llogaritë 8423 e paraqitur në 

formatin nr. 3/1  

Nga grupi i auditimit u bë rakordimi i shpenzimeve te pasqyrës 3/1 me thesarin ku konstatohet 

se: 

Vlerat e paraqitura në pasqyrat financiare formati nr. 3/1 përputhen me vlerat e paraqitura në akt 

rakordimin me degën e thesarit Tiranë “Mallra dhe shërbime te tjera”, sipas bilancit paraqiten në 

vlerën 100,428,706 lekë, ndërsa sipas akt rakordimit me degën e thesarit vlera e tyre është 

60,988,549 lekë, ku diferenca prej 39,440,157 lekë vjen si rezultat diferencës së faturave 2017 ( 

të konstatuara në 2017 dhe që do paguhen në periudhat e ardhshme) me faturat e 2016 ( të 

konstatuara në 2016 dhe paguara ne 2017 në shumën 5,561,300 lekë). 

Rezulton se pagesat e realizuara në janar për efekt të buxhetit të vitit që u mbyll, janë konstatuar 

si detyrime ndaj të tretëve me 31 Dhjetor 2017.  

Paga, shpërblime e të tjera personeli sipas bilancit paraqiten në vlerën 133,227,350 lekë, ndërsa 

sipas akt rakordimit me degën e thesarit vlera e tyre është 132,580,151 lekë, ku diferenca prej 

647,199 lekë vjen si rezultat diferencës së pagës dhjetor 2017 ( të konstatuara në 2017 dhe 

paguar ne 2018 në shumën 9,886,800 lekë)  me atë të dhjetor 2016 ( të konstatuara në 2016 dhe 

paguara ne 2017 në shumën 9,239,601 lekë). “Paga, shpërblime e të tjera personeli” në pasqyrën 

financiare në formatin nr. 3/1 është pasqyruar totali për periudhën Janar-Dhjetor, ku vlera e 

pagave Dhjetor kalon në thesar në janar të vitit pasardhës.  E njëjti fenomen ndodh dhe me 

llogarinë 601 ”Kontribteve e sig.shoq.e shendets” sipas bilancit paraqiten në vlerën 20,083,780 

lekë, ndërsa sipas akt rakordimit me degën e thesarit vlera e tyre është 20,000,407 lekë, ku 

diferenca prej 83,373 lekë vjen si rezultat diferencës së kontributeve të dhjetor 2017 ( të 

konstatuara në 2017 dhe paguar ne 2018 në shumën 1,537,191 lekë) me atë të dhjetor 2016 ( të 

konstatuara në 2016 dhe paguara ne 2017 në shumën 1,453,818 lekë). 

Pasqyra krahasuese si më poshtë: 
Në lekë  

Nr. 

Llog 
Shpenzimet e ushtrimit 

Pasqyrat 

financiare 

Rakordimi me 

thesarin 
Diferenca 

60 I. Shpenzime Korrente 268,540,375 228,369,646 40,170,729 

600 Paga, shpërblime e të tjera personeli 133,227,350 132,580,151  647,199 

601 Kontrib.te sig.shoq.e shendets. 20,083,780 20,000,407  83,373 

602 Mallra dhe shërbime te tjera 100,428,706 60,988,549  39,440,157 

605 Transferta korente me jashtë 11,786,382 11,786,382  0 

606 Transferta për buxh. familjare e individë 3,014,157 3,014,157  0 

 

Nga auditimi i dokumentacionit të monitorimit të buxhetit dhe të pasqyrave financiare rezulton 

se ka rakordim ndërmjet treguesve të realizimit të buxhetit dhe Pasqyrave financiare për vitin 

2017, të cilët kanë përputhje. 
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- Formati nr. 3/2 “Të ardhurat e ushtrimit”, në përfundim të auditimit rezultoi se janë hedhur të 

ardhurat e shfrytëzimit, si të ardhurat jo tatimore, e përbërë nga te ardhurat e tarifave të 

konkurseve dhe të ardhura nga gjobat. 

Edhe në këtë format, në përfundim të llogaritjeve nga grupi i auditimit, rezultoi se kishte gjetur 

zbatim formulat e miratuar nga Ministria e Financave, ku formati nr. 3/1 nuk kishte diferenca me 

formatin nr. 3/2. Nga grupi i auditimit u bë rakordimi i të ardhurave të pasqyrës 3/2 me thesarin, 

ku nuk u konstatua diferenca. 
           Në lekë 

Klasifikimi Përshkrimi 
Shuma e 

Arkëtuar 

Pjesë e 

institucionit 

Rritje e 

autorizuar 

Derdhur ne 

buxhet 

Mbetur për tu 

trashëguar 

7110110 Tarifa nga konkurset 923,000     923,000   

7110109 Tarifa nga konkurset 5,000     5,000   

7111099 Te ardhra nga qera           

7110199 Te tjera taifa adm&rregullatore 600,000     600,000   

7115499 Te tjera gjoba 50,000     50000   

  Shuma 1,578,000 0 0 1,578,000 0 

 

Në lekë 
34 71 III. TE ARDHUTRA JO TATIMORE(a+b+c) 1,578,000 3,063,584 

35 710 a) Nga ndermarrjet dhe pronësia 0 0 

36 7100 - Nga nderm.publike jo financiare     

37 7101 - Nga nderm.publike financiare     

38 7109 - Te tjera nga ndërmarrjet dhe pronësia     

39 711 b) Sherbime administ.e ardhura sekondare 1,578,000 3,063,584 

40 7110 - Tarifa administrative dhe rregullatorë 1,528,000 2,909,000 

41 7111 - Te ardhura sekondare e pagesa shërbimesh   24,584 

42 7112 - Takse per veprime gjyqsore e noteriale     

43 7113 - Nga shitja e mallrave e shërbimeve     

44 7114 - Te ardhura nga biletat     

45 7115 - Gjoba dhe kamatvonesa,sekuestrime e zhdëmtime 50,000 130,000 

46 7116 - Te ardhura nga transferimi pronës,legalizimi ndërtimeve pa leje     

47 719 c) Te tjera te ardhura jo tatimore     

 

Në pasqyrën e të ardhurave të ushtrimit formati nr. 3/2 janë pasqyruar llog. 720 financimi nga 

buxheti i shtetit për vitin 2017 (grant) në shumën 212,081,137 lekë dhe financimi i pritshëm nga 

buxheti i shtetit në vitin 2018 në vlerën 50,789,475 lekë, që ka të bëjë me detyrimet e konstatuara 

në 2017 (përkatësisht për llogarinë 602-605)  dhe që do të likuidohen me fondet buxhetore të 

2018.  

Rakordohen, llogariten dhe regjistrohen ne llogarinë 4342 ”Marrëdhënie me shtetin debitor” 

detyrimet buxhetore, te lindura por te pa likuiduara dhe qe parashikohen te likuidohen me fondet 

buxhetore te vitit te ardhshëm, me veprimin kontabël debi llogaria e mësipërme 4342 “Të tjera 

operacione me shtetin” në kredi të llogarisë 7206 ”Financim i pritshëm nga buxheti”. 

 

Grante korente Formati 3/2:  
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Në lekë 

48 72 IV.GRANTE KORENTE(a+b) 262,870,612 259,057,887 

49 720 a) Grant korent I brendeshem  262,870,612 259,057,887 

50 7200 - Nga I njejti nivel Qeverisje 212,081,137 218,099,233 

51 7201 - Nga nivele tjera Qeverisje     

52 7202 - Nga buxheti për pagesa.posacme te ISSH     

53 7203 - Nga buxheti per mbul.deficiti te ISSH e ISKSH     

54 7204 - Pjesëmarrje instit.ne tatime nacionale     

55 7205 - Financ. shtese nga te ardh.kriju. brenda sistemit     

56 7206 - Financim I pritshëm nga buxheti 50,789,475 40,958,654 

57 7207 - Sponsorizime nga te trete     

58 7209 - Te tjera grante te brendshme     

59 721 b) Grant korent I jashtëm 0 0 

 

Të ardhurat e jashtëzakonshme në shumën prej 5,669,763 lekë ka të bëjë me sistemimin e bërë 

nga institucioni në lidhje me shpenzimet për mirëmbajtjen e sistemeve, ku janë hedhur në 

llogarinë 231, që në momentin e likuidimit të shumave nga thesari me urdhër shpenzimet 

përkatëse. Në vitin 2017 është bërë sistemimi përkatës duke e kaluar në shpenzime të 

mirëmbajtjes së sistemeve elektronike, pra në shpenzime të periudhës (llogarinë 602). 

 

75 77 C. TE ARDHURA TE JASHTZAKONSHME 5,669,763 0 

76 773 Nga veprimtari te mbyllura e ndryshime tjera      

77 777 Nga gabime te lejuara ne ushtrimet paraardhëse     

78 778 Korigjime nga  vitet e kaluara     

79 779 Te ardhura te tjera 5,669,763   

 

c. Vlerësimi nëse aktivi dhe pasivi janë llogaritur saktë dhe në përputhje me aktet ligjore dhe 

nënligjore përkatëse si edhe rakordimi me pasqyrat e tjera financiare 

 

Pasqyrat financiare të vitit 2017 (llogaria vjetore 2017) është përpiluar nga Sektori i Financës 

dhe miratuar nga Drejtori i Drejtorisë së Financës si dhe konfirmuar nga Sekretari i 

Përgjithshëm. Kopja e bilancit është dërguar në Degën e Thesarit Tiranë me shkresën nr. 2517, 

datë 27.02.2018. Nga Dega e Thesarit Tiranë është bërë edhe vulosja e bilancit dhe formateve të 

pasqyrave financiare si dhe relacionit shpjegues, çka është respektuar afati i dorëzimit. Bilanci 

kontabël është shoqëruar me pasqyrat financiare sipas formateve të miratuara nga Ministria e 

Financave.  

 

Përmbledhja e llogarive vjetore për vitin 2017 dhe krahasimi me periudhat e mëparshme. 

Aktivi i Pasqyrës Financiare për vitin 2017. 
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Në lekë 

Nr. Nr.llog. EMERTIMI I LLOGARIVE TE AKTIVIT 
Ushtrimi I 

Mbyllur 

Ushtrimi I 

Paraardhes 

1 12 Rezultate te mbartura(saldo debitore)     

2          A           AKTIVE TE QENDRUESHME 692,323,677  554,230,247  

3 20, 230 I. Te pa trupëzuara 10,222,535  8,125,387  

4 201 Prime te emisionit dhe rimbursimit te huave     

5 202 Studime dhe kërkime 8,125,387  8,125,387  

6 203 Koncesione, patenta,licenca e tjera ngjashme     

7 209 Amortizimi i aktiveve qëndrueshme te pa trupëzuara(-) -260,712    

8 230 Shpenzime per rritjen e aktiv.qendr. patrupëzuara 2,357,860    

9 21,23,24,28 II.Akt.Qendr.te Trupëzuara 682,101,142  546,104,860  

10 210 Toka,troje,Terene     

11 211 Pyje,Kullota Plantacione     

12 212 Ndërtime e Konstruksione 261,107,212  260,267,212  

13 213 Rruge,rrjete,vepra ujore     

14 214 Instalime teknike,makineri, paisje,vegla pune 29,875,605  382,613,903  

15 215 Mjete transporti 18,052,766  19,713,926  

16 216 Rezerva shtetërore     

17 217 Kafshe pune e prodhimi     

18 218 Inventar ekonomik 683,915,055  73,775,763  

19 219 Amortizimi aktiv.Qendr.te trupëzuara(-) -312,202,738  -190,265,944  

20 231 Shpenzime proces per rritjen e AQT 1,353,241  0  

21 232 Shpenzime proces per transferime kapitale 0  0  

22 24 Aktive te Qend.te trupëzuara te dëmtuara     

23 28 Caktime     

24 25.26 III. Aktive  Financiare     

25 25 Huadhënie e nen huadhenie     

26 26 Pjesëmarrje ne kapitalin e vet     

27 B AKTIVE QARKULLUESE 370,739,846  108,894,861  

28 Klasa 3 I.Gjendja e Inventarit 9,978,194  9,930,282  

29 31 Materiale 9,978,194  9,930,282  

30 32 Objekte inventari     

31 33 Prodhime, punime e shërbime  ne proces     

38 Klasa 4 II. Kerkesa arketimi mbi Debitoret 350,254,858  88,457,785  

39 409 Furnitore (Debitore),parapagime pagesa pjesore 140,392  140,392  

40 411-418 Klientë e llogari te ngjashme 507,212  507,212  

41 423.429 Personeli, paradhënie, deficite e gjoba 11,400  12,600  

42 431 Te drejta e taksa per t'u derdhur ne shtet     

43 432 Tatime mbledh nga shteti për llog.Pushtetit Lokal     

44 433 Shenz. fatkeqësi natyrore qe mbulon shteti     

45 4342 Te tjera operacione me shtetin(debitor) 326,565,856  64,765,902  

46 435 Sigurime Shoqërore     
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52 468 Debitore te ndryshëm 23,029,998  23,031,679  

53 49 Shuma te parashikuara për zhvlerësim(-)     

54 50.59 III. Llogarite financiare 10,506,794  10,506,794  

55 50 Letra me vlere te vendosjes     

56 511 Vlera për tu arkëtuar     

58 52O Disponibilitete ne thesar 10,506,794  10,506,794  

59 531 Llogari ne arke      

60 532 Vlera te tjera     

64 C LLOGARI TE TJERA AKTIVE 0  0  

65 477 Diferenca konvertimi aktive     

68 85 REZULTATI I USHTRIMIT(saldo debitore)     

69 X TOTALI I AKTIVIT  1,063,063,523  663,125,108  

Shuma e aktivit të pasqyrës financiare pasqyron aktivet e qëndrueshme, aktivet qarkulluese 

kërkesat për t’u arkëtuar dhe mjete monetare në llogarinë e thesarit që i shërbejnë institucionit 

për zhvillimin e aktivitetit të tij. 

Nga të dhënat përmbledhëse të Aktivit të Pasqyrës Financiare të vitit ushtrimor të vitit 2017, 

rezulton se totali i aktivit me 31.12.2017 paraqitet me vlerën 1,063,063,523 lekë dhe se, “Aktivet 

e Qëndrueshme”, zënë 65 % të vlerës totale të aktivit ndërsa, Aktivet Qarkulluese zënë 35% të 

vlerës totale. Aktivet e Qëndrueshme në krahasim me vitin 2016, janë rritur në vlerën 138,093 

mijë lekë ndërsa, Aktivet Qarkulluese në vlerën 261,845 mijë lekë. 

Auditimi i aktiveve të qëndrueshme: 

a. Objektivat e auditimit të aktiveve të qëndrueshme, janë që të sigurohemi se: 

Aktivet ekzistojnë fizikisht; ato i përkasin subjektit; janë të vlerësuara në mënyrë korrekte; janë 

regjistruar në mënyrë korrekte; është bërë mirë ndarja midis shpenzimeve korrente dhe aktiveve 

të qëndrueshme; informacionet që ndodhen në aneksin përkatës janë të plota dhe e korrekte. 

b. Kontrolle të përgjithshme të llogarive dhe dokumenteve: 

Për auditimin e aktiveve të qëndrueshme, paraprakisht u kryen një numër kontrollesh të 

përgjithshme si: 

- U verifikua tabela e lëvizjeve të aktiveve të qëndrueshme në raport me gjendjet dhe ndryshimin 

e tyre gjatë periudhës ushtrimore; 

- U ekzaminua tabela e lëvizjeve, nëse ka ndodhura ndonjë variacion anormal mbi aktivet e 

qëndrueshme; 

- U ekzaminuan të gjitha shpjegimet që janë paraqitur lidhur me shmangiet dhe përjashtimet e 

veçanta; 

- U verifikua nëse parimet kontabël të ndjekura prej subjektit për vlerësimin dhe kontabilizimin 

janë konform parimeve të përgjithshme të pranuara dhe udhëzimeve përkatëse. 

- U verifikua nëse shifrat e çeljes rakordojnë me ato të mbylljes së ushtrimit të mëparshëm; 

- U krahasuan investimet e realizuara gjate ushtrimit me ato të planifikuara në buxhet, evidentimi 

kontabël. 

c. Disa nga parimet e zbatuara për auditimin e aktiveve të qëndrueshme: 

1. Gjatë hyrjes se aktiveve në pronësinë e subjektit, duhet të sigurohemi se: 
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- Aktivet e blera kontabilizohen sipas vlerës së tyre të marrjes. (çmimit të blerjes shtuar  

shpenzimet e tjera të nevojshme për vënien në gjendje përdorimi të pasurisë); 

- Aktivet e prodhuara nga subjekti (Nëse ka) kontabilizohen sipas kostos së tyre të prodhimit. 

- Aktivet e marra falas kontabilizohen duke i vlerësuar ato me vlerën e shitjes; 

- Aktivet e sjella në subjekt nga të tretët nëse kontabilizohen me vlerën e tyre të sjelljes. 

(UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i 

ndryshuar).  

2. Për inventarin, duhet të sigurohemi që subjekti: 

- Procedon për regjistrimin dhe vlerësimin e aktiveve të saj të qëndrueshme sipas rregullave 

kontabël përgjithësisht të pranuara; 

- Përdor referencat ose teknikat më të përshtatshme për natyrën e pasurisë (çmimi i tregut, tabelat 

e publikuara, treguesit specifike, etj.); 

- Ka ruajtur të njëjtat rregulla vlerësimi nga një inventar në tjetrin. 

Në mënyrë analitike llogaritë financiare të aktivit të pasqyrës financiare paraqiten si më poshtë 

vijon:  

- Llogaria 202 “Studime dhe kerkime” paraqitet në fund të vitit 2017 në vlerën prej 8,125,387 

lekë e cila përbëhet nga TVSH e Projektit Euralius në vlerën 6,387,309 lekë dhe Projekti i  

Binjakëzimit “Mënyrat alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve” në shumën 1,738,077 lekë. 

- Llogaria 230 “Shpenzime për rritjen e aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara” paraqitet në 

fund të vitit 2017 në vlerën prej 2,357,860 lekë e cila përbëhet nga shpenzimet kapitale për 
rimbursimin e TVSH për projektin e EURALIUS, i cili është në vazhdimësi. 
- Llogaria 212 “Ndërtime e konstruksione”, paraqitet në fund të vitit 2017 në vlerën prej 

261,107,212 lekë. Kjo vlerë është e përbërë nga vlera bruto e godinës së Ministrisë së Drejtësisë 

prej 260,943,992 lekë si dhe vlera bruto të bibliotekës së institucionit prej 304,220 lekë.  

 

- Llogaria 214 “ Instalime Teknike makineri, pajisje”, paraqitet në fund të vitit 2017 në vlerën 

prej 29,875,605 lekë dhe krahasuar me vitin paraardhës është ulur në shumën 352,738,298 lekë, 

ku është bërë sistemim midis llogarive 214 dhe 218.  

Llogaria 214 përfaqëson paisje kondicionimi në shumën 1,964,535 lekë dhe paisje te tjera 

teknike në shumën 27,911,070 lekë. 

 

Llogaria 215 “Mjete Transporti”, paraqitet në fund të vitit 2017 në vlerën prej 18,052,766 lekë 

dhe përfaqëson vlerën e 8 automjeteve në dispozicion të Ministrisë. Gjatë vitit 2017 është bërë 

“Kalim kapital pa pagesë” e një automjeti  në vlerën prej 1,661,160 lekë nga Ministria e 

Drejtësisë tek Drejtoria e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Sistemin e Burgjeve.  

 

Llogaria 218 “Inventar ekonomik”, paraqitet në fund të vitit 2017 në vlerën prej 683,915,055 

lekë dhe krahasuar me vitin paraardhës është rritur në shumën 610,139,292 lekë, ku ndikim ka 

lëvizja e bërë brenda aktiveve nga llogaria 214 në 218, të pajisjeve kompjuterike dhe “Sistemet 

dixhitale te MD”, pasi në vitet e mëparshme janë regjistruar në llogarinë 214 në kundërshtim  me 

Vendimi KM nr. 783, datë 22.11.2016 “Për përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabël” i 
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ndryshuar, Kapitulli V pika 3 “Lista e llogarive” ka përcaktuar që në llogarinë 218 “Të tjera 

aktive të qëndrueshme të trupëzuara” përbëhet nga: mobilje orendi, pajisje zyrash dhe 

informatike, të tjera. Nga auditimi i këtij zëri u konstatua se “Sistemet dixhitale te MD” vlera e 

tyre është regjistruar në total duke përfshirë edhe shpenzimet e mirëmbajtjes dhe shpenzimet e 

trajnimeve të cilat janë futur vlere e aktivit, kjo në kundërshtim me SKK nr. 5 “Aktivet afatgjata 

materiale dhe aktivet afatgjata jomateriale”, ku citohet se ......”Kostot që lidhen me mirëmbajtjet 

dhe riparimet e vazhdueshme njihen si shpenzime gjatë vitit ushtrimor” 

 

- Llogaria 231 “Shpenzime proces për rritjen e AQT” paraqitet në fund të vitit 2017 në vlerën 

prej 1,353,241 lekë, e cila përbëhet nga 141,000 lekë për rikonstrusionin KPA dhe 1,212,241 

lekë tvsh EURALIUS, të cilat janë në proces, ku për konstatimin e shpenzimeve për blerjen apo 

krijimin e aktivit:është bërë veprimi kontabël, që është - Debituar 231, “Investime për aktive 

afatgjata materiale”, dhe është kredituar 404, “Furnitorë për investime”. Në momentin e pagesës 

së shpenzimit është bërë veprimi kontabël, ku është debituar 404, “Furnitorë për investime” dhe 

është  kredituar 520, ‘Disponibilitete në thesar”. 

 

“Amortizimi i Aktiveve të Qëndrueshme të patrupëzuara” (llog. nr. 209) prej 260,712 lekë është 

pasqyruar në bilanc dhe kuadron me pasqyrën e amortizimit të bilancit në formatin nr. 7,  

Amortizimi i Aktiveve të Qëndrueshme të Trupëzuara” (Llog. nr. 219) prej 312,202,738 lekë 

është pasqyruar në bilanc dhe kuadron me pasqyrën e amortizimit të bilancit në formatin nr. 7. 

Formati 7 “Pasqyra e amortizimeve”, nga auditimi rezulton se është plotësuar sipas Udhëzimit të 

MF nr. 14, datë 28.12.2006 “ 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 njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatorë të huaj” 

Amortizimi vjetor është llogaritur dhe kontabilizuar sipas normave të përcaktuara në VKM nr. 

401 të vitit 1989, ndërsa për pajisjet informatike dhe elektronike të përdoret ligji aktual fiskal 

“Për Tatimin mbi të Ardhurat” me norma amortizimi 25% dhe aplikimi te behet mbi vlerën e 

mbetur. Në bazë të këtyre dispozitave këto norma duhet të jenë ; 

- 15% për studime dhe kërkime 

- 1 % për ndërtesat e konstruksionet 

- 3 % për Inventarin ekonomik 

- 25 % për pajisjet informatike, kompjuterike e elektronike 

- 5.8 % për makineritë e pajisjet operacionale, instrumente e vegla 

- 13.8 % për Mjetet e transportit 

Në vitin 2017, sistemimet e realizuara nga financa në pasqyrën financiare të vitit 2017 për 

kalimin nga llogari 214 në llogarinë 218 të pajisjeve të mobilimit, ka ndikuar dhe në shumën e 

amortizimit vjetor, nga institucioni amortizimin mbi këto aktive është llogaritu me 5.8 %, për 

periudhat paraardhëse dhe jo me normën 3 %. 

- Llogaria 31 “Materiale“, paraqitet në vlerën 9,978,194 lekë dhe në krahasim nga viti paraardhës 

është me rritje në shumën 47,912 lekë. Kjo llogari përfaqëson materiale pastrimi, materiale 
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kancelari, lëndë djegëse, goma, vaj filtra e pjesë këmbimi për automjete, si dhe mjete hidraulike 

etj. 

- Llogaria 409 “Furnitore (Debitore) parapagime ” paraqitet në vlerën 140,392 lekë, të cilat janë 

krijuar në vitin 2000. Llogaria 411-418 “Klientë e llogari te ngjashme” paraqitet në vlerën 

507,212 lekë të cilat janë krijuar në vitet 199-2000. Mos likuidimi i tyre është argumentuar se 

“Mungon dokumentacioni vërtetues për likuidimin e detyrimit”. Ministria ka përgatitur 

dokumentet si dhe akt rakordimet me klientët, si dhe po merr masat për arkëtimin e shumëve. 

- Llogaria 4342 “Të tjera operacione me shtetin”, në vlerë prej 326,565,856 lekë përfaqëson paga 

e sigurime të personelit për tu paguar në Janar të vitit 2018. detyrimet për tu paguar për sigurimet 

shoqërore e shëndetësorë, pra janë shpenzime të vitit 2017 që do të paguhen në vitin 2018, si dhe 

shuma kreditorë të ndryshëm llogaria 467. Janë burime financimi për detyrimet afatshkurtër 

gjendje (kryesisht të muajit Dhjetor), që sipas Ligjit Nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në republikën e shqipërisë” mbulohen nga buxheti i vitit pasardhës. Gjithashtu 

në këtë vlerë përfshihen dhe shuma e angazhimeve të konstatuar në vitet paraardhëse dhe që do 

shlyhen në 2018, përkatësisht llogaria 401 në shumën 50,349,325 lekë, llogaria 405 në shumën 

202,528,117 lekë si dhe llogaria 405 në shumë prej 58,906,214 lekë. 

- Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” në vlerë 23,029,998 lekë, përbëhet nga detyrime që nga 

viti 1996-2012  

Nga Ministria, së bashku me njësitë e varësisë, në bashkëpunim dhe me Ministrinë e Financave 

të merren masa për të siguruar arkëtimin e debitorëve të trashëguar me vite dhe të krijuar 

rishtazi. Për debitorët pa shpresë arkëtimi të ri-verifikojë dhe evidentojë realisht statusin apo 

mundësinë për arkëtim të detyrimit në favor të buxhetit të shtetit dhe vetëm pas miratimit nga 

Ministria e Financave për “Debitorët pa shpresë arkëtimi”, të bëjë parashkrimin e tyre dhe 

sistemimin në kontabilitet. 

 

Pasivi i Pasqyrës Financiare për vitin 2017 

Në lekë 

Nr. Nr. llog. EMERTIMI I LLOGARIVE TE AKTIVIT 
Ushtrimi I 

Mbyllur 

Ushtrimi I 

Paraardhës 

1 A FONDE TE VETA  702,301,871  564,160,529  

2 10 I. Fonde te veta 702,301,871  564,160,529  

3 101 Fonde baze 702,301,871 564,160,529  

4 105 Grante te brendshme kapitale ne natyre    

5 106 Grante te huaja kapitale ne natyre    

6 107 Vlera Akt.Qend.te caktuara ne përdorim     

7 109 Rezerva nga rivlerësimi aktiveve te qëndrueshme     

8 11 II. Fonde te tjera te veta 0  0  

9 111 Fonde rezerve     

10 115 Caktim nga rezultati i vitit për investime     

11 116 Te ardhura nga shitja e Ak. Qëndrueshme     

12 12 III. Rezultati i mbartur     

13 13 IV. Subvecione te jashtëzakonshme ( - )     
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14 14 V. Pjesëmarrje te instit.ne invest.për te trete  0  0  

15 15 VI. Shuma parashikuara për rreziqe e shpenz.     

16 B D E T Y R I M E  360,761,652  98,964,579  

17 16,17,18 I. Borxhe afatgjate 0  0  

18 16 Huamarrje e brendshme dhe te ngjashme     

19 17 Huamarrje e huaj     

20 Klasa 4 II. Detyrime afatshkurtër 360,761,652  98,964,579  

21 419 Klientë (Kreditore), parapagese pjesore     

22 401-408 Furnitorë e llogari te lidhura me to 311,783,656  52,942,918  

23 42 Personeli e llogari te lidhura me to 7,709,212  7,319,412  

24 431 Detyrime ndaj Shtetit për  tatim-taksa 841,325  1,609,083  

25 432 Tatime mbledhura nga shteti për llog.Pusht.Lokal     

27 4341 Te tjera operacione me shtetin(kreditor) 23,689,002  23,691,883  

28 435 Sigurime shoqërore 2,556,574  2,411,980  

29 436 Sigurime shëndetësore 330,680  311,600  

30 437.438 Organizma te tjerë shoqërore 40,116  40,116  

35 466 Kreditore për mjete ne ruajtje 10,506,794  10,506,794  

36 467 Kreditore te ndryshëm  3,304,293  130,793  

37 C LLOGARI TE TJERA 0  0  

42 85 REZULTATI I USHTRIMIT(Saldo kreditore)     

43 X To t a l i   i   P a s i v i t  1,063,063,523  663,125,108  

 

Nga të dhënat përmbledhëse të Pasivit të Pasqyrës Financiare  rezulton se totali i pasivit me 

31.12.2017, paraqitet me vlerën 1,063,063,523 lekë, ku “Fondet e veta”, zënë respektivisht 66%  

të vlerës totale të pasivit ndërsa, “Detyrimet” zënë 34%.  

Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me të”, në vlerën 311,783,656 lekë gjendje në 

pasiv të Pasqyrës Financiare, ku janë pasqyruar blerja e mallrave/shërbimeve gjatë periudhave 

ushtrimore, për të cilat janë konstatuar shpenzimet dhe pagesat do të bëhen në vitet pasardhëse. 

Llogaria 42 “Personeli dhe llogari të lidhur me to“ në vlerën 7,709,212 lekë, përfaqëson pagat e 

muajit Dhjetor 2017, ndërsa shuma 841,325 lekë përfaqëson tatimin e pagave të muajit Dhjetor 

2017 të cilat likuidohen në Janar të vitit 2018. 

Llogaria 435 & 436 “Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore“ në vlerën 2,887,254 lekë, 

përfaqëson kontributin e sigurimit shoqëror në shumën prej 2,556,574 lekë dhe e sigurimit 

shëndetësor në shumën 330,680 lekë të muajit Dhjetor 2017, e cila likuidohet në muajin Janar 

2018. 

Llogaria 437 & 438 “Organizma te tjere shoqerore” në vlerën 40,116 lekë, detyrime ndaj tre 

subjekteve për të cilën nuk janë likujduar me argumentin “Mungon dokumentacioni vërtetues për 

detyrimin e krijuar”.  

Llogaria 4341 “Te tjera operacione me shtetin (kreditor)” në shumën prej 23,689,002 lekë, e cila 

vjen e trashëguar nga vitet 1996-2012, si dhe detyrime të tjera të sqaruara në aktiv të pasqyrës 

(llog 409,411-418,423, 468). 
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Llogaria 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” në shumën prej 10,506,794 lekë është barabartë me 

tepricën e llogarisë 520, “Disponibilitete në thesar”. Kjo shumë përfaqëson garancitë e punimeve 

për projektet dhe shuma prej 5,000 lekë për derdhje tepër të tarifës konkursit të një përkthyese..  

Llogaria 467 ” Kreditore të ndryshëm (kreditore për investime) “ në shumën prej 3,304,293 lekë, 

në analizë përbëhet nga detyrimi i viti 1999 në vlerën prej 87,753 lekë, e cila nuk ka asnjë 

dokument sqarues, nga detyrimi po në vitin 1999 të Apeli ushtarak me një vlerë 540 lekë si dhe 

detyrimi i vitin 2017 në vlerën 3,216,000 lekë ndaj organizatave ndërkombëtare  

 

Nga auditimi u konstatua se nga institucioni ndër vite nuk ka një fond të planifikuar për proceset 

gjygjësore. Në PBA-në e institucionit nuk është planifikuar një fond për këto detyrime, veprime 

nw kundwrshtim me  Ligjit Nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

republikën e shqipërisë”, si dhe Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 8, datë 9.3.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme”. 

Drejtoria e financës ka bërë kontabilizimin dhe konstatimin e detyrimeve gjygjësore vetëm në 

momentin e likuidimit të personave me urdhër shpenzim kaluar nëpërmjet degës së thesarit, 

ndërsa detyrimet e lindura për tu paguar nuk janë të kontabilizuara në pasqyrën financiare.  

Nga institucioni duhet te krijohen provizionet për shpenzime gjygjësore pasi janë ngjarje të 

ndodhura dhe kanë probabilitet që do të sjellin detyrim për t’u paguar Këto provizione duhet të 

njihen në kontabilitet dhe të pasqyrohen në pasqyrat financiare vjetore të njësisë. Nga pikëpamja 

e kontabilitetit, regjistrimet për provizionet bëhen si më poshtë: 

a) Në momentin e njohjes së provizionit kryhen këto regjistrime: 

- Debitohet llogaria 683, “Shuma të parashikuara të shfrytëzimit”; dhe 

- Kreditohet llogaria 150, “Shuma të parashikuara për rreziqe e shpenzime”. 

 

Llogaria 63 e evidentuar në formatin 3/1 është sa ndryshimi i gjendjeve të magazinës në aktiv të 

PF dhe diferenca është transferuar në llogarinë për transferimin e ndryshimit të gjendjeve.  

Rakordimet e pasqyrave të bilancit financiar: 

Auditimi u bë me zgjedhje për këto llogari, formate e pasqyra financiare: 

- Auditimi për barazimin e vlerës totale të Pasivit me Aktivin: 

-Totali i aktiveve është i barabartë me totalin e pasiveve të bilancit kontabël (formatet 1 dhe 2), 

në shumën 1,063,063,523 lekë. 

Në pasiv të bilancit janë paraqitur A/I “fondet e veta” të institucionit që arrijnë në vlerën 

702,301,871 lekë, e cila konfirmohet si diferencë ndërmjet vlerës së aktivit të bilancit dhe 

grupeve B “detyrimeve” dhe C “llogari të tjera” të pasivit. 

- Totali në pasqyrën e shpenzimeve është i barabartë me totalin në pasqyrën e të ardhurave të 

funksionimit (formatet 3/1 e 3/2), në shumën  270,118,375 lekë. 

Llogaria 85 “Rezultati i veprimtarisë nga funksioni” në Formatin nr. 3/1 “Shpenzime te 

ushtrimit” është e barabartë me llogarinë 85 “Rezultati i ushtrimit” në Pasivin e bilancit kontabël. 

Rezultati është zero, pasi është institucion buxhetor.  
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- Llogaria 63 “Ndryshim i gjendjeve të inventarit”, evidentuar në Formatin nr. 3/1, për 47,912 

lekë në fund të vitit 2017, rakordon me ndryshimin e gjendjes të magazinës dhe është sa 

diferenca e klasës 3 “Gjendja e inventarit” në aktivin e bilancit. Pra, janë të barabarta që të dyja 

me vlerën prej 47,912 lekë. 

 

-Formati nr. 4 “Burimet dhe shpenzimet për investime 2017”, nga auditimi me të zgjedhur 

rezultoi se teprica në fund të llogarisë 231 “Shpenzime për rritjen e aktiveve të trupëzuara”, e 

kolonës “f” (tepricës në fund) ishte e barabartë me llogarinë 231 të aktivit të bilancit (formati nr. 

1), me vlerën prej 1,353,241 lekë. Zëri “Shpenzime për rritjen e AQ” formati 4/e e plotësuar për 

shumën 349,903,581 lekë, në analizë rakordon me vlerën në pasqyrën “gjendja dhe ndryshimet e 

aktiveve të qëndrueshme” kolona e dytë “Blerjet e krijuara me pagesë” formati 6. Gjithashtu 

rezultoi se kolona “e” e formatit nr. 4, që paraqet totalin e shumave në kredi të llogarive 1059 

dhe 1069 “Grande të brendshme në natyrë dhe grandet e huaja në natyrë” ishte e barabartë me 

totalin e shtesave te aktiveve në formatin nr. 6, kolona 4 “Shtesa të tjera pa pagesë”, për vlerën 

620,528 lekë. Gjithashtu kanë gjetur zbatim formulat e miratuar nga Ministria e Financave për 

llogarinë 230 “shpenzime për rritjen e aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara” në formatin nr. 

4, kolonat “c-f” e barabartë me llogarinë 230 në aktiv të bilancit në shumën 0 lekë. 

   

-Formati nr. 9 “Numri i punonjësve  dhe fondi i pagave”, në përfundim të auditimit rezultoi 

se totali i shpenzimeve për pagat e personelit të përhershëm dhe të përkohshëm, të pasqyruar në 

formatin nr. 3/1, në postet përkatëse përputhej me atë të paraqitur në formatin nr. 9. 

 

- Pasqyra e lëvizjes së fondeve (pasqyra 8)  

Pasqyra financiare individuale e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto jep informacion në 

lidhje me gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve dhe fondeve neto të njësisë së qeverisjes së 

përgjithshme gjatë vitit ushtrimor të mbyllur (raportues). Në këtë pasqyrë financiare është 

evidentuar : 

- Shumat përkatëse për gjendjen e fondeve/aktiveve neto në fillim të periudhës ushtrimore, për 

çdo zë , ndryshimet në aktivet/fondet neto, që rrjedhin nga burime të brendshme (nga grantet e 

brendshme kapitale, transfertat e brendshme të AAGJ-së, dhurata në natyrë, nga shitjet e AAGJ-

së, nga rezultate e mbartura, nga rezervat etj.), si dhe nga burime të jashtme (nga grantet e 

jashtme kapitale dhe transfertat e brendshme të AAGJ-së, dhurata në natyrë). 

Në fund të pasqyrës është pasqyruar totali i fondeve të veta për çdo zë të pasqyruar. 

Totali i fondeve të veta të kësaj pasqyre është i barabartë me totalin e aktiveve/fondeve neto të 

evidentuar në pasiv të pasqyrës financiare. Teprica në fund e llog. 101, është e njëjtë me  tepricën 

e saj në pasiv të bilancit kontabël, pasqyra nr. 2 në vlerën 702,301,871 lekë. 

 

- Formati “Pyetësor dhe shënime shpjeguese”: është plotësuar relacioni shpjegues për 

pasqyrat financiare dhe janë përfshirë informacionet shpjeguese që kërkohen, në pajtim me 

kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar ku jepen informacionet shpjeguese të nevojshme për 

të arritur paraqitjen e drejtë te pasqyrave financiare. Dhënia e shënimeve shpjeguese të pasqyrave 
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financiare vjetore nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme është bërë sipas formatit të miratuar 

nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, të emërtuar: “Pyetësor dhe shënime shpjeguese për 

përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore”. 
 

ç. Pasqyra e fluksit të mjeteve monetare 

- Formati nr. 5 “Pasqyrë e lëvizjes në CASH” në përfundim të auditimit rezultoi që të dhënat 

për disponibilitetin në thesar përkojnë me situacionet faktike të pagesave dhe arkëtimeve të 

rakorduar për vitin 2017, dokumente të cilat janë bashkëlidhur edhe bilancit kontabël. Formati ka 

të plotësuar edhe kontrollin sipas formulës së miratuar nga Ministria e Financave, ku llogaria 520 

“Disponibilitete në thesar” dhe llogaria 512 “llogari në bankë” në çelje formati nr. 5 barabartë sa 

paraqit bilanci. Gjithashtu nga auditimi rezultoi se edhe totali i derdhjeve në buxhet (pasqyra e 

lëvizjes në “CASH”, formati nr. 5 të ardhura jo tatimore në “CASH”) ishte i barabartë me 

shumën e rubrikave përkatëse të derdhjeve në buxhet, të pasqyruar në akt rakordimin me Degën 

e Thesarit Tiranë, të pasqyruar në formatin nr. 3/2. Në mbyllje të vitit ushtrimor, debia e llogarisë 

520 “Disponibilitete në thesar” në shumën 10,506,794 lekë përfaqëson vlerën e mjeteve në 

ruajtje në kredi të llogarisë 466 në shumën 10,506,794 lekë. 

 

5. PROKURIMET E FONDEVE PUBLIKE 

 

Gjatë auditimit mbi proçedurat e prokurimeve të realizuara në Ministrinë e Drejtësinë, të 

periudhws 01.01.2017 deri në 31.12.2018,  në bazë në bazë të Programit të Auditimit, grupi i 

audituesve të KLSH-së,u fokusua në  zbatimin e bazës ligjore dhe nënligjore ligji nr. 9646 datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar,  VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik”, VKM nr. 918 datë 29.12.2014 “Për kryerjen e procedurave të 

prokurimit publik në mënyrë elektronike”, Udhëzim e APP-së nr. 2 datë 27.01.2015 “Për 

hartimin e regjistrit të parashikimeve të prokurimit publik dhe regjistrit të realizimeve të 

prokurimit publik”, Udhëzimin e APP-së nr. 3 datë 27.01.2015 “Për procedurën e prokurimit me 

vlerë të vogël” dhe çdo akti juridike që është në fuqi në lidhje mbi prokurimet publike të 

financuara nga Buxheti i Shtetit,  ndryshimet e tjera të APP-së. 

Në bazë të regjistrave të parashikimit dhe ato të realizimit të cilat janë paraqitur brenda afateve 

sipas viteve buxhetore të dërguara pranë Agjencisë së Prokurimit Publik (APP) me nr. 623/1prot 

datë 26.01.2017 (Regjistri i Parashikimit të Prokurimeve Publike për vitin 2017 për (MD)si dhe 

me shkresë nr. 3117 prot me datë 15.03.2018  “Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për 

vitin 2017”, ndërsa për vitin 2018 regjistri i parashikimit është dërguar online pranë APP-së, në 

bazë të ndryshimeve të pësuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, neni 4 dhe neni 7/2, i ndryshuar si dhe në bazë të shkresës nr. 1744 prot datë 

07.02.2018(Regjistri i Parashikimeve të Prokurimeve Publike për vitin 2018 për MD  dhe 

shkresën nr. 50 prot datë 07.01.2019 (Regjistri  i Realizimeve të Prokurimeve Publike për vitin 

2018)  

Nga  auditimi, u konstatua se, për vitin 2017 janë kryer  këto procedura tenderuese:  

-Blerje me vlerë të vogël (27) procedura, në vlerën prej 12,735,716 lekë me tvsh;  
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-Blerja bileta avioni (32) procedura, në vlerën prej 6,520,780 lekë me tvsh; 

-Blerje të përqëndruara pranë Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara pranë Ministrisë së 

Brendshme, (2) procedura, në vlerën prej 1,891,550 lekë me tvsh; 

-Kërkesë për propozim (1) procedura, në vlerën prej 1,111,692 lekë me tvsh.  

-Shtese kontrate (2) procedura, në vlerën prej 494,520 lekë me tvsh. 

Pra në total janë zhvilluar (64) procedura me vlerë realizimi prej 22,754,258 lekë me tvsh, nga 

fondi i parashikuar në vlerën prej 33,543,220 lekë me tvsh, duke realizuar 67.8% të vlerës së 

parashikuar, sipas Regjistrit të Parashikimit me shkresë nr. 623/1 datë 26.01.2017, drejtuar APP-

së. 

Në zërin buxhetor (231) janë realizuar këto procedura: 

1 Procedurë e hapur “ Rikonceptimi, përmirësimi dhe mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit 

elektronik të çështjeve të përmbarimit të ALBIS”, me vlerë të fondit limit prej 55,946,667 

lekë(pa tvsh), lidhur kontratë me vlerë prej 67,080,000 lekë (me tvsh). 

2. Procedurë e hapur me objekt “Përmirësimi i sistemit të mbikqyerjes elektronike në fushën 

penale” me fond limit 196,046,666 lekë (pa tvsh), lidhur kontratë me vlerë ofertë prej 

194,960,000 lekë (pa tvsh). 

3. Procedurë e hapur “Sistemi elektronik për menaxhimin e sigurimin e funksionalitetit dhe 

Implementim i "Hight Availability" për infrastrukturën qendrore të sistemeve IT në Ministrinë e 

Drejtësisë, me fond limit në vlerën prej 33,433,200 lekë (pa tvsh), lidhur kontratë me vlerën 

21,182,400 lekë (pa tvsh). 

4. Procedurë e hapur “Sistemi i monitorimit me kamera për Burgun Lezhë dhe Fushë Krujë” me 

fond limit prej 90,000,000 lekë (pa tvsh), lidhur kontratë me vlerën prej 89,938,000 lekë (pa 

tvsh). 

5. Procedurë e hapur “Përmirësimi, Zhvillimi dhe mirëmbajtja e Regjistrit Noterial Shqiptar” me 

fond limit prej 20,500,000 lekë (pa tvsh), lidhur kontratë me vlerë prej 24,240,000 lekë (me 

tvsh). 

6. Procedurë e hapur “Mirëmbajtje dhe zhvillim i sistemit të ICMIS (Gjykatave Administrative) 

me fond limit prej 12,405,400 lekë (pa tvsh), lidhur kontratë në vlen prej 9,924,320 lekë (pa 

tvsh). 

7. Procedurë e hapur “Krijimi i një sistemit elektronik për dixhitalizimin e Arkivës 

Gjygjësore”me fond limit prej 26,666,667 lekë (pa tvsh).  

Grupi i auditimit ka përzgjedhur proçedura prokuruese, në bazë të vlerës së lartë të 

kontratës,duke u mbështetur në metodën e gjurmimit të dokumentacionit si dhe çdo paqartësi 

është diskutuar me personat përgjegjës për proçesin e prokurimit të audituar.  

Kështu, në lidhje mbi procedurat e mësipërme, grupi i audituesve me fillimin e auditimin tërhoqi 

dosjet e procedurave (4,5,6 dhe7) pranë sektorit të prokurimeve, duke filluar  procesin e 

auditimit, të cilin e kemi stopuar në datë 21.01.2019 pasi, nga Prokuroria pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë Tiranë, me shkresë nr. 9798 (prot(E.I), datë 21.01.2019 , në Ministrinë e 

Drejtësisë është përcjellë Vendimi mbi sekuestrimin e sendeve provë material për procedurat 

(4,5 dhe 6), pasi në bazë të Urdhër Nëpunësit të Parë Autorizues, të Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë, nr. 125, datë 25.10.2018, i ndryshuar, është kryer inspektimi financiar publik me 
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objekt “Vlerësimi i ligjshmërisë për periudhën 2016-2017, lidhur me procedurat e prokurimit dhe 

zbatimit të kontratave (1,2,3,4,5 dhe 6).  

Si pasojë e vendimmarrjes së Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, ky Raport Inspektimi është 

dërguar pranë Prokurorisë të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë (trajtuar në MEMO e datës 

25.01.2019), si dhe në bazë të informacionit formal të zyrtarëve të lartë të institucionit të 

Ministrisë së Drejtësisë dhe mediave vizive dhe të shkruara,të datës 06.02.2019, është finalizuar 

me masa shtrënguese të sigurisë të punonjësve të sektorit të prokurimeve dhe të nëpunësit 

autorizues (sekretari i përgjithshëm). 

Ndërsa, për procedurat (1,2,3) janë audituar nga grupi i audituesve të KLSH-së, në bazë të 

Programit të Auditimit nr. 940/1 datë 07.09.2017 miratuar me Vendimin nr. 196, datë 

27.12.2017, nga Kryetari i KLSH-së. 

Gjithashtu, nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, me shkresë nr. 16148/81 prot datë 

05.12.2017, në zbatim të Aktit Normativ nr. 3, datë 06.11.2017, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 

130/2016 për buxhetin e vitit 2017”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 2, datë 

06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, si dhe në mbështetje të shkresës së 

Ministrisë së Drejtësisë, me nr. 7044, datë 21.11.2017, është miratuar detajimi i fondeve për 

“Rikonstruksionin i godinës së kolegjit të Apelimit” ish zyrat e KLSH-së, për implementimin e 

reformës në drejtësi., në vlerën prej 90,000,000 lekë pa tvsh. Kjo vlerë është rritur, për shkak se 

kalimi në përgjegjësi administrimi të ambienteve, është realizuar nëpërmjet disa Vendimeve të 

Këshillit të Ministrave, të cilat kanë sjellë shtesa të sipërfaqeve për rikonstruksion si dhe krijimin 

e një strukture të Komisionerit Publik të Vettingut, për rrjedhim kanë sjellë shtesa të vlerës së 

investimit, ku në total është bërë në vlerën prej 117,235,873 lekë pa tvsh. 

 

Nga audituesit e KLSH-së, vlen të theksohet se, në lidhje mbi përputhshmërinë dhe 

rregullshmërinë financiare të procedurave së prokurimit të klasifikuar “i kufizuar”, me negocim 

pa publikim paraprak të njoftimit të kontratave me objekt “Rikonstruksioni i Kolegjit të Apelit të 

Vettingut në ish zyrat e KLSH-së dhe Blerje pajisje të teknologjisë dhe informacionit dhe 

pajisjeve të tjera për mobilimin e zyrave të Kolegjit të Apelit –Vetting-ut”, u përballëm me 

vonesa në dhënien e dokumentacionit. 

Kështu, në bazë  Kërkesës nr. 1  të bërë nga audituesit e KLSH,me nr. 662 prot datë 23.01.2019 

të Ministrisë së Drejtësisë, është kërkuar vënia në dispozicion të dokumentacionit prokurues, pasi 

në takimet me stafin e prokurimeve, na u referuar që këto procedura janë të “klasifikuar”. 

Ky dokumentacion nuk u vu në dispozicion, Ministria e Drejtësisë me shkresë nr. 662/2 prot datë 

04.02.2019 , shprehet se “..Në kushtet kur procedurat e prokurimit, të cilat janë zhvilluar gjatë 

muajit Dhjetor 2017 kanë qenë të klasifikuara në nivelin “E kufizuar”, Ministria e Drejtësisë me 

shkresës nr. 662/1 datë 01.02.2019, i ka kërkuar Drejtësisë së Sigurimit të Informacionit të 

Klasifikuar udhëzim për konfirmimin për të vënë në dispozicion të grupit auditues të 

dokumentacionit “, veprim ky jo i përligjur në  bazën ligjore, ligji  nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për 

informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror” i ndryshuar, neni 21; VKM nr. 701, datë 

22.10.2014 “Për miratimin e rregullave “Për sigurimin e informacionit të klasifikuar në fushën 
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industriale”, neni 34; VKM-së nr. 188, datë 04.03.2015 “Për miratimin e rregullave për sigurimin 

e personeli” neni 4.  

Megjithatë, ndonëse, nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, me shkresë nr. 

297 prot, datë 05.02.2019 e cila është shprehur pozitivisht, për vënien në dispozicion 

dokumentacioni, mbi procedurat e prokurimit, por nga  Titullari i MD, është  miratuar 

Autorizimi me shkresë nr. 1598 prot datë 19.02.2019. 

Për sa më sipër, dosjet nga grupi i auditimit janë marrë në dorëzim, sipas procesverbaleve datë 

19.02.2019 dhe 21.02.2019, duke nisur auditmin e procedura të tenderuese deri më datë 

07.03.2019, me objekt si më poshtë: 

1. “Rikonstruksioni i Kolegjit të Apelit –Vettingut-ut (ish zyrat e KLSH). 

2. “Mbikëqyrja rikonstruksionit të Kolegjit të Apelit- Vetting-ut, (ish zyrat e KLSH-së)”. 

3. “Kolaudimi rikonstruksionit të Kolegjit të Apelit- Vetting-ut, (ish zyrat e KLSH-së)”. 

4. “Blerje pajisje të teknologjisë dhe informacionit dhe pajisje të tjera për mobilimin e Kolegjit të 

Apelit Vetting-ut”. 

Verifikimet në terren nuk u realizuar për arsye objektive, pasi nga AK nuk u sigurua mundësia e 

shoqërimit dhe verifikimit pranë ambienteve të Kolegjit të Apelit të Vettingut dhe Komisionerit 

Publik, të cilat kanë procedurë të veçantë hyrje-dalje, pasi ruhen nga Garda e Republikës së 

Shqipërisë. 

Nga  auditimi, u konstatua se, për vitin 2018 janë kryer këto  procedura tenderuese:  

Në zërin buxhetor (602) janë realizuar  këto procedura: 

-Blerje me vlerë të vogël (36) procedura, në vlerën prej 5,656,843 lekë (me tvsh); 

-Blerje me vlerën nën 100.000 lekë (me tvsh) (25) procedura, në vlerën prej 812,378 lekë (me 

tvsh); 

-Sistem Dinamik blerje (34) procedura, në vlerën 5,899,368 lekë (me tvsh); 

-Amendament kontrate për nevoja fillim viti (1) procedurë, në vlerën 213,340 lekë (me tvsh); 

-Kërkesë për propozim (1) procedurë, në vlerën 1,235,400 lekë (me tvsh). 

 - Mini konkurse në vijim të Marrëveshjes Kuadër (5), në vlerën 1,849,900 lekë (me tvsh). 

Në zërin buxhetor (231) janë realizuar këto procedura: 

- Blerje me vlerë të vogël (5) procedura me vlerë prej 1,379,888 lekë (me tvsh); 

- Procedurë e hapur me objekt “Përshtatje emergjente e ambienteve të godinës së MD” me fond 

limit 23,789,931 lekë (pa tvsh). 

- Kontrata në vijim të Mini-konkurseve sipas Marrëveshjeve Kuadër nga AKSHI, (3) procedura 

me vlerë prej 1,229,280 lekë (me tvsh). 

Grupi i auditimit, për vitin 2017, auditoi dhe vlerësoi përputhshmërinë ligjore dhe 

rregullshmërinë financiare, për (1) procedurë e hapur me vlerë 26,666,667 lekë pa tvsh, blerje 

bileta avioni 32 procedura me vlerë prej 6,520,780 lekë pa tvsh dhe 1 procedurë kërkesë për 

propozim me vlerë prej 1,111,692 lekë pa tvsh si dhe 4 procedurat e klasifikuar “i kufizuar” 

Vetingut me vlerë prej 117,235,873 lekë pa tvsh, duke përjashtuar procedurat tenderuese të cilat 

janë objekt hetimi për Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me shkresë nr. 

9798 (prot(E.I), datë 21.01.2019, drejtuar Ministrisë së Drejtësisë. 
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Për vitin 2018, auditoi dhe vlerësoi përputhshmërinë ligjore dhe rregullshmërinë financiare, për 

(1) procedurë e hapur me vlerë 23,789,931 lekë pa tvsh, blerje bileta avioni 34 procedura me 

vlerë prej 5,899,368 lekë pa tvsh dhe 1 procedurë kërkesë për propozim me vlerë prej 1,235,400 

lekë pa tvsh. 

 Përqendrimi i grupit të auditimit është mbështetur në pikat e renditura të audituara si më poshtë: 

-Hartimin dhe njoftimin e rregjistrit të prokurimit publik; 

-Llogaritjen e fondit limit dhe procedurat e shpalljes së prokurimit; 

-Hartimi i kërkesave për kualifikim, miratimi i dokumenteve standarte të tenderit; 

-Paraqitja dhe shqyrtimi i ofertave; elektronik (SPE); 

-Menaxhimi i procesit të ankimit, pjesëmarrësit në proces; 

--Vlerësimi i ofertave dhe klasifikimi i ofertuesve, verifikimi në sistemin prokurimit 

-Njoftimi, hartimi dhe nënshkrimi i kontratës me operatorin fitues dhe zbatimi i saj. 

-Zbatimi dhe monitorimi i kontratës. 

Më poshtë po paraqesim konstatimet e evidentuara në disa prej procedurave prokuruese: 

 

I. Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të procedurës së 

prokurimit të klasifikuar “i kufizuar”, me negocim pa publikim paraprak të njoftimit të 

kontratës me objekt “Rikonstruksioni i Kolegjit të Apelit –VETTING-ut”, viti 2017, realizuar 

në MD. 

Gjatë auditimit, grupi i audituesve të KLSH-së u fokusua në zbatim të ligjit nr. 8457, datë 

11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror” i ndryshuar, VKM nr. 701, datë 

22.10.2014 “Për miratimin e rregullave “Për sigurimin e informacionit të klasifikuar në fushën 

industriale”, VKM-së nr. 188, datë 04.03.2015 “Për miratimin e rregullave për sigurimin e 

personeli”, VKM nr. 189 datë 04.03.2015 “Për sigurimin fizik të informacionit të klasifikuar 

“sekret shtetëror”, të NATO-s, BE-së, Shteteve dhe Organizatave të tjera Ndërkombëtare”, VKM 

nr. 312, datë 16.3.2011 “Për miratimin e rregullores “për punën me informacionin e klasifikuar 

“sekret shtetëror”, Urdhrit të Ministrit të Drejtësisë nr. 7092/5, datë 22.11.2017 “Për ndarjen e 

zonave të sigurisë në Ministrinë e Drejtësisë dhe strukturat në varësi dhe godinat në administrim 

të saj”, Urdhrin e Ministrit nr. 7092/4, datë 22.11.2017 “Për listën e dokumenteve të klasifikuara 

“Sekret Shtetëror” në Ministrinë e Drejtësisë, Shtojcë e Manualit të Sigurisë “ për sigurimin e 

informacionit të klasifikuar “i kufizuar” në një projekt, program, kontratë/nënkontratë të 

klasifikuar, bazën ligjore dhe nënligjore ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 

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

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

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

të prokurimit publik dhe regjistrit të realizimeve të prokurimit publik”, ligji nr. 9936, datë 

26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjin 

nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të udhëzimit të Ministrit 

të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik.”, 

ligji nr. 8678, datë 14.05.2001 “Për organizim dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë” si 
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dhe çdo akti juridike që është në fuqi në lidhje mbi prokurimet publike të financuara nga Buxheti 

i Shtetit. 

 

  Të dhënat e përgjithshme: 

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikonstruksioni i ambienteve të Kolegjit të Apelit- 

Vettingut-ut”, viti 2017  

1. Urdhër Prokurimi 

nr. 1/1 datë 01.12.2017  

3. Hartuesit e Dokumenteve të Tenderit, specifikimet 

teknike, kohëzgjatja e kontratës, etj, janë realizuar nga 

komisioni : 

4. Komisioni i 

Vlerësimit të 

Ofertave 

2. Lloji i procedurës së 

prokurimit të jetë 

“Procedura me 

negocim, pa botim 

paraprak të njoftimit të 

kontratës” sipas 

përcaktimeve të VKM-

së nr. 701, datë 

22.10.2014 “Për 

miratimin e rregullave 

për sigurimin e 

informacionit të 

klasifikuar në fushën 

industriale”, dhe të 

Udhëzimit nr. 806 datë 

30.01.2015 i Ministrit të 

Drejtësisë.  

Urdhrin nr. 6562/1, datë 03.11.2017 është ngritur Grupi i 

Punës për përgatitjen e detyrës së projektimit për projektin 

me objekt “Rikonstruksioni i kolegj të Apelit vetting, me 

përbërje 

 

“................” (Kryetar) 

“................” (anëtar) 

“................” (anëtar) 

“................” (anëtar) 

“................” (anëtar) 

 

Urdhrin nr. 1/1 datë 01.12.2017 është përcaktuar 

Komisioni për hartimin e dokumenteve të tenderit : 

“................” (jurist) 

“................” (Ing ndërtimi ) 

“................” (ing mekanik ) 

Urdhrin nr. 1/6, datë 

04.12.2017 

 

 

“................” 

(Kryetare) 

“................” 

(Anëtar) 

“................” 

(Anëtare) 

5. Fondi Limit (pa 

tvsh) 

76,129,948.84 lekë pa 

TVSH, i përllogaritur 

nga hartimi i projekt-

zbatimi nga IGJIU 

6. Oferta fituese (pa tvsh) nga operatori ekonomik 

““................”” shpk me vlerë 75,128,246.67 

(shtatëdhjetë e pesë milion e njëqind e njëzet e tetë mijë e 

dyqind e dyzet e gjashtë presje gjashtëdhjetë e shatë)) lekë 

pa TVSH 

7. Diferenca me 

fondin limit (pa 

tvsh) është prej 

1,001,702 lekë pa 

TVSH 

8. Data e hapjes së 

tenderit 

 

 

 

 

Datë 07.12.2017 

9. Burimi Financimit 

 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, me shkresë nr. 

16148/81 prot datë 05.12.2017, në zbatim të Aktit 

Normativ nr. 3, datë 06.11.2017, “Për disa ndryshime në 

ligjin nr. 130/2016 për buxhetin e vitit 2017”, të 

Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 2, datë 06.02.2012 

“Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, si dhe 

në mbështetje të shkresës së Ministrisë së Drejtësisë, me 

nr 7044, datë 21.11.2017, është miratuar detajimi i 

fondeve për “Rikonstruksionin i godinës së kolegjit të 

Apelimit” me vlerë prej 90,000,000 lekë me TVSH 

 

10. Operatoret 

Ekonomike 

Me Urdhër të 

Titullarit të AK 

nr.1/5 datë 

01.12.2017, për 

caktimin e listës së 

operatorëve 

ekonomik, për 

pjesëmarrje dhe janë 

dërguar ftesat, si dhe 

është përmbushur 

kushti për kryerjen e 

verifikimit të sigurisë 
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për OE dhe 

përfaqësuesit e tyre 

pjesëmarrës në 

prokurimin e 

klasifikuar “i 

kufizuar”. 

Janë ftuar dhe kanë 

konfirmuar ftesën, 3 

(tre) OE. 

1.OE 

““................”” 

shpk me NIPT 

K71420004C 

2.OE 

““................””shpk 

me NIPT 

J64103865K 

3.OE 

““................””shpk 

me NIPT 

J69102207Ë 

a)Pjesëmarrës në 

tender 2 (dy) -OE , 

me oferta 

1.OE 

““................”” 

shpk me vlerë prej 

75,128,246 lekë pa 

tvsh (është shpallur 

fituese). 

2.OE 

““................””shpk 

me vlerë oferte prej 

75,889,370 lekë pa 

tvsh 

11. Ankimime 

12. Përgjigje Ankesës nga AK AK-nuk ka pasur 

ankimime 

b. Zbatimi i Kontratës Punimeve 

 
14. Lidhja e kontratës 

 

Është lidhur Kontratë e 

Klasifikuar të nivelit “e 

kufizuar” me objekt 

“Rikonstruksioni i 

ambienteve të Kolegjit 

15. Vlera e kontratës (me tvsh) : 

90,153,895 (nëntëdhjeëmilione njëqind 

e pesëdhjetë e tremijë e tetëqind e 

nëntëdhjetë e pesë) lekë me TVSH 

18. Akt i marrjes në dorëzim 

Procesverbali i datës  

Nga auditimi , u konstatua se, për ketë 

16. Likuiduar deri sipas urdher 

shpenzimit; 

1. Urdhër shpenzimi nr.263 datë 

07.05.2018 në vlerën prej 64,460,719 

lekë me tvsh; 

2. Urdhër shpenzimi nr.285 datë 

17.05.2018 në vlerën prej 19,597,575 
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të Apelit-vettingut-ut 

(ish Zyrat e KLSH-së) 

me nr. 1.11 prot datë 

11.12.2017, afati i 

realizimit të kontratës 

28.12.2017 deri 

20.12.2018. 

 

kontratë kemi shtesë, të cilën e kemi 

paraqitur, në paragrafë të mëposhtme. 

 

 

lekë me tvsh; 

3. Urdhër shpenzimi nr.354 datë 

18.06.2018 në vlerën prej 16,692,994 

lekë me tvsh. 

  18. Akt i marrjes në dorëzim 

Procesverbali i datës  

Nga auditimi , u konstatua se, për ketë 

kontratë kemi shtesë, të cilën e kemi 

paraqitur, në paragrafë të mëposhtme. 

 

   
 

 

Informacion i përgjithshëm: 

Në bazë të Vendimit nr. 518, datë 20.09.2017 i Këshillit të Ministrave, i ndryshuar më VKM nr. 

767, datë 20.12.2017 “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së drejtësisë të një 

pjese të godinës ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit, për Kolegjin e posaçëm të 

Apelimit, institucioni i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i 

parashikuar nga ligji nr. 84/2016”, ku dorëzimi i zyrave të ish-Godinës së KLSH-së, Ministrisë 

së Drejtësisë (Organet e Vettingut) është realizuar më datë 16.01.2018, duke i hapur rrugë 

realizimit të procedurës së prokurimit të mësipërme. 

Sipas kartelës së pasurisë së paluajtshme Tiranë me numër pasurie 3/86 me sipërfaqe totale 1400 

m2, zone kadastrale nr. 8270 në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, si dhe formular të 

inventarizimit të pronave të paluajtshme shtetërore, përcaktohet që Kontrolli i Lartë i Shtetit ka 

në administrim 1400 m2 (sipas Proces verbalit për dorëzimin e zyrave të ish-godinës së KLSH, 

Ministrisë së Drejtësisë, me datë 16.01.2018). 

Gjithashtu, nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, me shkresë nr. 16148/81 prot datë 

05.12.2017, në zbatim të Aktit Normativ nr. 3, datë 06.11.2017, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 

130/2016 për buxhetin e vitit 2017”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 2, datë 

06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, si dhe në mbështetje të shkresës së 

Ministrisë së Drejtësisë, me nr 7044, datë 21.11.2017 është miratuar detajimi i fondeve për 

“Rikonstruksionin i godinës së kolegjit të Apelimit” me vlerë prej 90,000,000 lekë me TVSH. 

 

I. Në lidhje mbi auditimin për hartimin e detyrës së projektimit, fondit limit, miratimi i Urdhër 

Prokurimit nr. 1.1, datë 01.12.2017, përcaktimi i llojit të procedurës, ftesa për operatorët 

ekonomikë, hartimin e vendosjen e kërkesave profesionale dhe teknike kualifikuese dhe 

shpallja e operatorit fitues lidhja dhe monitorimi i kontratës. 

 

I-1) Nga auditimi u konstatua se, në bazë të VKM nr. 701, datë 22.10.2014 “Për miratimin e 

rregullave “Për sigurimin e informacionit të klasifikuar në fushën industriale”, neni 4 paragrafi 1 

thuhet se “...Ministritë dhe institucionet shtetërore, në cilësinë e autoriteteve kontraktor kanë 

detyrim që brenda tremujorit të parë të çdo viti kalendarik, të njoftojnë me shkrim DSIK-në 

lidhur me projektet vjetore të miratuara për prokurimet e klasifikuara...”.  
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Autoriteti Kontraktor i Ministrisë së Drejtësisë këtë detyrim nuk e ka realizuar, për shkak se 

kalimi në përgjegjësi administrimi të ambienteve, është realizuar nëpërmjet disa Vendimeve të 

Këshillit të Ministrave, të cilat kanë sjellë shtesa të sipërfaqeve për rikonstruksion si dhe krijimin 

e nje strukture të Komisionerit Publik të Vettingut, për rrjedhojë kanë sjellë shtesa të vlerës së 

investimit, sipas VKM-ve si më poshtë: 

 - VKM nr. 518, datë 20.09.2017 i Këshillit të Ministrave, i ndryshuar më VKM nr. 767, datë 

20.12.2017 “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së drejtësisë të një pjese të 

godinës ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit, për Kolegjin e posaçëm të Apelimit, 

institucioni i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i 

parashikuar nga ligji nr. 84/2016”. 

-VKM nr. 767 datë 20.12.2017 “për një ndryshim në Vendimin nr. 518 datë 20.09.2017 të 

Këshillit të Ministrave, “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë të një 

pjese të godinës ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit për Kolegjin e posaçëm të 

Apelimit, institucioni i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i 

parashikuar nga ligji nr. 84/2016”. 

-VKM nr. 46 datë 31.01.2018 “Për disa ndryshime në vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 518, 

datë 20.09.2017 për një ndryshim në Vendimin nr. 518 datë 20.09.2017 të Këshillit të 

Ministrave, “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë të një pjese të 

godinës ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit për Kolegjin e posaçëm të Apelimit, 

institucioni i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i 

parashikuar nga ligji nr. 84/2016”. 

-VKM nr. 230 datë 26.04.2018 “Për kalimin në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Drejtësisë 

të një pjesë të godinës, aktualisht në përgjegjësi administrimi të Kuvendit të Republikës së 

Shqipërisë, për rikonstruksionin e hyrjes kryesore për kolegjin e posaçëm të apelimit dhe 

komisionerëve publikë, institucioneve në Republikën e Shqipërisë. 

 

I-2) Nga auditimi u konstatua se, ish-Nëpunësi Autorizues në cilësinë e titullarit të Autoritetit 

Kontraktor zj. Petrit Bakiu ka miratuar Urdhrin nr. 6562/1, datë 03.11.2017 “Për përgatitjen e 

detyrës së projektimit për projektin me objekt “Rikonstruksioni i Kolegjit të Apelit Vetting-ut”. 

Qëllimi i ngritjes së grupit të punës, ka qënë për hartimin e detyrës së projektimit duke marrë në 

konsideratë rekomandimet për aspektet e sigurimit fizik të ambienteve të KAV në të cilat do të 

administrohet informacioni i klasifikuar.(Grupi i punës duhet ta dorëzojë detyrën e projektimit 

brenda datës 06.11.2017, të cilën realisht e ka dorëzuar me MEMO nr. 6562/2 prot datë 

06.11.2017. 

Në po të njëjtën datë 03.11.2017 , pa pritur Detyrën e Projektimit, me shkresë nr. 6562 Ministria 

e Drejtësisë i është drejtuar Ministrisë së Mbrojtjes (Institutit Gjeografik dhe Infrastrukturës 

Ushtarake), kërkesë për bashkëpunim, për realizimin projekt-zbatimit për rikonstruksionin, të 

cilën IGJIU e ka dorëzuar me shkresë nr. 1242/1 prot datë 24.11.2017. 

Nga auditimi u konstatua se, vlera e projekt zbatimit e kalkuluar nga IGJIU prej 84,330,523 lekë 

me TVSH, ku është përfshirë edhe pjesët e pajisjeve të sistemit telefonik, sistemit të kamerave, 

sistemit të monitorimit të CCTV.  
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Në lidhje me pjesët e pajisjeve të sistemit telefonik, sistemit të kamerave, sistemit të monitorimit 

të CCTV është shprehur dhe AKSHI me shkresë nr. 5389/1 prot, datë 24.11.2017, kjo ka sjellë 

që vlera e pajisjeve në preventivin e projekt zbatimit ka ndryshuar nga 33,711,077 lekë në 

33,947,077. Vlera totale e preventivit të projekt zbatimit të hartuar nga Instituti i Gjeografisë dhe 

Infrastrukturës Ushtarake pas ndryshimeve dhe sistemimeve të disa zërave të pajisjeve 

elektronike për shkak të mbivendosjes me zërat e preventivit të AKSHI është 76,129,948 lekë pa 

TVSH, i cili përbën fondin limit të kësaj procedure. 

I-3) Nga auditimi u konstatua se është miratuar Urdhër Prokurimi nr. 1/1 datë 01.12.2017 “Për 

zhvillimin e procedurës së prokurimit të klasifikuar “i kufizuar”, duke e caktuar me objekt “me 

negocim pa publikim të njoftimit të kontratës” të procedurës “Rikonstruksioni ambienteve të 

kolegjit të Apelit-Vetting-ut ish zyrat e KLSH”. 

 Përcaktimi i procedurës së prokurimit të klasifikuar “i kufizuar” është bërë në përputhje me : 

- ligji nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror” i ndryshuar; 

- VKM nr. 701, datë 22.10.2014 “Për miratimin e rregullave “Për sigurimin e informacionit të 

klasifikuar në fushën industriale”; 

-VKM nr. 189, datë 04.03.2015 “Për sigurimin fizik të informacionit të klasifikuar “Sekret 

shtetëror”, të NATO-s, BE-së, shteteve dhe organizatave të tjera ndërkombëtare”pika 8, nënpika 

c “Zona administrative” është zona përreth zonave të sigurisë së klasit të parë dhe të dytë, me 

një perimetër të caktuar, ku kontrollin e personave dhe të mjeteve. Në këto zona administrohen 

vetëm informacion i klasikuar i nivelit “i kufizuar” 

- Udhëzim nr. 806 datë 30.01.2014 “për zbatimin e VKM nr. 701, datë 22.10.2014, “Për miratim 

e rregullave “Për sigurimin e informacionit të klasifikuar në fushën industriale”; 

- Urdhrit të Ministrit të Drejtësisë nr. 7092/5, datë 22.11.2017 “Për ndarjen e zonave të sigurisë 

në Ministrinë e Drejtësisë dhe strukturat në varësi dhe godinat në administrim të saj”; 

- Urdhrin e Ministrit nr. 7092/4, datë 22.11.2017 “Për listën e dokumenteve të klasifikuara 

“Sekret Shtetëror” në Ministrinë e Drejtësisë; 

- ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar,neni 5 dhe 6; 

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

Për sa më sipër u konstatua se: 

b) me shkresë nr. 2571 prot datë 31.10.2017, nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të 

Klasifikuar pranë Kryeministrisë janë dërguar disa rekomandime për aspektet e sigurimit fizik të 

ambienteve të Kolegjit të Apelimit në të cilat do të administrohet informacioni i klasifikuar, ku 

midis të tjerave thuhet se “...Të merren masa për pajisjen e Zyrës së Informacionit të Klasifikuar 

(ZIK) “Sekret shtetëror” me dere të blinduar me mbyllje elektronike dhe mekanike, dollapë 

metalikë për ruajtjen e informacionit të klasifikuar dhe banakë ndarës sipas përcaktimeve të 

bëra në pikën 1 të kreut III të VKM nr. 312, datë 16.03.2011 dhe të pikës 11 të kreut I të VKM nr. 

189, datë 04.03.2015”. 

c) Sipas proces verbalit të datës 22.11.2017 “Për përcaktimin zonës së sigurisë të një pjesë të 

Godinës ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit, për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit”, 

grupi i punës me përbërje “................”Sekretare e Përgjithshme, “................”AKSHI, 

“................” Drejtor në MD, “................”Drejtor në MD dhe “................”specialiste ing. ndërtimi 
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në MD, i ngritur sipas Urdhrit të Ministrit të Drejtësisë nr. 7092/3 datë 22.11.2017  janë shrehur 

se “Pjesa e godinës ku ushtron veprimtarinë Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në administrim të 

MD, të trajtohet në nivelin Zonë Administrative, siç është parashikuar në pikën 4 të Urdhrit të 

Ministrit të Drejtësisë nr. 7092/5 datë 22.11.2017.” 

Gjithashtu, në këtë procedurë është aplikuar zbatueshmëria e ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” i ndryshuar dhe VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, për sa janë të zbatueshme rregullat e përgjithshme dhe kushteve 

të veçanta të përcaktuara në legjislacionin për sigurimin e informacionit të klasifikuar, pasi nuk 

ka rregullim ligjor të posaçëm.  

 

I-4) Sipas UP nr. 1/1, datë 01.12.2017 të Titullarit të AK, pika 4, është përcaktuar komisioni i 

hartimit të dokumenteve me përbërje “................”,“................”dhe “................”, pika 5 “ 

përzgjedhjen e operatorëve ekonomikë të cilët do të ftohen për të marrë pjesë, hartimin e 

dokumenteve të tenderit, hartimin e kërkesave për kualifikim dhe kriteret e vlerësimit, mbledhjen 

e të gjithë materialeve të nevojshme, të cilat i bashkëlidhen dokumenteve të tenderit, dërgimin e 

ftesave për pjesëmarrje dhe njoftime, mirëmbajtjen e dosjes së prokurimit duke përfshirë edhe 

proces verbalet e mbledhjeve”. 

Nga auditimi rezultoi se, Komisioni i Hartimit të Dokumenteve të Tenderit pasi ka mbledhur 

dokumentacionin e nevojshëm, ka hartuar DST dhe ka përcaktuar kriteret për kualifikim që duhet 

të plotësojnë OE si dhe në bazë të Udhëzimit nr. 806 datë 30.01.2015, i Ministrit të Drejtësisë 

për “Zbatimin e VKM nr. 701, datë 22.10.2015 “Për miratimin e rregullores “për sigurimin e 

informacionit të klasifikuar në fushën industriale” Kreu II/2 përcaktohet se “Procedura me 

negocim pa shpallje paraprake të kontratës është procedura, përmes së cilës AK i përzgjedh vetë 

OE dhe negocion kushtet e kontratës me një, ose më shumë prej tyre” dhe kreu II pika 5 gërma 

(e) përcaktohet se “Ministria e Drejtësisë për realizimin e prokurimit të klasifikuar, të bërjes së 

punëve, mallrave dhe shërbimeve, përzgjedh OE që do të ftojë për të marrë pjesë në procedurën 

e prokurimit të klasifikuar. Njësia e prokurimit përgatit dhe u dërgon ftesat për shfaqe interesi jo 

më pak se tre OE”. 

Për sa më sipër, komisioni në proces verbalin nr. 2, datë 01.12.2017 drejtuar Titullarit të AK, 

shprehet se OE do të ftohen në bazë të informacionit të marrë nga Drejtoria e Informacionit të 

Klasifikuar lidhur me veprimtarinë dhe besueshmërinë e tyre.  

Nga auditimi nuk u evidentua shkresë me informacionin e mësipërm , por nga Titullari i AK, me 

shkresë nr. 2/9 datë 07.12.2017, i është kërkuar DSIK, për konfirmimin e CSI dhe verifikimin e 

sigurisë së personeli, për OE fitues ““................”” shpk, kjo në kundërshtim me Udhëzimit nr. 

806 datë 30.01.2015, i Ministrit të Drejtësisë për “Zbatimin e VKM nr. 701, datë 22.10.2015 

“Për miratimin e rregullores “Për sigurimin e informacionit të klasifikuar në fushën industriale” 

kreu II pika e nënpika ii, ku thuhet se "Kur nivel i klasifikimit të kontratës është “i kufizuar”, 

operatorët ekonomikë nuk pajisen me CSI. Personeli që përfaqëson operatorin ekonomik dhe të 

gjithë individët e tjerë nuk pajisen me CSP, por do të brifohen dhe nënshkruajnë deklaratën për 

ruajtjen e informacionit të klasifikuar, përpara fillimit të procedurave të bërjes së klasifikuar, 

sipas modelit të miratuar nga DSIK, në mënyrë që të kenë akses tek informacioni i klasifikuar”. 
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Sa më sipër, në këtë procesverbal, janë përcaktuar OE, së bashku me ftesat për pjesëmarrje, të 

cilët duhet të jenë të pajisur me Licencë restaurimi për shoqëri ndërtimi të miratuara nga 

Ministria e Kulturës sipas përcaktimeve të ligjit nr. 9048 datë 07.04.2003 “Për trashëgiminë 

Kulturore”. Operatorët e përzgjedhur me Urdhër nr. 1/4 datë 01.12.2017 janë dërguar ftesat si më 

poshtë: 

1. OE ““................”” shpk me NIPT K71420004C 

2. OE ““................”” shpk me NIPT J64103865K 

3. OE ““................””shpk me NIPT J69102207Ë 

 

I-5) Sipas MEMO pa datë, përgatitur nga “................” (përgjegjëse e sektorit të prokurimeve) i 

është drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm në cilësinë e Titullarit të AK, duke kërkuar përcaktimin 

e personave të cilët duhet të jenë pjesë përbërëse e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, ku 

shprehet se “...kryetari i KVO duhet të jetë zyrtar i nivelit të lartë dhe njëri prej anëtarëve 

specialist i fushës”, kjo sipas nenit 58 të VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”.  

Grupi i auditimit, konstaton se është detyrim i Titullarit të AK-së, për ngritjet e komisioneve të 

prokurimit dhe jo detyrim i përgjegjesit të sektorit të prokurimit (në këtë rast është anëtare e 

komisionit të hartimit të dokumenteve si dhe është në kundërshtim me pikën 5 të UP nr. 1/1 datë 

01.12.2017). Gjithsesi zj. “................” është shprehur me shkrim dore duke përcaktuar KVO me 

përbërje “................”kryetare, e përzgjedhur direk nga zj. “................”, me arsyetimin, se në 

kushtet e mungesës së TND në institucionin e Ministrisë së Drejtësisë, në njësinë e vlerësimit të 

jetë përfaqësuesja e Ministrisë së Kulturës. Në dosje nuk rezultoi shkresë drejtuar Ministrisë së 

Kulturës, për marrjen e zj. “................” si eksperte e jashtme si dhe përdorimi i TND nuk përbën 

detyrim për kryetarin e KVO. 

Me anë të Urdhër nr. 1/6 datë 04.12.2017 është përcaktuar KVO me përbërje 

“................”kryetare, “................”anëtar dhe “................”anëtare. 

 

I-6) Nga auditimi, u konstatua se në bazë të proces-verbalit të datës 01.12.2017 “Për hartimin 

dhe miratimin e dokumenteve të tenderit, komisioni i hartimit të dokumenteve të tenderit kanë 

vendosur kriteret e përgjithshme/financiare dhe teknike që operatorët ekonomik pjesëmarrës në 

tender duhet të plotësojnë për tu kualifikuar, si më poshtë vijon: 

Kriteret e veçanta të kualifikimit: 

2.1 Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë: 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një kopje të ekstraktit të regjistrimit në QKB, ku të ketë të 

përfshirë në objektin e veprimtarisë së saj edhe objektin e kontratës në fjalë. 

 

2.4 Kapaciteti teknike dhe profesionale 

Licence restaurimi për shoqëri ndërtimi të miratuara nga Ministria e Kulturës ose nen 

kontraktimi me një subjekt të licencuar në kategorinë. 

C. Punime restaurimi në monumentet e arkitekturës për shoqëri ndërtimi në restaurimin e 

monumenteve të trashëgimisë së arkitekturës. 
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Në rast bashkimi operatorësh secili duhet të disponojë licencën e Restaurimit. 

 

Nga auditmi, u konstatua se meqenëse objekti ku do kryhej rikonstruksioni, sipas përcaktimeve 

të ligjit nr. 9048 datë 07.04.2003 “Për trashëgiminë kulturore” i ndryshuar është monument 

Kulture i kategorisë II, për rrjedhojë projektet e restaurimit dhe rikonstruksionit të tyre bëhen nga 

institucione shtetërore të specializuara dhe nga subjektet e licencuara për këtë qëllim si dhe në 

bazë projekt-zbatimi të hartuar nga IGJIU janë parashikuar në kapitullin (Punime të ndryshme) 

zëri nr. 8 me nr An.R.103 “Restaurim dere druri, riparim dhe lyerje” në sasi 119 m2. 

Kështu sa më sipër, vendosja e këtij kriteri është i drejtë, por paragrafi “Në rast bashkimi 

operatorësh secili duhet të disponojë licencën e Restaurimit”,  bie në kundërshtim me vendosjen 

e kriterit të përcaktuar nga komisioni i hartimit të dokumenteve të tenderit “Licence restaurimi 

për shoqëri ndërtimi të miratuara nga Ministria e Kulturës ose nënkontraktimi me një subjekt të 

licencuar në kategorinë.” 

Sa më sipër, kërkesa për anëtar i bashkimit të OE të ketë secili licencën e restaurimit është në 

kundërshtim me VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”,  neni 74 pika 3 ku citohet ....“ secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë 

kërkesat ligjore të parashikuara në nenin 45 të LPP-së dhe atë të përcaktuara në DT. Kërkesat 

ekonomike, financiarë, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, 

në përputhje me % e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim të përcaktuar në 

aktmarrëveshje”. 

Rrjedhimisht, kërkesa e mësipërme sforcon kërkesat kualifikuese dhe zvogëlon konkurrencën, ku 

një operator, i cilit nuk disponon licencë restauruese nuk mund të kryej bashkim operatorësh apo 

aktmarrëveshje për realizim punimesh, pra përjashtohen OE duke i mohuar mundësinë e 

bashkimit. 

Gjithashtu, nga auditimi i dokumenteve të dorëzuar nga operatori ekonomik fitues “K.A.E.XH”, 

disponon Licencë nr. 20, e lëshuar në vitin 2004, nga Ministria e turizmit, Kulturës, Rinisë dhe 

Sporteve, me vlefshmëri Pa Afat, si dhe në bazë të listë-pagesave u evidentua se ka në staf Inxh. 

ndërtimi, me Licencë nr. 33 (projektim dhe zbatim në restaurimin e monumenteve të 

trashëgiminë së arkitekturës) e lëshuar në vitin 2004, nga Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë 

dhe Sporteve, me vlefshmëri Pa Afat. Ky fakt është në përmbushje të kërkesës, ndonëse është 

shprehur me kundërshti nga komisioni. 

3-c) Në stafin e OE të ketë të punësuar në liste pagese për periudhën Janar-tetor 2017 stafin si 

më poshtë: 

- Inxhinier Mjedisi me Certifikatë Mjedisore     -1 

- Karpentier                                 -6 punonjës 

Nga auditimi u konstatua se vendosja e kërkesës për stafin, Ing. Mjedisit me certifikatë 

Mjedisore, ka të beje më një kërkese kualifikuese, e pa argumentuar, pasi vetë certifikata 

mjedisore për vlerësimin e ndikimeve në mjedis lidhet me fazën projektuese dhe jo me atë 

zbatuese. Kështu vendosja e këtij kriterin, bie në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik. 

Ndërsa, vendosja e numrit të 6 karpentierve nuk e justifikon volumin punimeve të betonit, pasi 

në projekt zbatimin, në kapitullin (Punime Betoni e betonarme) volumi i punimeve të betonit 
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është 0.70 m3 dhe nuk kemi të bëjmë, në këtë rast, punë për ngritjen e armaturave të ndërtimit 

dhe dizarnimin e tyre.  

3-e) Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë në stafin teknik të punësuar të vërtetuar me 

kontratë pune të vlefshme dhe licence për kohëzgjatjen e kontratës që prokurohet, 

-Inxhinier elektrik 1 

-Inxhinier hidro   1 

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik secili operator ekonomik duhet të përmbushe 

kriteret e mëposhtme; 

- Certifikatë ISO 9001:2008 (Sistemet e menaxhimit të cilësisë). 

- Certifikatë ISO14001:2004 (Sistemet e menaxhimit të ambientit). 

- Certifikatë OHSAS 18001:2007 (Shëndetin dhe Sigurimin në punë). 

- Certifikatë PAS 99:2012 

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë secili operator ekonomik duhet të paraqesë me 

vete certifikatat e mësipërme. 

 

Nga auditimi u konstatua se dhe në vendosjen e kriterit të mësipërm, në lidhje me certifikatat, në 

rastin e bashkimit të operatorëve ekonomike jemi në kundërshtim me VKM nr. 914 datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,  neni 74 pika 3,  rrjedhimisht, 

kërkesa e mësipërme sforcon kërkesat kualifikuese dhe zvogëlon konkurrencën, ku një operator i 

cilit nuk disponon një nga certifikatat e mësipërme nuk mund të kryhej bashkim operatorësh apo 

aktmarrëveshje për realizim e procedurës pra përjashtohen OE, duke i mohuar mundësinë e 

bashkimit.  

 

I-7). Nga auditimi, u konstatua se, sipas proces-verbalit të datës 07.12.2017, i mbajtur nga 

Komisioni i Negocimit të Vlerësimit të Ofertave, i ngritur në bazë të urdhër të Titullarit të AK-së 

nr. 1/9 datë 04.12.2017 , janë paraqitur përfaqësuesit ligjor të shoqërive të ftuar, si më poshtë; 

1. Operatori ekonomik ““................””shpk me vlerë oferte ekonomike prej 75,128,246 lekë pa 

TVSH. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të kualifikimit ligjor dhe financiar, KVO ka vlerësuar 

me të drejtë se ky ofertues i ka plotësuar të gjitha kërkesat e kërkuara në Dokumentet e Tenderit, 

Manualin e Sigrisë dhe për këtë arsye ka vendosur kualifikimin. 

2. Operatori ekonomik ““................”” shpk me vlerë ofertë ekonomike prej 75,889,370 lekë pa 

tvsh. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të kualifikimit ligjor dhe financiar, KNVO ka vlerësuar 

me të drejtë se ky ofertues i ka plotësuar të gjitha kërkesat e kërkuara në Dokumentet e Tenderit 

dhe për këtë arsye ka vendosur kualifikimin. 

Për sa më sipër KVO ka klasifikuar në vend të parë, operatorin ekonomik ““................”” shpk 

me vlerë oferte ekonomike prej 75,128,246 lekë pa tvsh, me të cilin është lidhur Kontratë e 

Klasifikuar të nivelit “e kufizuar” me objekt “Rikonstruksioni i ambienteve të Kolegjit të Apelit-

vettingut-ut (ish Zyrat e KLSH-së) me nr. 1.11 prot datë 11.12.2017, afati i realizimit të kontratës 

28.12.2017 deri 20.12.2018. 

Mbi ecurinë e projektit, lidhjes së kontratës dhe monitorimit të punimeve  
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Përgatitja e detyrës së re të projektimit për objektin e "Rikonstruksionit të Kolegjit të Apelit 

Vetting". 

Bazuar memos datë 09.02.2018 nga drejtoria e jetësimit të prioriteteve, integrimit dhe 

projekteve, drejtuar sekretarit të përgjithshëm për përgatitjen e detyrës së re të projektimit, 

konstatohet nevoja për rishikim projekti. 

Në zbatim të urdhrit nr. 6562/1 datë 03.11.2017 grupi i punës hartoi detyrën e projektimit, në 

zbatim të vendimit nr. 767, datë 20.12.2017 të KM "Për ndryshim në Vendimin nr. 518 datë 

20.09.2017 të KM, për kalim në administrim të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit dhe Komisioneri 

Publik. Nga përfaqësuesit e KA është diskutuar hyrja që do të futen punonjësit si dhe publiku në 

institucion, pasi hyrja ka qenë parashikuar nga kullat binjake dhe jo nga hyrja përballë 

kryeministrisë dhe zbatimin e punimeve të pavarur nga KA dhe KP, e cila nga specialistët e MD 

kërkohet një hartim i ri i detyrës së projektimit. 

- Me shkresën e sekretari të përgjithshëm nr. 1/6 prot. datë 12.02.2018, drejtuar  Institutit të 

Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake, kërkon bashkëpunim për hartimin e projektit të 

rishikuar mbi zgjerimin e hapësirave të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit dhe Komisionerit 

Publik. 

- Njoftimi i fillimit të punimeve është realizuar me shkresën nr. 6563/20 prot. datë 28.12.2017. 

Akti i dorëzimit të sheshit të ndërtimit është mbajtur më datë 28.12.2017. Afati i zbatimit të 

punimeve e përcaktuar është 4 muaj, ku punimet sipas njoftimeve të palëve kanë përfunduar me 

nr. 18/4 prot. datë 18.04.2018, brenda afateve kontraktuale. 

- Me shkresën e AK nr. 1/7 prot. datë 12.02.2018, drejtuar kontraktorit dhe mbikëqyrësit të 

punimeve kërkohet pezullim punimesh për shkak të rishikimeve të projektit dhe me datë 

12.02.2018 mbahet procesverbali midis palëve për pezullimin e punimeve. 

- Me shkresën e IGJIU nr. 221/1 prot. datë 19.02.2018 dërgohet projekt-preventivi i ripunuar. Me 

vendimin e Këshillimit Kombëtar të Restaurimeve nr. 70 datë 20.02.2018, miratohet projekti i 

"Rikonstruksionit të ambienteve të KA+KP të Vettingut (ish-zyrat e KLSH-së), ambiente 

shtesë". 

Vlera e preventivit përcaktuar nga IGJIU për projektin shtesë është 109,403.047 lekë me TVSH, 

ku përfshihet KA+KP+Holli.  

- Me shkresën e kontraktorit nr. 22/2 prot. datë 22.02.2018, dërgohet oferta bashkë me analizat e 

çmimeve, e cila nuk përmban pjesën e hollit të institucionit, ku çmimet e ofertës shtesë prej 20% 

janë të njëjtë me çmimet e kontratës bazë.  

- Me urdhrin 1/13 datë 23.02.2018, ngrihet komisioni për negocimin e preventivit të paraqitur 

nga kontraktori dhe me procesverbalin datë 26.02.2018 palët bien dakord mbi preventivin e 

ofertuar. 

- Me shkresën e titullarit të AK nr. 1/14 prot. datë 26.02.2018 drejtuar mbikëqyrësit dhe 

sipërmarrësit të punimeve kërkohet opinion, se cilat zëra të punimeve të preventivit të rishikuar 

mund të plotësohen duke plotësuar vlerën e kontratës dhe cilat zëra mund të zbatohen duke 

përdorur kontratë shtesë deri në 20 % të vlerës së kontratës. 

Nga komunikimet e palëve, konstatohet se ndryshimet në projektin e ripunuar rezultojnë në 

vlerën 84,199,996 lekë me TVSH dhe shtesa e kontratës prej 20 % në vlerën 16,834,700 me 
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TVSH përbehen në vendosjen e pajisjeve elektrike gjatë ndarjes së institucioneve. Në total vlera 

e kontratës bazë + shtesën e kontratës është në shumën 101,034,696 lekë me TVSH (ku nuk 

përfshihet pjesa e rikonstruksionit të hollit). 

Argumentimi për shtesën e kontratës është bazuar në LPP, në zgjatjen e kontratave për punë 

shtesë të shkaktuara na rrethana të paparashikuara që nuk varen nga AK dhe nuk mund të ndalen 

teknikisht ose ekonomikisht nga kontrata fillestare dhe me nr. 1/30 datë 28.03.2018 urdhërohet 

prokurimi për shtesën e kontratës në vlerën 14,033,333 lekë pa TVSH, me negocim pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës, drejtuar OE "“................”" shpk ftesë për negocim. 

- Shtesa e kontratës 20%  nënshkruhet me nr. 1/36 datë 30.03.2018 midis AK përfaqësuar nga zj. 

“................”dhe operatorit ekonomik "“................”" shpk përfaqësuar nga administratori z. 

“................”. 

- Me urdhrin e titullarit nr. 1/18 pro. datë 28.02.2018, ngrihet komisioni për negocimin e zërave 

të preventivit të paraqitur nga mbikëqyrësi i punimeve "“................”", me lloj procedure me 

negocim pa botim paraprak të njoftimit të kontratës, në nivelin e kufizuar, me fond të 

përllogaritur 770,509 lekë pa TVSH, ku mbikëqyrësi oferton në vlerën 770,000 lekë pa TVSH. 

Aneksi i kontratës së mbikëqyrjes nënshkruhet me nr. 1/21 prot. datë 01.03.2018 midis AK 

përfaqësuar nga zj. “................”dhe operatorit ekonomik "“................”" shpk përfaqësuar nga 

administratori z. “................”. 

 

-Nga auditimi i urdhër shpenzimeve për pagesat e kontraktorit nr. 455 datë 26.07.2018 është 

realizuar pagesa e rikonstruksionit të hyrjes nga bulevardi të institucioneve KA dhe KP. Në 

memon datë 16.07.2018, citohet se mbikëqyrësi i punimeve ka dorëzuar në MD situacionin e 

punimeve për pjesën e hyrjes së hollit.  

- Me urdhër prokurimi nr. 2/7 prot. datë 27.04.2018, urdhërohet të kryhet prokurimi me fond 

limit prej 7,976,194 lekë pa TVSH, për objektin "Rikonstruksionin e hyrjes kryesore për 

Kolegjin e Apelit dhe Komisionerit Publik (Holli)". Me formularin e njoftimit të fituesit nr. 2/16 

prot. datë 11.05.2018, konstatohet se në procedurë kanë marrë pjesë 2 OE dhe shpallet fitues 

operatori "“................”" me ofertë 7,966,178 lekë me TVSH dhe me nr. 2/17 prot. datë 

11.05.2018 nënshkruhet kontrata e punimeve. 

- Kontrata shtesë e 20% të mbikëqyrjes për rikonstruksionin e hollit me nr. 1/37 prot. datë 

11.05.2018, është nënshkruar midis AK dhe operatorit ekonomik "“................”" përfaqësuar nga 

administratori z. “................”. Kontrata e mbikëqyrjes për rikonstruksionin e hollit me nr. 4/9 

prot. datë 11.05.2018, është nënshkruar midis AK dhe operatorit ekonomik "“................”" 

përfaqësuar nga administratori z. “................”i shpallur fituese me procedurë me blerje të vogël e 

kufizuar.  

- Kontrata e kolaudimit për rikonstruksionin e objektit me nr. 5/17 prot. datë 17.05.2018, është 

nënshkruar midis AK dhe operatorit ekonomik "“................”" përfaqësuar nga administratori z. 

“................”. Kontrata e kolaudimit për rikonstruksionin e hollit me nr. 6/10 prot. datë 

20.06.2018, është nënshkruar midis AK dhe operatorit ekonomik "“................”" përfaqësuar nga 

administratori z. “................”, i shpallur fituese me procedurë me blerje të vogël e kufizuar.  
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-Akti i kolaudimit të objektit është realizuar më datë 24.05.2018 për KA+KP në vlerën e 

situacionit përfundimtar 101,033,994 lekë me TVSH. Nga verifikimet e dosjes së punimeve, 

dokumentacionit fotografik dhe teknik për realizimin e punimeve, për volumet e likuiduara nga 

sipërmarrësi, rezulton se përputhet situacioni përfundimtar me llogaritjet metrike në librezat e 

masave, ku janë bashkëlidhur planimetritë e ambienteve.  

Verifikimet në terren nuk u realizua për arsye objektive, pasi nga AK nuk u sigurua mundësia e 

shoqërimit dhe verifikimit pranë ambienteve të Kolegjit të Apelit të Vettingut dhe Komisionerit 

Publik, të cilat kanë procedurë të veçantë hyrje-dalje, pasi ruhen nga Garda e Republikës së 

Shqipërisë. 

Gjithashtu, nga auditimi, u evidentua se, plotësimi dhe administrimi i dosjeve nuk paraqitet në 

nivelin e kërkuar, pasi nuk janë arkivuar, nuk janë nënshkruar nga marrësi dhe nga dorëzuesi, kjo 

në kundërshtim me ligjin nr. 9156 datë 06.11.2003 “ Për arkivat” i ndryshuar,  me  LPP, Kreu II, 

neni 12, pika 3. 

Grupi i auditimit, në lidhje me problematikat e evidentuara, dorëzoi dhe protokolloi Akt-

konstatimin me  nr. 2 datë 08.03.2018, me nr. 2278 prot të MD. Përfaqësuesit e përmëndur në akt 

kanë  paraqitur observimet me shkresë nr. 498 prot, të datës 18.03.2018 të MD dhe observimet 

mbi projekt raportin me shkresë nr.1437/6, datë 10.05.2019, nga njësia e prokurimit me përbërje 

(“................”,“................”dhe “................”) dhe nga ish-Sekretari i Përgjithshëm “................”si 

dhe ish-Sekretari i Përgjithshëm “................” ( më datë 25.03.2019 pa nr. prot). Grupi i auditimit 

është  njohur me observimet  të cilat në të dyja rastet shprehin të njëjtat argumentime, kështu në 

referim të tyre nuk merren në konsideratë për këto arsye: 

1. Në rastin e bashkimit të operatorëve disponimi i të secilit prej operatorëve të licensës së 

restaurimit, nuk merret në konsideratë dhe pretendimi NJP është i pabazuara ligjërisht në 

përputhje me VKM 914/2014, neni 74 pika 3. 

2. Në lidhje me pretendimin e kërkesës kualifikuese të inxhinierit me certifikatë mjedisore, nuk 

merret në konsideratë në përputhje me objektin dhe nuk ndikon në realzimin e punimeve për 

kontrollin e mjedisit. 

3. Në lidhje me pretendimin e kërkesës kualifikuese të 6 karpentierëve, nuk merret në 

konsideratë në përputhje me volumin e objektit. 

4. Në lidhje me pretendimin e kërkesës kualifikuese që në rast BO secili prej operatorëve të ketë 

certifikatat, nuk merret në konsideratë në përputhje zbatimin të rregullave të prokurimit publik. 

 

II. Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të procedurës së 

prokurimit të klasifikuar “i kufizuar”, me negocim pa publikim paraprak të njoftimit të 

kontratës me objekt  “Blerje pajisje të teknologjisë dhe informacionit dhe pajisjeve të tjera për 

mobilimin e zyrave të Kolegjit të Apelit –Vetting-ut”, viti 2017, realizuar në MD 

 

Gjatë auditimit, grupi i audituesve të KLSH-së,u fokusua në zbatimin e bazës ligjore, ligjit  nr. 

8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror” i ndryshuar, VKM nr. 

701, datë 22.10.2014 “Për miratimin e rregullave “Për sigurimin e informacionit të klasifikuar në 



  

  

82 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË “MINISTRINË E 

DREJTËSISË” 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

 

fushën industriale”, VKM-së nr. 188, datë 04.03.2015 “Për miratimin e rregullave për sigurimin 

e personeli”,VKM nr. 189 datë 04.03.2015 “Për sigurimin fizik të informacionit të klasifikuar 

“sekret shtetëror”, të NATO-s, BE-së, Shteteve dhe Organizatave të tjera Ndërkombëtare”, VKM 

nr. 312, datë 16.3.2011 “Për miratimin e rregullores “për punën me informacionin e klasifikuar 

“sekret shtetëror”, Urdhërit të Ministrit të Drejtësisë nr. 7092/5, datë 22.11.2017 “Për ndarjen e 

zonave të sigurisë në Ministrinë e Drejtësisë  dhe strukturat në varësi dhe godinat në administrim 

të saj”, Urdhërin e Ministrit nr. 7092/4, datë 22.11.2017 “Për listën e dokumenteve të 

klasifikuara “Sekret Shtetëror” në Ministrinë e Drejtësisë, Shtojcë e Manualit të Sigurisë “për 

sigurimin e informacionit të klasifikuar “i kufizuar” në një projekt, program, 

kontratë/nënkontratë të klasifikuar, bazën ligjore dhe nënligjore ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, VKM nr. 918 datë 29.12.2014 “Për kryerjen e procedurave të prokurimit 

publik në mënyrë elektronike”, Udhëzim e APP-së nr. 2 datë 27.01.2015 “Për hartimin e 

regjistrit të parashikimeve të prokurimit publik dhe regjistrit të realizimeve të prokurimit publik”, 

ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në republikën e Shqipërisë” 

i ndryshuar, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të 

udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik.”, ligji nr. 8678, datë 14.05.2001 “Për organizim dhe funksionimin e 

Ministrisë së Drejtësisë” si dhe çdo akti juridike që është në fuqi në lidhje mbi prokurimet 

publike të financuara nga Buxheti i Shtetit. 

 

  

   Të dhënat e përgjithshme: 
     a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Blerje pajisje të teknologjisë dhe informacionit dhe 

pajisjeve të tjera për mobilimin e zyrave të Kolegjit të Apelit –Vetting-ut”, 

1. Urdhër Prokurimi 3/2, datë 

04.02.2017 

3. Hartuesit e Dokumenteve 

Tenderit 

“................”“................” 

“................” 

4. Komisioni i Negocimit dhe 

Vlerësimit të Ofertave: 

“................” 

“................”“................” 

 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“Negocim pa shpallje paraprake 

(klasifikuar)”,  

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

 31.283.040  lekë  
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

 “................”me vlerë 31.280.000 

lekë pa tvsh. 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

3.040 lekë 

 

8. Data e hapjes së tenderit 

12.12.2017 
9. Burimi Financimit  

Buxheti i shtetit 
10. Operatoret Ekonomike 

1-“................”sh.p.k me vlerë 

31.280.000 lekë pa tvsh 

2-“................”me vlerë 

31.283.040 lekë pa tvsh 

 

   11. Ankimime 

12. Përgjigje Ankesës nga AK AK-nuk ka pasur 

ankimime 
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b.Zbatimi i Kontratës Punimeve 

 
14. Lidhja e 

kontratës 

 

Është lidhur Kontratë  

Furnizimi e 

Klasifikuar të nivelit 

“e kufizuar” me objekt 

“Blerje pajisje të 

teknologjisë dhe 

informacionit dhe 

pajisje të tjera për 

mobilimin e zyrave të 

Kolegjit të Apelit –

Vettingut-ut, me 

nr.3/15 datë 

15.12.2017afati i 

realizimit të kontratës 

15 ditë. 

 

15. Vlera e kontratës (me tvsh) : 

31,280,000 (tridhjetë e një milion e 

dyqind e tetëdhjetë mijë) lekë me 

TVSH 

 

 

16. Likuiduar deri sipas urdher shpenzimit; 

1. Urdhër shpenzimi nr. 611 datë 07.05.2018 në 

vlerën prej 37,536,000 lekë me tvsh; 

 

  
18.Akt i marrjes në dorëzim 

Procesverbali i datës  

Nga auditimi , u konstatua se,në bazë 

të urdhrit të Titullarit të AK-së, nr. 

29.12.2017 “Për ndjekjen dhe zbatimin 

e kontratës me objekt “Blerje pajisje të 

teknologjisë dhe informacionit dhe 

pajisje të tjera për mobilimin e zyrave 

të Kolegjit të Apelit-Vettingut” 

gjithashtu për ketë kontratë kemi 

shtesë, të cilën e kemi paraqitur, në 

paragrafë të mëposhtme. 

 

   
 

 

I.Në lidhje mbi auditimin për, hartimin e detyrës së projektimit, fondit limit, miratimi i Urdhër 

Prokurimit, përcaktimi i llojit të procedurës, ftesa për operatorët ekonomikë, hartimin e 

vendosjen e kerkesave profesionale dhe teknike kualifikuese dhe shpallja e operatorit fitues . 

lidhja dhe monitorimi i kontratës. 

 

I-1) Nga auditimi u konstatua se, në bazë të VKM nr.701, datë 22.10.2014 “Për miratimin e 

rregullave “Për sigurimin e informacionit të klasifikuar në fushën industriale”, neni 4 paragrafi 1 

thuhet se “...Ministritë dhe institucionet shtetërore, në cilësinë e autoriteteve kontraktore, kanë 

detyrim që brenda tremujorit të parë të çdo viti kalendarik, të njoftojnë me shkrim DSIK-në 

lidhur me projektet vjetore të miratuara për prokurimet e klasifikuara...”.  

Autoriteti Kontraktor i Ministrisë së Drejtësisë , këtë detyrim nuk e realizuar, për shkak se kalimi 

në përgjegjësi administrimi të ambienteve është realizuar nëpërmjet disa Vendimeve të Këshillit 

të Ministrave, të cilat kanë sjellë shtesa të sipërfaqeve për ambiente si dhe krijimin e nje 

strukture të Komisionierit Publik të –Vettingut, për rrjedhim kanë sjellë shtesa të vlerës së 

pajisjeve dhe mobilim, sipas VKM-ve si më poshtë: 

 -VKM nr. 518 datë 20.09.2017 i Këshillit të Ministrave, i ndryshuar më VKM nr.767, datë 

20.12.2017 “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së drejtësisë të një pjese të 

godinës ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit, për Kolegjin e posaçëm të Apelimit, 

institucioni i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën  e Shqipërisë, i 

parashikuar nga ligji nr. 84/2016”. 
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-VKM nr. 767 datë 20.12.2017 “për një ndryshim në Vendimin nr. 518 datë 20.09.2017 të 

Këshillit të Ministrave, “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë të një 

pjese të godinës ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit për Kolegjin e posaçëm të 

Apelimit, institucioni i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën  e Shqipërisë, i 

parashikuar nga ligji nr. 84/2016”. 

-VKM nr. 46 datë 31.01.2018 “Për disa ndryshime në vendimet e Këshillit të Ministrave nr.518, 

datë 20.09.2017 për një ndryshim në Vendimin nr.518 datë 20.09.2017 të Këshillit të Ministrave, 

“Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë të një pjese të godinës ku 

ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit për Kolegjin e posaçëm të Apelimit, institucioni i 

rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën  e Shqipërisë, i parashikuar nga ligji nr. 

84/2016”. 

 

I-2) Nga auditimi u konstatua se, është miratuar Urdhër Prokurimi nr. 3/2 datë 04.12.2017 “Për 

zhvillimin e procedurës së prokurimit të klasifikuar “i kufizuar”, duke e caktuar me objekt “me 

negocim pa publikim të njoftimit të kontratës” të procedurës  “Blerje pajisje të teknologjisë dhe 

informacionit dhe pajisjeve të tjera për mobilimin e zyrave të Kolegjit të Apelit –Vetting-ut”. 

 Përcaktimi i procedurës së prokurimit të klasifikuar “i kufizuar” është bërë në përputhje me : 

- ligji  nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror” i ndryshuar; 

- VKM nr. 701, datë 22.10.2014 “Për miratimin e rregullave “Për sigurimin e informacionit të 

klasifikuar në fushën industriale”; 

-VKM nr. 189, datë 04.03.2015 “Për sigurimin fizik të informacionit të klasifikuar “Sekret 

shtetëror”, të NATO-s, BE-së, shteteve dhe organizatave të tjera ndërkombëtare”pika 8, nënpika 

c “Zona administrative” është zona përreth zonave të sigurisë së klasit të parë dhe të dytë, me 

një perimetër të caktuar, ku kontrollin e personave dhe të mjeteve. Në këto zona administrohen 

vetëm informacion i klasifikuar i nivelit “i kufizuar” 

- Udhëzim nr. 806 datë 30.01.2014 “për zbatimin e VKM nr. 701, datë 22.10.2014, “Për miratim 

e rregullave “Për sigurimin e informacionit të klasifikuar në fushën industriale”; 

- Urdhrit të Ministrit të Drejtësisë nr. 7092/5, datë 22.11.2017 “Për ndarjen e zonave të sigurisë 

në Ministrinë e Drejtësisë  dhe strukturat në varësi dhe godinat në administrim të saj”; 

- Urdhrin e Ministrit nr. 7092/4, datë 22.11.2017 “Për listën e dokumenteve të klasifikuara 

“Sekret Shtetëror” në Ministrinë e Drejtësisë; 

Gjithashtu, në këtë procedurë, është aplikuar e zbatueshmëria e  ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik” i ndryshuar  dhe VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, për sa janë të zbatueshme rregullat e përgjithshme dhe kushteve 

të veçanta të përcaktuara në legjislacionin për sigurimin e informacionit të klasifikuar, pasi nuk 

ka rregullim ligjor të posaçëm.  

 

I-3) Nga auditimi, u konstatua se, AK nuk ka ngritur grup pune për llogaritjen e fondit limit, ky 

fakt është në kundërshtim me rregullat e prokurimit, të cilat janë të zbatueshme për këtë 

procedurë. 
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Gjithashtu, sipas Memo nr. 7175, datë 24.11.2017 “Mbi hartimin e planit të mobilimit, 

specifikimeve teknike dhe preventivit të mobilimit për zyrat e Kolegjit të Posaçëm të Apelit-

Vetting”, e përgatitur nga zj. “................” (përgjegjës sektorit të prokurimit), drejtuar titullarit të 

AK. Zj. “................”, ku midis të tjerave thuhet se “….Me shkresën nr. 1242/1 datë 24.11.2017, 

IGJIU, ka dërguar projektin arkitektonik, projektin elektrik, mekanik, specifikimet teknike dhe 

preventivin me koston totale, të rikonstruksionit të godinës. Në projekt zbatimin e dërguar nga 

IGJIU, rezulton se nuk përfshihet pjesa e projektit të mobilimit të këtyre ambienteve. Në këto 

kushte lind nevoja e hartimit të planit të mobilimit, specifikimeve teknike dhe përllogaritjes së 

sasive, për çdo pajisje mobilimi të nevojshme për këto ambjente…..”. 

Nisur sa më sipër, titullari i AK, me shkrim dore, ka përcaktuar personat që do të merren, me 

detyrën e mësipërme me përbërje (“................”ing. Ndërtimi, “................”ing. Mekani dhe 

“................”), të cilët kanë përgatitur Memo nr. 3 prot datë 04.12.2017, ku kanë pasqyruar, 

marrjen e tre ofertave si më poshtë: 

1. “................”me vlerë prej 10,535,400 lekë pa tvsh. 

2. “................”me vlerë 10,401,700 lekë pa tvsh. 

3. “................”me vlerë 10,669,100 lekë pa tvsh. 

Nga auditimi u konstatua se, vlera e fondit limit për pajisjet dhe mobilim është vlera prej 

10,535,400 lekë pa tvsh, por mungon plani mobilimit, specifikimet teknike dhe preventivi me 

zërat dhe sasitë përkatëse, ndonëse nga operatorët ekonomikë ka ardhur preventive I detajuar 

sipas njësive (copë). Gjithashtu, në oferta e marra, u konstatua se në preventiv, janë përllogaritur 

janë 18 zëra F.V për mobilimin. 

Ndërsa, në lidhje mbi përllogaritjen e  sistemeve dhe pajisjeve elektronike në total, parashikuar 

sipas hartimit të projekt zbatimit, janë mbështetur në shkresën nr. 3589/1, datë 24.11.2017, ku 

AKSHI është shprehur pozitivisht për Projektin “Blerje pajisje elektronike dhe implementimin 

për objektin “Rikonstruksion i strukturave të Vetting”. 

 

I-4) Nga auditimi, u konstatua se, në bazë të Memo nr. 3/1, datë 04.12.2017, nga Njësia e 

Prokurimit, nuk del e qartë përllogaritja e vlerës për pajisje kompjuterike prej 20,747,640 lekë pa 

tvsh, pasi nuk ka nuk është mbajtura asnjë PV, ku të jenë zbritur zërat të cilat ishin përfshirë në 

projektin e rikonstruksionit të ambienteve të hartuara nga IGJIU-mi. 

 

I-5) Nga auditimi rezultoi se, Komisioni i Hartimit të Dokumenteve të Tenderit pasi ka mbledhur 

dokumentacionin e nevojshëm, ka hartuar DST dhe ka përcaktuar kriteret për kualifikim që duhet 

të plotësojnë OE si dhe në bazë të Udhëzimit nr. 806 datë 30.01.2015, i Ministrit të Drejtësisë 

për “Zbatimin e VKM nr. 701, datë 22.10.2015 “Për miratimin e rregullores “për sigurimin e 

informacionit të klasifikuar në fushën industriale” Kreu II/2  përcaktohet se “Procedura me 

negocim pa shpallje paraprake të kontratës është procedura, përmes së cilës AK i përzgjedh vetë 

OE dhe negocion kushtet e kontratës me një, ose më shumë prej tyre” dhe kreu II pika 5 gërma 

(e) përcaktohet se “Ministria e Drejtësisë për realizimin e prokurimit të klasifikuar, të bërjes së 

punëve, mallrave dhe shërbimeve, përzgjedh OE që do të ftojë për të marrë pjesë në procedurën 
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e prokurimit të klasifikuar. Njësia e prokurimit përgatit dhe u dërgon ftesat për shfaqe interesi jo 

më pak se tre OE”. 

Për sa më sipër, komisioni në proces verbalin nr.2 datë 05.12.2017 drejtuar Titullarit të AK, 

shprehet se OE, që do të ftohen në bazë të informacionit të marrë nga Drejtoria e Informacionit të 

Klasifikuar lidhur me veprimtarinë dhe besueshmërinë e tyre.  

Nga auditimi,  nuk u evidentua shkresë me informacionin e mësipërm .  

Janë dërguar ftesat si më poshtë: 

1. OE ““................”” shpk  

2. OE ““................””shpk  

3. OE ““................””shpk  

Gjithashtu, nga auditimi,u konstatua, se pranë faqes on-line të Qëndrës Kombëtare të Bisnesit, në 

lidhje me objektin e veprimtarisë së operatorëve, rezultoi se: 

1. OE ““................”” shpk , nuk ka objekt aktiviteti në fushën e mobilimit, por vetëm në fushën e 

IT. 

2. OE ““................”” shpk , nuk ka objekt aktiviteti në fushën e mobilimit, por vetëm në fushën e 

IT. 

3. OE ““................”” shpk, .........  

Këto, fakte tregojnë se, nga Titullari i AK-së dhe Komisioni i Hartimit të Dokumentave të 

Tenderit, kanë ftuar operatorë ekonomikë, të cilët nuk kanë të përfshirë në objektin e 

veprimtarisë së tyre, objektin e kontratës në fjalë(mobilimin). 

 

I-6) Nga auditimi, u konstatua se, në bazë të proces-verbalit të datës 05.12.2017 “Për hartimin 

dhe miratimin e dokumenteve të tenderit, komisioni i hartimit të dokumenteve të tenderit, kanë 

vendosur kriteret e përgjithshme/financiare dhe teknike që operatorët ekonomik pjesëmarrës në 

tender duhet të plotësojnë për tu kualifikuar, si më poshtë vijon: 

Kriteret e veçanta të kualifikimit: 

2.1 Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë: 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë ekstraktin e rregjistrimit në QKB ku të ketë të përfshirë në 

objektin e veprimtarisë së saj edhe objektin e kontratës në fjalë. 

 

Kapaciteti teknike  

1. Për të provuar përvojën e mëparshme, duhet të paraqesë: 

Kontrata për furnizime të mëparshme të ngjashme, të realizuara gjatë tri viteve të fundit të 

aktivitetit të operatorit ekonomik, në një vlerë totale prej 40% të Fondit Limit. Si dëshmi për 

përvojën e mëparshme, Operatori ekonomik duhet të paraqesi Vërtetim Realizimi nga autoriteti 

përfitues për kontratën si dhe kontratën e ngjashme të realizuar. 

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar në sektorin privat, si dëshmi do të paraqiten 

fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. 

2. Ofertuesit duhet të paraqesin Çertifikatën ISO 9001:2008; e vlefshme, objekt i së cilës të jetë 

në lidhje me specifikën e mallrave që prokurohen. 
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3. Ofertuesit duhet të paraqesin Çertifikatën ISO/IEC 27001:2013; e vlefshme për sistemin e 

menaxhimit të sigurisë së informacionit. 

4. Operatori duhet të ketë në stafin e tij të paktën 7 specialist: Inxhinier/informaticien/elektronik 

ose ekuivalent. 

Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Licensë profesionale e shoqërisë e cila duhet të 

përmbajë kategoritë e mëposhtme: 

NS-14A impiantet brendshme elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj...... 

 

Nga auditimi, u evidentua se, mqs në se në këtë kontratë është parashikuar “Blerje pajisje të 

teknologjisë dhe informacionit dhe pajisjeve të tjera për mobilimin e zyrave të Kolegjit të Apelit 

–Vetting-ut”, nga komisioni nuk u konstatua, vendosja e asnjë kriteri në lidhje mbi mobilimin, 

ndonëse në preventivin e zërave të mobilimit kemi 29  zëra, me vlerë prej 10,535,400 lekë pa 

tvsh. 

Gjithashtu, nga auditimi i dokumenteve të tenderit nuk është bashkëngjitur, sasia, grafiku i 

lëvrimit, specifikimet teknike si dhe nuk është parashikuar garancia e mallit për mobilimin si dhe 

në preventiv, janë përllogaritur janë 18 zëra F.V për mobilimin, të cilat tregojnë se këto pajisje 

duhet prodhohet nga operatori ekonomik, ky fakt nuk del i qartë. 

Pra, titullari i AK dhe KHDT, ka vepruar në kundërshtim me rregullat e prokurimit. 

 

I-7) Nga auditimi u konstatua, se me Urdhër nr. 3/11 datë 07.12.2017, nga Titullari i AK “Për 

ngritjen e komisionit të negocimit dhe vlerësimit të ofertave të procedurës të klasifikuar me 

objekt “Blerje pajisje të teknologjisë dhe informacionit dhe pajisjeve të tjera për mobilimin e 

zyrave të Kolegjit të Apelit –Vetting-ut”. 

 

Nga auditimi u konstatua, se hapja e procedurës është realizuar më datë 12.12.2017, ndërsa në 

ambientet e  Autoriteti Kontraktor, në datën 07.12.2017, janë paraqitur 2 (dy) operatorë për 

njohjen me dokumentacionin,ku vetëm ““................”” shpk , ka firmosur Deklaratën “Për ruajte 

të informacionit”, ndërsa për operatorin ““................”X” shpk nuk ka asnjë gjurmë shkresore që 

të jetë njohur me dokumentacionit në fjale, por çuditërisht ditën e zhvillimit të procedurës  më 

datë 12.12.2017, ka ardhur me dokumentacionin garues. Ky fakt tregon që nga AK nuk janë 

respektuar të gjitha rregullat e procedurës , për të pasur një procedurë transparente dhe ligjore. 

 

I-8) Nga auditimi, u konstatua se, KNVO-ja, në datën 12.12.2017, e hapjes së ofertave, janë 

paraqitur dy operatorë ekonomikë me vlerë oferte prej: 

1.OE ““................””shpk me vlerë oferte prej 31,280, 000 lekë pa tvsh. 

2. OE ““................””shpk me vlerë oferte prej 31,283, 040 lekë pa tvsh. 

KNVO pasi vlerësoi dokumentacionin vendosi të kualifikojë në vend të pare  ““................””shpk  

me vlerë oferte 31.280.000 lekë pa tvsh, si oferta me vlerë ekonomike më të ulët. 

Nga auditimi, i dokumentacionit ligjor dhe financiar të operatorit ekonomik ““................””shpk , 

u konstaua se: 
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 a)-Operatori fitues nuk e ka në object e aktivitetit të tij mobilimin,  por vetëm pajisjet 

elektronike, vërtetuar kjo me Ekstraktin e rregjistrimit tregtar për të dhënat e subjektit  e lëshuar 

nga  QKB  më datë 26.09.2017 e noterizuar me nr. 2354 Rep datë 10.12.2017. 

b)- Në DST është kërkuar që operatori ekonomik  duhet të ketë në stafin e tij të paktën 7 

specialistë inxhinier/informaticien/elektronik ose ekuivalent. Në dokumentat e paraqitura 

operatori ekonomik ka paraqitur vetëm dy specialist inxhinier elektronik  

3-Operatori ekonomik nuk ka paraqitur vërtetimin me listëpagesat e punonjësve, por vetëm 

shkresën nr. 49485 prot datë 11.10.2017 nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, duke mos 

pasur detyrime tatimore, ku nuk del numri i punonjësve të OE. 

 

Për sa më sipër, Titullari i AK, Komisioni i Hartimit të Dokumentave të Tenderit, të cilët kanë 

ftuar operatorë ekonomikë të cilët nuk kanë të përfshirë në objektin e veprimtarisë së tyre, 

objektin e kontratës në fjalë (mobilimin), si dhe Komisioni i Negocimit të Vlerësimit të Ofertave 

KNVO-ja, ka kualifikuar dhe shpallur fitues operatorin në kundërshtim me kërkesat e DST nuk 

ka përmbushur obkjetin e aktivitetit për pjesën e mobilimit dhe Manualit të Sigurisë, duke 

përfituar në mënyrë jo të drejtë nga operatori ekonomik “Petrit Bakiu” shpk në vlerën prej 10, 

533,000 lekë pa tvsh 

I-9) Nga auditimi, u konstatua se, AK ka lidhur Kontrata e furnizimit me nr. 3/15, datë 

15.12.2017, me objekt “Blerje pajisje të teknologjisë dhe informacionit dhe pajisjeve të tjera për 

mobilimin e zyrave të Kolegjit të Apelit –Vetting-ut”,” me vlerë 31.280.000 lekë pa tvsh midis 

Ministrisë së Drejtësisë dhe PC Store Sh.p.k. 

Është ngritur grupi i punës me shkresën nr. 3/19, datë 18.12.2017 për ndjekjen dhe zbatimin e 

kontratës me përbërje: “................”,“................”dhe “................”. 

 

I-10) Nga auditimi, u konstaua se, në bazë të VKM nr.46 datë 31.01.2018 “Për disa ndryshime 

në vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 518, datë 20.09.2017 për një ndryshim në Vendimin nr. 

518 datë 20.09.2017 të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të 

Ministrisë së Drejtësisë të një pjese të godinës ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit 

për Kolegjin e posaçëm të Apelimit, institucioni i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën  e Shqipërisë, i parashikuar nga ligji nr. 84/2016”, duke sjellë shtesa të sipërfaqeve 

për ambiente si dhe krijimin e një strukture të Komisionierit Publik të –Vettingut, për rrjedhim 

kemi shtesë të vlerës së pajisjeve dhe mobilim. 

Edhe në këtë procedurë shtesë, nga Autoriteti Kontraktor, i është dhënë mundësia OE 

““................”” shpk, vlerën  prej 3,065,700 lekë pa tvsh, pjesa e mobilimit ta përfitojë në mënyrë 

të pa drejtë, pasi jemi në të njëjtat kushte në mos plotësimin me kërkesat e DST nuk ka 

përmbushur obkjetin e aktivitetit për pjesën e mobilimit dhe Manualit të Sigurisë. 

Është bërë shtesë kontrate me nr. 3/4, datë 28.03.2018, me objekt “Blerje pajisje të teknologjisë 

dhe informacionit dhe pajisjeve të tjera për mobilimin e zyrave të Kolegjit të Apelit –Vetting-ut, 

ambienteve shtesë” me vlerë 3.065.700 lekë pa tvsh. 

Kjo shtesë kontrate është bërë bazuar në memon e datës 09.03.2018 mbi identifikimin e nevojave 

për mobilim dhe pajisje lidhur me ambientet shtesë dhe ndryshimet e bëra në projektin e 
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rishikuar të hartuar nga Ministria e Mbrojtjes për Kolegjin e Posaçëm të Apelit dhe Komisionerin 

publik. 

Pra si përfundim, Titullari i AK, Komisioni i Hartimit të Dokumentave të Tenderit, të cilët kanë 

ftuar operatorë ekonomikë të cilët nuk kanë të përfshirë në objektin e veprimtarisë së tyre, 

objektin e kontratës në fjalë (mobilimin), si dhe Komisioni i Negocimit të Vlerësimit të Ofertave 

  KNVO-ja, ka kualifikuar dhe shpallur fitues operatorin në kundërshtim me kërkesat e DST nuk 

ka përmbushur objektin e aktivitetit për pjesën e mobilimit dhe Manualit të Sigurisë, duke 

përfituar në mënyrë jo të drejtë nga operatori ekonomik ““................”” shpk në vlerën prej 13, 

598,700 lekë pa tvsh 

 

Nga audituesit e KLSH-së vlen të theksohet se, në lidhje mbi përputhshmërinë dhe 

rregullshmërinë financiare të procedurave së prokurimit të klasifikuar “i kufizuar”, me negocim 

pa publikim paraprak të njoftimit të kontratave me objekt “Rikonstruksioni i Kolegjit të Apelit të 

Vettingut në ish zyrat e KLSH-së  dhe Blerje pajisje të teknologjisë dhe informacionit dhe 

pajisjeve të tjera për mobilimin e zyrave të Kolegjit të Apelit –Vetting-ut”, u përballëm me 

vonesa në dhënien e dokumentacionit. 

Kështu, në bazë  Kërkesë nr. 1  të bërë nga audituesit e KLSH,me nr. 662 prot datë 23.01.2019 të 

Ministrisë së Drejtësisë, është kërkuar vënia në dispozicion të dokumentacionit prokurues, pasi 

në takimet me stafin e prokurimeve, na u referuar që këto procedura janë të “klasifikuar”. 

Ky dokumentacion nuk u vu në dispozicion, Ministria e Drejtësisë me shkresë nr. 662/2 prot datë 

04.02.2019 , shprehet se “..Në kushtet kur procedurat e prokurimit, të cilat janë zhvilluar gjatë 

muajit Dhjetor 2017 kanë qenë të klasifikuara në nivelin “E kufizuar”, Ministria e Drejtësisë me 

shkresës nr. 662/1 datë 01.02.2019, i ka kërkuar Drejtësisë së Sigurimit të Informacionit të 

Klasifikuar udhëzim për konfirmimin për të vënë në dispozicion të grupit auditues të 

dokumentacionit “, veprim ky jo i përligjur në  bazën ligjore, ligji  nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për 

informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror” i ndryshuar, neni 21; VKM nr. 701, datë 

22.10.2014 “Për miratimin e rregullave “Për sigurimin e informacionit të klasifikuar në fushën 

industriale”,neni 34; VKM-së nr. 188, datë 04.03.2015 “Për miratimin e rregullave për sigurimin 

e personeli” neni 4.  

Megjithatë, ndonëse, nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, me shkresë nr. 

297 prot, datë 05.02.2019 e cila është shprehur pozitivisht, për vënien në dispozicion 

dokumentacioni, mbi procedurat e prokurimit, por nga  Titullari i MD, është  miratuar 

Autorizimi me shkresë nr. 1598 prot datë 19.02.2019. 

Për sa më sipër, dosjet nga grupi i auditimit janë marrë në dorëzim, sipas procesverbaleve datë 

19.02.2019 dhe 21.02.2019. 

Gjithashtu, nga auditimi, u evidentua se, plotësimi dhe administrimi i dosjeve nuk paraqitet në 

nivelin e kërkuar, pasi nuk janë arkivuar, nuk janë nënshkruar nga marrësi dhe nga dorëzuesi, kjo 

në kundërshtim me ligjin nr. 9156 datë 06.11.2003 “ Për arkivat” i ndryshuar,  me  LPP, Kreu II, 

neni 12, pika 3.  

Grupi i auditimit, në lidhje me problematikat e evidentuara, dorëzoi  Akt-verifikim nr. 3 datë 

08.03.2018, me nr. 2279 prot të MD, janë paraqitur observimet me shkresë nr. 498 prot, të datës 
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18.03.2018 të MD dhe observimet mbi projekt raportin me shkresë nr.1437/6, datë 10.05.2019 e 

firmosur nga Ministri i Ministrisë së Drejtësisë,  nga njësia e prokurimit me përbërje 

(“................”“................”j, “................”dhe “................”), nga komisioni i vlerësimit të ofertave 

me përbërje (“................”,“................”dhe “................”) dhe nga ish-Sekretari i Përgjithshëm 

“................”. Grupi i auditimit është  njohur me observimet  të cilat në të dyja rastet shprehin të 

njëjtat argumentime, kështu në referim të tyre nuk merren në konsideratë për këto arsye: 

1. Në observimet shprehet  se “...Në proces verbalin nr. 2 të datës 04.12.2017, u ra dakord që 

ftesa për ofertë do ti dërgohet operatorëve ekonomik në bazë të informacionit botërisht të njohur 

dhe të marrë nga institucionet e tjera shtetërore në lidhje me ekzekutimin me sukses të 

kontratave të ngjashme me objektin e prokurimit, me autoritete të tjera shtetërore ose private, 

kombëtare ose të huaja, gjatë pesë viteve të fundit”. 

Grupi i auditimit, thekson se, në dosjen fizike të auditimit dhe në faqen on-line të app.gov.al, 

operatorët ekonomike kanë paraqitur kontrata të suksesshme në fushën e IT dhe jo atë të 

mobilimit si dhe nuk e kanë objekt të veprimtarisë së tyre në fushën e mobilimit. 

2. Në observimet faqja 2 paragrafi 3 thuhet se “…në dosjen e tenderit pajisjet eletronike zënë 

pjesën më të madhe dhe një volum të konsiderueshëm dhe rëndësishëm të kësaj kontrate. Nisur 

nga rëndësia dhe emergjenca nga ana jonë i është dhënë prioritet pjesës së pajisjeve eletronike 

pasi janë specifike dhe furnizimi I tyre kërkon specialist të mirëfilltë> Pjesa e pajisjeve të zyrës 

zë një volum shumë më të vogël se pajisje eletronike dhe nuk janë specifike”. 

Grupi i auditimit rithekson se në DT, është kërkuar në pikën  2.1 Kapaciteti ligjor i operatorëve 

ekonomikë: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë ekstraktin e regjistrimit në QKB, ku të ketë 

të përfshirë në objektin e veprimtarisë së saj edhe objektin e kontratës në fjalë”. 

 

III. Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të procedurës së 

prokurimit “Përshtatje emergjente e ambienteve të godinës së Ministrisë së Drejtësisë" viti 

2018 realizuar në MD. 

Gjatë auditimit, grupi i audituesve të KLSH-së, u fokusua në zbatimin të bazës ligjore dhe 

nënligjore, ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, 

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

“Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë elektronike”, Udhëzim e APP-së nr. 

2 datë 27.01.2015 “Për hartimin e regjistrit të parashikimeve të prokurimit publik dhe regjistrit të 

realizimeve të prokurimit publik”, ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik.”, ligji nr. 8678, datë 

14.05.2001 “Për organizim dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë” si dhe çdo akti juridike 

që është në fuqi në lidhje mbi prokurimet publike të financuara nga Buxheti i Shtetit. 

 

A. Të dhëna mbi objektin  
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : "Përshtatje emergjente e ambienteve të godinës së 

Ministrisë së Drejtësisë " 
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1. Urdhër Prokurimi Nr 

4468 prot. Datë 19.04.2018 

3. Njësia e 

Prokurimit  

“................” (Jurist) 

“................” (Jurist) 

“................” (Ing. 

Ndertimi) 

3.2. 

Komisioni i 

Shqyrtimit 

ankesave 

“................”,  

“................”,  

“................”. 

4. Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave 

Urdhër nr. 4468/2 Datë 

21.05.2018 

“................”, Kryetar 

“................”, Anëtar 

“................”, Anëtar 

 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

“I hapur” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

23,789,931 lekë  
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

16,440,863 lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

7,349,068 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 22.06.2018   

 

9.Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit  
10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender Numër 11 

OE 

b) S’kualifikuar 6 OE,  

c) Kualifikuar 5 OE 

11. Ankimime 

AK- ka nr. 4468/3 prot. datë 

17.07.2018; KPP- Nuk ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Shkresa 4468/6 prot. datë 20.07.2018 

 

 

 b. Zbatimi i Kontratës Punëve 

14. Lidhja e kontratës 

4468/13 prot. datë 

06.08.2018 

15. Vlera e kontratës (me tvsh) 19,729,036 lekë 

  

 

a. Mbi realizimin e procedurës së prokurimit. 

-Me urdhrin nr. 4468 prot. datë 19.04.2018 të Sekretarit Përgjithshëm zj. “................”,në cilësinë 

e titullarit të Autoritetit kontraktor, është  miratuar  NjP me  përbërje 

(“................”,“................”,“................”) ku fondi limit ka vlerën prej 23,789,931 lekë pa tvsh.  

Nga auditimi, u konstatua se, sipas relacionit të Ing. ndërtimit janë hartuar kërkesat e veçanta për 

kualifikim dhe  kriteret për kapacitetin teknik, duke kërkuar licencat profesionale dhe kategoritë 

e punimeve të zbatimit, stafin inxhinierik, ekspert zjarrfikës në raste avarie dhe mjek i licensuar. 

Numri i përcaktuar të paktën 60 punonjës, ku 9 prej tyre të jenë të pajisur të kualifikuar me 

dëshmi të ISHTI (4 elektricistë, 2 hidraulike, 3 teknik ndërtimi), të cilët nuk janë argumentuar, 

me llogaritjet përkatëse mbi volumin e objektit në përputhje me kohën e realizimit. Me 

procesverbalin e datës 21.05.2018 nga juristet e njësisë së prokurimit, plotësohen kriteret 

kualifikuese për pjesën juridike të kërkesave kualifikuese.  

Me urdhrin nr. 4468/2 datë 21.05.2018 ngrihet Komisioni i Vlerësimit të ofertave i përbërë nga 

“................”,“................”,“................”. 

 

Në DST është kërkuar që mjeku i ndërmarrjes, të ketë kontrate të punës të vlefshme dhe licenca 

profesionale përkatëse e mjekut nga Ministria e Shëndetësisë, sipas përcaktimeve te VKM nr. 

742, datë 06.11.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 692, datë 13.12.2001 "Për 

masat e veçanta të sigurimit dhe të mbrojtjes së shëndetit në punë" ku citohet në pikën 12/1. 

Marrja në punë e mjekut është e detyrueshme për të gjitha subjektet, veprimtaria e të cilave 
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klasifikohet sipas vendimeve nr. 459, datë 22.7.1998 "Për substancat e rrezikshme", nr. 419, 

datë 4.8.2000 "Për objektet e rrezikshme" dhe nr. 207, datë 9.5.2002 "Për përcaktimin e punëve 

të vështira ose të rrezikshme" të Këshillit të Ministrave, pavarësisht nga numri i të punësuarve. 

Sa më sipër, duke parë e natyrën e objektit, ku nuk përfshihet ndonjë punë e rrezikshme apo e 

vështirë si HECE, linja tensioni, vepra speciale, punime në miniera, në fabrikat e minierave, 

punime në industrinë metalurgjike, në lartësi, në eksplozive etj, pasi është vetëm përshtatje 

ambientesh, me punë relativisht të thjeshta ndërtimore, elektrike e hidraulike dhe nuk ka arsye 

për të specifikuar masa të veçanta me siguri të madhe në punë, sjell që kërkesa e mjekut nuk 

është në përputhje me volumin e kontratës, duke zvogëluar konkurrencën e operatorëve të vegjël 

dhe të mesëm të cilët nuk punojnë në punë ndërtimore të rrezikshme dhe rrjedhimisht nuk kanë 

mjek në listëpagesa. 

 

- Me ankesën nr. 6180 prot. datë 29.05.2018 të operatorit ekonomik "Meni" shpk, i cili kërkon të 

mos të jetë si kriter kualifikues ing. Hidroteknik pasi është i tepërt në përputhje me preventivin 

dhe natyrën e objektit. 

- Me urdhrin nr. 6180/1 prot. datë 01.06.2018 të titullarit të AK, pezullohet procedura e 

prokurimit me qëllim shqyrtimin e ankesës së operatorit "Meni" shpk, ku komisioni i vlerësimit 

të ankesave të shqyrtojë ankesën e operatorit. 

- Me relacionin e komisionit të shqyrtimit të ankesës nr. 6180/2 prot. datë 01.06.2018, nuk e 

merr parasysh kërkesën e operatorit ekonomik, me argumentimin se preventivi përmban "Punime 

të pajisjeve hidrosanitare dhe rrjetit të K.U.Z". 

 

Sa më sipër në lidhje me Ing. Hidroteknik, nga auditimi i preventivit dhe volumeve të punës së 

objektit, ku nuk përfshihen vepra të mirëfillta të inxhinierisë hidroteknike si: Ujësjellës, 

gazsjellës, vepra kullimi apo vaditje, impiante trajtimi të ujerave, vepra speciale, kanalizime, 

diga, tunele hidroteknike etj, dhe përfshihen vetëm elementët e thjeshtë hidroteknik të ndërtesës, 

sqarojmë se inxhinieri i ndërtimit e përfshihen dhe e realizon plotësisht puna e objektit. Pra, nga 

komisioni i shqyrtimit të ankesës duhej të merrej parasysh kërkesa e operatorit ekonomik 

"Meni"shpk, në mënyrë që të rritej konkurrenca në procedurën e tenderimit në përputhje me 

parimet e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006“Për prokurimin publik”,i ndryshuar, neni 1, ku 

përcaktohet: të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik, 

të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë, të sigurojë një trajtim të barabartë dhe 

jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit 

publik, të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.  

- Me shkresën e titullarit të AK nr. 6183/3 prot. datë 01.06.2018, i kthehet përgjigje operatorit 

ekonomik se kërkesa nuk është e bazuar dhe nuk merret në konsideratë. 

 

Bazuar procesverbalit të hapjes së ofertave dhe vlerësimit të ofertave me date 10.07.2018, në 

procedurën e prokurimit kanë marrë pjesë 9 OE me ofertat si më poshtë: 

 
Nr Operatori Ekonomik Vlera pa T.V.SH kualifikimet 
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1 "“................”” Shpk & ““................” shpk 14,461,609 Lekë S'kualifikuar 

2 "“................”” shpk   16,440,863 Lekë Kualifikuar/ Fituesi 

3 "“................”” shpk 16,597,450 Lekë Kualifikuar 

4 ““................”on”shpk & “................”shpk 16,645,682 Lekë S'kualifikuar 

5 ““................”” shpk & "“................”"shpk  18,050,240 Lekë S'kualifikuar 

6 ““................”G” shpk & “................”shpk 18,940,142 Lekë Kualifikuar 

7 ““................”” Shpk & ““................”” shpk  19,635,801 Lekë S'kualifikuar 

8 ““................”” Shpk   19,890,050 Lekë Kualifikuar 

9 "“................”bo” Shpk   19,892,502 Lekë Kualifikuar 

10 ““................”” Shpk & ““................”” shpk  20,721,626 Lekë S'kualifikuar 

11 "“................”vest" shpk Pa ofertë S'kualifikuar 

 

KVO bazuar në kriteret e përgjithshme dhe të veçanta kualifikuese më datë 10.07.2018 konstaton 

se s'kualifikohen ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Bashkimi i operatoreve ekonomike ““................”a” sh.p.k. + ““................”” sh.p.k, 

s'kualifikohet për arsyet: 

A. Licenca e Mjekut të ndërmarrjes për shoqërinë "“................”a" shpk, është jashtë afatit të 

vlefshmërisë. Data e lëshimit është 24.01.2013 ndërkohe që afati është 5 vjeçar dhe nuk është 

paraqitur licence e re apo dokumentacion që vërteton rinovimin. Nuk plotësohet pika 2.3/e, 

Kapaciteti Teknik i kritereve të veçanta kualifikuese. 

 

B. Referuar akt-marrëveshjes së bashkëpunimit, shoqëria "“................”" shpk (85,7%) do të 

kryente punimet ndërtimore dhe elektrike ndërsa shoqëria "“................”" shpk (14,3%) punimet 

hidraulike sanitare. Ne kuptim te nenit 74 te VKM-se nr. 914, date 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave te prokurimit publik” i ndryshuar, anëtaret e bashkimit plotësojnë kërkesat 

kualifikuese në raport me përqindjen dhe zërat e marre përsipër ne akt-marrëveshje. Si rrjedhoje 

kërkesat për staf elektriciste dhe teknike ndërtimi duhet të plotësohen nga anëtari "“................”a" 

shpk, ndërsa kërkesa për staf hidraulik nga anëtari "“................”" shpk. Rezulton se shoqëria 

"“................”" shpk ka paraqitur vetëm 3 nder 4 elektriciste të kërkuar (me dokumentacion e 

duhur) dhe vetëm 2 nder 3 teknike ndërtimi. Elektricisti “................”nuk figuron në listëpagesat 

e shoqërisë ne muajin Mars 2018. Gjithashtu shoqëria "“................”" shpk ka paraqitur staf 

hidraulik, por me dëshmi jashtë afatit të vlefshmërisë dhe të pa rinovuar. Sa më sipër, nuk 

plotësohet pika 2.3/g, Kapaciteti Teknik i kritereve të veçanta kualifikuese. 

 

2. Bashkimi i operatoreve ekonomike "“................”" shpk + "“................”" shpk, s'kualifikohet 

për arsyet: 

A. Referuar akt-marrëveshjes se bashkëpunimit, shoqëria “................” shpk (85%) do te kryente 

punimet hidraulike dhe elektrike ndërsa shoqëria “................” shpk (15%) punimet ndërtimore. 

Në kuptim të nenit 74 te VKM-se nr. 914, date 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, anëtaret e bashkimit plotësojnë kërkesat kualifikuese në raport 
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me përqindjen dhe zërat e marre përsipër ne akt-marrëveshje. Si rrjedhoje kërkesat për staf 

elektriciste dhe hidraulike duhet të plotësohen nga anëtari "“................” shpk, pasi anëtari 

"“................”" shpk nuk ka marre përsipër punime të tilla (vetëm ndërtimore). Rezulton se 

shoqëria Shpresa shpk ka paraqitur vetëm 2 nder 4 elektriciste të kërkuar (me dokumentacion e 

duhur) dhe vetëm 1 nder 2 hidraulike. Nuk plotësohet pika 2.3/g, Kapaciteti Teknik i kritereve te 

veçanta kualifikuese. 

 

3. Bashkimi i operatoreve ekonomike ““................”” sh.p.k. + ““................”” sh.p.k, 

s'kualifikohet për arsyet: 

A. Licenca e Mjekut të ndërmarrjes për shoqërinë "“................” shpk, është jashtë afatit të 

vlefshmërisë. Data e lëshimit është 22.06.2012 ndërkohë qe afati është 5 vjeçar dhe nuk është 

paraqitur licence e re apo dokumentacion që vërteton rinovimin. Nuk plotësohet pika 2.3/e, 

Kapaciteti Teknik i kritereve të veçanta kualifikuese. 

B. Inxhinieri Hidroteknik “................”, paraqitur nga anëtari “................”shpk nuk figuron ne 

Licencën e shoqërisë. Megjithëse është punësuar më vonë do të duhej të paraqitej edhe licenca e 

me drejtuesin teknik te ri të punësuar. Mos vërtetimi i disponimit te Ing. Hidroteknik për 

periudhën Tetor 2017-Mars 2018, nuk plotëson pika 2.3/c, Kapaciteti Teknik i kritereve të 

veçanta kualifikuese. 

 

4. Bashkimi i operatoreve ekonomike "“................”” sh.p.k. + ““................”” sh.p.k, 

s'kualifikohet për arsyet: 

A. Licenca e Mjekut të ndërmarrjes për shoqërinë “................” shpk, është jashtë afatit të 

vlefshmërisë. Data e lëshimit është 03.11.2011 ndërkohë që afati është 5 vjeçar dhe nuk është 

paraqitur licence e re apo dokumentacion qe vërteton rinovimin. Nuk plotësohet pika 2.3/e, 

Kapaciteti Teknik i kritereve të veçanta kualifikuese. 

 

5. Bashkimi i operatoreve ekonomike ““................”” shpk + ““................”” shpk, s'kualifikohet 

për arsyet: 

A. Referuar akt-marrëveshjes së bashkëpunimit, shoqëria “................”merr përsipër 10% te 

punimeve sipas zërave të përcaktuar ne akt-marrëveshje. Ne kuptim te nenit 74 të VKM-se nr. 

914, date 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, anëtaret e 

bashkimit plotësojnë kërkesat kualifikuese në raport me përqindjen dhe zërat e marre përsipër ne 

akt-marrëveshje. Si rrjedhoje kërkesa për numrin prej mesatarisht 60 punonjësish duhet të 

plotësohet nga anëtari “................”shpk në masën prej mesatarisht 6 punonjës, ndërkohë që 

referuar listëpagesave të periudhës Tetor 2017 – Mars 2018, nuk e plotëson ketë mesatare. Nuk 

plotësohet pika 2.3/f, Kapaciteti Teknik i kritereve të veçanta kualifikuese. 

B. Anëtari “................”shpk nuk ka paraqitur staf te kualifikuar hidraulik megjithëse ka marre 

përsipër te realizoje punime hidraulike, duke mos plotësuar kërkesat e pikës 2.3/g, Kapaciteti 

Teknik i kritereve të veçanta kualifikuese. 

C. Anëtari “................”shpk nuk ka paraqitur asnjë kontrate të Drejtuesve të tij Teknike (referuar 

licencës së kësaj shoqërie te vitit 2015) si dhe këta Drejtues Teknike nuk figurojnë në 
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listëpagesat e shoqërisë për periudhën Tetor 2017 – Mars 2018, të kërkuar në pikën 2.3/c, 

Kapaciteti Teknik i kritereve të veçanta kualifikuese. 

D. Gjithashtu këta Drejtues Teknike nuk rezultojnë as në periudhën Prill 2017 – Gusht 2017 që 

korrespondon me punime të realizimit të kontratës se ngjashme për “Restaurim dyqani” paraqitur 

nga kjo shoqëri me investitorët “................”. Edhe faturat e paraqitura në përmbushje të vlerave 

të kësaj kontrate nuk janë të nënshkruara nga përfituesit (blerësit/pala investitorë), sikundër 

kërkohet në paragrafin e fundit të pikës  2.3/a, Kapaciteti Teknik i kritereve të veçanta 

kualifikuese. 

 

6. Operatori ekonomik "“................”” sh.p.k. s'kualifikohet pasi nuk ka paraqitur oferte 

ekonomike. 

- Me shkresën nr. 4468/3 datë 17.07.2018 operatori "“................”"shpk dërgon formular ankese 

mbi vlerësimin e ofertave, ku pretendon se licenca e mjekut është brenda afatit të vlefshmërisë të 

licencuar nga Urdhri i mjekut dhe jo nga Ministria e Shëndetësisë dhe ka paraqitur licensë 

tjetër në ankesë të mjekut Edmond Bungaja nr. 520 datë 22.12.2017. 

Gjithashtu operatori ekonomik pretendon se plotëson edhe kriterin e fuqisë punëtore për teknikët, 

hidraulikët dhe elektricistët, në përputhje me marrëveshjen e bashkëpunimit, duke kërkuar 

rishikim e vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave. 

- Me urdhrin e titullarit të AK nr. 4468/4 prot. datë 18.07.2018, pezullohet procedura për 

shqyrtimin e ankesës i përbërë nga “................”,“................”dhe “................”. 

- Me memon e komisionit të shqyrtimit të ankesave nr. 4468/5 prot. datë 19.07.2018, drejtuar 

titullarit të Ak, sqaron se licenca e mjekut të ndërmarrjes e ngarkuar në sistemin e prokurimit 

elektronik është e pavlefshme dhe në ankesë ka paraqitur licencë tjetër dhe në përputhje me 

nenin 63 të VKM nr. 914 datë 29.12.2014, ku përcaktohet se dorëzimi i dokumenteve realizohet 

në adresën e përcaktuar dhe KVO merr në konsideratë vetëm dokumentet e ngarkuara në SPE. 

Në lidhje me pikën e dytë rezultoi se shoqëria "“................”"shpk se ka paraqitur 3 elektricistë 

nga 4 të kërkuar, 2 teknikë nga 3 të kërkuar dhe shoqëria "“................”" shpk 3 hidraulik nga 2 të 

kërkuar me dëshmi vlefshmërie jashtë afatit. Referuar nenit 74 të VKM nr. 914 datë 29.12.2014, 

për bashkimin e operatorëve ekonomik kërkesat për elektricistë, teknikë ndërtimi duhej të 

përmbusheshin nga shoqëria "“................”"shpk dhe për hidraulikë nga shoqëria 

"“................”a"shpk, nuk plotësohet kërkesa kualifikuese në raport me përqindjen dhe zërat e 

marrë përsipër dhe komisioni i shqyrtimit të ankesës nuk merr parasysh ankesën. 

- Me shkresën e titullarit nr. 4468/6 prot. datë 20.07.2018, i kthehet përgjigje operatorit 

"Nika"shpk se pretendimet nuk mund të merren parasysh nga grupi i shqyrtimit të ankesës. 

- Me raportin përmbledhës nr. 4468/7 prot. datë 02.08.2018, miratohet nga titullari procedura e 

prokurimit duke shpall fitues operatorin "“................”", me vlerë oferte 16,440,863 lekë pa 

TVSH dhe me nr. 4468/13 prot. datë 06.08.2018 është lidhur kontrata e punimeve. 

Nga dokumentacioni i bashkimit të operatorëve me ofertën më të leverdishme, i s'kualifikuar 

"“................”" & "“................”" shpk, plotësoheshin përgjithësisht kriteret e përgjithshme dhe të 

veçanta kualifikuese me devijimi të vogla të cilat nuk të ndikonin në realizimin e punimeve, 

ku objekti i prokurimit do të realizohej me sukses dhe AK do të kishte një kursim të fondeve 
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publike, pasi edhe vetë vendosja e kritereve kualifikuese të cilat s'kualifikuan këtë operator, nuk 

ishin në përputhje me volumin e objektit të prokurimit. 

Nëse mbas nënshkrimit të kontratës, mund të rriskohej përfundimi i punimeve, kontratat tip të 

punimeve bazuar DST të punimeve, kanë të gjitha sanksionet dhe detyrimet që u takon 

operatorëve ekonomik, të cilët kanë pranuar të marrin pjesë në garë.  

Në zbatim të nenit 55 të LPP "Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese" pika 1/b citohet: 

Oferta fituese duhet të jetë, oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kritere të ndryshme 

të lidhura me objektin e kontratës që prokurohet, si: cilësia, çmimi, cilësitë teknike, 

karakteristikat estetike, funksionale, mjedisore, kostot e funksionimit, efektshmëria ekonomike, 

shërbimi pas shitjes dhe asistenca teknike, data dhe periudha e lëvrimit ose periudha e 

ekzekutimit, me kusht që këto kritere të jenë objektive dhe jodiskriminuese. 

Pra nëse autoriteti kontraktor do të vendoste kritere kualifikuese në përputhje me volumin dhe 

objektin e prokurimit, duke mos vendosur kritere që zvogëlojnë konkurrencën, atëherë AK-ja, do 

të kishte mundur të kursente fondet publike me vlerë më të ulët dhe do të kualifikoheshin më 

shumë operatorë ekonomik. 

- Diferenca e vlerës prej 2,375,105 me TVSH (19,729,036 lekë - 17,353,930), midis ofertës 

fituese të ““................”” shpk, dhe ofertës me çmimin më të ulët të operatorit "“................”” 

Shpk & ““................”” shpk, paraqitet si efekt financiar negativ për buxhetin e Shtetit, të 

shkaktuar nga kriteret kualifikuese të sforcuara. Për veprimet e mësipërme përfshihen me 

përgjegjësi njësia e prokurimit, KVO dhe KSHA, pasi duhej të vlerësonte ofertën më të 

leverdishme në përputhje me kriterin e vlerësimit të çmimit më të ulët. 

 

Vendosja e kriteret kualifikuese jo në përputhje me volumin dhe objektin e prokurimit, ka 

zvogëluar konkurrencën, të cilat bien në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006“Për 

prokurimin publik”,i ndryshuar, neni 1, ku përcaktohet: të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve 

ekonomikë në procedurat e prokurimit publik, të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve 

ekonomikë, të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët 

ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik, të sigurojë integritet, besim publik 

dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.  

Neni 46, pika 3 e LPP citon se kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të 

stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas 

përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik. 

Në kundërshtim VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 

neni 61, pika 2 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”. “Në çdo rast, hartimi i 

kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në 

një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”. 

- Mbi zbatimin kontratës së punimeve të objektit 

- Objekti i kontratës "Përshtatje emergjente e ambienteve të godinës së Ministrisë së Drejtësisë", 

me vlerë 19,729,036 lekë me TVSH, është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 4468/13 

prot. 06.08.2018, të lidhur midis Autoritetit Kontraktor Ministrisë së Drejtësisë përfaqësuar nga 

Sekretari i Përgjithshëm zj. “................”dhe operatorit ekonomik "“................”" sh.p.k, 
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përfaqësuar nga drejtuesit ligjor z. “................”. Preventivi dhe lloji i kontratës është me çmim 

njësie, ku bazuar nenit 37.2 të kontratës, preventivi do të përdoret për të llogaritur vlerën e 

kontratës, ku kontraktori paguhet me sasinë e punës e realizuar, me tarifën në preventivin në 

njësi për secilin zë punimesh dhe afati i realizimit është 4 muaj. 

- Mbi mbikëqyrjen e Punimeve 

Pas miratimit të procedurës së hapur për realizimin e punimeve me vlerë të kontratës 16,440,863 

lekë pa TVSH, ndiqen procedurat për mbikëqyrjen e objektit. Llogaritja e vlerës së kontratës së 

mbikëqyrjes është bazuar në VKM nr. 354 datë 11.05.2016 "Për miratimin e manualit të tarifave 

për shërbime në planifikimin e territorit, mbikëqyrje dhe kolaudim", i klasifikuar në grupin e IV 

tarifor, me 31% me vlerën totale, ku fondi limit përllogaritej në vlerën 331,283 lekë pa TVSH. 

Me urdhrin e prokurimit për blerje të vogla nr. 4468/9 datë 02.08.2018, fillon praktika për 

mbikëqyrjen e objektit. Me procesverbalin e vlerësimit të ofertave datë 06.08.2018, vlerësohet si 

ofertë e suksesshme oferta  me vlerë më ulët e operatorit "“................” & “................”" shpk me 

vlerë 325,000 lekë pa TVSH. Kontrata e mbikëqyrjes është realizuar me nr. 4468/16 datë 

06.09.2018 midis Autoritetit Kontraktor MD, i përfaqësuar nga Sekretari i Përgjithshëm zj. 

“................”dhe operatorit ekonomik "“................”"shpk i përfaqësuar nga z. “................”. 

- Mbi Kolaudimin e objektit 

Bazuar në VKM nr. 354 datë 11.05.2016 "Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në 

planifikimin e territorit, mbikëqyrje dhe kolaudim", i klasifikuar në grupin e IV tarifor, me 3% 

me vlerën totale, ku fondi limit përllogaritej në vlerën 32,055 lekë pa TVSH. Me urdhrin e 

prokurimit për blerje të vogla nr. 4468/24 datë 24.12.2018, fillon praktika për kolaudimin e 

objektit. Me procesverbalin e vlerësimit të ofertave datë 27.12.2018, vlerësohet si ofertë e 

suksesshme oferta  me vlerë më ulët e operatorit "I“................”" shpk me vlerë 28,112 lekë pa 

TVSH. Kontrata e kolaudimit është realizuar me nr. 4468/28 datë 27.02.2018 midis Autoritetit 

Kontraktor MD, i përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm ekonomik dhe shërbimeve 

mbështetëse z. “................”dhe operatorit ekonomik "“................”"shpk i përfaqësuar nga z. 

“................”. 

Akti i dorëzimit të sheshit të ndërtimit është mbajtur më 08.08.2018 dhe njoftimi i fillimit është 

mbajtur më datë 09.08.2018. Procesverbali i fillimit të punimeve është mbajtur më datë 

09.08.2018. Njoftimi i përfundimit të punimeve është realizuar më 06.12.2018 me nr. 4468/20 

prot. brenda afateve kontraktuale. 

Me datë 18.10.2018 mbahet procesverbali i ndryshimeve të volumeve të objektit, mbi rakordimet 

e zërave të cilat shtohen dhe pakësohen. Në dosjen teknike mbi azhurnimin e projektit, u realizua 

krahasimi me librezat e masave dhe llogaritjet metrike të volumeve, ku në situacionin 

përfundimtar, përdorimi i fondit rezervë dhe tabela krahasuese e volumeve, përputhet me 

llogaritjet me hapësirat e Ministrisë. 

Nga verifikimi i strukturës së preventivit dhe pagesës në situacionin përfundimtar, u konstatua 

pasaktësi si më poshtë vijon: 

1. Në kapitulli i punimeve të prishjeve, zëri nr. 2, nr. anal 2.426/1 "Prishje muri tulle me 

pastrim në ËC", zërat e prishje shtresave të tarracës (Analizë), çmontim dyer/dritare, metalike, 

çmontim kangjella metalike, prishje suvatimi, shtresa pllaka etj, në përllogaritjen e fondit limit e 
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miratuar nga AK, zërat e punimeve janë llogaritur në përputhje me VKM nr. 629, datë 

15.07.2015.  

Nga verifikimi i analizave sipas manualeve për zërat nr. anal 2.426/1 "Prishje muri tulle me 

pastrim", dhe zërave të tjerë me analiza çmimesh, konstatohen se në strukturën e çmimit 

përfshihet edhe transporti i prishjeve. Gjithashtu sipas  VKM nr. 629, datë 15.07.2015, për 

prishje të zërave të tjerë (të cilët nuk janë në manual), merret norma e kohës së punës me 60 % e 

ndërtimit të ri, në të cilën përfshihet edhe transporti i tyre. 

Tabela e mëposhtme paraqet shembull sipas manualit mbi zërin 2.426/1 "Prishje muri tulle me 

pastrim në ËC". 

 
 

Ndërkohë, po në kapitullin e punimeve të prishjeve është përllogaritur edhe zëri nr. 11 

"Transport me krahë" me çmimin prej 637 lek/m3 (në përllogaritjen e fondit limit) dhe çmimi i 

ofertuar nga OE " Petrit Bakiu " shpk me 590 lekë/ m3, i cili është zë pune i mbivendosur 

proceseve të prishjeve, pasi përfshihet në transport (brenda objektit) bashkë me ngarkimin në 

automjet, të cilat janë pjesë e shpenzimeve plotësuese prej 8% të çmimit. Në këtë analogji mund 

të faturohej edhe transporti i materialeve ndërtimore në objekt etj. Zëri i transportit të 

materialeve të ndërtimit, dheu (mbeturinave) me automjet 10km përfshin transport për largimin e 

mbeturinave në vend depozitimin e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor apo bashkia përkatëse. 

Rrjedhimisht për sa më sipër zëri i "Transportit me krahë", përbën mbivendosje të punimeve të 

prishjeve, për shkak të pasaktësisë së preventivit, në të cilën sipërmarrësi ka përfituar 

padrejtësisht sasinë prej 130 m3 me çmimin 590 lekë/m3, ku rezulton vlera prej 76,700 lekë pa 

TVSH. 

Në tabelën e mëposhtme pasqyrohet efekti financiar: 

Zëri 
Përshkrimi i 

punimit 

Vlera sipas situacionit  
Rillogaritjet sipas VKM 629, datë 

15.07.2015 

Njësia Sasia Çmimi Vlera Sasia Çmimi Vlera Dif. 

        (Lekë) (Lekë)   (Lekë) (Lekë) (Lekë) 

  Punime prishjeje                 

11 Transport me 

krahë 
m3 130 590 76,700 0 590 - 76,700 

        
Shuma: 76,700 

        
TVSH 15,340 

        
TOTAL 92,040 

 

Si përfundim, nga kontraktori "“................”" sh.p.k, është përfituar punim i mbivendosur për 

shkak të punimit të mbivendosur, duke i shkaktuar dëm ekonomik në vlerën 92,040 lekë me 

TVSH.  

E M E R T I M I Njesia op çmimi Vlefta T*km çmimi Vlefta o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta Shuma

2.426/1 Prishje mur tulle me pastrim m3 8% 10%

Sp + p op 6.2 125 775

Sigurime shoqerore 16.7% leke 775 0.167 129.43

Transport T*km 10 21 210

Shuma: 904.43 210 1114.43 89.154 111.44 1,315   

Fitim TOTALI
PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL Shpen 

plot
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Gjithashtu, nga auditimi, u evidentua se, plotësimi dhe administrimi i dosjeve nuk paraqitet në 

nivelin e kërkuar, pasi nuk janë arkivuar, nuk janë nënshkruar nga marrësi dhe nga dorëzuesi, kjo 

në kundërshtim me ligjin nr. 9156 datë 06.11.2003 “ Për arkivat” i ndryshuar,  me  LPP, Kreu II, 

neni 12, pika 3.  

Grupi i auditimit, në lidhje me problematikat e evidentuara, dorëzoi  Akt-verifikim nr. 4, datë 

08.03.2018, me nr. 2280 prot të MD,  ku janë paraqitur observimet me shkresë nr. 498 prot të 

MD, të datës 18.03.2018 dhe observimet mbi projekt raportin me shkresë nr.1437/6 datë 

10.05.2019 e firmosur nga Ministri i Ministrisë së Drejtësisë, nga njësia e prokurimit me përbërje 

(“................”,“................”), nga komisioni i vlerësimit të ofertave me përbërje 

(“................”,“................”dhe “................”) dhe komisioni i shqyrtimit të ankesës me përbërje 

(“................”,“................”). Grupi i auditimit është  njohur me observimet  të cilat në të dyja 

rastet shprehin të njëjtat argumentime, kështu në referim të tyre nuk merren në konsideratë për 

këto arsye: 

1. Në lidhje me pretendimin se kërkesa e mjekut të ndërmarrjes është plotësisht e ligjërisht e 

mbështetur dhe e justifikuar sipas pikës 12/2 të VKM nr. 742 datë 06.11.2003 "Për  disa shtesa 

dhe ndryshime në VKM nr. 692, datë 13.13.2001, i Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta 

të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë" sqarojmë se: 

Në Vendimin Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 108, datë 

9.2.2011, të Këshillit të Ministrave “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat 

dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1, 

pika 3, gërma “b” dhe pika 4 gërma “b” thuhet shprehimisht se: Vendimi nr. 692, datë 

13.13.2001, i Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit 

në punë”, shfuqizohet. 

Duke qenë se VKM nr. 742, datë 06.11.2003 ka ndryshuar VKM nr. 692, datë 13.13.2001, 

rrjedhimisht edhe kjo e fundit rezulton të jetë e shfuqizuar, duke qenë se, akti bazë nuk ka më 

fuqi ligjore.  

Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta për 

kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor, për njohjen e gjendjes dhe 

kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të 

vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, 

financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe 

besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të 

realizimit me sukses të kontratës. 

Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për 

kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë 

pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.  

Sa më sipër, autoriteti kontraktor ka përcaktuar një kriter jo në përputhje me përcaktimet ligjore 

si më sipër cituar, pasi kërkesa që një shoqëri të ketë të një mjek në stafin e tij, nuk është sipas 

përcaktimeve të bëra në VKM nr. 108, datë 9.2.2011 “Për aftësitë që duhet të plotësojnë 

punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të 

shëndetit në punë” dhe pretendimi i NJP në lidhje me mjekun qëndron. 
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2. Në lidhje me pretendimin e fuqisë punëtore dhe specialistëve përkatës, nuk merret parasysh 

nga njësia e prokurimit pasi edhe në observacion nuk kanë kryer ndonjë llogaritje teknike të 

vërtetojë numrin e përcaktuar apo argumentuar vendosjen e tyre, sipas përcaktimeve të detyrave 

të VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 57, pika 

2, ku citohen përgjegjësitë e Njësisë së Prokurimit. 

3. Në lidhje me pretendimet e KVO dhe KSHA, të cilat mbështeten në LPP dhe RrPP në nenin 

53, ku një ofertë vlerësohet e vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat 

dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në DST merren në konsideratë, pasi 

detyrat e  KVO dhe KSHA, të përcaktuara në nenin 58 të VKM nr. 914 datë 29.12.2014, citohet 

se Komisioni është përgjegjës vetëm për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave. Komisioni duhet 

të zbatojë detyrat në pavarësi të plotë dhe nëse kërkohen sqarime për dokumentet e tenderit, këto 

merren nga njësia e prokurimit. Komisioni nuk kryen asnjë veprim tjetër, përveç atyre të 

përcaktuara shprehimisht në këto rregulla. 

 

IV. Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të procedurës me objekt 

“Sistemi Elektronik për Dixhitalizimin e Arkivës Gjyqësore”, viti 2017 realizuar në MD 

 

Gjatë auditimit, grupi i audituesve të KLSH-së, u fokusua në zbatimin të bazës ligjore dhe 

nënligjore, ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, 

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

“Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë elektronike”, Udhëzim e APP-së nr. 

2 datë 27.01.2015 “Për hartimin e regjistrit të parashikimeve të prokurimit publik dhe regjistrit të 

realizimeve të prokurimit publik”, ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik.”, ligji nr. 8678, datë 

14.05.2001 “Për organizim dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë” si dhe çdo akti juridike 

që është në fuqi në lidhje mbi prokurimet publike të financuara nga Buxheti i Shtetit. 

 

(1) Auditimi i procedurës me objekt “Sistemi Elektronik për Dixhitalizimin e Arkivës 

Gjyqësore”, viti 2017 realizuar në MD 

 

 Të dhënat e përgjithshme: 

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Sistemi Elektronik për Dixhitalizimin e Arkivës 

Gjyqësore”, viti 2017, realizuar në MD”  

1. Urdhër Prokurimi 

nr.527/6 datë 

14.04.2017  

3. Hartuesit e Dokumenteve të Tenderit, specifikimet 

teknike, kohëzgjatja e kontratës, etj, janë realizuar nga 

njësitë : 

4. Komisioni i 

Vlerësimit të 

Ofertave 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit 

Urdhrin nr. 527/4, datë 20.03.2017 është ngritur Grupi i 

Punës për llogaritjen e fondit limit, përgatitjen e termave 

të referencës dhe specifikimeve teknike, me përbërje 

Urdhrin nr. 527/7, 

datë 10.05.2017 
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"E hapur me mjete 

elektronike" 

1. “................” (inxhinier IT) 

2. “................” (jurist) 

3. “................” (ekonomist) 

 

Urdhërin nr. 527/6, datë 06.06.2017 është përcaktuar 

Njësia e Prokurimit, për hartimin e dokumentave të 

tenderit : 

1. “................” (jurist) 

2. “................” (Inxhinier IT) 

3. “................” (ekonomist) 

 

“................” 

(Kryetar) 

“................” 

(Anëtare) 

“................” 

(Anëtare) 

 

Shënim: 

“................”, është 

vendosur në 

kundërshtim me 

ligjin nr. 9643, datë 

29.12.2006 “Për 

prokurimin publik” i 

ndryshuar dhe VKM 

nr.914, datë 

29.12.2014 “Për 

miratimin e 

rregullave të 

prokurimit publik” 

neni 57, 58 

5. Fondi Limit (pa 

tvsh) 

26,666,667 lekë pa 

TVSH 

6. Oferta fituese (pa tvsh) nga operatori ekonomik 

““................””shpk me vlerë 26,020,000 (njëzet e 

gjashtë milion e njëzet e mijë) lekë pa TVSH 

7.Diferenca me 

fondin limit (pa 

tvsh) është prej 

646,667 lekë pa 

TVSH 

8. Data e hapjes së 

tenderit 

9. Burimi Financimit 

 

Në Buxhetin e Shtetit e vitit 2017 është parashikuar fondi 

me vlerë 16,000,000 lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur nuk 

është parashikuar në PBA 2017, pasi për vitin 2018 dhe 

2019, janë planifikuar 0 lekë. 

 

10. Operatoret 

Ekonomike 

 

Date 11.05.2017  a)Pjesëmarrës në 

tender 2 (dy) -OE  

   b)S’kualifikuar 1 

(një) OE, 

“................”pasi 

nuk ka paraqitur 

asnjë dokumentacion 

në përmbushje të 

kërkesave ligjore, 

ekonomike- 

financiare. 

    

11.Ankimime 

12. Përgjigje Ankesës nga AK AK-nuk ka pasur 

ankimime 
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b.Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/ Mallrave 

 

14. Lidhja e kontratës 

 

Është lidhur Kontratë 

prokurimi (shërbim) nr. 

527/9 prot datë 

26.05.2017 është e 

ndarë në : 

1. Zhvillimi i sistemit 

elektronik për 

dixhitalizimin e arkivës 

gjyqësore, për 2 muaj. 

2. Trajnimi i 

përdoruesve, për 1 

muaj. 

3. shërbime mirëmbajtje 

, për 48 muaj 

15. Vlera e kontratës (me tvsh) : 

31,224,000 (tridhjetë e një milion e 

dyqind e njëzet e katër mijë) lekë me 

TVSH 

 

 

16. Likuiduar deri sipas urdher 

shpenzimit; 

Kontrata nr. 527/9 prot datë 26.05.2017, 

nuk është likuiduar, pasi është dorëzuar 

Fatura tatimore nr. 224 datë 06.06.2017, 

ku janë përshkruar të gjitha fazat. Fatura 

është firmosur vetëm nga përfaqësuesi i 

OE fitues.  

  18. Akt i marrjes në dorëzim 

Procesverbali i datës  

Nga auditimi është ngritur grupi i punës 

me Urdhër nr. 527/10, datë 29.05.2017 

“Për ndritjen e grupit të punës për 

ndjekjen dhe zbatimin e kontratës nr. 

527/9 prot datë 26.05.2017 me objekt 

“Sistemi elektronik për dixhitalizimin e 

arkivës gjyqësore”, i cili deklaron se 

proces-verbalin e datës 09.02.2018, nuk 

kemi asnjë dijeni mbi ngritjen e grupit 

të punës i firmosur nga grupi me 

përbërje (“................”,“................” 

dhe “................”). 

19. Fletë Hyrja dorëzimi i mallit sipas 

   
 

 

I. Në lidhje me hartimin e specifikimeve teknike dhe fondin limit: 

 

I-1) Me shkresën nr.527 prot, datë 24.01.2017 “Kërkesë” nga ana e ish-Sekretares së 

Përgjithshme (zj. “................”) është dërguar pranë AKSHIT projekti “Sistemi Elektronik për 

Dixhitalizimin e Arkivës Gjyqësore”, i përgatitur nga Drejtori i IT (z. “................”). Nga auditimi 

i projektit në fjalë është evidentuar se: Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor është krijuar me VKM 

nr. 903, datë 17.12.2014 dhe me urdhrin e kryeministrit nr. 60, datë 18.04.2016 është miratuar 

struktura e saj. Arkivi Shtetëror i Sistemit të Gjyqësorit ka për mision ruajtjen, përpunimin dhe 

administrimin e dokumentacionit gjyqësor, i cili i nënshtrohet procedurës së arkivimit nga 

gjykatat e shkallës së parë dhe të dytë. Ai kujdeset për menaxhimin e arkivave të gjykatave të 

shkallës së parë dhe të dytë nëpërmjet teknikave të unifikuara për krijimin, përdorimin, 

mirëmbajtjen, ruajtjen, transferimin dhe asgjësimin e dosjeve, regjistrave dhe dokumenteve të 

tjera gjyqësore, si dhe sigurimin e aksesit për të interesuarit. Me propozim të Drejtorit të Arkivit 

Shtetëror të Sistemit Gjyqësor, Ministri i Drejtësisë, më datë 01.11.2016, miratoi dy urdhra me 

nr. 4895/4 dhe nr. 4895/5 prot, “Për miratimin e formateve të listave tip të dokumenteve 

gjyqësore që arkivohen nga gjykata” dhe “Për miratimin e rregullores mbi metodikën dhe 

tipologjinë e menaxhimit të arkivës gjyqësore”. 
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Nga auditimi i materialit të sipërm, në rubrikën (Logjistika dhe koha) (Vendndodhja) thuhet 

se....... “Sistemi elektronik për dixhitalizimin e Arkivës Gjyqësore do të instalohet në ambientet e 

Arkivit Shtetëror të Sistemit Gjyqësor”. 

Ndërsa në rubrikën (Kërkesat Teknike) thuhet se..... “Sistemi do të instalohet në infrastukrën 

ekzistuese, në serverët pranë Prokurorisë së Përgjithshme dhe do të bëhet i mundur sipas 

politikave të sigurisë të saj”, veprime të cilat tregojnë jo seriozitet në planifikimin dhe hartimin e 

projektit të prokurimit. 

- Gjithashtu, nga auditimi u konstatua se, MD ka dërguar me shkresë nr. 527/2 datë 17.03.2017, 

“kthim-përgjigje” ku thuhet se.... “Në vijim të shkresës suaj nr. 211/1, datë 21.02.2017, ju lutem 

gjeni bashkëlidhur projektin “Sistemi Elektronik për dixhitalizimin e Arkivës Gjyqësore”, i 

rishikuar duke reflektuar komentet tuaja (grupit të audituesve nuk iu vu në dispozicion kjo 

shkresë e AKSHI). Nga auditimi u evidentua që dhe ne këtë Aneksi 1-Termat Reference për 

projektin TIK, përsëri kemi: 

Në rubrikën (Logjistika dhe koha) (Vendndodhja) thuhet se ....“Sistemi elektronik për 

dixhitalizimin e Arkivës Gjyqësore do të instalohet në ambientet e Prokurorisë së Përgjithshme” 

Ndërsa në rubrikën (Kërkesat Teknike) thuhet se... “Sistemi do të instalohet në infrastrukturën 

ekzistuese, në serverët pranë Prokurorisë së Përgjithshme dhe do të bëhet i mundur sipas 

politikave të sigurisë të saj”. 

Pra, në të dyja rastet e dërguara pranë AKSHI-t për këtë projekt nuk rezulton saktësia e 

vendndodhjes së instalimit, të aplikacionit të softëare, për të siguruar infrastrukturën hardëare e 

nevojshme për qendrën e të dhënave (server, storage, etj), element që nuk është evidentuar as nga 

AKSHI, për pasojë në hartimin dhe lidhjen e kontratës me operatorin ekonomik fitues për këtë 

procedurë me nr. 527/9 prot. datë 26.05.2017, neni 12 “Vendndodhja” është përcaktuar në 7 

(shtatë) Gjykatat Administrative  Pikërisht, mos përcaktimi i saktë i vendndodhjes ka bërë të 

mundur keqinterpretime juridike duke shkaktuar deri diku mos ekzekutim të kontratës. 

 

I-2) Me Urdhër nr. 527/4, datë 20.03.2017 “Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e 

specifikimeve teknike, përllogaritjen dhe argumentimin e fondit limit për projektin me objekt 

“Sistemi elektronik për dixhitalizimin e arkivës gjyqësore”, me përbërje “................”, inxhinier 

IT, “................”jurist dhe “................”, ekonomiste, në pikën 2 është përcaktuar që materiali t’i 

dërgohet Titullarit të AK brenda datës 14.04.2017. 

- Grupi i punës ka përgatitur MEMO me nr. 527/5 prot, datë 14.04.2017, ku midis të tjerave 

“….në përputhje të nenit 59 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, ku janë përcaktuar alternativat për përllogaritjen e vlerës limit të kontratës” 

grupi i punës pas konsultimeve në faqen zyrtare të INSTAT nuk konstatoi në temat e publikuara 

nga ky i fundit, të ketë çmime të botuara për kategorinë “Dixhitalizimi i Arkivës së Ministrisë së 

Drejtësisë për gjendjen gjyqësore të shtetasve shqiptar raportuar nga institucionet e huaja”. 

- Grupi i punës ka vendosur ti referohet çmimeve të tregut, duke i dërguar e-mail, më datë 

11.04.2017, operatorëve ekonomik, ““................””shpk, ““................””shpk, ““................””shpk 

dhe shoqërisë ““................”” shpk, ku ka kërkuar çmime për tre element, duke mos e kostuar 

shërbimin “Zhvillimi i sistemit elektronik për dixhitalizimin e arkivës gjyqësore”. 
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Nr Përshkrimi I shërbimeve Sasia Çmimi Njësi Çmimi total Afati 

1 Zhvillimi i sistemit elektronik për 

dixhitalizimin e arkivës gjyqësore 

1   Brenda 2 (dy) muajve 

2 Trajnimi i përdoruesve 1    Brenda 3 (tre) muajve 

3 Mirëmbajtja (muaj) 48    Brenda 48 muajve 

Çmimi Neto    

TVSH (20%)    

Çmimi Total    

 

Operatorët ekonomike me datë 13.04.2017, me nr. 2512/2, 2512/1 dhe 2512 kanë paraqitur 

ofertat, mbi bazën e të cilave është përllogaritur vlera e fondit limit prej 26,666,667 lekë pa tvsh.  

- Me shkresë të MD nr. 527/2 prot, datë 17.03.2017, drejtar AKSHI-t me objekt “kthim-

përgjigje”, thuhet se..... “Në vijim të shkresës suaj nr. 211/1, datë 21.02.2017, ju lutem gjeni 

bashkëlidhur projektin “Sistemi Elektronik për dixhitalizimin e Arkivës Gjyqësore”, i rishikuar 

duke reflektuar komentet tuaja”.  

Në vazhdimësi të kësaj korrespondence u konstatua se, AKSHI në po të njëjtën datë 17.03.2017  

me shkresën nr. 845/1, i kërkon MD që .....“pasi angazhoi specialistët e fushës në lidhje me 

shqyrtimin e shkresës së dërguar nga ju, shprehet pozitivisht për investimin tuaj “sistemi 

elektronik për dixhitalizimin e Arkivës Gjyqësore”. Në vijim të procesit, lutemi të na dërgoni 

projektin me fondin e parashikuar, pas përllogaritjes së fondit limit dhe paralelisht nisni dhe 

procedurat e regjistrimit të tij pranë ARK (AKSHI).” 

Nga audimi fizik i dosjes së prokurimit, audituesit nuk kanë evidentuar korrespondencë të 

mëtejshme midis këtyre dy institucioneve, ndonëse në Procesverbalin e datës 14.04.2017 të 

Njësisë së hartimit të Dokumenteve të tenderit (NjP), në faqe 1 pika 2 thuhet se... “Hartimin e 

kritereve për kualifikim, në mbështetje të projektit “sistemi elektronik për dixhitalizimin e arkivës 

gjyqësore”, të miratuar nga AKSHI me shkresën nr. 845/1, datë 17.03.2017 ku përcaktohen 

specifikimet teknike dhe termat e referencës”, fakt ky jo i vërtetë.  

 

Për sa më sipër, AK ka vazhduar procedurën e prokurimit pa marrë miratimin e specifikimeve 

teknike dhe mundësimin e bërjes efektiv të vlerës së fondit, duke miratuar urdhër prokurimi nr. 

527/6, datë 14.04.2017 “Për zhvillimin e procedurës së prokurimit me mjete elektronike me 

objekt “sistemi elektronik për dixhitalizimin e arkivës gjyqësore si dhe proces-verbali nr. 1, datë 

14.04.2017 i NjP, veprime të cilat kanë anashkaluar institucionin e AKSHI-t, sipas VKM nr. 703, 

datë 29.10.2014 “Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit” pika 3 dhe pika 4. 

I-3). Nga auditimi u konstatua se, Urdhër Prokurimi me. nr. 527/6, datë 14.04.2017 “Për 

zhvillimin e procedurës së prokurimit me mjete elektronike me objekt “Sistemi elektronik për 

dixhitalizimin e arkivues gjyqësore, pika 1 thuhet: 

 “Të kryhet prokurimi i fondit prej 26,666,667 lekë pa tvsh (njëzet e gjashtëmilion e gjashtëqind 

e gjashtëdhjetë e gjashtëmijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh, vënë në 

dispozicion nga Buxhetit i shtetit. Në buxhetin e vitit 2017 është parashikuar fondi me vlerë 
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16,000,000 lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur e fondit është parashikuar tre vitet e tjera në vazhdim”. 

Por, nga auditimi u konstatua se, fondi limit i vënë në dispozicion për këtë projekt parashikuar në 

PBA 2017 ishte në vlerën prej 16,000,000 lekë pa tvsh, ndërsa për vitet  2018 dhe 2019 është 0 

lekë. Në këtë rast institucioni ka prokuruar pa pasur fonde në dispozicion. 

 

II. Në lidhje me hartimin vendosjen e kerkesave profesionale dhe teknike kualifikuese dhe 

shpallja e operatorit fitues. 

 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion u konstatua se: 

Dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK nuk është argumentuar vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “ Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të 

tenderit” ku citohet se: “Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike 

duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e 

ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

Në faqen 14 të projektit jepen kërkesat e Web Applciation Server Softëare ku citohet se Web 

Application Server Softëare duet të jetë platformë independent, i aftë të suportoje Ëindoës, Linux 

ose Unix ne ambjent 64 bit, ne cluster aktive/aktive. 

Kërkesat teknike te Ëeb Application Server Softëare jepen si më poshtë: 

a) Serveri i Aplikimeve (Ëeb Application Server softëare) duhet të jetë i pavarur nga 

platforma (platformë indipendent). 

b) Serveri i Aplikimeve (Ëeb Application Server softëare) duhet të konfigurohet në cluster 

aktive/pasive me mundësinë e konfigurimit të cluster active/active 

c) Serveri i Aplikimeve (Ëeb Application Server) duhet të jetë në përputhje me standardet 

SOA (Service Oriented Architechture). 

d) Serveri i Aplikimeve (Ëeb Application Server) duhet të jetë në përputhje me standardet 

J2EE 1.3, ËebServices, XML, LDAPv3, SSLv3, BPEL. 

e) Serveri i Aplikimeve (Ëeb Application Server) duhet të suportojë publikimin e 

shërbimeve ëeb të tipit Geospatial Ëeb Services 

f) Serveri i Aplikimeve (Ëeb Application Server) duhet të jetë i integrueshem me 

platforma baza të dhënash si p.sh Informix, Sybase, MSFT, DB/2, Oracle, SQLServer, 

Hyperfile SQL etj. 

 

Ndërkohë, në kërkesat kualifikuese të DST, pika 3.3 Kapaciteti teknik janë vendosur kërkesa si 

më poshtë: 

 

- Në kriteret e veçanta të DST pika 3.3.2 është kërkuar që operatori ekonomik duhet të ketë të 

paktën 1 (një) specialist te certifikuar për Testues të Akredituar Programi. (Të paraqitet 

certifikata/vërtetimi përkatës). 

Kërkesa e vendosur nga AK nuk është e argumentuar pse duhet që operatori ekonomik të ketë në 

listëpagesën e tij testuesi i akredituar i programit. Kjo kërkesë kualifikuese do të thotë se 
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operatori ekonomik i shpallur fitues duhet të ketë një testues programi, për programin i cili do të 

prodhojë vetë, kur ndërkohë AK i duhet vetëm softi, i cili do të merret në dorëzim pasi të 

realizohet, trajnohen punonjësit dhe të testohet. Sipas legjislacionit në fuqi të prokurimeve 

publike, nëse operatori nuk e zbaton kontratën me specifikimet e kërkuara nuk paguhet duke 

mbajtur garancitë e kontratës dhe duke marrë masa në Agjencinë e Prokurimit Publik. 

Në rastin e mësipërm ku operatori ekonomik do të realizojë programin dhe do ta testoj vetë 

programin e realizuar prej tij është rast konflikt interesi pasi nuk mund të shprehet qartazi nëse 

programi i testuar prej vetë operatorit është i saktë ose jo. Rrjedhimisht kërkesa për kualifikim ka 

zvogëluar ndjeshëm konkurrencën dhe nuk ka nxitur pjesëmarrjen e operatorëve ekonomik që 

prodhojnë softe. 

-Në kriteret e veçanta të DST pika 3.3.3 është kërkuar që operatori ekonomik duhet të ketë te 

paktën 2 menaxher projekti te akredituar. (Të paraqitet certifikata/vërtetimi përkatës). 

Kërkesa për 2 menaxherë projekti për një projekt të tillë është shumë e tepruar për volumin, 

vlerën e objektit. Projekti nuk është multifunksional që të kërkojë shumë menaxherë për të 

zhvilluar pjesë të ndryshme të këtij projekti, pra një menaxher ishte tej e mjaftueshme.  

- Për më tepër në kriteret e veçanta të DST pika 3.3.4 kërkohet që operatori ekonomik duhet te 

ketë të paktën 1 (një) person të certifikuar për "ITIL Foundation" ose ekuivalente. Për ketë 

punonjës te paraqitet certifikimi përkatës.  

"“................”" është ankronim i "“................”" dhe është një grup praktikash të detajuara për 

menaxhimin e shërbimeve TI (ITSM) që fokusohet në përafrimin e shërbimeve të TI. Pra në 

thelb është e mbivendosur kërkesën 3.3.3, duke kërkuar të njëjtën kriter kualifikues. Gjithashtu, 

kjo kërkesë përsëritet në kriteret e veçanta të DST pika 3.3.16 ku kërkohet përsëri që operatori 

ekonomik duhet te ketë të paktën 1 (një) person të certifikuar për "“................”" ose ekuivalente. 

Me veprimin e mësipërm nga AK krijohet konfuzim duke mos argumentuar dhe mbivendosur 

kërkesat kualifikuese, veprime të cilat nuk nxisin konkurrencën në procedurën e prokurimit. 

 

- Në kriteret e veçanta të DST pika 3.3.5 kërkohet që operatori Ekonomik duhet të ketë të paktën 

7 (shtatë) specialistë të diplomuar/certifikuar/trajnuar për zhvillimin e aplikacioneve mobile për 

IOS, nga prodhuesi i teknologjisë së platformës që do të përdoret për zhvillimin e softëare. Të 

paraqitet diploma/certifikata përkatëse. 

- Në kriteret e veçanta të DST pika 3.3.6 kërkohet që Operatori Ekonomik duhet të ketë të paktën 

7 (shtatë) specialiste të diplomuar/certifikuar/trajnuar për zhvillimin e aplikacioneve mobile për 

ANDROID nga prodhuesi i teknologjisë së platformës, që do të përdoret për zhvillimin e 

softëare. Të paraqitet diploma/certifikata përkatëse. 

Nga njësia e prokurimit konstatohet, se në procesverbalin e hartimit të kritereve kualifikuese nuk 

është argumentuar apo bazuar diku numri kaq i lartë i specialistëve, në lidhje me afatin, volumin 

dhe objektin e kontratës, duke zvogëluar ndjeshëm konkurrencën e operatorët e vegjël dhe të 

mesëm. 

-Në kriteret e veçanta të DST pika 3.3.7, kërkohet që operatori ekonomik duhet të ketë te paktën 

6 (gjashtë) punonjës të certifikuar si Oracle Certified Associate JAVA SE 8 Programmer. (Të 

paraqitet certifikata/vërtetimi përkatës). 
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-Në kriteret e veçanta të DST pika 3.3.8, kërkohet që operatori ekonomik duhet të ketë të paktën 

1 (një) punonjës të certifikuar si Oracle Certified Professional JAVA SE 6 Programmer. (Të 

paraqitet certifikata/vërtetimi përkatës). 

Nga njësia e prokurimit konstatohet, se në procesverbalin e hartimit të kritereve kualifikuese nuk 

është argumentuar apo bazuar diku numri kaq i lartë i specialistëve, në lidhje me afatin, volumin 

dhe objektin e kontratës, duke zvogëluar ndjeshëm konkurrencën e operatorët e vegjël dhe të 

mesëm. 

Gjithashtu, mos përputhja qëndron sipas kërkesave teknike të Ëeb Application Server Softëare, 

pika F Serveri i Aplikimeve(ËebApplication Server) duhet të jetë i integrueshëm me platforma 

baza të dhënash si p.sh Informix, Sybase, MSFT, DB/2, Oracle, SQLServer, HyperfileSQL etj. 

Pra në rastin e mësipërm njësia e prokurimit ka specifikuar plotësisht bazat e të dhënave 

(Oracle), duke kërkuar specifikisht paraqitjen e certifikatave/vërtetime të punonjësve përkatës 

për (Oracle), duke eliminuar të gjithë operatorët e tjerë që prodhojnë softe me baza të dhënash të 

tjera si sh Informix, Sybase, MSFT, DB/2, SQLServer, HyperfileSQL etj duke favorizuar vetëm 

operatorët ekonomik që zhvillojnë programe me bazë të dhënash (Oracle). 

Kërkesa e mësipërme është në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar "Për 

prokurimin publik" neni 23 "Specifikimet teknike", pika 2, ku është shprehur në mënyrë 

eksplicite se, “Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët 

dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.  

5. Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë te ndonjë markë apo emër i 

veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç 

rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të 

kërkesave, me kusht që fjalët "ose ekuivalent" të përfshihen detyrimisht në këto specifikime”. 

Kërkesat kualifikuese vazhdojnë edhe më tej si më poshtë vazhdon: 

-3.3.9 Të ketë të paktën 5 (pese) punonjës të certifikuar si Microsoft Specialist ne Programming 

HTML5 ëith Java Script dhe CSS3. (Të e paraqiten certifikatat përkatëse). 

-3.3.10 Të ketë të paktën 4 (katër) punonjës të certifikuar si Microsoft Certified Solution 

Developer për Zhvillim Aplikacionesh (APP Builder). Të paraqiten certifikatat përkatëse. 

-3.3.11 Të ketë të paktën 4 (katër) punonjës të certifikuar si Microsoft Certified Solution 

Developer për Aplikime në ëeb (Ëeb Application). Të paraqiten certifikatat përkatëse. 

-3.3.12 Të paktën 2 (dy) specialiste të certifikuar për DBA (Database Administrator) për 

administrimin e bazës se te dhënave. Të paraqitet certifikata/vërtetimi përkatëse.  

-3.3.13 Operatori ekonomik duhet të ketë të paktën 1 (një) punonjës të certifikuar si Microsoft 

Certified Solution Developer, për Application Lifecycle Management. Të paraqitet 

certifikata/vërtetimi përkatëse. 

-3.3.14 Operatori ekonomik duhet të ketë të paktën 1 (një) punonjës të trajnuar nga instituti 

CMMI ose ekuivalent për krijimin e kapaciteteve te menaxhimit te dhënave të biznesit (Building 

Enterprise Data Management Capabilities) Të paraqitet certifikata/vërtetimi përkatëse. 

-3.3.15 Operatori ekonomik duhet të ketë të paktën 1 (një) punonjës të certifikuar si Microsoft 

Certified Solution Expert, për Data Management and Analytics. Të paraqitet certifikata/vërtetimi 

përkatëse. 
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-3.3.17 Operatori ekonomik duhet të ketë të paktën 1 (një) të afte për Administrim të Ëindoës 

Server 2012. Për ketë punonjës të paraqitet transkripti përkatës. 

-3.3.18 Operatori ekonomik duhet të ketë të paktën 1 (një) të afte për Administrim te Microsoft 

SQL Server 2012/2014. Për ketë punonjës të paraqitet transkripti përkatës. 

-3.3.22 Operatori Ekonomik duhet të ketë 4 (katër) punonjës të diplomuar nga prodhuesi i 

teknologjisë së Platformës,që do të përdoret për zhvillimin e softëare. Kjo do të vërtetohet me 

paraqitjen e listepageses e-sig dhe diplomat përkatëse.  

 

Për sa më sipër, kërkesat e mësipërme nuk janë argumentuar nga NJP, duke zvogëuar në 

mënyrë shumë të ndjeshme konkurrencën. Kriteret e vendosura mbi specialistët përkatës kanë 

krijuar paqartësi se për çfarë platforme do të krijohet dhe pse duhen kaq shumë specialist. 

Gjithashtu, nëse një operator ekonomik, i cili ka të ndara departamentet dhe specialistë të 

certifikuar, nëse do të dëshironte të merrte pjesë në këtë procedurë duhej të kishte në total 48 

punonjës minimumi. Pra nëse çdo punonjës me secilën prej certifikatave, vërtetimeve apo 

diplomave nga prodhuesi i teknologjisë, që kërkohej nga AK do të ishte një person i veçantë dhe 

jo një person me shumë certifikata, një kompani konkurruese në prokurim duhej të kishte vetëm 

programues dhe menaxher projekti në total 48 punonjës, pa përfshirë asnjë pjesë tjetër të stafit si 

Drejtorë, CEO etj. 

Nga auditimi konstatohet se NJP ka kërkuar "CV" e punonjësve me temat e trajnimeve që kanë 

bërë stafet e operatorit ekonomik, duke i ndarë me kërkesa kualifikuese teknike, e cila përbën 

deri diku paracaktimin e operatorit ekonomik fitues, duke mos arsyetuar vendosjen kryesisht të 

certifikatave, me volumin e shërbimit që ka secili prej kërkesave të vendosura. Këto tregojnë se 

nga ana e AK janë vendosur kërkesa kualifikuese të një operatori ekonomik të caktuar 

paraprakisht, pasi nuk mund të ekzistojnë disa operatorë ekonomik garues, që të zotërojnë të 

gjitha "trajnimet dhe certifikatat" e kërkuara në formë kërkesa kualifikuese. 

Në analogji të thjeshtë, mund të përmendim, p.sh në një kontratë pune-investimi, të kërkohet një 

inxhinier ndërtimi, ku të ketë certifikata e trajnime tematike (beton, hekur, suvatime, prishje, 

duralumine etj). 

- Gjithashtu më tej vazhdojnë kërkesat kualifikuese pika 3.3.21 Operatori ekonomik duhet te ketë 

të paktën 10 (dhjetë) punonjës aktuale të diplomuar në njërën nga fushat: Inxhinierisë 

Elektronike, Inxhinieri Informatike, Teknologji Informacioni, Informatike, Informatike 

Matematike, Inxhinieri Matematike dhe Informatike, Informatike Ekonomike, 

Telekomunikacion, Inxhinieri Telekomunikacion. Kjo të dëshmohet me anë të vërtetimit nga 

Administrata Tatimore për numrin e punonjësve te siguruar,  list- pagesave të plotësuara 

rregullisht sipas formularit te përcaktuar E-SIG025/a,  diplomave, CV-ve dhe kontratave te 

punës. 

- 3.3.20, A. Ofertuesit duhet të paraqesin Certifikatën ISO 50001:2011. Kërkesa që operatori 

ekonomik të ketë certifikatë për menaxhimin e energjisë nuk ka lidhje ose nuk është në përputhje 

me objektin e prokurimit pasi objekti i prokurimit është krijimi i softëarit dhe nuk do të 

furnizohen pajisje që mund të shërbejë kjo certifikatë. 
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ISO 50001: 2011 përcakton kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e një 

sistemi të menaxhimit të energjisë, qëllimi i të cilit është të mundësojë qasje sistematike në 

arritjen e përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së energjisë, duke përfshirë efikasitetin e 

energjisë, përdorimin dhe konsumimin e energjisë. 

B. Ofertuesit duhet të paraqesin Çertifikatën OHSAS 18001:2007. Kërkesa që operatori 

ekonomik të ketë certifikatë për sistem të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë profesionale në 

punë, nuk është në përputhje me objektin e prokurimit, pasi objekti i prokurimit është krijimi i 

softëarit dhe nuk kemi të bëjmë me kontratë pune. Kjo certifikatë ndihmon OE të vendosin 

politikat, procedurat dhe kontrollet e nevojshme për të arritur kushtet më të mira të mundshme të 

punës, shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës. 

- 3.3.24 Operatori ekonomik duhet të jetë shitës i autorizuar në territorin e Republikës së 

Shqipërisë nga prodhuesi i platformës/platformave te programimit që do të përdorë për ndërtimin 

e sofëare-it. 

Kërkesa e mësipërme në këtë procedurë prokurimi është plotësisht diskriminim ndaj operatorëve 

ekonomik që krijojnë programe, pasi nuk ka asnjë arsye që një kompani zhvillimi programesh 

duhet të jetë shitës i autorizuar i programit që përdor për të zhvilluar dhe ndërtuar një program të 

caktuar. Operatorët ekonomik kanë të drejtë të plotë për të zhvilluar dhe ndërtuar softëare me 

programe të BLERA. Sqarojmë gjithashtu se edhe në rastet kur një operator ekonomik përdor 

platformë programimi, e cila është FALAS, ka të drejtat e plota të zhvillojë programe dhe të 

marri pjesë në këtë procedurë prokurimi. Në rastet kur është FALAS, kompania prodhuese e 

platformës nuk shet asgjë dhe normalisht nuk ka si të ketë shitës të autorizuar për territorin e 

Shqipërisë. 

- 3.3.25 Operatori ekonomik duhet të paraqesë zgjidhje teknike  me emra dhe marka konkrete 

për softëaren dhe katalogun e produkteve, ku përfshihet manuali i instalimit, konfigurimit dhe ai 

i përdorimit për gjithë modulet e produkteve te ofruara.  

Kërkesa e mësipërme tregon se do të përdoren module gjysmë të gatshëm dhe nëse nga 

programuesit do të përdoren module gjysmë të gatshëm, për të cilat është kërkuar katalogu, do të 

thotë se puna zhvillimore e programit është akoma më e vogël. Pra për një punë zhvillimore 

gjysmë të gatshëm, kërkesave të lartë të certifikimeve të punonjësve është diskriminuese për 

shumë operatorë ekonomik duke ngushtuar plotësisht konkurrencën dhe duke favorizuar 

operatorë të caktuar. 

Sa më sipër, Kriteret Kualifikuese kanë zvogëluar në mënyrë shumë të ndjeshme konkurrencën, 

të cilat bien në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006“Për prokurimin publik”,i 

ndryshuar, neni 1, ku përcaktohet: të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat 

e prokurimit publik, të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë, të sigurojë një 

trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në 

procedurat e prokurimit publik, të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në 

procedurat e prokurimit publik.  

Neni 2 i LPP, Përzgjedhja e fituesve të kontratave publike realizohet në përputhje me parime të 

përgjithshme, mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve dhe 

transparencë në procedurat e prokurimit. 
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Neni 41, pika 1 e LPP citon se autoriteti kontraktor, në hartimin e dokumenteve të tenderit, 

përdor dokumentet standarde, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit dhe i vë në dispozicion 

falas në rrugë elektronike. 

Neni 46, pika 3 e LPP citon se kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të 

stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas 

përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik.  

Në kundërshtim VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 

neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”. 

Për shkeljet të dispozitave ligjore mban përgjegjësi njësia e prokurimit. 

 

 

III. Në lidhje me lidhjen dhe ekzekutimin e kontratës  

 

III-1) Me shpalljen e operatorit ekonomik fitues ““................””shpk përfaqësuar nga 

“................”është lidhur Kontratë Prokurimi Shërbimi nr. 527/9 datë 26.05.2017 me Autoritetin 

Kontraktor të MD e firmosur nga ish-Sekretari i Përgjithshëm (zj. “................”). Nga auditimi 

rezultoi, se nga pikëpamja formale, hartimi i kontratës ka mangësi në mënyrën e shkrimit, ku deri 

diku të jepet përshtypja e coppy me kontrata të ngjashme, si më poshtë: 

- Objekti i kontratës “Mirëmbajtje dhe zhvillimi i sistemit ICMIC (7 Gjykata Administrative), 

ndërsa në dokumentet e tenderit ky shërbim është parashikuar për të gjitha gjykatat e nivelit të 

parë dhe të dytë në territorin e Republikës së Shqipërisë;me objekt “Sistemi elektronik për 

dixhitalizimin e arkivës gjyqësore” 

- Neni 1 (qëllimi) “Këto kushte të përgjithshme të kontratës(KPK) do të zbatohen për kryerjen  e 

shërbimeve të prokuruara me anë të procedurës kërkesë për propozim”, ndërsa në UP nr. 527/6, 

datë 14.04.2017 është me objekt “Sistemi elektronik për dixhitalizimin e arkivës 

gjyqësore”(procedurë e hapur); 

-Neni 12 (vendndodhja dhe afati i kontratës) “shërbimet duhet të kryhen në Ministrinë e 

Drejtësisë dhe në 7 (shtatë) Gjykatat Administrative” është konstatuar se, sipas  shkresës nr. 527 

prot datë 24.01.2017 drejtuar AKSHI në rubrikën 5.1 Vendndodhja (sistemi elektronik për 

dixhitalizimin e Arkivës Gjyqësore do të instalohet në ambientet e Arkivit shtetëror ë Sistemit të 

gjyqësor”, ndërsa në DT shtojca 16, neni 12 (vendodhja) “Shërbimet duhet të kryhen në vendin 

ose në vendet e specifikuara në kontratë. Nëse nuk është specifikuar vendi, Autoriteti 

Kontraktues rezervon të drejtën të aprovojë vendin ose vendet e kryerjes së shërbimeve, 

megjithatë, aprovimi nuk duhet të vonohet në mënyrë të paarsyeshme”; 

-neni 12, “Afati i kontratës është 27 (njëzet e shtatë) muaj nga data e nënshkrimit, sipas 

përcaktimeve të shtojcës 11, të dokumenteve standardeve të tenderit, grafiku i realizimit të 

shërbimit i cili do të jetë pjesë përbërëse e kësaj kontrate, ndërsa sipas DT shtojca 11, afati është 

51 muaj. 

-neni 11(Kushtet e veçanta) (personat e autorizuar për ndjekjen e kontratë) për Ministrinë e 

Drejtësisë është caktuar z. “................”, në detyrën e Drejtorit të Drejtorisë së Teknologjisë, 
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ndërsa në realitet në dosjen fizike nuk kemi konstatuar asnjë raportim, për realizimin e 

detyrimeve që rrjedhin nga kontrata nr. 527/0 prot datë 26.05.2017. 

Pra sa më sipër është lehtësisht e verifikueshme që Autoriteti Kontraktor nuk ka treguar 

përgjegjshmërinë e domosdoshme, në mënyrën e hartimit, të zhvillimit dhe ekzekutimit të 

kontratës, në përputhje me kuadrin rregullator mbi  përputhshmërinë  e veprimtarisë së subjektit. 

Përgjegjësia në këtë rast është e njësisë së hartimit të dokumenteve dhe titullarit të AK.  

 

III-2) Gjithashtu nga auditimi u konstatua se, me Urdhër nr. 527/10 datë 29.05.2017 “Për 

ngritjen e grupit të punës për ndjekjen dhe zbatimin e kontratës nr. 527/9 prot, me objekt 

“Sistemi elektronik për dixhitalizimin e arkivës gjyqësore” me përbërje ( z. “................”, Drejtor 

i Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit, z. “................”, Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve 

të Brenshme dhe zj. “................”, përfaqësusese e Arkivit Shtetëror të Sistemit Gjyqësor), të cilët 

duhet të ndjekin dhe të zbatojnë kontratën në përputhje me termat e referencës, specifikimet 

teknike dhe grafikun e shërbimeve që janë, si dhe grupi i punës të mbajë procesverbal pas çdo 

verifikimi të shërbimit të ofruar, objekt i kësaj kontrate.Për njoftimin e këtij urdhëri është 

ngarkuar Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse. 

Nga auditimi, rezultoi që grupi i mësipërm nuk ka paraqitur asnjë procesverbal për shërbimin e 

ofruar, por në proces- verbalin datës 09.02.2018, grupi i mësipërm shprehet se “..Nuk kemi asnjë 

dijeni mbi ngritjen e këtij grupi pune, për ndjekjen e kontratës me nr.527/9 “Për sistemin 

elektronik të Arkivës gjyqësore.” 

Për sa më sipër, deklarojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi ligjore dhe kontraktuale të 

shkaktuara nga mosndjekja e kontratës së sipërcituar, për sa kohë që nuk kemi marrë asnjë 

dijeni lidhur me ngritjen e grupi të punës.” 

Grupi i auditimit, konstatoi se për njoftimin e këtij urdhri është ngarkuar Drejtoria e 

Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse, ku z. “................”, ka qenë me detyrë, Drejtor i 

Drejtorisë së Shërbimeve të Brendshme dhe z. “................”ka qenë Drejtor i Drejtorisë së 

Teknologjisë së Informacionit, në varësi të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve 

Mbështetëse. Ky fakt tregon se, sistemi i kontrollit të brendshëm për sektorin e burimeve 

njerëzore nuk ka funksionuar, pasi dhe me ardhjen e Sekretarit të Përgjegjshëm zj. 

“................”nuk ka marrë asnjë masë apo nuk ka reaguar në lidhje me këte proces-verbal.  

III-3) Nga auditimi, pranë institucionit të Ministrisë së Drejtësisë, me nr. 3774 prot, datë 

06.06.2017, nga operatori ekonomik fitues ““................””shpk është dorëzuar Fatura Tatimore 

Shitje nr. 224, datë 06.06.2017, ku ka paraqitur: 
Nr Përshkrimi i mallit ose 

shërbimit 

Njësia 

e 

matjes 

Sasia Çmimi për 

njësi pa 

TVSH/lekë 

Vlefta pa 

TVSH/lekë 

Vlefta e 

TVSH/lekë 

Vlefta me 

TVSH/lekë 

1 2 3 4 5 6= 4x5 7=6x20% 8=6+7 

1) Zhvillim sistemi elektronik 

për dixhitalizimin e Arkivës 

Gjyqësore 

1 1 24,000,000 24,000,000 4,800,000 28,800,000 

2) Trajnimi i përdoruesve 1 1     100,000    100,000    20,000     120,000 

3) Mirëmbajtja 1 48       40,000  1,920,000  384,000  2,304,000 
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 TOTALI    26,020,000  5,204,000 31,224,000 

 

Realisht, kjo faturë është firmosur vetëm nga shitësi (“................”) përfaqësuese e operatorit 

ekonomik dhe asnjë përfaqësues nga AK. Ky fakt tregon se, kontrata është firmosur me datë 

26.05.2017, ndërsa fatura tatimore është dorëzuar nga OE ““................””shpk më datë 

06.06.2017, dmth brenda 15 ditëve. Nga pasqyrimi i Faturës tatimore kërkohet  të paguhet për 

cdo element përbërës së kontratës dhe çuditërisht dhe mirëmbajtja, e cila është përcaktuar sipas 

DT që të behej për 48 muaj???, kjo në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik.” 

Deri në momentin e hartimit të materialit, asnjë përfaqësues aktual i MD, si nëpunësi autorizues 

dhe nëpunësi zbatues nuk marrin përsipër të shpjegojnë mënyrën sesi është paraqitur, pasi në 

kohen kur është dorëzuar kjo faturë në organikën e MD, figuronin persona të tjerë. 

III-4) Me ndryshimin e organikës me urdhrin nr. 166, datë 05.10.2017 “Për miratimin e 

strukturës dhe Organikës së Ministrisë së Drejtësisë” dhe Ministrit të Ministrisë së Drejtësisë, u 

konstatua se, nga ish-Sekretari i Përgjithshëm (“................”) në cilësinë e ish-Titullarin e 

Autoritetit Kontraktor është miratuar Urdhër nr. 8610/2, datë 08.08.2018 “Për ngritjen e grupit të 

punës për ndjekjen dhe marrjen në dorëzim të shërbimit të kontratës nr.527/9 prot, datë 

26.05.2015, me objekt “Sistemi elektronik për dixhitalizimin e arkivës gjyqësore” me përbërje 

(“................”specialist IT, “................”specialist IT dhe “................”specialist e arkivës). 

Grupi i punës më datë 23.10.2018, ka përgatitur MEMO, me shkresë nr.23/10 prot datë 

23.10.2018, ku midis të tjerave shprehet se “…Në lidhje me projektin “sistemi elektronik për 

Dixhitalizimin e Arkivës Gjyqësore” bazuar në Kontratën me nr. 527/9 prot, datë 26.05.2017 

kompania ““................”” ka instaluar në një ambient test pranë dhomës së serverëve të MD, 

sistemin e ndërtuar prej saj. 

Ky produkt ka si nën komponentë të tij aplikacionin “softëare” dhe databazen mbi të cilën do të 

regjistrohen të dhënat e dosjeve gjyqësore. Këto produkte “softëare” janë instaluar në 

infrastrukturën “hardëare” ekzistuese të Ministrisë së Drejtësisë, në një hapësirë të lirë, por që 

nuk është dedikuar apo përcaktuar si hapësira “hardëare” për regjistrimin e të dhënave të këtij 

sistemi dixhitalizimi. 

Në këto kushte, për të patur një implementim të sukseshëm të këtij projekti duhet të sigurohen 

elementët e mëposhtëm që janë të një rëndësie jetike: 

1. Data center Qendrore, e cila duhet të instalohet pranë zyrave të Arkivës Gjyqësore Lundër 

(shënim i KLSH, kjo ishte parashikuar ne projektin e MD dërguar AKSHI me shkresë nr. 527 

prot datë 24.01.2017, e cila ka ndryshuar pa asnjë argumentim nga AK) për të patur mundësinë 

e regjistrimit të dokumentave të skanuar dhe indeksuar brenda një rrjeti të mbyllur të 

institucionit. Kjo edhe për arsyen e thjeshtë që gjendja fizike e dokumenteve të ruajtura në arkivë 

nuk e lejon zhvendosjen e tyre në një ambient tjetër pune me qëllim skanimin e tyre. 

2. Infrastruktura kompjuterike për postet e punës së skanimit. Këtu bëhet fjalë për komjutera dhe 

skanerë profesionalë, të cilët duhet të jenë sipas parametrave të kërkuar për të hedhur të dhënat 

në data bazën e ngritur nga kompania Soft Solution shpk. 
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3. Burime njerëzore me qëllim, hapjen, sistemimin, skanimin, ndeksimin dhe kthimin në arkivë të 

dosjeve fizike të çështjeve gjyqësore”. 

 

Pra si përfundim, problematikat e konstatuara janë si mëposhtë: 

1. Fondi limit i vënë në dispozicion për këtë projekt parashikuar në PBA 2017 është në vlerën 

prej 16,000,000 lekë pa tvsh, ndërsa për vitet 2018 dhe 2019 është 0 lekë. Në këtë rast ka 

prokuruar shërbim në vlerë disa herë më të lartë prej 10,666,667 lekë pa tvsh.pa pasur fonde në 

dispozicion në kundërshtim me nenin 60 “Urdhri i Prokurimit” të VKM nr. 914/2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, pasi nuk përmban fondin e llogaritur të 

vitit buxhetor, duke qenë kontratë shumë vjeçare, si dhe me përcaktimet e ligjit nr. 9936, datë 

26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 

40 (E drejta për të kryer shpenzime) “Çdo njësi e qeverisjes së përgjithshme është e detyruar që, 

përpara fillimit të një procedure prokurimi, një apo shume vjeçare, të marrë një konfirmim nga 

Ministria e Financave që fondet, të cilat synohen të prokurohen, janë brenda limit të miratuar 

për angazhime”. 

 

2. Kriteret Kualifikuese kanë zvogëluar në mënyrë shumë të ndjeshme konkurrencën, të cilat 

bien në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006“Për prokurimin publik”,i ndryshuar, 

neni 1, ku përcaktohet: të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e 

prokurimit publik, të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë, të sigurojë një trajtim 

të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e 

prokurimit publik, të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e 

prokurimit publik.  

 

3. Kontrata nr.527/9 prot, datë 26.05.2017 nuk është  efektive, efiçiente dhe me ekonomicitet në 

vlerën prej 31,224,000 (tridhjetë e një million e dyqind e njëzetë e katër mijë) lekë me 

TVSH, ku gjithë hallkat e realizimit të procedurës tenderuese janë me performancë të ulët, gati 

zero, pasi jemi në kushte,  të mungesës së tre elementeve të mësipërm dhe të  mangësive të 

evidentuara përgjatë gjithë këtij matëriali nga audituesit, ku midis të tjerave, sistemi i instaluar në 

ambientin “test” të Ministrinë  e Drejtësisë nuk mund të vlerësohet nga ana teknike, pasi vetë 

aplikacioni “softëar’ nuk mund të përbëjë një sistem të plotë dhe funksional. 

Gjithashtu, Urdhëri nr. 8610/2 datë 08.08.2018 ndonëse i ngritur me vonesë, nga ish-nëpunësi 

autorizues zj. “................”nuk ka marrë në konsideratë produktin e propozuar në MEMO nr. 

23/1,  datë 23.10.2018, duke mos analizuar arsyet dhe shkaqet në mos ekzekutimin e kontratës në 

mënyrë të suksesshme si dhe më kryesorja nga institucioni i MD si AK nuk është marrë asnjë 

masë administrative/, masë disiplinore, të cilat kanë të bëjnë me shkelje të rregullave të ligjit të 

prokurimeve publike, të ligjit nr. 152/2013 01.10.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar , shkelje 

të cilat krijojnë risqe ekonomike në disfavor të Buxhetit të Shtetit. 

 

Gjithashtu, nga auditimi, u evidentua se, plotësimi dhe administrimi i dosjeve nuk paraqitet në 

nivelin e kërkuar, pasi nuk janë arkivuar, nuk janë nënshkruar nga marrësi dhe nga dorëzuesi, kjo 
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në kundërshtim me ligjin nr. 9156 datë 06.11.2003 “ Për arkivat” i ndryshuar,  me  LPP, Kreu II, 

neni 12, pika 3.  

 

Grupi i auditimit, në lidhje me problematikat e evidentuara, dorëzoi  Aktverifikim nr.1 datë 

08.03.2018, me nr.2277 prot të MD, ku janë paraqitur observimet me shkresë nr.498 prot të MD, 

të datës 18.03.2018 dhe observimet mbi projet raportin me shkresë nr.1437/6 datë 10.05.2019 e 

firmosur nga Ministri i Ministrisë së Drejtësisë, nga njësia e prokurimit me përbërje 

(“................”j, “................”dhe “................”) dhe nga ish-Sekretari i Përgjithshëm “................”si 

dhe ish-Sekretari i Përgjithshëm “................” ( më datë 25.03.2019 pa nr.prot). Grupi i auditimit 

është  njohur me observimet  të cilat në të dyja rastet shprehin të njëjtat argumentime, kështu në 

referim të tyre nuk merren në konsideratë për këto arsye: 

1. Në lidhje me pretendimin e testuesit të programit, sqarojmë se testuesi nuk ka asnjë lidhje 

gjatë zhvillimit dhe dizenjimit të një softit, pasi vetë operatori ekonomik teston veten, pra është 

konflikt intesresi në rastin e tillë. Kërkesat e produktit janë kërkuar në termat e referencës dhe 

Autoritetit Kontraktor nuk i intereson të dijë zhvillimin e programit, thjesht kërkon softin 

(produktin) dhe AK e merr në dorëzim. Pra është plotësisht kërkesë e panevojshme dhe nuk 

merret parasysh. 

2. Në lidhje me kriterin e menaxherët, sqarojmë se projekti nuk është kompleks, pasi sic citohet 

në termat e referencës dhe në observacion, ka për detyrë ose synim Arkivimin e dokumenteve 

shkresorë të sistemit gjyqësor. Pajisja e 2 menaxherëve nuk nënkupton që plotësohet sa më mirë 

në kohë, pasi koha dhe grafiku është i përcaktuar në DST dhe kontratë, ku përcaktohen të gjitha 

drejtat, detyrimet dhe penatitetet e mos realizimit në kohë të kontratës. Për AK është e 

parëndësishme menaxherët, pasi puna zhvillimore menaxhohet nga OE sipas kohën të përcaktuar 

në DST. 

3. Kriteri i ITL është i përsëritur dhe i mbivendosur. Ju sqarojmë se projekti i quajtur në 

observacion si i rëndësishëm informatik nuk ka dokumentacione justifikues së informacionit që 

do të grumbullojë të jetë i klasifikuar. Sistemi ka për synim, lehtësimin e proceseve të punës për 

arshivimin në proceset gjyqësore. 

4. Kërkesat kualifikuese dhe në observacion ka kundërshtime me vetveten, pasi në termat e 

referencës kërkohen platforma të ndryshme, ndërkohë që në kërkesat kualifikuese keni 

përcaktuar platforma. 

5. Argumentimi në lidhje me Java, rreshtat etj, tregon se AK po kalon në rolin e zhvilluesit të 

programit. Në vijimësi nuk është e nevojshme pajisja e numrit të lartë të certifikatave dhe 

programuesish pasi shkrimi dhe zhvillimi në Java, mjafton 1 ose 2 të aftë, prandaj llogaritja 

aritmetike është plotësisht e panevojshme. 

6. Të gjitha argumentet në observacion nuk bazohen në asnjë rresht në dispozitat e ligjit të 

Prokurimit Publik dhe Rregullave të Prokurimit Publik.  

Të gjitha pretendimet e përmendura nga Njësia e Prokurimit, nuk merren në konsideratë, pasi 

nuk kanë asnjë mbështetje ligjore. 

Në lidhje mbi observimet, të cilat kanë të bëjnë me pikën III. Në lidhje me lidhjen dhe 

ekzekutimin e kontratës , observimet nuk merren në konsideratë si më poshtë vijon: 
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1. Në obervime thuhet se “përsa i përket konstatimit në lidhje me hartimin e kontratës sqarojmë 

se është punuar mbi një dokument ekzistues dhe gjatë hartimit të kontratës është bërë gabim 

njerëzor në lidhje me kontratën. …Theksojmë se këto gabime nuk kanë sjellë ndonjë pasojë të 

pariparueshme dhe nuk kanë ndikuar në mosrealizimin e kësaj kontrate”. 

Grupi i audituesve “pranon edhe gabimet njerëzore” por në këtë rast, numri i personave të marrë 

me kontratën është disa, kështu që ky gabim është bërë në grup dhe jo si individë. 

Përsëri, e ritheksojmë që, mos planifikimi i fondeve buxhetore për kontratë shërbimi disa 

vjeçare, pa marrë konfirmim nga Ministria e Financave, mos argumentimi i vendosjes së 

kritereve për kualifikim dhe kritereve të veçanta në rubrikën e DST, mos implementimi dhe 

ekzekutimi i kontratës dhe mos plotësimi i kërkesave për monitorimin e kontratës së furnizimit, 

përbën rrezik për krijimin e dëmit potencial në vlerën e kontratës së bashku me  penalitet si mos 

përmbushje të realizimit të saj me sukses, në përputhje me bazën ligjore të prokurimit publik dhe 

të menaxhimit financiar të fondeve buxhetore.  

2. Në observimet thuhet se “..Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Agjensinë kombëtare e 

Shoqërisë së Informacionit dhe USAID-in, kanë vlerësuar mundësinë për të bërë të mundur 

sigurimin e infrastrukturës hardëere të nevojshme për instalimin e softit”. 

Ky arsyetim, flet qartë se nga AK, nuk kemi studim të gjithë elementëve për të realizuar 

kontratën në mënyrë të suksesshme, e cila sigurohet nga taksat e shtetasve shqiptarë, duke 

treguar shkallë të ulët të përgjegjshmërisë, të nëpunësve të Shtetit Shqiptar. “................”Hoxha, 

grupi i audituesve nuk i merr në konsideratë, pasi në të gjithë observimet, zj. “................”a 

shprehet se, “...nuk titullari i AK, përgjigjes për hallkat e procedurës.....”,  

Grupi i auditimit, rithekson se, Titullari i AK, miraton çdo veprim të strukturave që realizojnë 

hallkat tenderuese. 

 

V. Mbi auditimin e procedurave me objekt, “Riparim-Shërbim i automjeteve të Aparatit të 

Ministrisë së Drejtësisë” viti 2017, me të dhënat si më poshtë. 

 
     a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Riparim-Shërbim i automjeteve të Aparatit të 

Ministrisë së Drejtësisë” 

1. Urdhër Prokurimi 1510/4, datë 

15.03.2017 

3. Hartuesit e Dokumenteve 

Tenderit 

“................” 

“................” 

“................” 

4. Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave: 

“................” 

“................” 

“................” 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“Kërkesë për propozim” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

 985.171 lekë  
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

 Petrit Bakiu sh.a me vlerë 

926.410 lekë 

7. Diferenca me fondin limit 

(pa tvsh) 

58.761 lekë 

 

8. Data e hapjes së tenderit 

24.04.2017 
9.Burimi Financimit  

Buxheti i shtetit 
10. Operatoret Ekonomike 

1-“................”sh.p.k pa ofertë 

ekonomike 

2-“................” sh.a me vlerë 

926.410 
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Nga auditimi u konstatua se Sektori i Shërbimeve (z. “................”, specialist i Sektorit të 

Shërbimeve)ka dërguar kërkesën për proçedurën e prokurimit për Riparim-Shërbim automjetesh 

me shkresën nr 1510/1, datë 03.03.2017. Nga Sektori i Shërbimeve është sqaruar se përcaktimet 

për zërat e punimeve dhe fondi limit paraprak janë bazuar në Inventarin dhe të dhënat teknike të 

automjeteve, Eksperiencat e mëparshme, në shpenzimet për Riparim – Shërbime të automjeteve 

gjatë viteve 2014,2015,2016, në gjendjen teknike aktuale të automjeteve, në sigurimin e 

gatishmërisë teknike të automjeteve. Nga auditimi konstatohet se asnjë prej këtyre 

dokumentacioneve nuk është paraqitur në dosjen e prokurimit, nuk është paraqitur vlera kontabël 

dhe norma e amortizimit të mjeteve motorrike në përputhje, me ligjin nr. 9228 datë 29.04.2004, 

”Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” Udhëzimin nr. 30  ”Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”. Identifikimi duhej të rakordohej me sektorin e financës. Gjithashtu në 

këtë material nuk rezulton gjendja kilometrazhit që ka realizuar mjeti përgjatë vitit të mëparshëm 

si dhe dokumentacioni bashkëlidhur mbi problematikat e evidentuara nga personat 

përdorues(shoferët) si dhe në disa raste duhet të pasqyrohej nëse për mjetin në fjalë është 

realizuar prokurim me blerje të vogël në rast defekti, pra duhet të argumentohej gjendja reale e 

automjeteve, në mënyrë që identifikimi i shërbimeve të jetë i saktë dhe korrekt. 

Është ngritur grupi i punës për përllogaritjen e Fondit Limit me nr. 110/2, datë 06.03.2017 me 

përbërje: “................”,“................”dhe “................”. 

Është mbajtur proçesverbali  më datë 09.03.2017 për llogaritjen dhe argumentimin e Fondit 

Limit nga grupi i punës. Llogaritja e fondit limit u bë me testim tregu duke marrë si bazë çmimet 

mesatare nga tre operatorë ekonomik : 1- Universal shpk me ofertë 976.864 lekë pa tvsh, 2-

Kadiu sh.a me ofertë 991.816, 3-Servis Auto 2000 shpk me ofertë 986.832. Komisioni konkludoi 

se vlera e fondit limit është 985171 lekë pa tvsh. 

Është mbajtur Proçesverbali nr.01, datë 11.04.2017 për Hartimin e Dokumentave të Tenderit . 

Është ngritur urdhri me nr. 1510/5, datë 20.04.017, për  “Ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të 

Ofertave” me përbërje: “................”,“................”dhe “................”. 

Sipas proçesverbaleve të mbajtura nga KVO për zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe 

shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave janë paraqitur dy operatorë ekonomik : 

1-“................”sh.p.k i cili nuk ka paraqitur ofertë ekonomike 

2-“................” sh.a me ofertë ekonomike 926.410 lekë pa tvsh. 

KVO vlerësoi si ofertë ekonomike të suksesshme Kadiun sh.a i cili përmbush kriteret ekonomike 

për kualifikimin e ofertës të përcaktuara në Dokumentet Standarde të Tenderit lidhur me 

gjendjen financiare dhe ekonomike. 

Nga auditimi pas shqyrtimit të dokumentacionit të operatorit fitues u konstatua se 

dokumentacioni i operatorit fitues përputhet me kërkesat e vendosura në DST. 

Me urdhrin nr. 1510/8,datë 5.05.2017 është ngritur grupi i punës për ndjekjen dhe zbatimin e 

kontratës me nr. 1510/7, datë 12.05.2017 me përbërje : Z. “................”dhe Drejtuesit e Mjetit 

sipas rastit. 
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VI. Në procedurën e prokurimit me objekt, “Riparim-Shërbim i automjeteve të Aparatit të 

Ministrisë së Drejtësisë”viti 2018,  me të dhënat si më poshtë . 

 
     a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Riparim-Shërbim i automjeteve të Aparatit të 

Ministrisë së Drejtësisë” 

1. 

UrdhërProkurimi 

nr.3442,datë 

26.03.208 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

“................”“................”“................” 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 

“................”“................”“................” 

2. Lloji i 

Procedurës së 

Prokurimit  

“Kërkesë për 

propozim”  

5. Fondi Limit 

(pa tvsh)  

 1.117.407 lekë 

6.Oferta fituese (pa tvsh) 

“................”.a me vlerë 1.029.500 lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

147.907 lekë 

 

8. Data e hapjes 

së tenderit 

10.04.2018 

9.Burimi Financimit 

Buxheti i shtetit 
10.Operatoret Ekonomike 

1-“................”sh.a me vlerë 1.029.500 

 

 

Nga auditimi u konstatua se mungon kërkesa për proçedurën e prokurimit për Riparim-Shërbim 

automjetesh nga Sektori i Shërbimeve.  

Është ngritur urdhri me nr. 2079, datë 15.02.2018 për hartimin e specifikimeve teknike, termave 

të referencës, sasitë dhe përllogaritjen e fondit limit me përbërje: 

“................”,“................”,“................”. 

Nga Sektori i Shërbimeve është sqaruar se përcaktimet për zërat e punimeve dhe fondi limit 

paraprak janë bazuar në Inventarin dhe të dhënat teknike të automjeteve, Eksperiencat e 

mëparshme, në shpenzimet për Riparim – Shërbime të automjeteve gjatë viteve 2014,2015,2016, 

në gjendjen teknike aktuale të automjeteve, në sigurimin e gatishmërisë teknike  të automjeteve. 

Nga auditimi konstatohet se asnjë prej këtyre dokumentacioneve nuk është paraqitur në dosjen e 

prokurimit, nuk është paraqitur vlera kontabël dhe norma e amortizimit të mjeteve motorrike në 

përputhje, me ligjin nr. 9228 datë 29.04.2004 ”Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” 

udhëzimin nr. 30  ”Për manaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. Identifikimi duhej të 

rakordohej me sektorin e financës. Gjithashtu në këtë material nuk rezulton gjendja kilometrazhit 

që ka realizuar mjeti përgjatë vitit të mëparshëm si dhe dokumentacioni bashkëlidhur mbi 

problematikat e evidentuara nga personat përdorues(shoferët) si dhe në disa raste duhet të 

pasqyrohej nëse për mjetin në fjalë është realizuar prokurim me blerje të vogël në rast difekti, pra 

duhet të argumentohej gjendja reale e automjeteve, në mënyrë që identifikimi i shërbimeve të 

jetë i saktë dhe korrekt. 

Llogaritja e fondit limit u bë me testim tregu duke marrë si bazë çmimet mesatare nga tre 

operatorë ekonomik : 1- “................”me ofertë 1.094.156 lekë pa tvsh, 2-“................” sh.a me 
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ofertë 1.189.300 lekë pa tvsh, 3-“................”shpk me ofertë 1.248.764 lekë pa tvsh. Komisioni 

konkludoi se vlera e fondit limit është 1.177.407  lekë pa tvsh. 

Vihet re se asnjë prej ofertave të marra nuk ka datën të shënuar në ofertë, sipas së cilës mund të 

vërtetojmë se ofertat janë aktuale. 

Është ngritur Urdhri i Prokurimit me nr.3442, datë 26.03.2018, me përbërje: 

“................”,“................”dhe “................”. 

Është mbajtur Proçesverbali, datë 29.03.2018 për hartimin e dokumentave të tenderit ku vihet re 

se disa nga  specifikimet teknike janë ndryshuar nga viti 2017 për të njëjtën procedurë prokurimi 

ku vihet re se janë vendosur kritere të cilët kanë penalizuar konkurrencën duke bërë që në këtë 

procedurë të marri pjesë vetëm një operator.  

Rritja e pajustifikuar e nr të të punsuarve që duhet të ketë operatori ekonomik nga 9 në 10 të 

punësuar, vendosja e një rrezeje 12 km nga qendra e Tiranës e ambjenteve të operatorit (në vitin 

2017 theksohej se operatori duhet ta kishte vendodhjen brenda territorit të Tiranës) në këtë 

mënyrë e përcakton saktë vendodhjen duke penalizuar shumë operatorë të tjerë të cilët mund të 

jenë dhe vetëm 13 km larg. 

Është ngritur urdhri me nr. 3442/2, datë 29.03.2018, për  “Ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të 

Ofertave” me përbërje: “................”,“................”dhe “................”. 

Sipas  proçesverbaleve të mbajtura nga KVO për zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe 

shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave është  paraqitur një  operator ekonomik : 

1-“................” sh.a me ofertë ekonomike 1.029.500 lekë pa tvsh. 

KVO vlerësoi si ofertë ekonomike të suksesshme Kadiun sh.a i cili përmbush kriteret ekonomike 

për kualifikimin e ofertës të përcaktuara në Dokumentet Standarde të Tenderit, lidhur me 

gjendjen financiare dhe ekonomike. 

Nga auditimi pas shqyrtimit të dokumentacionit të operatorit fitues u konstatua se 

dokumentacioni i operatorit fitues përputhet me kërkesat e vendosura në DST. 

Me urdhrin nr. 3442/9/8,datë 16.05.2018 është ngritur grupi i punës për ndjekjen dhe zbatimin e 

kontratës me nr. 3442/7, datë 14.05.2018 me përbërje : Z. “................”dhe Drejtuesit e Mjetit 

sipas rastit. 

 

 

6. MBI VLERËSIMIN E FUNKSIONIMIT TË SITEMEVE TË MENAXHIMIT 

FINANCIAR DHE KONTROLLIT  

 

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “ Nr.14371 datë 04.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë: 

- Hartimi i objektivave dhe zbatimi i planeve strategjik dhe vjetorë në përputhje me objektivat e 

miratuara nga titullari. 

- Pyetësorët e vetëvlerësimit të komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, deklaratat 

e cilësisë së sistemit të kontrollit të brendshëm 

- Politikat dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe aftësitë profesionale të 

punonjësve. 



  

  

119 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË “MINISTRINË E 

DREJTËSISË” 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

 

Në drejtim të vlerësimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm në 

Ministrinë e Drejtësisë, nga grupi i auditimit janë kryer verifikimet për implementimin dhe 

plotësimin e kërkesave në lidhje me funksionimin, përgjegjshmërinë menaxheriale, realizmit të 

objektivave të institucionit, për të gjithë komponentët si:  “Mjedisi i kontrollit”, “Menaxhimi i 

riskut”, “Aktivitetet e kontrollit”, “Informimi dhe Komunikimi” si dhe “Monitorimi”, në referim të 

nenit 19 të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i 

ndryshuar me ligjin nr. 110/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime”, ku titullari i njësisë në 

sektorin publik krijojnë dhe vlerësojnë sistemet e MFK-së nëpërmjet këtyre komponentëve të 

lidhur me njëri tjetrin. Thelbi i MFK-së ka të bëjë me menaxhimin dhe kontrollin e të ardhurave, 

shpenzimeve, aktiveve, detyrimeve, procedurave të tenderimit dhe kontraktimit si dhe mënyrës 

së funksionimit të njësisë. 

Me synimin e implementimit të këtij ligji dhe të akteve rregullatore është kërkuar: regjistri i 

riskut, pyetësorët e vetëvlerësimit të komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, 

deklaratat e cilësisë së sistemit të kontrollit të brendshëm, raportet vjetor mbi cilësinë dhe 

funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, shkresat mbi ndarjen dhe delegimin e 

kompetencave, caktimit të Nëpunësit Autorizues dhe Nëpunësit Zbatues, koordinatorit të riskut, 

sekretarit të GMS, procesverbalet e mbledhjeve të GMS, rishikimi i regjistrit të riskut, 

rivlerësimi dhe plani i veprimit me masa korrigjuese, dokumentimi i gjurmës së auditimit, harta e 

proceseve të punës etj. 

Objektivi i veprimtarisë së Ministrisë së Drejtësisë është: 

- Ndjek dhe përgjigjet për realizimin e politikës së përgjithshme shtetërore në fushën e drejtësisë. 

- Harton projektet e akteve ligjore e nënligjore në fushën e drejtësisë. 

- Jep mendim të specializuar për projektet e akteve ligjore dhe të akteve nënligjore normative të 

Këshillit të Ministrave, të ministrave dhe të drejtuesve të institucioneve të tjera qendrore, si dhe 

për realizimin e reformimit të legjislacionit në përgjithësi. 

- Jep mendim të specializuar për përmbajtjen e projekteve të marrëveshjeve ndërkombëtare, që 

lidhen në emër të Republikës së Shqipërisë ose të Këshillit të Ministrave. 

- Përgatit dhe ndjek zbatimin e metodologjise së unifikuar shqiptare për procesin ligjvënës, 

hartimin e akteve normative dhe terminologjinë juridike. 

- Ndjek dhe bashkërendon punët me institucionet e tjera dhe përgjigjet për procesin e realizimit 

të strategjisë së përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. 

- Mbështet dhe merr pjesë, sipas ligjit, në realizimin e funksioneve të Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë. 

- Drejton sistemin e paraburgimit dhe të ekzekutimit të vendimeve penale. 

- Drejton sistemin e ekzekutimit të vendimeve civile dhe të titujve ekzekutivë. 

- Drejton veprimtarinë e Qendrës së Publikimeve Zyrtare. 

- Drejton shërbimin e unifikuar statistikor në fushën e Drejtësisë. 

- Mban regjistrin e gjendjes gjyqësore dhe lëshon certifikatat në bazë të atij regjistrimi. 

- Realizon shërbimet juridiko–administrative, që sipas ligjit janë në kompetencë të Ministrit të 

Drejtësisë. 
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- Kujdeset për funksionimin dhe organizimin e avokatisë, noterisë, arbitrazhit, ndërmjetësimit, 

ndihmës juridike në fushën e drejtësisë dhe, në përgjithësi, për profesionet e lira juridiko-

profesionale. 

- Mbështet dhe merr pjesë në bashkërendimin e veprimtarive me organet shtetërore, gjykatat dhe 

prokurorinë, lidhur me njohjen, studimin dhe masat për parandalimin dhe luftën kundër 

kriminalitetit dhe shkeljeve të ligjit. 

 - Kujdeset dhe bashkërendon veprimtaritë për mbrojtjen e të drejtave dhe të interesave të 

ligjshme të të miturve në fushën e drejtësisë, si dhe për edukimin ligjor dhe parandalimin e 

shkeljeve të ligjit nga të miturit. 

- Drejton shërbimet e ekspertimit ligjor. 

 - Kryen drejtimin metodik të shërbimeve të gjendjes civile. 

- Kryen drejtimin metodik të shërbimeve dhe të regjistrimit të pasurive të paluajtshme. 

 - Kryen drejtimin metodik të zyrave juridike të ministrive dhe të institucioneve të tjera qendrore. 

- Kujdeset dhe mbështet veprimtaritë për përgatitjen profesionale, aftësimin dhe specializimin e 

gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve, noterëve dhe juristëve të administratës publike. 

- Kujdeset dhe mbështet veprimtaritë shkencore në fushën e drejtësisë dhe përhapjen e edukatës 

juridike 

- Kujdeset për ndjekjen dhe bashkërendimin e marrëdhënieve me shoqërinë civile për fushën e 

drejtësisë. 

 - Ndjek bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën penale dhe civile dhe, në përputhje me 

marrëveshjet ndërkombëtare, ku shteti shqiptar është palë, realizimin e marrëdhënieve 

juridiksionale me autoritetet kompetente të shteteve të tjera, si dhe me organizma ndërkombëtarë. 

- Kryen funksione të tjera në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare ku shteti shqiptar është 

palë. 

- Kryen funksione dhe veprimtari të tjera në përputhje me ligjin 

- Për vitin 2017 Ministria e Drejtësisë ka funksionuar me strukturën e miratuar nga Kryeministri 

me urdhrin  nr. 76, datë 28.04.2016 “Për miratimin e strukturës dhe Organikës së Ministrisë së 

Drejtësisë”, i ndryshuar me urdhrin nr. 166, datë 05.10.2017, ku numri i miratuar i punonjësve 

është 146.  

- Për vitin 2018 Ministria e Drejtësisë ka funksionuar me strukturën e miratuar nga Kryeministri 

me urdhrin  nr. 166, datë 05.10.2017 “Për miratimin e strukturës dhe Organikës së Ministrisë së 

Drejtësisë”, i ndryshuar me urdhrin nr. 238, datë 13.12.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në 

urdhrin nr. 166, datë 05.10.2017 , ”Për miratimin e strukturës dhe Organikës së Ministrisë së 

Drejtësisë”, ku numri i miratuar i punonjësve është 149.  

 

Grupi i auditimit në zbatim të përgjegjësive menaxheriale, sipas nenit 11 të ligjit nr. 10296 datë 

08.07.2010 “ Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, zotëroi disa informacione 

lidhur me përgjegjësitë dhe raportimin që nëpunësi zbatues ka si detyrim ndaj nëpunësit 

autorizues. Mbështetur në vetëvlerësimin e bërë nga ana e Ministrisë së Drejtësisë për periudhën 

objekt auditimi, si dhe referuar përgjigjeve të pyetësorit, më poshtë rendisim punën e bërë nga ky 

institucion, si dhe mangësitë e konstatuara në plotësimin e kërkesave që kërkojnë komponentët 



  

  

121 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË “MINISTRINË E 

DREJTËSISË” 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

 

në drejtim të funksionimit me përgjegjshmëri menaxheriale, realizimit të objektivave të 

institucionit dhe përdorimit me efektivitet të fondeve të tij. 

 

1. Mjedisi i kontrollit 

Mjedisi i kontrollit është një element i menaxhimit financiar dhe kontrollit, duke siguruar 

vendosjen e objektivave në përmbushjen e misionit të institucionit, Integritetin personal dhe 

etikën profesionale të nivelit menaxhues dhe punonjësve të tjerë të njësisë publike; Politikat 

menaxheriale dhe stilin e punës; Strukturën organizative, garantimin e ndarjes së detyrës, 

hierarkinë dhe rregulla të qarta, të drejtat, përgjegjësitë dhe linjat e raportimit; Politikat dhe 

praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe aftësitë profesionale të punonjësve.  

a. Integriteti personal dhe etika profesionale e nivelit menaxhues dhe punonjësve të tjerë të 

kësaj njësie publike. Nëpunësit e këtij institucioni duhet të respektojnë rregullat dhe parimet e 

ligjit nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”. Ky institucion, 

në përputhje me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i 

ndryshuar, neni 20 “Mjedisi i kontrollit”, pika 2 germa a dhe në Manualin për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin, të hartuar dhe miratuar nga Ministria e Financës, Kap II, pika 2.5.1 

“Mjedisi i Kontrollit (ose mjedisi i brendshëm i njësisë)”, paragrafi “Integriteti dhe vlerat etike”, 

Institucioni ka një Kod të Brendshëm Etik ose një Kod Sjellje, miratuar me urdhrin me Nr. 347, 

datë 02.09.2013. 

b. Struktura organizative, garantimi i ndarjes së detyrave, rregullat e qarta, të drejtat, 

përgjegjësitë dhe linjat e raportimit. Ministria e Drejtësisë ka funksionuar me strukturën e 

miratuar nga Kryeministri me urdhrin  nr. 76, datë 28.04.2016 “Për miratimin e strukturës dhe 

Organikës së Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar me urdhrin nr. 166, datë 05.10.2017 dhe me 

urdhrin  nr. 166, datë 05.10.2017 “Për miratimin e strukturës dhe Organikës së Ministrisë së 

Drejtësisë”, i ndryshuar me urdhrin nr. 238, datë 13.12.2017, si dhe ushtron veprimtarinë 

mbështetur në aktet ligjore dhe nënligjore dhe mbi bazën e Rregullores së Brendshme të 

miratuar me Urdhër nr. 5745, datë 13.08.2008 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së 

Drejtësisë” me ndryshimin e fundit të realizuar me Urdhrin Nr. 6037 datë 02.09.2011, për të 

cilën nuk është bërë azhornime për vite me radhë pavarësisht që ka pasur ndryshime të 

vazhdueshme në strukturë, ku dhe ndryshimet në detyrat dhe përgjegjësitë e strukturave 

përkatëse të njësisë dhe të përcaktohen në rregulloren e brendshme të institucionit. 

Njësia ka një program buxhetor me qëllim përdorimin me eficent dhe efektiv të burimeve 

njerëzore dhe financiare. Në vitet objekt auditimi është vërejtur se buxheti nuk ka qenë i 

mirëplanifikuar për arritjen e objektivave të institucionit, pasi është vërejtur se nga subjekti janë 

realizuara procedura prokurimi për blerje të mallrave/shërbimeve, ku për to institucioni nuk ka 

pasur fonde të planifikuara për blerjen e tyre. 

Nga drejtuesi i institucionit, duhet të sigurohet mbikëqyrja e monitorimi i punës për secilin 

punonjës,  në mënyrë që të sigurohet si duhet integriteti personal dhe etika profesionale, duke 

përjashtuar konflikt interesit në kryerjen e detyrave funksionale, në përputhje me ligjin nr. 

10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar në lidhje me 

“ndarjen e detyrave në fushën e dhënies së autorizimit në atë formë, në mënyrë që i njëjti 
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punonjës të mos jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, 

kontabilitetin dhe kontrollin”. 

- Përcaktimi i NA dhe NZ është bërë në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligjin “Për menaxhimin e sistemit buxhetor të RSH”, 

si dhe ligjit nr. 90 datë 27.09.2012 “Për organizimin e administratës shtetërore” si dhe janë 

njoftuar Njësia Qendrore e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit në Ministrinë e 

Financës Nëpunësi Autorizues dhe Zbatues plotësojnë kriteret e kërkuara nga ligji si: (kriteri i 

varësisë NA-NZ, kriteri i arsimimit dhe kriteri i nivelit menaxherial).  

- Krijimi i grupeve të menaxhimit strategjik (GMS). Në zbatim të ligjit nr. 10269 datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, nga Ministria e Drejtësisë është formuar Grupi i 

Menaxhimit Strategjik (GMS), me urdhrin nr. 2811 datë 26.04.2017 dhe nr 2430, datë 

23.02.2018 “Për krijimin e Grupit për Menaxhimin Strategjik” i miratuar nga Ministri i 

Drejtësisë. 

c. Stili i të vepruarit dhe filozofia e menaxhimit. Punonjësit e Ministrisë së Drejtësisë i 

rregullojnë marrëdhëniet e punës me punëdhënësin në bazë të ligjit mbi nëpunësin civil, në bazë 

të ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin, ligjit për menaxhimin e sistemit buxhetor, ligjit 

për prokurimin publik, ligjit për kontabilitetin, si dhe të dispozitave ligjore të kodit të punës etj. 

Titullari i institucionit, në rast të shkeljes së normave ligjore apo të rregullave ka të drejtë të 

ndërmarrë hapat e duhura duke propozuar masa disiplinore dhe administrative për punonjësit, 

deri në largim nga puna 

d. Politikat dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore.  

Në rregulloren e brendshme të institucionit, ky institucion ka përcaktuar rregullat e funksionimit 

të brendshëm lidhur me strukturën organike, të drejtat dhe detyrimet e punonjësve, marrëdhëniet 

ndërmjet strukturave të njësisë, orarin dhe kohën e punës etj, por kjo rregullore është e pa 

përditësuar që nga viti 2011 duke mos ju përshtatur strukturave të ndryshuar herë pas herë të 

institucionit. Nga institucioni është bërë vlerësimi vjetor i punës për çdo punonjës, i cili është 

bashkëlidhur dosjeve personale të punonjësve. Stafi i Ministrisë së Drejtësisë është në përputhje 

me kriteret e përcaktuara sipas kërkesave të vendit të punës. Stafi është rekrutuar nëpërmjet 

konkurrimit të kryer nga DAP në rastin kur rekrutimi i punonjësit bëhet sipas ligjit të nëpunësit 

civil. 

Punonjësit për vitin 2017 kanë zhvilluar trajnime, të realizuara nga Shkolla Shqiptare e 

Administratës Publike (ASPA), ku kryesisht kanë të bëjnë për punonjësit në periudhë prove. 

Ndërsa për vitin 2018 nga MD janë bërë planifikime trajnimesh për menaxherët apo stafin të 

cilët janë përgjegjës për menaxhimin financiar dhe kontrollin, duke përfshire trajnimin lidhur me 

ndryshimet në legjislacion, mbi procedurat e prokurime publike, mbi menaxhimin e burimeve 

njerëzore, mbi menaxhimin e financave dhe kontabilitetit.  

Nga auditimi konstatohet se ka mangësi të njohurive të stafit në lidhje me menaxhimin e riskut, 

për të cilën nga institucioni nuk është bërë një planifikim në lidhje me nevojat për trajnim të 

mëtejshëm të drejtuesve në fushën e menaxhimit të riskut. Nga sa mësipër arrijmë në 

përfundimin se Mjedisi i kontrollit ka nevojë për përmirësime të mëtejshme. 

Disa nga mangësitë e vërejtura mund të përmblidhen si vijon: 
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-  Grupi për Menaxhimin Strategjik nuk funksionon në drejtim të trajtimit të çështjeve të 

Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit si dhe për rrjedhojë mospasqyrimi i veprimtarisë së kësaj 

strukture në dokumentacionin përkatës.  

- Mungesa e dokumentimit të objektivave të planit operacional të institucionit, gjë që vështirëson 

gjetjen e mundësive për arritjen dhe matjen e tyre. Mungesa e një plan zhvillimi në përputhje me 

objektivat të institucionit çon në një mungesë të organizimit dhe ul mundësinë e vlerësimit mbi 

performancën e tij. 

- Mosplotësimi i stafit ka ndikuar në hallkat e kontrollit, në mosfunksionimin e tij, gjë e cila 

konsiderohet një risk për të gjithë aktivitetin e njësisë. 

 

2. Menaxhimi i riskut 

Menaxhimi i riskut është procesi i identifikimit, vlerësimit dhe monitorimit të riskut. Pas 

planifikimit të fondeve buxhetore, institucioni analizon dhe bën kontrollin e risqeve, të cilët 

mund të venë në rrezik realizimin e treguesve buxhetore 

Përgjegjësitë: Sipas përcaktimeve të bëra në nenin 10 të Ligjit “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”, strukturat përgjegjëse janë: 

- Titullari i njësive publike është përgjegjës për hartimin e politikave, miratimin dhe monitorimin 

e strategjisë për menaxhimin e risqeve brenda njësisë së tij.  

- Nëpunësi Autorizues është përgjegjës për zbatimin e sistemeve të menaxhimit financiar; është 

Koordinatori i Riskut dhe përgjigjet për monitorimin e kontrolleve për minimizimin e risqeve 

brenda njësisë. Sidoqoftë, sipas Nenit 10 të Ligjit mbi Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, 

Nëpunësi autorizues mund të delegojë detyra që kanë lidhje me koordinimin e riskut, një 

menaxheri tjetër te njësisë në vartësi direkt prej tij. 

- Auditimi i brendshëm në rolin e vlerësuesit të sistemit të kontrollit të brendshëm dhe 

këshilluesit. 

Nga auditimi rezultoi se në lidhje me identifikimi i riskut, vlerësimi i riskut, adresimi i riskut dhe 

shqyrtimi i riskut: 

- Nuk është hartuar strategjia për menaxhimin e riskut, në kundërshtim me nenin 21, pika 2 të 

ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ku citohet se.... 

“Titullari i njësisë publike miraton një strategji risku, e cila përditësohet çdo tre vjet ose sa herë 

që ka ndryshime thelbësore të mjedisit të riskut”. 

Strategjia e riskut përcakton mënyrën se si sillet organizata ndaj risqeve dhe vendos kuadrin e 

përgjithshëm të procesit të menaxhimit të riskut. Strategjia e riskut e një njësie duhet të miratohet 

nga titullari i njësisë, e cila përgatitet nga NA dhe duhet t’u vihet në dispozicion punonjësve dhe 

të njihet prej tyre 

Duhet theksuar se në procesin e miratimit të planeve vjetore të punës, duhet të merren parasysh 

risqet më të rëndësishme që mund të ndikojnë në arritjen e objektivave të përcaktuara, gjë e cila 

nuk është realizuar nga institucioni. Gjithashtu e rëndësishme është që të ketë një lidhje në 

mes të planeve vjetore të punës me planin strategjik të njësisë publike. Lidhjet e qarta midis 

planit strategjik, planit vjetor të punës dhe buxhetit vjetor shërbejnë si pikënisje për procesin e 

menaxhimit të riskut në çdo nivel të njësisë publike 
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-  Për vitet objekt auditimi, nga MD nuk është hartuar regjistri i riskut për institucionin, në 

përcaktimin e risqeve sipas objektivave për çdo drejtori, sektor dhe njësi shpenzuese në 

kundërshtim të nenit 21 Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin” i ndryshuar.  

 

Hapi I “Organizimi i procesit”, përgjegjësitë e menaxherëve të tjerë të njësisë publike. 

Zhvillimi i MFK-së kërkon gjithashtu zhvillimin e menaxhimit të riskut në mënyrë sistematike 

duke krijuar një mjedis të tillë në të cilin diskutimet për riskun të jenë pjesë e operacioneve të 

përditshme. GMS duhet të kontrollojë si janë menaxhuar risqet brenda njësisë publike, dhe duhet 

të mblidhet të paktën 4 hërë në vit, ku këto takime duhet të regjistrohen nga sekretari dhe të 

vihen në dispozicion të drejtimit të njësisë publike. gjë e cila nuk është faktuar në kundërshtim 

me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar dhe 

të udhëzimit të MF nr.16, datë 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike” pika 2.2.4.  

Nga auditimi rezulton se për vitet 2017-2018 nuk janë kryer takime me stafin menaxherial mbi 

çështjet e menaxhimit të riskut, diskutimin e problematikave dhe dokumentimin e veprimtarisë së 

përditshme të menaxhimit të riskut, si dhe nuk është rishqyrtuar vlerësimi i riskut, të cilat duhet 

të ishin reflektuar në raportin vjetor, i cili duhet të ishte përgatitur nga GMS. Mos përgatitja e 

këtij raporti ka ndikuar dhe në mos monitorimin dhe raportimin mbi gjendjen e riskut, pra s’ka 

asnjë informacion nëse aktivitetet e kontrollit kanë minimizuar risqet dhe nëse objektivat e 

planifikuara për tu realizuar janë rrezikuar nga këto risqe. Pra siç shihet nuk është evidentuar 

nëse risqet janë duke u rritur ose zvogëluar, me qëllim marrjen e vendimeve nga ana e 

menaxhimit për reagimin e duhur ndaj riskut. Kjo ndikon dhe në mungesën e transparencës dhe 

llogaridhënies për aktivitetet e njësisë. 

- Nga sa më sipër konstatohet se ka mangësi të njohurive të stafit në lidhje me menaxhimin e 

riskut, për të cilën nga institucioni nuk është bërë një planifikim në lidhje me nevojat për trajnim 

të mëtejshëm të drejtuesve në fushën e menaxhimit të riskut. 

Pra duhet theksuar se menaxhimi i riskut është një komponent thelbësor në implementimin e një 

sistemi modern të MFK, për të cilin institucionet publike kanë nevojë për asistencë teknike dhe 

rritje ndërgjegjësimi në periudhën në vijim. Nga Ministria e Drejtësisë janë bërë hapa në drejtim 

të ngritjes dhe funksionimit sistemit të menaxhimit të risqeve, por të mos jetë  fokusuar vetëm në 

strukturat e financës, por të shtrijë  në të gjithë institucionin. 

 

3. Aktivitetet e kontrollit 

Aktivitetet e kontrollit janë rregullat, procedurat dhe veprimet që kanë si qëllim reduktimin e 

risqeve me synim arritjen e objektivave. Proceset kryesore të punës janë të shkruara në 

rregulloren e brendshme, ku në bazë të strukturës së miratuar ekziston dhe ndarja e detyrave. 

Për të qenë efektive, aktivitetet e kontrollit duhet të jenë: Të përshtatshme; Efektive nga 

pikëpamja e kostos; Të gjithanshme; Të dokumentuara qartë etj. 

Metoda e përgjithshme e rekomanduar për krijimin, vlerësimin dhe raportimin e menaxhimit 

financiar dhe kontrollit përmblidhet në disa hapa kryesore. 
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Hapi IV- Harta ose Lista e proceseve të punës. 

Nga auditimi u konstatua se në vitet objekt auditimi është hartuar një listë mbi proceset e punës 

vetëm për Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, e cila shërben për përgatitjen dhe 

dokumentimin e gjurmës së auditimit, e cila garanton kryerjen e kontrolleve efektive, si dhe ruan 

ekuilibrin në zbatimin e një operacioni/ transaksioni, ku përgjegjësitë janë ndarë në mënyrë të 

tillë, që përjashton mundësinë që një punonjës i vetëm të jetë njëherësh përgjegjës për miratimin 

marrjen e vendimit , zbatimit, kontabilitetit dhe kontrollit. 

Ndërsa për departamentet e tjera nuk është hartuar harta e proceseve të punës, pasi nga 

institucioni nuk janë marrë masa për hartimin dhe miratimin e Manualit të proceseve të punës,  

përditësimin e Rregullores, përfshirë rregulloren e brendshme dhe udhëzimet, pasi institucioni 

ka pësuar ndryshime të herë pas hershme në strukturë që nga viti 2011, vit në të cilën është bërë 

ndryshimi i fundit për rregulloren. 

Sic u vërejt mungesa e menaxhimit të riskut nga institucioni si dhe mos monitorimi i tij ka çuar 

dhe në mos identifikimin dhe mos bërjen e planeve te veprimit nga menaxhmenti, ku duhet të 

ishte përshkruar risqet e konstatuara, objektivat që duhet të arrihen, veprimet që duhet të 

ndërmerren, personat përgjegjës, afatet e kryerjes, si dhe fondet e nevojshme që duhet të 

planifikojë institucioni për zbatimin e planit dhe monitorimit të tij. 

 

Hapi 5 “Gjurmët e auditimit”, institucioni ka miratuar me urdhrin nr. 872, datë 19.06.2018 

gjurmët e auditimit për zbatimin e buxhetit të Ministrisë së Drejtësisë ashtu siç përcaktohet në 

ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar neni 

16 dhe Manualin për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Kap. III, e cila ka si qëllim të 

ndihmojë menaxhimin për të vlerësuar përshtatshmërinë e sistemeve të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit, të identifikojë boshllëqet, etj. Përgjegjësia për miratimin e gjurmës së auditimit i takon 

titullarit. Gjurmët e auditimit duhet të përgatiten nga manaxherët për proceset kryesore të punës 

së njësisë dhe më pas është përgjegjësi e NA të njësisë të sigurojë titullarin se këto procese janë 

identifikuar dhe janë përgatitur gjurmët e auditimit për to. Gjurmëve të auditimit duhet të 

përfshijë të paktën proceset kryesore që kontribuojnë në arritjen e objektivave të njësisë dhe që 

përfshijnë zbatimin e aktiviteteve, programeve dhe projekteve më të rëndësishme të saj. Gjurma 

e auditimit duhet të rifreskohet në mënyrë të vazhdueshme, për të garantuar pasqyrimin e ecurisë 

së aktiviteteve dhe dokumentave që përmban një proçes.  

Nga auditimi u konstatua se drejtoritë e institucionit përjashtuar atë të financës dhe buxhetit nuk 

kanë përpiluar gjurmët e auditimi për funksionimin e tyre, ku në 2017 në total kanë qenë 10 dhe 

në 2018, sipas ristrukturimit të institucionit ka funksionuar me 11 drejtori. 

Përgatitja e Gjurmëve të Auditimit, e cila përdoret gjithashtu nga audituesit (të brendshëm dhe 

të jashtëm) për të përshkruar fushën që mbulohet nga auditimi ndihmon në, Identifikimin e 

proceseve të njësisë, e nën-proceseve;  Identifikimi i të gjithë bazës së të dhënave si dhe të 

dokumenteve ligjore, financiare, apo të një natyre tjetër që normojnë dhe mbështesin zbatimin e 

aktiviteteve të një njësie. 
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Mungesa e njohurive të stafit menaxhues në lidhje me kontrollin e brendshëm ka ndikuar në mos 

përgatitjen nga strukturat të gjurmëve të auditimit, të cilat përshkruajnë ecurinë e saktë të 

operacioneve. 

Ndarja e detyrave 

Në pjesën më të madhe të njësive publike ekzistojnë përshkrimet e punës, të cilat përfshihen në 

rregulloret e brendshme ose në kontratat e punës. Por ndryshimet e vazhdueshme të strukturave 

si dhe të formatimit të drejtorive kërkojnë dhe rishikimin në vazhdimësi të rregulloreve të 

brendshme të institucioneve si rrjedhojë edhe rishikimet e pozicioneve të punës, gjë e cila nuk 

është realizuar nga institucioni.  

Ndarja e pamjaftueshme e detyrave, për shkak të mungesës së stafit në strukturat e financës apo 

dhe të administratës në përgjithësi, të shkaktuara nga kufizimet buxhetore dhe qarkullimi i lartë i 

tij, ndikon negativisht në efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë publike në 

vendin tonë. 

Në lidhje me kryerjen e transaksioneve financiare është kryer ndarja e detyrave,  për të cilën 

është përdorur sistemi me dy firma, ku janë përcaktuar rregulla të qarta për ruajtjen e pronës.  

- Nga institucioni nuk ka një Plan të Kontrollit të Brendshëm (sipas Aneksit nr. 11 të Manualit të 

MFK-së), i cili është një instrument për përshkrimin dhe organizimin e aktiviteteve të kontrollit 

(kush, kur dhe si të kontrollosh) me qëllim menaxhimin e risqeve kryesore dhe dhënien e sigurisë 

së arsyeshme se objektivat dhe qëllimet do të arrihen. Mungesa e planeve  të kontrollit kanë 

ndikuar dhe në mos monitorimin e detyrave që menaxherët i ngarkojnë stafit, mbi cilësinë dhe 

afatet e përmbushjes së tyre. 

 

4. Informim dhe komunikimi.  

Informimi është baza e komunikimit që nevojitet për kryerjen me cilësi të detyrave të ngarkuara. 

Komunikimi me titullarin dhe nëpunësit e tjerë  duhet bërë në formën dhe kohën e duhur për ti 

ndihmuar ata në përmbushjen e detyrave dhe të përgjegjësive. Menaxherët e njësisë zotërojnë 

informacion, por jo të mjaftueshëm për qëllimet dhe rëndësinë e menaxhimit financiar dhe të 

kontrollit pasi, zbatimi i ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin, nuk është respektuar nga 

të gjithë hallkat e njësisë dhe se, institucioni nuk ka kryer trajnime për kuptimin dhe zbatimin e 

ligjit të MFK-së në të gjitha hallkat. 

Titullari informohet nga drejtuesit me anë të mbledhjeve, por nuk ka relacione dhe raporte rreth 

këtyre mbledhjeve. Mungojnë raportet e nevojshme mbi performancën e njësisë drejtuar 

menaxhimit, për të bërë të mundur që ata të marrin përsipër përgjegjësitë e tyre me efiçiencë dhe 

efektivitet.  

Pra konstatohet se raportimet e brendshme, kryesisht janë vetëm të natyrës financiare dhe nuk 

përfshijnë informacione të tjera që lidhen me treguesit e performancës së nevojshme për 

menaxhimin. 

Punonjësit brenda institucionit komunikojnë me postë elektronike dhe në mënyrë verbale, ndërsa 

jashtë institucionit komunikohet kryesisht në formë shkresore zyrtare dhe ka korrespondencë të 

rregullt me subjektet kryesore të jashtme, pa përjashtuar komunikimin elektronik dhe atë 

telefonik.  
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Ministria e Drejtësisë ka faqen e saj zyrtare dhe nëpërmjet këtij ëebsite të gjithë të interesuarit 

mund të informohen rreth punës së përditshme të saj. 

 

5. Monitorimi dhe raportimi 

 

Monitorimi është tërësia e proceseve të rishikimit të aktivitetit të njësisë, i cili synon të ofrojë 

garanci të arsyeshme se aktivitetet e kontrollit funksionojnë, sipas qëllimit për të cilin janë 

krijuar dhe mbeten efiçente me kalimin e kohës. Monitorimi i sistemit të kontrollit të brendshëm, 

bëhet për të vlerësuar cilësinë e sistemit dhe të performancës në kohë.  

Vlerësimi dhe monitorimi i sistemit të MFK-së bëhet nëpërmjet: 

- Monitorimit të vazhdueshëm; 

- Vetëvlerësimit; 

- Auditimit të brendshëm. 

Vlerësimi i vazhdueshëm i sistemit të kontrollit të brendshëm dhe komponentëve të tij duhet të 

jetë detyrë e titullarit të njësisë, nëpunësit autorizues dhe menaxherëve të tjerë. Ky vlerësim 

mund të kryhet ose nëpërmjet monitorimit të vazhdueshëm të komponentëve të sistemit të 

kontrollit ose nëpërmjet mekanizmave individuale të kontrollit dhe zbatimit të tyre gjatë punës së 

përditshme, të cilat kanë munguar gjatë periudhës objekt auditimi. 

- Pyetësori i vetëvlerësimit për vitin 2017, i cili është plotësuar nga institucioni dhe i është 

drejtuar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është vlerësuar me nivelin 4 për të gjitha 

pyetjet, c’ka tregon se vlerësimi është bërë në mënyrë formale (fiktive), pasi në institucion ka 

mungesë të theksuar të zbatimit të ligjit dhe manualit të MFK-së.  

- Nga auditimi konstatohet se mungojnë raportimet periodike të drejtorive të ndryshme tek 

titullari, mungon monitorimi i progresit të arritjes së objektivave etj, ku në pyetësorin e 

vetëvlerësimit është dhënë vlerësimi 4, e cila tregon që ky pyetësor është plotësuar në mynyrë 

fiktive, veprime nw kundwrshtim me  kapitulli III. “Komponentët e menaxhimit financiar dhe 

kontrollit” tw Manualit tw MFK-sw. 

- Subjekti nuk ka një regjistër të risqeve dhe strategjin e risqeve, ku vlerësimi për këtë pikë është 

bërë 4. Problematikë tjetër në lidhje më këtë çështje është se GMS nuk mbështetet me materiale 

të formalizuara për menaxhimin e risqeve strategjike, të cilat do të ndihmonin në marrjen e 

vendimeve efektive dhe arritjen e objektivave të institucionit, përsëri vlerësimi nga institucioni 

është maksimale. 

- Monitorimi i buxhetit faktik është raportuar çdo 4 muaj dhe në fund të vitit në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Buxhetit në Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë, për periudhën 2017-2018, por 

për vitet objekt auditimi është vënë re se fondet e planiikuara në PBA për këto dy vitet nuk 

përputhen me objektivat e institucionit. 

- Në raportin e monitorimeve ky institucion është shprehur se mosrealizimi i buxhetit ka ardhur 

si rrjedhojë e mosrealizimit të proceseve të prokurimit në kohë, c’ka tregon mungesë organizimi 

në këtë drejtori duke çuar në mospërdorimi me efektivitet dhe në kohë të fondeve të planifikuara, 

për të realizuar projektet e investimeve 
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Për vitin 2017 “Shpenzimet kapitale” janë realizuar 62%, ku nga buxheti ne raportin e 

monitorimit janë shprehur se kjo ka ardhur si pasojë që mirëmbajtjet e sistemeve në fund të vitit 

2017 janë paguar nga shpenzimet operative dhe jo sipas planifikimit të fillimit të vitit në 

shpenzime kapitale.  

Ky mosrealizim vjen si rrjedhojë e mos planifikimit si duhet të fondeve buxhetore nga sektori i 

buxhetit si dhe klasifikimi sipas klasave të shpenzimeve, pasi shpenzimet e mirëmbajtjes duhet të 

ishin planifikuar në llogarinë 602 dhe jo në llogarinë 231.  

- Raportet e monitorimit janë publikuar dhe në faqen e internetit të Ministrisë së Drejtësisë. 

- Në zbatim të Hapit VII-Analiza e kontrolleve ekzistuese dhe të pritshme. Raporti përmbledhës 

mbi Cilësinë dhe Gjendjen e Kontrollit të Brendshëm, nga auditimi i KLSH-së u konstatua se pëe 

vitin 2017 është hartuar dhe dorëzuar në Ministrinë e Financave “Raporti përmbledhës mbi 

cilësinë dhe gjendjen e kontrollit të brendshëm”, në zbatim të nenit 18.1 të ligjit “Për MFK”, 

(brenda muajit shkurt);  

Nga auditimi t dokumentacioneve vlerësojmë se frekuenca dhe mënyra e raportimit apo 

monitorimit duhen përmirësuar dhe të mos jetë e fokusuar vetëm në raportime financiare, por 

edhe në monitorime të performancës në funksion të arritjes së objektivave, përgatitjes dhe 

zbatimit të politikave të mira, sjelljes dhe efektivitetit të nëpunësve civilë në menaxhimin e 

fondeve/burimeve publike, kryerjen e funksioneve rregullatore, implementimit të politikave 

publike, të cilët janë faktorë përcaktues të cilësisë së qeverisjes së një njësie publike. 

 

Menaxherët dhe punonjësit e njësisë, duke mos pasur njohuritë e duhura për ligjin për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin, si dhe duke mos kryer trajnime për kuptimin dhe zbatimin 

e ligjit, nuk mund të bëjnë siç duhet vlerësimin e efektivitetit të sistemit të menaxhimit financiar 

dhe kontrollit. Raportimi periodik shërben për monitorimin e vazhdueshëm të aktivitetit për çdo 

proces e  pozicion pune. 

Konkluzion: Menaxherët dhe punonjësit e njësisë, duke mos pasur njohuritë e duhura për ligjin 

për menaxhimin financiar dhe kontrollin, konstatohet se ligji për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin nuk është zbatuar nga të gjithë hallkat e njësisë, dhe punonjësit nuk kanë njohuri të 

plota mbi ligjin dhe për pasojë, drejtuesit nuk kanë mundur të bëjnë siç duhet vlerësimin e 

efektivitetit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit në këtë institucion.  

Për periudhën objekt auditimi 2017- 2018, nga auditimi rezultoi se: 

- Përgjatë periudhës objekt auditimi, Institucioni nuk ka hartuar planin strategjik, në mënyrë 

periodike për të reflektuar objektivat strategjikë, prioritetet e institucionit dhe planet e veprimit, 

të cilat janë në zbatim të strategjisë ndër-sektoriale, ku mos hartimi i Planin Strategjik, në 

institucion ka shkaktuar mos rishikimin e vazhdueshëm të objektivave të programeve, 

aktiviteteve dhe projekteve, që duhet të realizohen përmes proceseve të punës, e cila ka ndikuar 

dhe në mos përcaktimin e qartë të proceseve të punës 

- GMS për vitin 2017-2018, nuk ka kryer takimet periodike, në kundërshtim me nenin 27 të ligjit 

“Për MFK”, si dhe Manualin mbi zbatimin e MFK-së pika 4.2.9 “Grupi për menaxhimin 

strategjik”, ku cilësohet: “GMS të kryejë takimet 4 herë në vit si dhe vendimet e grupit duhet të 

merren në mënyrë kolegjiale dhe objektive duke patur në vëmendje interesin publik dhe në 
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përputhje me standardet etike të sektorit publik. Vendimet e Grupit duhet të pasqyrohen në 

dokumente dhe t’i vihen në dispozicion menaxhimit të njësisë”. Pasi zhvillimi i MFK-së kërkon 

zhvillimin e menaxhimit të riskut në mënyrë sistematike duke krijuar një mjedis të tillë në të cilin 

diskutimet për riskun të jenë pjesë e operacioneve të përditshme.  

Nga GMS nuk është rishqyrtuar vlerësimi i riskut, të cilat duhet të ishin reflektuar në raportin 

vjetor, i cili duhet të ishte përgatitur nga GMS. Mos përgatitja e këtij raporti ka ndikuar dhe në 

mos monitorimin dhe raportimin mbi gjendjen e riskut, pra s’ka asnjë informacion nëse 

aktivitetet e kontrollit kanë minimizuar risqet dhe nëse objektivat e planifikuara për tu realizuar 

janë rrezikuar nga këto risqe. Pra siç shihet nuk është evidentuar nëse risqet janë duke u rritur ose 

zvogëluar, me qëllim marrjen e vendimeve nga ana e menaxhimit për reagimin e duhur ndaj 

riskut. Kjo ndikon dhe në mungesën e transparencës dhe llogaridhënies për aktivitetet e njësisë. 

- Mungon regjistri i riskut, i cili duhet të përgatitet nga çdo drejtori, dhe më pas duhet të ishte  

konsoliduar në një dokument të vetëm të miratuar nga titullari. 

- Mungesa e menaxhimit të riskut nga institucioni, si dhe mos monitorimi i tij ka çuar dhe në 

mos identifikimin dhe mos bërjen e planeve të veprimit nga menaxhmenti, ku duhet të ishte 

përshkruar risqet e konstatuara, objektivat që duhet të arrihen, veprimet që duhet të ndërmerren, 

personat përgjegjës, afatet e kryerjes, si dhe fondet e nevojshme që duhet të planifikojë 

institucioni për zbatimin e planit dhe monitorimit të tij. Plani vjetor i punës, sipas formateve të 

përcaktuara në manualin e menxhimit financiar është hartuar dhe zbatohet vetëm nga drejtoria e 

financës dhe buxhetit, ndërkohë që është i nevojshëm hartimi i tij nga të gjitha drejtoritë dhe 

miratimi i këtij plani nga nëpunësi autorizues. 

- Nga auditimi u konstatua se në vitet objekt auditimi departamentet/drejtoritë nuk kanë hartuar 

hartën e proceseve të punës,  

- Nga institucioni nuk janë marrë masa për hartimin dhe miratimin e Manualit të proceseve të 

punës,  përditësimin e Rregullores, përfshirë rregulloren e brendshme dhe udhëzimet,  

 

- Nga auditimi u konstatua se drejtoritë e institucionit përjashtuar atë të financës dhe buxhetit 

nuk kanë përpiluar gjurmët e auditimi për funksionimin e tyre, ku në 2017 në total kanë qenë 

10 dhe në 2018, sipas ristrukturimit të institucionit ka funksionuar me 11 drejtori. Mos përgatitja 

e Gjurmëve të Auditimit vjen si rezultat i mungesës së njohurive të stafit menaxhues në lidhje me 

kontrollin e brendshëm. 

- Nga institucioni nuk ka një Plan të Kontrollit të Brendshëm (sipas Aneksit nr. 11 të Manualit), 

i cili është një instrument për përshkrimin dhe organizimin e aktiviteteve të kontrollit (kush, kur 

dhe si të kontrollosh) me qëllim menaxhimin e risqeve kryesore dhe dhënien e sigurisë së 

arsyeshme se objektivat dhe qëllimet do të arrihen. Mungesa e planeve  të kontrollit kanë ndikuar 

dhe në mos monitorimin e detyrave që menaxherët i ngarkojnë stafit, mbi cilësinë dhe afatet e 

përmbushjes së tyre. 

- Pyetësori i vetëvlerësimit për vitin 2017, i cili plotësohet nga institucioni dhe i drejtohet 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është plotësuar me nivelin e vlerësimit 4 për të gjitha 

pyetjet, cka tregon se vlerësimi është bërë në mënyrë formale, pasi në institucion ka mungesë të 
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theksuar të zbatimit të ligjit dhe manualit të MFK-së. Veprimet nuk janw nw pwrputhje me 

pikwn 3.3 “Aktivitetet e Kontrollit”  tw Manualit tw MFK nr. 108, datw 17.11.2016  

Ndërsa Pyetësori i vetëvlerësimit për vitin 2018 nuk kishte përfunduar nga institucioni, deri në 

momentin e auditimit në terren  

 

7. VLERËSIMI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM. 

 

Auditimit u fokusua në çështjet dhe bazën ligjore të mëposhtme: 

 Organizimi dhe funksionimi i Drejtorisë së Auditit të Brendshëm. Niveli profesional i 

audituesve, certifikimi i tyre dhe trajnimet e detyrueshme. 

 Bashkëpunimi me Drejtorinë e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm në Ministrinë e 

Financave, niveli i raportimit në këtë drejtori. Planifikimi dhe raportimi i DAB. Realizimi i 

treguesve të planifikuar nga DAB. 

 Auditim me zgjedhje mbi praktika të auditimeve të kryera nga NJAB, Zbatimi i akteve 

ligjore dhe nënligjore në fushën e auditimit të brendshëm, standardet dhe manualet dala në 

zbatim të tyre. Dokumentimi i aktiviteteve të auditimit të brendshëm. 

 

Për vitin 2017 dhe 2018 veprimtaria e DAB është mbështetur në ligjin nr. 114/2015, “Për 

auditimin e brendshëm në sektorin publik”, Manualin e Auditimit të Brendshëm miratuar me 

Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 100 datë 25.10.2016. 

 

 Organizimi i kapaciteteve audituese në MD 

Për periudhën 2017-2018 në MD kanë qenë në fuqi strukturat e miratuara me Urdhrat e 

Kryeministrit nr. 76, datë 28.04.2016 dhe nr. 166, datë 05.10.2017, të ndryshuar me nr. 238, datë 

13.12.2017 “Për miratimin e strukturës dhe Organikës së Ministrisë së Drejtësisë”, ku njësia e 

auditimit të brendshëm është organizuar në Drejtori Auditimi. Kjo drejtori sipas strukturës në 

fuqi për vitin 2017 ka qenë në varësi të Sekretarit të Përgjithshëm dhe me strukturën në fuqi prej 

muajit tetor të vitit 2017 dhe përgjatë viti 2018 me varësi direkte nga Ministri, me 5 punonjës në 

organikë, 1 Drejtor dhe 4 specialistë. Organika për vitin 2017 ka qenë pjesërisht e plotësuar, 

Drejtor i strukturës ka qenë z. Tomor Kapllani deri më 04.12.2017, datë në të cilën është larguar 

si rezultat i ristrukturimit dhe është ngarkuar me këtë detyrë specialisti Zj. Rovena Husa me 

shkresën nr. 7273/4, datë 27.12.2017. Për vitin 2018 drejtoria e auditimit ka funksionuar pa 

drejtor të ri të emëruar, por ka vepruar si i tillë i ngarkuar në detyrë, specialisti Z. Arjan Drita 

(me urdhrin e ministrit të drejtësisë nr. 2969, datë 12.03.2018 me afat deri në emërimin e 

drejtorit të njësisë), me 4 specialistë deri në muajin maj 2018 dhe 3 specialistë në pjesën e 

mbetur të periudhës nën auditim, pasi specialistja Zj. Rovena Husa është larguar nga detyra. 

Punonjësit e DAB në MD janë të çertifikuar si auditë të brendshëm dhe një punonjës është duke 

kryer procesin e trajnimit për çertifikim, ndërkohë që është punësuar në këtë pozicion prej muajit 

mars 2018, brenda afatit 2 vjeçar të parashikuar në dispozitën ligjore të auditit të brendshëm. 

Audituesit përgjatë viteve nën auditim kanë ndjekur trajnimet e detyrueshme të zhvilluara nga 

Njësia e Harmonizimit të AB në MFE. 
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MD gjatë periudhës nën auditim ka 14 njësi varësie, si më poshtë: 

1.Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 

2.Drejtoria e Pergjithshme e Përmbarimit 

3.Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës 

4.Agjencia e Trajtimit të pronave 

5.Agjencia Kombëtare e Falimentit 

6.Qendra e Botimeve Zyrtare 

7.Komisioni Shtetëror i Ndihmës Juridike 

8.Instituti i Mjekësisë Ligjore 

9.Avokatura e Përgjithshme e Shtetit 

10.Komiteti Shqiptar i Birësimeve 

11.Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve 

12.Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

13.Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor 

14.Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale 

(ALUIZNI) 

 

DAB në MD kryen veprimtari audituese në të gjitha njësitë e varësisë të cilat nuk kanë në njësinë 

e tyre njësi të auditit të brendshëm, konform Ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe 

funksionimin e administratës shtetërore” Neni 18, Pika 4. “Shërbimet e brendshme mbështetëse, 

funksionet e menaxhimit financiar dhe të auditit të brendshëm në institucionet e varësisë me një 

numër të vogël punonjësish kryhen nga struktura përgjegjëse administrative e ministrisë 

përgjegjëse” si dhe Ligjit nr. 140/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, Neni 10 

“Organizimi i shërbimit të auditimit të brendshëm””... “b) kryerja e shërbimit të auditimit të 

brendshëm nga njësia e auditimit të brendshëm e institucionit epror, në rastet kur në strukturën 

organizative të njësisë publike nuk është parashikuar njësia e auditimit të brendshëm. Kështu 

DAB në MD kryen auditim të 11 njësive të varësisë: Agjencinë e Trajtimit të pronave, Drejtorinë 

e Përgjithshme të Përmbarimit, Institutin e Mjekësisë Ligjore, Avokaturën e Përgjithshme të 

Shtetit, Komitetin Shqiptar të Birësimeve, Qendrën e Botimeve Zyrtare, Komisionin Shtetëror të 

Ndihmës Juridike, Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës, Arkivi Shtetëror i Sistemit 

Gjyqësor, etj. Tre njësi varësie: ZQRPP, ALUIZNI dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve kanë 

njësinë e tyre të auditimit të inkorporuar në strukturë. 

 

 Bashkëpunimi me Drejtorinë e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm në Ministrinë e 

Financave, niveli i raportimit në këtë drejtori. Planifikimi dhe raportimi i DAB. 

Për periudhën objekt auditimi Plani Strategjik dhe Vjetor, është hartuar nga DAB dhe është 

dërguar pranë Njësisë Qendrore të Harmonizimit për Auditimin e Brendshëm. Gjatë planifikimit 

dhe raportimit u konstatuan: 

Viti 2017 

http://www.dpbsh.gov.al/newweb/
http://www.dpp.gov.al/
http://www.sherbimiproves.gov.al/
http://www.atp.gov.al/
http://absa.gov.al/
http://qbz.gov.al/
http://kshnj.gov.al/
https://mjekesialigjore.gov.al/
http://www.avokaturashtetit.gov.al/
http://kshb.gov.al/
https://www.drejtesia.gov.al/institucione-ne-varesi/
http://www.zrpp.gov.al/
https://www.drejtesia.gov.al/institucione-ne-varesi/
http://www.aluizni.gov.al/
http://www.aluizni.gov.al/
https://mjekesialigjore.gov.al/
http://www.avokaturashtetit.gov.al/
http://www.avokaturashtetit.gov.al/
http://kshb.gov.al/
http://qbz.gov.al/
http://www.sherbimiproves.gov.al/
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Drejtoria e Auditimit të Brendshëm për vitin 2017 ka hartuar planin strategjik dhe atë vjetor 

miratuar nga Ministri i Drejtësisë, dhe dërguar në Njësinë Qëndrore të Harmonizimit për 

Auditimin e Brendshëm në Ministrinë e Financave me shkresën nr. 6730, datë 10.10.2016, duke 

respektuar afatin ligjor të dërgimit. Sipas planit strategjik dhe vjetor të dërguar, Drejtoria e 

Auditimit të Brendshëm në MD, për vitin 2017 ka planifikuar gjithsej 25 auditime, nga të cilat 16 

auditime të kombinuara, 1 auditim financiar, 3 auditime mbi zbatimin e rekomandimeve dhe 5 

auditime të tjera shërbime këshillimi, iniciuar me urdhër të titullarit. Plani vjetor i vitit 2017 

është konceptuar si pjesë e planit strategjik. 

Raportimi vjetor i veprimtarisë së DAB për vitin 2017 është dërguar në njësinë e harmonizimit 

me shkresën nr. 302/1, datë 14.02.2018. Në këtë raportim është përshkruar realizimi i 41 

angazhimeve të auditimit, pasi është përfshirë në vitin 2017 auditimi i Zyrës së Përmbarimit 

Tiranë të parealizuar përgjatë vitit 2016; Me urdhër të MD nr. 413/2, datë 06.02.2017 janë shtuar 

në planin vjetor 2017, 22 subjekte të paparashikuara, si angazhime përputhshmërie në zyrat 

vendore të shërbimit të proves, të cilat sipas përcaktimit të Manualit të AB si shërbime 

këshillimi, meqë të iniciuara nga titullari. Nga auditimet e planifikuara nuk janë realizuar 3 

angazhime: Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, ZQRPP pasi këto kanë njësitë e tyre të AB dhe 

aparati i MD, konstatuar nga AB jo që në fazën planifikuese, por në fund të periudhës raportuese. 

Gjatë vitit 2017 janë përfunduar 33 angazhime auditimi dhe kanë mbetur në proces 8 prej tyre. 

 

Megjithëse nga ministri i Drejtësisë është dhënë një urdhër për kryerjen e 22 angazhimeve në 

zyrat vendore të provës, kjo nuk është shoqëruar me një rishikim të planit vjetor të auditimit të 

miratuar nga titullari, si rezultat nuk është dërguar në njësinë e harmonizimit”, në kundërshtim 

me Manualin e AB, Pika 3.5 “Rishikimi i planeve strategjikë dhe vjetor të auditimit të 

brendshëm”,… “Për arsye të ndryshme lind nevoja që të rishikohen e të bëhen ndryshime në 

planet e auditimit të brendshëm të një njësie në rastet kur bëhen auditime në raste të veçanta me 

urdhër të titullarit; Të gjithë planet vjetorë dhe strategjikë të rishikuar të auditimit të brendshëm 

duhet t’i dërgohen strukturës përgjegjëse të harmonizimit për AB-në, së bashku me shpjegimet e 

ndryshimeve të bëra.” Auditimi në 22 zyrat vendore të shërbimit të provës, sipas komunikimit 

verbal me punonjësin e ngarkuar me detyrën e drejtuesit të AB, rezulton të ketë qenë përfunduar 

pa raporte finale auditimi, në kundërshtim me manualin e auditimit të brendshëm… “Auditimi i 

këshillimit kryhet si procedurë e thjeshtuar dhe rezultatet raportohen në të njëjtën mënyrë si 

auditimet e sigurisë, me raport ose Memo”, dhe ndërkohë janë raportuar si auditime të kryera në 

raportimin vjetor, duke krijuar një rritje në rezultatet vjetore të njësisë. Mungesa e përgatitjes së 

raporteve nuk realizon qëllimin e tyreve, të cilat sipas manualit të AB shërbejnë: për të informuar 

menaxhimin e njësisë mbi punën e bërë në njësinë publike; për të raportuar gjetjet dhe 

konkluzionet nga puna e bërë në njësi; dhe për të bërë rekomandime konstruktive që do të 

ndihmojnë njësinë të përmirësojë veprimtarinë e saj. Auditimi në zyrat e provës nuk ka një dosje 

për angazhimin e kryer, si dhe nuk na u vu në dispozicion një memo drejtuar titullarit si 

dokument justifikues i këtij angazhimi, konform Manualit të AB, si i vlefshëm për shërbimet 

këshilluese. Sipas Manualit, Pika 2.4 “Llojet e auditimit të brendshëm”, detyrat e konsulencës 

prodhojnë rekomandime; në këtë rast mund të nevojitet një raportim formal; si dhe, ky shërbim 
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inicion nga titullari (si në rastin në fjalë) dhe në dallim nga shërbimi i sigurisë përfshin vetëm dy 

palë, titullarin dhe njësinë audituese (pra nuk i komunikohen rezultatet njësisë së audituar). Në 

kushtet e kryerjes së auditimit në zyrat vendore të shërbimit të provës duhet të krijohet dosja e 

auditimit dhe rezultati final i tij do të duhej të ishte minimalisht memo drejtuar titullarit të MD. 

 

Mospërputhja e angazhimeve të auditimit, parashikuar në planin fillestar vjetor të auditimeve, me 

realizimin e tyre, përfshirja në planifikimin fillestar të auditimeve të njësive të varësisë që kanë 

brenda strukturave njësi të veta auditimi dhe mosrealizimi i këtyre auditimeve me shpjegimin se 

në këto njësi varësie kryhet auditim nga vetë njësia, Përfshirja e angazhimeve në njësi që në 

periudhën në auditim nuk janë më nën varësinë e MD, flasin për një mosplanifikim të mirë të 

funksionit auditues në MD. Diferencat midis pjesës narrative dhe tabelore të raportimit flasin për 

mungesë koherence në raportim si rezultat i heqjes së auditimeve jo të mirëplanifikuara dhe i 

përfshirjes së auditimeve të tjera rastësore apo të mbetura pa u kryer në periudhën e mëparshme. 

 

Nga raportimi për vitin 2017 përmblodhëm të dhënat e meposhtme në lidhje me realizimin e 

angazhimeve: 

 

Tabela nr. 1 ‘Planifikimi dhe realizimi i angazhimeve të auditimit viti 2017’ 

Periudha 

Të 

planifikuara 

Plani 

strategjik 

dhe vjetor 

Auditime të 

Kombinuara 

Auditime 

zbatim 

rekomandimesh 

 

Auditim 

financiar 
Auditime 

të tjera 

Të 

realizuara 

gjithsej në 

2017 

 

% 

Realizimit 

2017 25 16 3 1 5 41 222% 

Burimi: MD, Përpunuar nga grupi i auditimit 

 

Në totalin e auditimeve të realizuara përfshihen: 23 auditime të përputhshmërisë, 12 auditime të 

kombinuara, 6 auditime me kërkesë të MD. Realizimi i programit i shprehur në përqindje sipas 

MD është në masën prej 222%. Nga auditimet e realizuara 33 janë përfunduar në vitin 2017 dhe 

8 kanë mbetur në proces. 

 

Për vitin 2017, Drejtoria e Auditimit të Brendshëm ka konstatuar gjithsej 333 gjetje dhe ka bërë 

228 rekomandime, të pa ndara sipas prioritetit të tyre, të lartë, të mesëm apo të ulët, të 

paraqitura në mënyrë të përmbledhur : 

- 5 rekomandime të përmirësimit të sistemeve 

- 53 rekomandime të përmirësimit e kuadrit ligjor 

- 99 rekomandime të karakterit organizativ 

- 2 rekomandime për arkëtime 

- 69 rekomandime të tjera. 

Shuma e dëmit ekonomik të konstatuar gjatë angazhimeve për vitin 2017 ka qenë në vlerën 0, 

sipas pasqyrës 3 të përmbledhjes së gjetjeve me dëm ekonomik. 
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Në raport nuk u konstatua përshkrim në lidhje me sasinë e pranuar dhe zbatuar të 

rekomandimeve apo plotësim i pasqyrës nr. 5 “Rekomandimet e dhëna nga NjAB sipas 

kategorive për vitin” për sa i përket statusit të rekomandimeve të mëparshme të subjekteve të 

audituara. 

 

Gjatë auditimit u konstatua zbatimi nga njësia e AB në MD i urdhrit të ministrit të atëhershëm Z. 

Gazmend Bardhi nr. 3234/1, datë 24.05.2017 “Për ushtrim kontrolli në institucionet e varësisë të 

MD, mbi zbatimin e urdhrit të Kryeministrit nr. 65, datë 12.05.2017 “Për marrjen e masave për 

ndalimin e vënies në përdorim për subjektet zgjedhore të mjeteve, fondeve dhe materialeve të 

ndryshme, pronë e administratës publike, si dhe burimeve njerëzore të institucioneve të 

administratës publike, të çdo niveli, për zgjedhjet e Kuvendit të datës 25 qershor 2017””. Në 

zbatim të këtij urdhri janë ngritur 2 nëngrupe të kontrollit të përbërë nga struktura e audituesve të 

brendshëm, për kryerjen e kontrollit prej datës 24.05.2017 deri në datën 29.05.2017. Zbatimi i 

këtij urdhri kontrolli nënkupton ndryshimin e objektit të veprimtarisë së njësisë së AB dhe 

mospërputhjen me të, në kundërshtim me Manualin e AB, Pika 2.3 “Pavarësia dhe 

objektiviteti”,... “Njësitë e auditimit nuk mund të angazhohen në detyra të tjera brenda saj të 

cilat nuk lidhen me funksionimin e auditimit të brendshëm. Ato janë pjesë e strukturave të 

menaxhimit dhe jo e strukturave operacionale të njësisë, Drejtuesi i Njësisë së Auditimit të 

Brendshëm ka përgjegjësinë për të përcaktuar se çfarë veprimesh duhet të ndërmerren për të 

administruar dhe ruajtur pavarësinë e audituesit të brendshëm.”. Përfundimi i këtij kontrolli nuk 

është raportuar në veprimtarinë e njësisë së AB dhe nuk na u vu në dispozicion një raport 

përkatës. 

 

Viti 2018 

Plani strategjik 2018-2020 dhe plani vjetor 2018, i janë dërguar me vonesë prej 5 muajsh, 

Drejtorisë së Harmonizimit të AB me shkresën nr. 3438, datë 23.03.2018. Këto plane nuk janë 

miratuar nga MD, në kundërshtim të Ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 

publik” Kreu V, Neni 14... “Drejtuesi i njësisë së auditimit të brendshëm është përgjegjës për: c) 

hartimin dhe zbatimin e planit strategjik e vjetor për veprimtarinë e auditimit të brendshëm dhe 

dërgimin për informacion në strukturën përgjegjëse për harmonizimin e auditimit të brendshëm, 

pas miratimit nga titullari i njësisë publike, si dhe Pikës 3.3... “Plani Strategjik dhe Plani Vjetor, 

i përgatitur nga njësitë e AB, para se të dërgohet për miratim tek titullari i njësisë publike, duhet 

të dërgohet për mendim tek Komiteti i Auditimit të Brendshëm deri me datën 30 Shtator të çdo 

viti, i cili e shqyrton dhe jep mendim deri me datën 10 Tetor të çdo viti. Planet pas dhënies së 

mendimit të KA-së, miratohen nga titullari i institucionit dhe ato dërgohen jo më vonë se data 20 

Tetor e çdo viti, në strukturës përgjegjëse për harmonizimin e auditimit të brendshëm.” Nga 

auditimi u konstatua se komiteti i auditimit (KA) në MD është krijuar me urdhrin e MD nr. 

2239/2, datë 06.04.2016 dhe sipas VKM nr. 160, datë 2.3.2016 “Për mënyrën e funksionimit, 

kompetencat dhe përbërjen e komitetit të auditimit të brendshëm në njësitë publike”, ky komitet 

ka një mandat 2 vjeçar, me të drejtë riemërimi. Përfundimi i afatit 2 vjeçar më datë 06.04.2018, 

nuk është shoqëruar me një urdhër riemërimi apo krijimi të një komiteti të ri, duke bërë që dhe 
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marrja e mendimit nga KA, përpara miratimit të planeve strategjike dhe vjetore nga titullari, të 

sjellë ngërçin e mos miratimit të planit vjetor dhe strategjik nga titullari i MD përpara nisjes drejt 

njësisë së harmonizimit të AB. Megjithëse ky komitet ka qenë në funksion përgjatë vitit 2017 

nuk u konstatua një dhënie e mendimit prej tij në lidhje me planet e AB për vitin 2017. 

Sipas planit strategjik dhe vjetor janë planifikuar për auditim 17 auditime për vitin 2018, nga të 

cilat 1 auditim financiar dhe 16 auditime të kombinuara për 9 subjekte me nivel të lartë të 

vlerësuar të riskut dhe 8 subjekte me nivel të mesëm të vlerësuar të riskut. Nga verifikimi i listës 

së auditimeve të planifikimit strategjik u konstatua se, frekuenca e subjekteve me risk të lartë 

është 1-3 vjet. 

 

Gjatë auditimit u konstatua se, Instituti i të përndjekurve politikë, me nivel të vlerësuar risku të 

lartë, është planifikuar për tu audituar në vitin 2018 dhe jo në vitet e tjera të planifikimit 

strategjik, 2019 dhe 2020. Instituti i integrimit të të përndjekurve politikë sipas ligjit nr. 8246, 

datë 01.10.1997 “Për institutin e integrimit të të përndjekurve”, i ndryshuar në fillim të vitit 2014 

është në varësi të Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe të Rinisë, përthithur tashmë pas 

ristrukturimit të ministrive nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe jo më në 

varësi të Ministrisë së Drejtësisë. 

Nga lista e subjekteve që do të auditoheshin përgjatë vitit 2018 u konstatua planifikimi i 

angazhimit për subjektet: Drejtori e Përgjithshme e burgjeve, ALUIZNI, Instituti i Integrimit të 

të përndjekurve politikë, nga të cilat 2 njësitë e para e kanë njësinë e vetë të auditimit të 

brendshmë dhe njësia e tretë nuk është më në varësi të MD, prej 1 janar 2014, duke shprehur 

pasaktësi të njësisë së AB në planifikim. Plani vjetor 2018 është pjesë e planit strategjik dhe për 

angazhimet e auditimit nuk është bërë shpërndarje sipas muajve por vetëm në nivel vjetor. 

Në planin e rishikuar të vitit 2018, justifikuar me mungesën e përsonelit dhe dërguar njësisë së 

harmonizimit gjatë vitit 2018, janë përshkruar 6 angazhime të auditimit të identifikuar me risk të 

lartë. Në të janë planifikuar për auditim MD, Komiteti shqiptar i Birësimeve, QBZ, Drejt e Përgj 

e Përmbarimit, Arkivi gjyqësor Lundër dhe Zyra e Përmbarimit Tr. Nga ky plan i ndryshuar 

konstatohet se janë hequr si angazhime njësitë e DPB, ALUIZNI dhe Instituti i Integrimit të të 

përndjekurve politikë. 

 

Raporti vjetor i veprimtarisë për vitin 2018, është dërguar në Njësinë e Harmonizimit të AB me 

shkresën nr. 1027/1, datë 04.02.2019 brenda afatit të përcaktuar ligjor, në pëputhje me Manualin 

e AB, Një kopje e këtij raporti i dërgohet në rrugë zyrtare dhe në format elektronik brenda datës 

15 Shkurt të çdo viti strukturës përgjegjëse për harmonizimin e auditimit të brendshëm në 

Ministrinë e Financave”. Për këtë raport nuk është marrë mendimi komitetit të auditit, sipas 

Pikës 4.3,... “Njësia e auditimit të brendshëm përgatit raportin vjetor të veprimtarisë dhe pasi 

merr opinionin e KA ia dërgon për miratim titullarit të njësisë publike. pasi nuk ekziston një 

komitet i tillë aktualisht. Megjithëse nuk është marrë ky mendim, në ndryshim nga viti 2017, 

raporti vjetor 2018 është miratuar nga ministri. 
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Drejtoria e Auditimit të Brendshëm në MD, për vitin 2018 ka planifikuar dhe realizuar 

angazhimet e përmbledhura në tabelën e mëposhtme: 

 

Tabela nr. 2 ‘Planifikimi dhe realizimi i angazhimeve të auditimit viti 2018’ 

Periudha 

Të 

planifikuara 

Plani 

strategjik 

dhe vjetor 

Auditime të 

Kombinuara 

Auditim 

financiar 

 

Plani i 

rishikuar 
Auditime të 

Kombinuara 

Të 

realizuara 

gjithsej në 

2018 

 

% 

Realizimit 

2018 17 16 1 6 6 0 0% 

Burimi: MD, Përpunuar nga grupi i auditimit 

 

Nga auditimi i pjesës së shkruar dhe plotësimit të pasqyrave pjesë e këtij raporti u konstatua se, 

sipas pasqyrës 2 mbi realizimin e planit të angazhimeve për vitin 2018 angazhimet e nisura 

përgjatë vitit 2018 nuk janë përfunduar dhe këto 5 auditime janë në proces, ndërsa sipas pasqyrës 

3 të përmbledhjes së dëmeve të konstatuara, shuma e dëmit ekonomik të konstatuar përgjatë vitit 

2018 ka qenë 538,591,000 lekë dhe sipas pasqyrës 5 janë dhënë 34 rekomandime subjekteve të 

audituara. Plotësimi i tabelave 3 dhe 5 është plotësuar në kundërshtim me pasqyrën 2, pasi janë 

konstatuar dëme dhe gjetje të tjera pa përfunduar auditimi, duke krijuar një mospërputhje dhe 

mungesë koherence brenda të njëjtit raportim. 

Sipas raportimit vjetor pjesa narrative, konstatohet se janë përfunduar 2 auditime të cilat ishin në 

proces përgjatë vitit 2017, është shtuar 1 angazhim në DPB me urdhër të ministrit, si dhe është 

shtyrë auditimi sipas planit të vitit 2018 në Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit për vitin 

2019. Në këtë raport janë përmbledhur problematikat e konstatuara në subjektet e planifikuara të 

vitit 2017 dhe realizuar në vitin 2018, në Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit dhe 

Avokaturën e Shtetit. Këto rezultate nuk janë përfshirë në tabelat përmbledhëse të këtij raporti. 

Mospërputhjet e mësipërme bien në kundërshtim me Manualin e AB … “Të dhënat e paraqitura 

në pasqyra duhet të gjejnë argumentim të detajuar në pjesën e shkruar të dokumentit. Përgatitja 

e pasqyrave standard ka si qëllim që të vendosë në të njëjtën linjë dhe formë planifikimin dhe 

rezultatet e veprimtarisë së auditimit të brendshëm” 

 

Për periudhën 2018, Drejtoria e Auditimit të Brendshëm ka bërë gjithsej 98 gjetje, të ndara sipas 

sisteme dhe të paraqitura në mënyrë të përmbledhur: 

- prokurime, blerje dhe investime 57 gjetje, 

- paga, shpërblime 19 gjetje, 

- tatime 19 gjetje, 

- të tjera 3 gjetje. 

 

Edhe gjatë këtij raportimi nuk u konstatua plotësimi dhe raportimi mbi nivelin e pranimit dhe 

zbatimit të rekomandimeve, si në pjesën e shkruar ashtu dhe plotësimin e pasqyrës respective nr. 

5 të Manualit të AB. Puna për ndjekjen e rekomandimeve është shumë e rëndësishme pasi, nëse 

menaxhimi i njësisë nuk do të zbatojë rekomandimet e bëra në mënyrë efektive, atëherë 
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veprimtaria e njësisë publike nuk do të përmirësohet dhe njësia e auditimit nuk do të realizojë 

rolin e saj, atë të shtimit të vlerës në njësinë publike në të cilën është krijuar dhe auditon. 

Mosndjekja e zbatimit të rekomandimeve dhe mosraportimi në lidhje me pranimin dhe zbatimin 

e tyre bie në kundërshtim me Ligjin nr. 114/2015 “Për audituesin e brendshëm”Neni 14 

Përgjegjësitë e drejtuesit të njësisë së auditimit të brendshëm “Drejtuesi i njësisë së auditimit të 

brendshëm është përgjegjës për:Pika iv) veprimet e ndërmarra nga titullari i njësisë publike për 

zbatimin e rekomandimeve, si dhe çdo rekomandim të pazbatuar. ” dhe Neni 6 “Roli i auditimit 

të brendshëm është t'i japë mbështetje titullarit të njësisë publike në arritjen e objektivave të 

njësisë: Pikat c) duke dhënë rekomandime për përmirësimin e veprimtarisë dhe efektivitetin e 

sistemit të kontrollit të brendshëm të njësisë publike; dhe ç) duke ndjekur zbatimin e 

rekomandimeve të dhëna” 

 

 Auditim me zgjedhje mbi praktika të auditimeve të kryera nga NJAB, Zbatimi i akteve ligjore 

dhe nënligjore në fushën e auditimit të brendshëm, standardet dhe manualet dala në zbatim 

të tyre. Dokumentimi i aktiviteteve të auditimit të brendshëm. 

Njësisë së AB iu kërkua vënia në dispozicion i të gjitha dosjeve të auditimeve të ushtruara nga 

kjo njësi përgjatë viteve 2017 dhe 2018. Nga njësia na u vunë në dispozicion dosje të 

painventarizuara. Nga 33 auditime të përfunduara sipas raportimit për vitin 2017, për 22 

auditime në Zyrat vendore të shërbimit të provës nuk është krijuar dosje e angazhimit, si dhe nuk 

është përmbyllur auditimi me një raport përkatës të veçantë apo përmbledhës ose memo për të 

gjitha zyrat. Për vitin 2018 të gjithë auditimet nuk ishin përfunduar, si rezultat dosjet ishin të 

paplota. 

U krye auditimi me zgjedhje i 3 dosjeve të auditimit për dy vitet. 

Për vitin 2017 u përzgjodhën dosja e auditimit të ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Përmbarimit dhe Agjensinë e Trajtimit të Pronës. 

Për vitin 2017 dosja e auditimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit, u përzgjodh pasi u 

konsiderua fakti që është drejtori që ka në varësi Zyrat e Përmbarimit të Durrësit, Shkodrës, 

Korcës, Elbasanit, Fierit dhe Vlorës, të cilat janë audituar në angazhime të tjera brenda këtij viti. 

Dosja e auditimit në Agjensinë e Trajtimit të pronës u përzgjodh si dosje me risk, pasi në pamje 

të parë u konstatua se mungonin dokumente origjinalë. 

 

Për vitin 2018 nga 5 auditimet e ushtruara, të gjitha ishin të papërfunduara. Megjithatë u 

përzgjodh dosja e auditimit të ushtruar në Komitetin Shqiptar të Birësimeve, si subjekt i audituar 

për 2 vite radhazi, por për të cilin na ishte vënë në dispozicion vetëm 1 dosje. Për auditimet e 

tjera të ushtruara na u vu në dispozicion vetëm dokumenti i autorizimit, programit të auditimit, 

dhe projekt i auditimit i dërguar subjektit, duke u konsideruar si auditime ende në proces nuk 

mund të vlerësojmë gjithë procesin e auditimit. 

 

Nga auditimi i dosjes së auditimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit bazuar në planin 

vjetor të auditimit për vitin 2017, u konstatua se: 



  

  

138 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË “MINISTRINË E 

DREJTËSISË” 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

 

- Në dosje nuk ndodhet dokumenti original i njoftimit për fillimin e auditimit protokolluar me nr. 

7945, datë 26.12.2017 dhe autorizimit protokolluar me nr. 7945/1, datë 26.12.2017, por 

fotokopje e tyre. 

- Planifikimi i këtij angazhimi është bërë në bazë të planit vjetor 2017, saktësisht për të filluar në 

datën 27.12.2017. Për këtë Sekretari i përgjithshëm, ka dërguar me shkresën nr. 7945/1, datë 

26.12.2017 për fillimin dhe përgatitjen e angazhimit/misionit të auditimit, në të cilin cakton 

përgjegjësin e grupit dhe emrat e anëtarëve të grupit të angazhimit sipas formatit tip të Manualit 

të Auditimit të Brendshëm MAB, sipas të cilës auditimi fillon në fund të vitit 2017 dhe 

parashikohet të përfundojë, brenda datës 15.01.2018 si punë në terren. 

- Punonjësit e auditimit, të caktuar në një angazhim auditimi, sapo janë njohur me autorizimin 

për kryerjen e angazhimit, kanë nënshkruar një deklaratë në lidhje me ndonjë konflikt interesi, 

përpara fillimit të çdo angazhimi auditimi (sipas formatit standard të MAB). 

- Ndarja e detyrave nuk është e dokumentuar. 

- Nuk u konstatua ruajtja e të njëjtit numër protokollimi përgjatë gjithë procesit të auditimit. 

Megjithëse angazhimi kishte nisur me numër protokolli 7945, kishte ndryshuar në shkresat e 

dërgimit të projekt raportit të auditimit nr. 2340, datë 21.02.2018 dhe raportit përfundimtar me 

nr. 2340/3, datë 28.05.2018. 

- Bashkëlidhur projekt raportit të dërguar nga subjekti, u konstatua një shkresë e paprotokolluar 

“Mbi dërgimin e të dhënave për përmbaruesit gjyqësorë”, sipas të cilës Drejtoria e Përgjithshme 

e Përmbarimit ka dërguar pas njohjes me projekt raportin e auditimit, të dhënat mbi përmbaruesit 

gjyqësorë për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës, së bashku me urdhrat e ndërprerjes së 

marrëdhënieve të punës, për tu firmosur nga ministri, sipas konstatimeve të AB (shkresat 

bashkëlidhur nuk ishin të firmosura nga ministri). Nga shkresa nr. 2340, datë 21.02.2018 “Mbi 

dërgimin e projekt raportit të AB” u konstatua se në fund të përmbajtjes së saj i është kërkuar 

subjektit të audituar, dërgimi i planit të veprimit të firmosur nga njësia e audituar brenda 10 

ditëve, që nënkupton marrje të masave nga subjekti i audituar për zbatim të rekomandimeve që 

në fazën paraprake të projektit të auditimit. Kërkimi i planit të veprimit në fazën e projekt 

raportit ka krijuar konfuzion në njësinë e audituar dhe bie në kundërshtim me Manualin e AB, 

Pika 4.1.12. “Raportet e auditimit dhe plotësimi i plan veprimit nga njësia e audituar”. “Faza 

finale e kryerjes së një angazhim auditimi është rënia dakord me njësinë e audituar lidhur me 

raportin dhe plotësimin e planit të veprimit. Ky plan veprimi do të formojë bazat e punës për 

ndjekjen e procedurave në të ardhmen dhe i dërgohet njësisë së auditimit të brendshëm jo më 

vonë se 20 ditë pune pas dërgimit të raportit final”, si dhe Pika 4.1.13.1 “Procedurat e ndjekjes 

së rekomandimeve të auditimit”… Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve të lëna në 

përfundim të angazhimit të auditimit, plotësohet nga njësia publike e audituar sipas formatit të 

rekomanduar dhe pasi miratohet nga titullari i njësisë së audituar i dërgohet zyrtarisht NjAB që 

ka kryer angazhimin e auditimit jo më vonë se 20 ditë pune nga njohja me raportin përfundimtar 

të auditimit. Sipas këtij manuali, subjektit i dërgohet bashkë me projekt raportin e auditimit 

vetëm plani i veprimit i sugjeruar, por plani i veprimit i plotësuar dhe firmosur kërkohet vetëm 

pas raportit përfundimtar. Veprimi i tillë shoqërohet me riskun e marrjes së vendimeve përpara 

një akti të formës së prerë, pra ende në fazë paraprake. 
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- Memo dërguar titullarit është formuluar më datë 13.06.2018, pasi është marrë konfirmimi nga 

subjekti i audituar në lidhje me planin e veprimit dhe është firmosur nga grupi i auditimit. 

Nëpërmjet memorandumit, titullari i njësisë publike është njohur mbi funksionimin e kontrollit të 

brendshëm në organizatën e audituar. 

 

Nga auditimi i dosjes së auditimit në Agjensinë e Trajtimit të Pronës, bazuar në planin vjetor të 

auditimit për vitin 2017 u konstatua se: 

- Dosja e auditimit nuk përmban dokumentet origjinalë të: autorizimit për fillimin dhe përgatitjen 

e angazhimit të auditimit shkresë pa datë, njoftimit të angazhimit të auditimit shkresa nr. 1229, 

datë 20.02.2016, si dhe shkresën nr. 1229/7 datë 07.08.2017 mbi dërgimin e raportit 

përfundimtar të auditimit. Mungesa e dokumenteve origjinalë brenda dosjes së auditimit bie në 

kundërshtim me Ligjin nr. 114/2015 “Për audituesin e brendshëm”, Përgjegjësitë e audituesve të 

brendshëm janë: Pika d) të ruajnë konfidencialitetin e të dhënave, fakteve apo rasteve të gjetura 

gjatë kryerjes së auditimit apo të lidhur me të, si dhe të ruajnë dokumentet për çdo angazhim 

auditimi të kryer, bazuar në detyrimet, që rrjedhin nga ligjet në fuqi për të drejtat e përdorimit 

dhe të arkivimit të informacionit zyrtar; 

- Në dosje nuk u konstatua plani i veprimit të dërguar nga subjekti. Megjithatë u konstatua 

Memo drejtuar titullarit protokolluar me shkresën nr. 1229/8, datë 20.09.2017, në përputhje me 

Manualin e AB, sipas të cilit në qoftë se njësia e audituar nuk përgjigjet me shkrim lidhur me 

pranimin dhe masat për zbatimin e rekomandimeve, drejtuesi i NjAB-së informon titullarin e 

njësisë publike, në fushën e përgjegjësisë shtetërore të të cilit bën pjesë njësia e audituar që 

menaxheri i lartë nuk ka përmbushur përgjegjësitë e tij ligjore. 

 

Nga auditimi i dosjes së auditimit në Komitetin Shqiptar të Birësimeve bazuar në planin vjetor të 

auditimit për vitin 2017 si dhe 2018 u konstatua se: 

- Dokumenti i autorizimit për fillimin e angazhimit nuk ka datë për fillimin e auditimit, 

- Me shkresën e ministrit nr. 7673/1, datë 08.10.2018 për “dërgimin e projekt raportit të 

auditimit”, i është kërkuar subjektit dërgimi i planit të veprimit të firmosur, brenda 10 ditëve nga 

momenti i dërgimit të project raportit të auditimit, në kundërshtim me Manualin e AB Pika 

4.1.13.1 “Procedurat e ndjekjes së rekomandimeve të auditimit”… Plani i veprimit për zbatimin 

e rekomandimeve të lëna në përfundim të angazhimit të auditimit, plotësohet nga njësia publike e 

audituar sipas formatit të rekomanduar dhe pasi miratohet nga titullari i njësisë së audituar i 

dërgohet zyrtarisht NjAB që ka kryer angazhimin e auditimit jo më vonë se 20 ditë pune nga 

njohja me raportin përfundimtar të auditimit., duke rritur riskun për zbatim të rekomandimeve 

në fazë paraprake, pa marrë shpjegimet dhe kundërshtitë përkatëse, si e drejtë e subjektit që 

preket nga ky zbatim. Subjekti ka nisur observacionet e tij me shkresën nr. 527/1, datë 

23.10.2018 duke cilësuar në të dhe afatin e ligjshëm për dërgimin e planit të veprimit të firmosur, 

i cili nuk përputhet me kërkesën e mësipërme të njësisë së AB. 

- Brenda dosjes u konstatua se subjektit i është dërguar raporti final me shkresën e nënshkruar 

nga ministri nr. 265, datë 14.01.2018, që sipas krahasimit kohor me shkresat e mësipërme dhe 

numrin e protokollimit nuk i përkasin auditimit të këtij viti ushtrimor, por realizimit të programit 
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të vitit të mëparshëm, duke konkluduar se kjo dosje ishte përmbledhje e dokumentacionit të dy 

auditimeve ushtruar në të njëjtin subjekt, në dy vjet radhazi. 

 

Nga njësia e auditimit të trajtohen me përgjegjshmëri të gjitha dosjet e auditimeve të ushtruara, të 

rindërtohen dosjet që mungojnë dhe dokumentet joorigjinale brenda dosjeve ekzistuese, të cilat 

janë dokumentime të punës së njësisë për 2 vjet me radhë, janë në funksion të përmirësimit të 

punës në njësitë e audituara, por dhe pikënisje e punës së njësisë në të ardhmen. 

 

Monitorimi i sistemit dhe sigurimi i cilësisë:  

Në dosjet e auditimeve të përzgjedhura nuk u konstatua monitorim i cilësisë për secilin angazhim 

auditimi. Sigurimi i cilësisë së DAB nuk është kryer nga Drejtori i Auditimit, duke mos 

monitoruar veprimtarinë audituese që në hartimin e programit të punës deri në Raportin Final të 

Auditimit, në kundërshtim me Manualin e AB, Kapitulli VII. 

 

Inventarizimi dhe arkivimi i dosjeve: 

Nga kryera e auditimit u konstatua se dosjet e auditimit të brendshëm, rezultojnë të 

painventarizuara dhe të panumëruara sipas kërkesave të parashikuara në “Normat tekniko 

profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë” të ligjit nr. 

9154, datë 06.11.2003“Për Arkivat”. Shkresat dhe/ose dokumentet që lidhen me të nuk janë 

evidentuar me të njëjtin numër progresivisht me fraksion, deri në mbyllje të praktikës, në 

përputhje me kërkesat e ligjit nr.9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”, si më lart është evidentuar 

në dosjet konkrete. 

 

Në lidhje me ankesën e ardhur në drejtim të KLSH me nr. 97, datë 1.02.2019 me lëndë 

“Informacion për falsifikim diplome” për punonjësin e njësisë së auditimit të brendshëm në MD, 

Z. Artan Bulku me pozicionin specialist, për falsifikim të diplomës së lëshuar nga Universiteti i 

Tiranës. Për verifikimin e kësaj ankese auditimi u bazua në dokumentacionin shkresor që 

disponon MD në dosjen e personelit. 

Sipas të dhënave të marra në njësinë e manaxhimit të burimeve njerëzore pranë MD, punonjësi 

Artan Bulku ka nisur marrëdhëniet e punës në këtë ministri prej vitit 1994, sipas urdhrit të 

ministrit nr. 150, datë 6.9.1994, me kontratë të përkohshme, si revizor pranë kësaj ministrie. Në 

dokumentacionin e dosjes personale të punonjësit u konstatuan urdhra për zgjatjen e kontratës së 

punësimit dhe në vitin 2003 është miratuar konfirmimi i Z. Artan Bulku si nëpunës civil në 

pozicionin specialist i Sektorit të Kontroll – Revizionit nga Departamenti i Administratës Publike 

me shkresën nr. 368/10, datë 26.03.2003. 

Nga dosja e personelit dhe ndryshimi i legjislacionit për shërbimin civil u konstatua se ky 

punonjës është liruar nga shërbimi civil me vendimin e sekretarit të përgjithshëm të MD me nr. 

8651/5, datë 19.11.2010, si inspektor në DAB i papajisur me çertifikatën “Auditues i brendshëm 

në sektorin publik” kusht i domosdoshëm i ligjit nr. 9720, datë 23.04.2014 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik”, pas përfundimit të afatit 2 vjeçar të përcaktuar për të kryer këtë 

detyrim ligjor. Si rezultat ky punonjës është liruar nga marrëdhëniet e punës në MD konform 
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këtij vendimi në datën 26.11.2010. Në vazhdimësi punonjësi i është drejtuar Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë e cila ka dalë me një vendim të formës së prerë me nr. 9931, datë 06.12.2011, 

lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 1877, datë 12.07.2012 për anullimin e 

vendimit të sekretarit të Përgjithshëm të MD dhe rikthimin në vendin e mëparshëm të punës të Z. 

Artan Bulku. Në zbatim të këtij vendimi, DAP ka emëruar këtë punonjës, nëpunës civil në 

pozicionin Inspektor në Auditin e Brendshëm në MD me shkresën nr. 1269/1, datë 07.09.2012. 

Në dosjen personale të punonjësit u konstatua prania e diplomës nr. 8953/1 të lëshuar nga 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë me vendim të komisionit shtetëror më datë 

25.09.1991 dhe numër regjistri 8661, noterizuar me vulën e njomë të noterit Znj. Elsa Sina, të 

Republikës së Shqipërisë. 

Nga ky konstatim si dhe nga: 

-Vendimarrjet e DAP, e cila sipas dispozitës ligjore të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, 

të ndryshuar, Neni 7, Pika 3... DAP ka të drejtë: a) të kërkojë dhe të marrë nga institucionet e 

administratës shtetërore çdo informacion të nevojshëm për përmbushjen e përgjegjësive të tij; b) 

të inspektojë çdo dosje apo dokument, lidhur me një vendimmarrje për marrëdhëniet e punës në 

shërbimin civil nga institucionet e administratës shtetërore”, 

-Vendimeve të Gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, dhe të Apelit Tiranë në lidhje me 

vazhdimësinë e marrëdhënieve të punës për këtë punonjës, pranë MD. 

Nga përgjegjësia dhe tagri i secilit institucion të përmendur më sipër, dhe shprehjes së tyre në 

lidhje me trajtimin e cështjes së marrëdhënies së punës së këtij punonjësi, konkludojmë se 

vërtetësia e dokumentit të formimit profesional, konkretisht diplomës së lëshuar nga Universiteti 

i Tiranës detyrimisht është evidentuar dhe konfirmuar përgjatë këtyre shkallëve të gjykimit. 

 

8. ZBATIMI I REKOMANDIMEVE TË LËNA NGA AUDITIMET E MËPARSHME. 

 

KLSH me shkresën nr. 940/7, datë 27.12.2017 sipas Vendimit nr. 196, datë 27.12.2017 të 

Kryetarit të KLSH-së, ka dërguar Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe rekomandimet për 

auditimin e ushtruar me programin nr. 940/1, datë 07.09.2017. 

Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Ministria e Drejtësisë, me shkresën nr. 1721, dt. 

07.02.2018 ka kthyer përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, ku ka dërguar 

planin e veprimeve, duke përcaktuar rekomandimin e KLSH-së, personat përgjegjës, reagimin e 

menaxhimit dhe afatet e përcaktuara. 

Nga ana e subjektit me shkresën nr. 1721/2, dt. 28.06.2018 është kthyer përgjigja me njoftim për 

hartimin e programit të punës dhe realizimit të plan veprimit dhe marrjen e masave për zbatimin 

e rekomandimeve të lëna në raportin përfundimtar të auditimit nga KLSH-ja, duke respektuar 

afatin 6 mujor, në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 

Me shkresën e sipër cituar janë lënë 22 rekomandime gjithsej, nga këto: 17 masa organizative 

dhe 5 masa disiplinore nga “Vërejtje” deri  “largim nga shërbimi civil”. 
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Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

a. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 17 masa organizative, të cilat, janë pranuar 

plotësisht 17, janë zbatuar plotësisht 15 masa dhe janë në process zbatimi 2 masa. 

b. Mbështetur në nenin 58 dhe 59 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” janë 

rekomanduar: 5 masa disiplinore nga “Vërejtje” deri “largim nga shërbimi civil”. 

Nga 5 masat disiplinore të rekomanduara janë dhënë për zbatim 2, tre masa nuk janë 

pranuar nda subjekti. (Urdhri i Ministrit nr. 11629, dt. 15.11.2018)  

 

Më hollësisht, auditimi i zbatimit të rekomandimeve: 

 

Gjetje 1.  

Pyetësori i vetëvlerësimit i cili plotësohet nga institucioni dhe i drejtohet Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë, është plotësuar me nivelin e vlerësimit 3 për të gjitha pyetjet dhe si justifikim i 

vlerësimeve në shumicën e rasteve është shkruajtur një pohim përgjithësues se si duhet të 

realizohet por jo të referohet dokument konkret që fakton nivelin 3 të realizimit. Konkretisht në 

mungesë të SP, delegimi i funksioneve të Nëpunësit Autorizues nuk ishte bërë sipas Rregullores 

së Brendshme të MD, pasi detyrat e NA i ishin deleguar Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimeve 

mbështetëse dhe jo Drejtorit të Përgjithshëm të Kodifikimit, pika 18 e pyetësorit të 

vetëvlerësimit. Sektori i Burimeve Njerëzore nuk e përmbush pikën 28,34 dhe 35 të pyetësorit të 

vetëvlerësimit, pasi nuk ka hartuar një plan trajnimesh për punonjësit e MD .Këto raste dhe jo 

vetëm, na bëjnë të mendojmë se plotësimi i këtij pyetësori ka qenë fiktiv dhe aspak real. 

Rekomandim:  
Referuar rëndësisë që MFK ka, Sekretari i Përgjithshëm, në cilësinë e Nëpunësit Autorizues të 

marrë masa, që plotësimi i këtij pyetësori në të ardhmen të bëhet me përgjegjësi duke u faktuar  

me dokumente reale dhe në zbatim të bazës ligjore për MFK, nivelin e vërtetë të vlerësimit, për 

çdo çështje. Gjithashtu Sekretari i Përgjithshëm, në cilësinë e Nëpunësit Autorizues të marrë të 

gjitha masat, që kryerja e këtyre veprimeve të bëhet brenda kuadrit të afateve kohore të cilësuar 

në legjislacionin përkatës. 

Përgjigja e Subjektit: 

Referuar matricës së punës për masat e marra dhe ecurinë e zbatimit të rekomandimeve, me 

shkresën Nr. 1721/2 Prot., datë 28.06.208 Ministria e Drejtësisë në pikën Nr.1pohon se janë 

marrë masat që në vijimësi do të përmbushet detyrimi ligjor në lidhje me pyetësorin e 

vetëvlerësimit të MFK. Ky pohim mbështet edhe nga një Plan veprimi për menaxhimin Financiar 

dhe Kontrollin, ku janë kategorizuar detyrimet sipas komponentëve dhe njësive përgjegjëse. 

Komenti i Audituesit: 

Ky rekomandim është zbatuar. 

 

Gjetje 2.  
Në pyetësorin e vetëvlerësimit si përmbushje e pikës 13 ku parashikohet diskutimi i çështjeve 

gjatë takimeve të Grupit të Menaxhimit Strategjik, është shënuar rezultati i përmbushjes me 
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vlerësim 3, por tek justifikimi/arsyetimi për zgjidhjen e këtij rezultati është shënuar Urdhri i 

Ministrit të Drejtësisë nr. 7314/3, datë 11.11.2011 “Për ngritjen e Grupit të punës për Strategji, 

buxhet dhe Integrim” si detyrim i parashikuar në nenin 27 të ligjit nr. 10296 date 07.08.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe sipas kreut IV pika 4.2.9 të manualit të 

Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit i miratuar me Urdhër nr. 8990 datë 15.07.2010 të Ministrit 

të Financave, ku citohet se “Çdo Titullar i njësisë publike duhet të krijojë Grupin për 

Menaxhimin Strategjik me pjesëmarrjen e nivelit menaxherial ekzistues të njësisë. Grupi për 

Menaxhimin Strategjik është një element integral i përgjegjshmërisë dhe qeverisjes publike”. 

Dokumenti i cituar nuk përkon me vitin 2016 për të cilin po plotësohet ky pyetësor ndaj 

rrjedhimisht dalim në konkluzionin se GMS për vitin 2016 nuk ka funksionuar dhe se ky 

dokumentë i cituar është shënuar fiktivisht. 

Rekomandim:  
Titullari i MD të marrë masat, që Grupi për Menaxhimin Strategjiktë ketë në përbërje personat 

që ligji përcakton dhe që janë aktualisht në marrëdhënie pune 

Përgjigja e Subjektit: 

Referuar matricës së punës për masat e marra dhe ecurinë e zbatimit të rekomandimeve, me 

shkresën Nr. 1721/2 Prot., datë 28.06.208 Ministria e Drejtësisë ka miratuar urdhrin me Nr. 2430 

Port., datë 23.02.2018 “Për Miratim Grupin e Menaxhimit Strategjik. 

Komenti i Audituesit: 

Ky rekomandim është zbatuar. 

 

Gjetje 3.  

Vihet re se auditimet e Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm të MD janë ushtruar në njësitë e 

varësisë, që MD ka. Gjatë vitit 2016 nuk është realizuar auditim në aparatin e MD. 

Rekomandim: 

Bazuar në problematikat e konstatuara, rekomandojmë që të kryhet auditim mbi ligjshmërinë dhe 

rregullshmërinë e aktivitetit të aparatit të MD për vitet që nuk është realizuar apo planifikuar nga 

njësia e AB dhe pikërisht në fushat që KLSH ka konstatuar parregullsi më qëllim minimizimin e 

efekteve financiare dhe problematikave të tjera administrative 

Përgjigja e Subjektit: 

Ministria e Drejtësisë në zbatim të Planit Vjetor të Auditimit, të Miratuar nga Ministri i 

Drejtësisë me shkresën Nr. 3438, datë 23.03.2018 dhe programit të auditimit me nr.2906/1 prot, 

datë 15.03.2018 “Program i Angazhimit të Auditimit në Ministrinë e Drejtësisë”, u realizua 

auditimi për periudhën ushtrimore 01.01.2016-01.12.2017. 

Komenti i Audituesit: 

Ky rekomandim është zbatuar. 

 

Gjetje 4.  

Struktura është ndryshuar me urdhrin nr.76, datë 28.04.2016 ku numri i miratuar i punonjësve 

është 135. Gjatë auditimit konstatohet se, numri i përgjithshëm i punonjësve sipas strukturës së 
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miratuar është 135 vetë, por numri faktik i punonjësve për vitin 2016 figuron 115 vetë 

prakonstatohen vende vakante total 20. 

Rekomandim: 

Struktura përgjegjëse të marri të gjitha masa të menjëhershme për plotësimin e vendeve vakante. 

Përgjigja e Subjektit: 

Me shkresat Nr. 1023/1, datë 06.02.2018  janë përcjell në DAP të gjitha pozicionet vakante të 

Institucionit. Aktualisht një pjesë e vendeve vakante janë plotësuar, ndërkohe që vijojnë 

procedurat e konkurrimit pranë  DAP për pjesën tjetër të vendeve vakant. 

Komenti i Audituesit: 

Ky rekomandim është zbatuar. 

Gjetje 5.  

Nga auditimi u konstatua se janë kryer pjesërisht inventarizimi fizik i aktiveve për vitin 2016, 

vetëm për zërin materiale zyre, karburanti, pjesë këmbimi dhe i ndërtimeve e konstruksioneve, 

ndërsa nuk janë kryer inventarizimet të aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara, si instalime 

teknike, makineri e pajisje, mjete transporti dhe inventar ekonomik.  

Për dy lloj tonerësh (Konica Minolta Magi Color dhe Xerox 5638/C35), që u takojnë 

inventarizimeve fizike të përfunduara, sipas komisionit të kryerjeve të inventarizimeve kanë 

rezultuar gjendja fizike më e madhe se gjendja kontabël, në një kohë, që nga nëpunësi autorizues 

dhe nëpunësi zbatues nuk janë kryer veprimet e detyrueshme të mëtejshme. Gjithashtu në 

inventarizimet fizike të pjesëve të këmbimit komisionet kishin konstatuar gjendje pjesë këmbimi 

të reja, për automjetet që kanë pasur disa vite më parë në përdorim, si dhe konstatuar shumë 

materiale që duheshin nxjerrë jashtë përdorimit, porse si Nëpunësi autorizues ashtu edhe 

Nëpunësi zbatues nuk kishin marrë në analizë këto konstatime të tilla. 

Rekomandim: 

Nga strukturat përgjegjëse, që mbulojnë këtë aktivitet (Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi 

Zbatues), nevojitet të kryhet një proces i kujdesshëm inventarizimi shoqëruar gjithashtu me 

vlerësimin rast pas rasti të aktiveve për t’u nxjerrë jashtë përdorimit si dhe për sistemin e 

diferencave (teprica të bojërave/tonerat). Sa më sipër, në funksion të saktësisë së informacionit 

kontabël dhe si pasojë rritjen e cilësisë së informacionit që gjenerohet nga pasqyrat financiare si 

edhe shmangien e risqeve potenciale që lidhen me menaxhimin efektiv të fondeve publike. 

Gjithashtu Nëpunësi Zbatues detyrimisht para se të kryhet inventarizimi fizik i aktiveve nga 

komisionet përkatëse, është i detyruar që tu vejë në dispozicion listat e sasive të aktive të 

gjendjeve kontabël, ku komisionet kanë për detyrë për të hedhur vetëm sasitë fizike. Edhe 

Nëpunësi Autorizues me mbylljen e rezultateve të inventarizimeve të aktiveve detyrimisht duhet 

të lejë gjurmë për arritjen e rezultateve.  

Nëpunësi zbatues dhe nëpunësi autorizues të kryejnë veprimet përkatëse detyrues të mëtejshme 

për sistemin e diferencave të dy lloj bojërave toner si dhe të kryejë veprimet përkatëse për 

materialet që janë jashtë përdorimit. 

Gjithashtu të merren të gjitha masat që të realizohen shitjet ose përdorimet e pjesëve të këmbimit 

të automjeteve të mbetura stok në magazinë prej shumë vitesh, konform legjislacionit në fuqi. 
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Përgjigja e Subjektit: 

Titullari i MD ka miratuar urdhra në lidhje me ngritjen e komisionit për inventarizimin. Me pas 

është hartuar një raport përmbledhës mbi kryerjen e inventarizimit dhe rezultatet nga 

inventarizimi. Janë bërë hyrje tonerat. Komisioni i vlerësimit të aseteve, krahas aseteve  janë 

jashtë funksionit, ka evidentuar edhe pjesët e këmbimit dhe gomat e automjeteve, të cilat janë 

bërë hyrje në magazinën e institucionit mbas kryerjes së mirëmbajtjes së automjeteve në servis. 

Komisioni gjithashtu po punon për të vlerësuar këto artikuj, bazuar në procedurat e parashikuara 

në udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011. 

Komenti i Audituesit: 

Ky rekomandim është zbatuar. 

 

Gjetje 6.  

Nga auditimi i llogarive vjetore 2016 si dhe i sondazheve të bëra për shpenzimet e kryera deri në 

muajin Gusht 2017 u konstatua se, mbajtja e kontabilitetit, aplikimi i rregullave kontabël nuk 

është mbështetur plotësisht mbi bazën e parimit të kontabilitetit rrjedhës, pra mbi bazën e 

angazhimeve dhe detyrimeve të konstatuara (kontabiliteti rritës) por mbi bazën e parimit të 

kontabilitetit mbi bazë monetare. Si rrjedhim efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve të tjera nuk 

pasqyrohen në pasqyrat financiare kur ato ndodhin (ka ndodhur kur vlerat ose ekuivalentet e saj 

arkëtohen ose paguhen) dhe të regjistrohen në kontabilitet e raportohen në pasqyrat financiare të 

periudhave kontabël, të cilave u përkasin. 

Vetëm për kontratat me afate disavjeçare të vitit 2017 (deri gusht) janë rreth 350 milion lekë. 

Janë pasqyruar në llogaritë vetëm vlerat monetare pjesore të likuiduara nëpërmjet urdhër 

shpenzimeve. 

Sa më sipër konstatuar në likuidimet e muajve të vitit 2016 e 2017, ku kryhen likuidime për 

fatura për furnizime mallrash apo shërbimesh të kryera në vitet  2015 dhe 2016 dhe 2017, por që 

nuk kanë rezultuar të evidentuara si detyrime për t’u paguar në Bilancin Vjetor të vitit 2016 

(Llogaria 467 Kreditorë të ndryshëm). 

Rekomandim: 

Nga Drejtoria e Financës (në vijim struktura përgjegjëse që  mbulon këtë aktivitet) të merren 

masat për mbajtjen e kontabilitetit, aplikimin e rregullave kontabël mbështetur mbi bazën e 

parimit të kontabilitetit rrjedhës pra mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara dhe 

standardeve të cilat aplikohen mbi bazën e parimit të kontabilitetit mbi bazë monetare, me 

qëllimin që pasqyrat financiare të përmbushin objektivat e tyre për informimin e përdoruesit jo 

vetëm mbi transaksionet e shkuara të shoqëruara me arkëtime dhe pagesa, por edhe mbi 

detyrimet për t’u paguar në të ardhmen si dhe mbi aktive që do të sjellin arkëtime në të ardhmen.  

Pra, të merren masat për të kontabilizuar të gjitha detyrimet kontrakuale dhe të paraqiten si 

detyrim i konstatuar në llogaritë 467 Kreditorë të ndryshëm. 

Përgjigja e Subjektit: 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar ka marrë të gjitha masat për respektimin e 

detyrimit për mbajtjen e kontabilitetit mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve konstatuara. 
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Gjithashtu po kontabilizohen detyrimet kontraktuale disa vjeçare dhe janë paraqitur si detyrim i 

konstatuat në llogarinë 467 Kreditor të ndryshëm. 

Komenti i Audituesit: 

Ky rekomandim është zbatuar. 

Gjetje 7.  

Nga auditimi u konstatua se, relacioni dhe shënimet shpjeguese që shoqërojnë pasqyrat 

financiare (formatet) paraqitet i thjeshtë, me të informacion të përgjithshëm, ku konstatojmë se 

mungojnë sqarime të nevojshme për ecurinë e zërave të pasqyrave financiare, në një kohë që nuk 

është plotësuar dhe as dorëzuar në Degën e Thesarit Tiranë, formati nr.12, që trajton përgjigjet e 

dhëna për pyetësorin e miratuar nga Ministria e Financave. 

Rekomandim: 

Drejtoria e Financës (në vijim struktura përgjegjëse që mbulon këtë aktivitet), të marrë masa që 

të pasqyrojë në shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare, informacionin rreth zërave 

materialë, në mënyrë që mungesa e informacionit të mos cenojë proceset e planifikimit dhe 

vendim-marrjes, nëpërmjet rritjes së kuptueshmërisë dhe transparencës së të dhënave. Nevojitet 

identifikim i kujdesshëm i zërave materiale dhe reflektimi i tyre në shënimet shpjeguese që 

shoqërojnë pasqyrat financiare të institucionit. Duke konsideruar rëndësinë e shënimeve 

shpjeguese, nevojitet që çdo zë i shprehur në këto pasqyra duhet të lidhet me referencën 

përkatëse me to. Gjithashtu plotësimi i bilancit kontabël dhe dorëzimi në Degën e Thesarit 

Tiranë të shoqërohet me plotësimin e formatit nr. 12. 

Përgjigja e Subjektit: 

Drejtori i Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, gjatë hartimit të pasqyrave financiare të vitit 2017, 

u mbështet në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit, SKK 1 “Kuadri i Përgjithshëm për 

Përgatitjen e Pasqyrave Financiare” pika 67. Pasqyrat financiare u plotësuan në përputhje me 

udhëzimin e Ministrisë së Financave Nr. 14, datë 26.12.2006. 

Komenti i Audituesit: 

Ky rekomandim është zbatuar. 

 

Gjetje 8.  

Në aktiv të bilancit, në llogarinë 202 “Studime dhe kërkime” është vendosur shuma 8,125,387 

lekë, duke patur gjendje në fillim të vitit në llogarinë 230 “Shpenzime për rritjen e AQT 

patrupëzuara” shumën prej 4,228,097 lekë dhe shtuar gjatë vitit 2016 në shumën prej 3,897,290 

lekë. Në fakt shuma prej 3,897,290 lekë, në rakordimin me Degën e Thesarit Tiranë, është në 

llogarinë 231. Sa më sipër nuk lejohet të kalohet nga llogaria 231 në llogarinë 230, e pastaj në 

llogarinë 202, pasi në ketë mënyre kryhet tjetërsimi i fondeve të buxhetit. Kjo gjë bëhet vetëm 

me miratimin e Ministrisë së Financave. 

Kemi konstatuar mungesën e vulosjes dhe nënshkrimit të formateve të pasqyrave financiare nga 

Dega e Thesari Tiranë; për formatet nga numri 3-10 janë plotësuar me pasaktësi, të cilat 

sqarohen më hollësisht në raportin përfundimtar të auditimit), madje formati nr. 4 “Burimet dhe 

shpenzimet lidhur me investimet, viti 2016”, nuk është plotësuar saktë, për sa kohë nuk është 

kuptuar roli dhe funksionimi i tij. Ky format ka të bëjë me transaksionet financiare në fushën e 
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investimeve, duke evidentuar saktë burimet dhe shpenzimet e tyre. Në transaksionet e vitit, në 

debi duhet të vendoseshin fondet e përdorura për investimet, kurse në kredi shumat e 

investimeve të përfunduara, apo të bëra hyrje në institucion. Edhe formati nr. 9, “Numri i 

punonjësve dhe fondi i pagave 2016” ka pasaktësi në paraqitjen e fondit të pagave ashtu edhe për 

kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, pasi nuk janë të barabarta me treguesit e 

paraqitur në formatin nr. 3/1 “shpenzimet e ushtrimit  2016”, sepse nuk gjen zbatim formula e 

miratuar nga Ministria e Financave, e cituar tek tek ky format. 

Rekomandim: 

Nga Drejtoria e Financës (sektori që mbulon këtë aktivitet), të merren  masat që të bëjë 

përmirësimet në plotësimin e këtyre pasqyrave financiare/formateve përkatëse, me qëllim që ti 

shërbejnë mbylljes së bilancit të vitit që po vjen/2017, ku po me këto parametra të plotësoj dhe të 

argumentoj pasqyrat financiare të vitit 2017. 

Përgjigja e Subjektit: 

Drejtori i Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar bëri përmirësimet e nevojshme në bilancin e vitit 

2016, me qëllim hartimin e saktë të bilancit të vitit 2017 në përputhje me Standardet Kombëtare 

të Kontabilitetit dhe UMF nr. 14 datë 20.12.2016. 

Komenti i Audituesit: 

Ky rekomandim është zbatuar. 

 

Gjetje 9.  
Sipas organigramës, struktura e Drejtorisë së Financës përbëhet prej 7 punonjës (një drejtor, dy 

përgjegjës sektori dhe 4 specialistë). Kjo drejtori përbëhet nga dy sektorë, që janë: 

Sektori i Buxhetit (Një përgjegjës sektori dhe dy specialistë). 

Sektori i Financës (Një përgjegjës sektori dhe dy specialistë).  

Për vitin 2016 një specialist të sektorit të financës ka qenë vakant, ndërsa për vitin 2017 janë 

vakant dy vendet e specialistëve të sektorit të financës (të pa plotësuar). 

Rekomandim: 

Nga Ministria e Drejtësisë të merren të gjitha masa për plotësimin e vendeve vakante në Sektorin 

e Financës për të ulur ndikimin në riskun operacional. Gjithashtu të specializohet edhe një 

punonjës tjetër i Drejtorisë së Financës në projektin e sistemeve të reja të rëndësishme IT për 

raportimin financiar, Sistemi Informatikë Financiar i Qeverisë (SIFQ), që do të shërbejë për 

rastet urgjente kur mungon punonjësja përkatëse. 

Përgjigja e Subjektit: 

Janë emëruar dy punonjës në Sektorin e Financës dhe një specialist në Sektorin e Buxhetit, duke 

plotësuar kështu të gjithë strukturën e Drejtorisë së Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar. 

Aktualisht në sektorin e Financës janë trajnuar dhe përdorin lehtësisht sistemin SIFQ dy 

punonjëse të Sektorit të Financës, konkretisht Përgjegjësi i Sektorit dhe një specialist. 

Komenti i Audituesit: 

Ky rekomandim është zbatuar. 

 

Gjetje 10.  
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Në Raportin e monitorimit të shpenzimeve për vitin 2016 i cili është dërguar në Ministrinë e 

Financave me shkresën nr. 663/2, dt. 6/02/.2017, ndër të tjera është edhe programi “Planifikim, 

menaxhim, administrim”, ku nuk janë të plotësuar me një informacionin më të plotë me 

shpjegimet përkatëse lidhur me ndryshimet e PBA, 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. Mungojnë argumentet e plota në lidhje me mosrealizimin e produkteve dhe masat që 

parashikohen në të ardhmen për realizimin e tyre. 

Rekomandim: 

Nga Drejtoria e Financës (struktura përkatëse që mbulon këtë aktivitet) të merren masat që: 

raportet e monitorimit për zbatimin e buxhetit të përmbajnë një informacionin të plotë me 

shpjegimet përkatëse lidhur me ndryshimet e PBA, ndryshimet në buxhet 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. Informacioni gjithashtu nevojitet për të siguruar se objektivat për secilin 

program po arrihen. 

Përgjigja e Subjektit: 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, konkretisht Përgjegjësi i buxhetit është kujdesur 

në vijimësi, që raportet e monitorimit për zbatimin e buxhetit në periudhat në vijim të reflektojnë 

ndryshimet e buxhetit të miratuar në raport me PBA-në, ndryshimet e buxhetit të vitit korrent në 

raport me buxhetin fillestar në nivel programi dhe artikulli. Gjithashtu, ndryshimet e planit 

fillestar janë pasqyruar edhe në planin e produkteve si në sasi edhe në vlerë me qëllim 

pasqyrimin sa më real të realizimit të objektivave sipas programeve buxhetore. 

Komenti i Audituesit: 

Ky rekomandim është zbatuar. 

 

Gjetje 11.  
Gjatë auditimit u konstatuan mangësi për dy projekte të sistemit të IT, e konkretisht: 

“Rikonceptimi, përmirësimi dhe mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit elektronik të çështjeve të 

përmbarimit (Albis)” dhe “Sistemi elektronik për menaxhimin e funksionalitetit dhe 

implementimi i “HighAvailability” për infrastrukturën qendrore të sistemit IT në MD”, si vijon:  

a-Për projektin “Rikonceptimi, përmirësimi dhe mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit elektronik 

të çështjeve të përmbarimit (Albis))”, me kontratë të lidhur datë 9/3/2017 në vlerën me tvsh 

67,080,000 lekë, ku montimi është kryer plotësisht dhe marrë në dorëzim konform UMF nr. 30, 

datë 27/12/2011, i ndryshuar, me komision të rregullt brenda afatit 3 mujor të përcaktuar në 

kontratë, dhe është kryer likuidimi i pjesshëm në qershor 2017, në vlerën 15 milion lekë aq sa ka 

pasur fond nga buxheti për këtë vit. Edhe pse ka kaluar një afat i gjatë 4 mujore nga momenti i 

marrjes në dorëzim dhe i kolaudimit të sistemit, aktualisht deri më sot ky sistem ende nuk është 

vënë në përdorim, pra nuk gjeneron produktin përkatës për të cilën është ngritur sistemi, me 

argumentimin se po pritet kodi përkatës nga AKSHI.  
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b-Për projektin “Sistemi elektronik për menaxhimin e funksionaliteteve dhe implementimi i 

“HighAvailability” për infrastrukturën qendrore të sistemit IT në MD”, me kontratë të lidhur 

datë 8.3.2017 në vlerën me tvsh prej 33,433,200 lekë, edhe pse sistemi është montuar komplet 

dhe marrë në dorëzim brenda afatit 3 muaj të parashikuar në kontratë me komision të rregullt 

konform UMF nr. 30, datë 27/12/2011, i ndryshuar, si dhe gjeneron produktin përkatës, nuk 

është kryer ndonjë likuidim i vlerës pjesore, me argumentime subjektive edhe pse ka buxhet për 

21 milion lekë për vitin 2017. 

Rekomandim: 

Nga Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues i MD për projektin “Rikonceptimi, përmirësimi 

dhe mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit elektronik të çështjeve të përmbarimit (Albis)” të vihet 

në funksionim (gjenerimi i produktit) menjëherë duke marrë pranë AKSH-it kodet përkatëse, 

ndërsa për projektin “Sistemi elektronik për menaxhimin e funksionalitetit dhe implementimi i 

“HighAvailability” për infrastrukturën qendrore të sistemit IT në MD”, të kryhet pagesa sipas 

fondeve, që ka në dispozicion për vitin 2017, duke mënjanuar detyrimin në rritje për vitin 2018. 

Gjithashtu Drejtoria e Auditit të Brendshëm e MD të auditojë menjëherë këto dy projekte duke 

filluar që me pasjen në dispozicion të fondeve, procedurat e prokurimit, mënyrën e lidhjeve të 

kontratave, kolaudimet, marrjet në dorëzim sipas legjislacionit në fuqi, funksionimi i tyre 

(gjenerimin e produktit) dhe likuidimet hap pas hapi deri në vlerat e plota të kontratave të 

lidhura, duke nxjerrë edhe përgjegjësitë përkatëse. 

Përgjigja e Subjektit: 

Për sistemin ALBIS, MD ka kryer marrjen e kodeve të lidhjes së sigurt të VPN nga ana e 

AKSHI-t. Gjithashtu janë hapur Përdoruesit nga Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit për 

Shërbimin Përmbarimor Shtetëror dhe pritet që me daljen e Urdhrit të Ministrit të MD për 

miratimin e rregullores së punës me sistemin ALBIS, te filloj puna me hedhjen e të dhënave të 

çështjeve përmbarimore. Janë kryer pagesat sipas fondeve, që MD ka pasur në dispozicion për 

vitin 2017. Në planin e auditimit miratuar nga Ministri me shkresën nr.3438, datë 23.03.2018 

dhe Programin e Angazhimit të Auditimit në Ministrinë e Drejtësisë janë programuar edhe 

auditimi i dy procedurave si edhe është rekomanduar. 

Komenti i Audituesit: 

Ky rekomandim është zbatuar 

 

Gjetje 12.  
Në relacionin për mbylljen e pasqyrave financiare të vitit ushtrimor 2016, Sektori i Financës ka 

paraqitur listat e llogarive furnitor-debitor; klientë; debitor në persona; furnitor; kreditor të 

ndryshëm, etj, por nuk ka trajtuar se çfarë duhet bërë me të tilla detyrime, si dhe çfarë 

përpjekjesh janë bërë për arkëtimin e tyre, pasi janë vlera të konsiderueshme detyrime ndaj 

Ministrisë Drejtësisë, që duke i parë më në thellësi paraqesin vlera të humbura për MD. Nga 

auditimi u konstatua se, janë paraqitur shpjegime që një pjesë e mirë e tyre nuk ka dokumente 

shoqëruese, dhe janë pa shpresë arkëtimi, por asgjë nuk ka të cilësuar se si duhet vepruar për to. 

Të tilla detyrime ndaj MD si dhe MD detyrime ndaj të tretave përmendim, si:  
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-Kërkesa arkëtimi mbi debitorët” (Klasa 4) pasqyrohen në bilanc/Formati nr. 1 për vlerën 

88,457,785 lekë, që përfaqëson të drejtën e Ministrisë së Drejtësisë mbi të tretët, që mbeten pa u 

arkëtuar në mbyllje të vitit ushtrimor 2016. Në klasën 4 shumë shqetësues është pozicioni i  

llogarisë 468 “Debitor të ndryshëm” me një gjendje detyrim në vlerën prej 23,031,679 lekë. Këto 

detyrues janë krijuar që nga vitit 1996-1997; rekomandimet e dhëna nga KLSH-ja, në vlerë të 

konsiderueshme prej 5,409,440 lekë. Detyrime të tjera të krijuara edhe gjatë viteve të më 

vonshme si ato të vitit 1998-1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2009-2012, për të cilat nuk ka të 

dhëna për çfarë detyrimi konkret kanë si dhe janë pa shpresë arkëtimi dhe nuk është bërë ndonjë 

përpjekje për gjetjen e adresave, me pretendimin se janë të shumë viteve të kaluara. Kjo llogari 

është përbërë nga 65 persona dhe kompani të ndryshme, që kanë fituar tenderat, ku më 

shqetësuese janë “A. K.” e krijuar në vitin 2002 si dhe në vitin 2006, me një vlerë totale prej 

rreth 6 milion lekë. Ose detyrime të personave privat si K. T. në vlerën 1,4 milion lekë, A. D. 1,1 

milion lekë, A. P. 1,1 milion lekë, etj. 

-Llogari 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” për 52,942,918 lekë, që përbëhet nga 32 

persona dhe kompani (nënllogari), të krijuara para vitit 2000, me 16 pozicione me shumën rreth 

500 mijë lekë u mungon praktika dokumentare dhe nuk ka asnjë të dhënë, me përjashtim të 

emrave të personave apo të enteve të treta. Ndërsa për 10 pozicione për shumën rreth 255 mijë 

lekë janë fatura të viteve 2009-2010, ku peshën më të madhe e zënë disa gazeta, që kanë kryer 

shërbimin, por nuk janë paguar. Peshën tjetër më të madhe e zënë fatura e vitit 2015 me 

kompaninë  Ikub INFO (për pagesë pjesore) me një vlerë rreth 7,5 milion lekë. 

Rekomandim: 

Ministrisë së Financave duke paraqitur propozimin për mbajtjen e tyre në llogaritë jashtë 

bilancit.  

Gjithashtu të analizojë hollësisht detyrimet që ka ministria për të tretët në kredi, ku për 

institucionet shtetërore të bëjë rakordime dhe nëse sigurohen praktika të plota dokumentare të 

bëhen edhe likuidimet përkatëse, ndërsa për ato pa praktika të plota dokumentare dhe për privat 

apo kompani të ndryshme ti bëjë propozim Ministrisë së Financave për ti mbajtur në llogaritë 

jashtë bilancit 

Përgjigja e Subjektit: 

Me urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr. 3829, datë 04.04.2018 është ngritur grupi i punës “Për 

rishikimin e rregullores së Brendshme të Ministrisë së Drejtësisë”, ku po punohet ndër te tjera 

edhe për të përcaktuar rolet dhe përgjegjësitë për ndjekjen e detyrimeve. Janë njoftuar ish 

punonjësit debitor karshi MD, ku njëri prej tyre e shlyer detyrimin e tij. Gjithashtu me anë të 

shkresës nr. 1721/1, datë  20.06.2018 i është kërkuar MFE miratimi i kalimit të llogarive të 

detyrimeve në llogari jashtë bilancit. 

Komenti i Audituesit: 

Ky rekomandim është në zbatuar 

 

Gjetje 13.  
Gjatë viteve 2016 dhe 2017 janë paguar shuma të konsiderueshme  personave privat për 

“shërbime përkthimesh”, ku vetëm për vitin 2016 kapnin vlerën 48,474,793 lekë, dhe mesatarisht 
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çdo muaj njësia shpenzuese harxhon rreth 4 milion lekë, në një kohë që shpenzimet për pagat në 

një muaj varjojnë rreth 7,3 milion lekë për një punësim mesatar rreth 115 veta. 

Rekomandim: 

Nga Ministria e Drejtësisë të merren të gjitha masat  për të bërë një studim përformance kësaj 

pagese që kryhen çdo vit, me qëllim për të parë mundësinë e të krijuarit të një drejtorie më vete 

përkthimesh brenda strukturës organike, e cila do ti kishte sjellë patjetër një ulje shpenzimesh të 

tilla, pa përmendur punësim të një numri të caktuar punonjësish, ku për vitin 2016  kjo njësi 

shpenzuese kishte rreth 20 vende pune vakant (pa plotësuar). 

Përgjigja e Subjektit: 

Drejtoria e Marrëdhënieve Juridike dhe Bashkëpunimit Ndërgjyqësor, vlerëson se në kushtet kur 

dosjet e përkthimeve janë voluminoze dhe në gjuhë të ndryshme si dhe afateve të përcaktuara në 

aktet ligjore (afate të shkurtra), është pothuajse e pamundur përballimi i përkthimeve me staf të 

brendshëm qoftë ky dhe i rritur në numër. 

Komenti i Audituesit: 

Ky rekomandim  është pranuar dhe është zbatuar. 

 

Gjetje 14.  
Nga auditimi mbi verifikimin e informacionit, dërguar Ministrisë së Financave dhe drejtuar për 

dijeni në KLSH me shkresën nr. 4481 datë 12. 07. 2017, nga ish ministri i Ministrisë së 

Drejtësisë z. G. B. “Mbi krijimin e detyrimeve shtesë mbi parashikimet buxhetore për vitin 2017 

për rezultatet e tre tenderave të sistemit të IT me afate kohore 4 vjet e 3 muaj”, u verifikuan 

fondet në dispozicion të këtyre investimeve dhe gjendja paraqitet si më poshtë vijon:  

i) Tenderi me objekt “Ri konceptimi, përmirësimi dhe mirëmbajtja e Sistemit të Menaxhimit 

Elektronik të çështjeve të Përmbarimit ALBIS”, me fond limit 67,136,000 lekë me tvsh. Sipas 

dokumenteve të vënë në dispozicion rezulton se i janë miratuar në projektbuxhet për vitet 2016-

2018 fonde 45 milion lekë, ndërsa për dy vitet 2019-2020 nuk ka parashikim fondesh. Në këto 

rrethana rezulton, që tenderi i zhvilluar dhe lidhur kontrata, të ketë detyrime për dy vite 2019-

2020, në vlerën 22,136,000 lekë (e jo sa është cilësuar në informacionin e MD vlera e detyrimit 

60,930,000 lekë). Vlera e detyrimit prej 22,136,000 lekë, nga auditimi rezulton të mos jetë 

kontabilizuar në përputhje me parimin e kontabilitetit rritës; 

ii) Tenderi me objekt “Përmirësimi i sistemit të mbikëqyrjes elektronike penale”, me fond limit 

me tvsh është 235,255,999 lekë. Sipas dokumenteve të vënë në dispozicion rezulton se i është 

miratuar fondi për vitet 2016-2017 vlera prej 150 milion lekë, ndërsa dy vitet e tjera 2019-2020 

nuk ka vlera të miratuara për këtë tender. Ky tender është zhvilluar dhe lidhur kontrata duke 

krijuar një detyrim në vlerën 85,255,999 lekë (dhe jo sa është cilësuar në informacionin e MD 

vlera e detyrimit 223,952,000 lekë). Vlera e detyrimit prej 85,255,999 lekë, nga auditimi rezulton 

të mos jetë kontabilizuar në përputhje me parimin e kontabilitetit rritës; 

iii) Tenderi me objekt “Sistemi elektronik për menaxhimin e funksionalitetit dhe implementimi i 

–highavailabilability” për infrastrukturën qendrore të sistemit IT në MD”, me fondin limit me 

tvsh 33,485,120 lekë. Në momentin e zhvillimit të tenderit ka pasur fond vetëm për vlerën 21 

milion lekë, duke mos pasur fond në dispozicion në vlerën prej 12,485,120 lekë (dhe jo sa është 
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cilësuar në informacionin e dërguar ku vlera e detyrimit paraqitet në shumën 21,182,400 lekë). 

Vlera e detyrimit prej 12,485,120 lekë, nga auditimi rezulton të mos jetë kontabilizuar në 

përputhje me parimin e kontabilitetit rritës. 

Megjithatë këto 3 tendera janë kaluar nga subjekti i audituar pranë Prokurorisë së Rrethit Tiranë. 

Rekomandim: 

Autoriteti kontraktor të marrë të gjitha masat që për kontratat e lidhura me afate disa vjeçare të 

saktësohen afatet dhe vlerat përkatëse të likuidimeve për çdo vit, të dhëna të cilat detyrimisht 

duhet të publikohen edhe në DST para se të zhvillohen tenderat. 

Drejtoria e Auditit të Brendshëm për rastet konkrete të auditojë lidhjen e këtyre kontratave nëse 

janë bërë konformë legjislacionit në fuqi të mbështetura me fondit në dispozicion dhe në 

përfundim ti paraqesë Ministrit propozime konkrete për marrjen e masave disiplinore ndaj 

personave përgjegjës. 

Përgjigja e Subjektit: 

Njësia e Prokurimit në vijimësi do të marrë të gjitha masat për zbatimin me përpikmëri të 

përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për procedurat e prokurimit në përgjithësi dhe në veçanti, 

për kontratat shumëvjeçare do të saktësojë afatet dhe vlerat përkatëse të likuidimeve për çdo vit. 

Ministria e Drejtësisë në zbatim të Planit Vjetor të Auditimit, të Miratuar nga Ministri i 

Drejtësisë me shkresën Nr. 3438, datë 23.03.2018 dhe programit të auditimit me nr.2906/1 prot, 

datë 15.03.2018 “Program i Angazhimit të Auditimit në Ministrinë e Drejtësisë”, u realizua 

auditimi për periudhën ushtrimore 01.01.2016-01.12.2017. 

Komenti i Audituesit: 

Ky rekomandim është në proces zbatimi. 

 

Gjetje 15.  
Nga auditimi i listë pagesave të punonjësve të MD u konstatua se dy punonjëse konkretisht, znj. 

Petrit Bakiu. dhe znj. L. K., kanë marrë pjesë në trajnimin “Për anëtarësimin e Nëpunësit 

Civil”, për një periudhë 3-mujore, i zhvilluar në Francë, Paris. Ky trajnim është organizuar nga 

Fondi Evropian për Ballkanin (Europian Fund for the Balkans). Gjendemi para faktit ku këto dy 

punonjëse janë dërguar për trajnim me miratimin e eprorit por jo në një trajnim të organizuar nga 

MD. Znj. Petrit Bakiu. ka kryer 2 muaj të këtij trajnimi dhe është larguar duke mos u kthyer në 

vendin e punës. Në këto kushte dhe referuar pikës 5 kreu IV i VKM  nr. 138, datë 14.03.2014 i 

ndryshuar, ku parashikohet se: “kur nëpunësi refuzon të kthehet në vendin e mëparshëm të punës, 

....., ai duhet të dëmshpërblejë institucionin për shpenzimet e trajnimeve”. Konkretisht, kjo 

punonjëse është paguar nga MD vetëm me pagë të plotë për periudhën 30.08.2016 (datat 27-28-

29 ka qenë me leje vjetore) deri më 31.10.2016, në shumën prej 117,509 lekë. Nëse do të bënim 

interpretim të zgjeruar të termit “shpenzimet e trajnimeve” dhe do kategorizonim pagën e plotë si 

të tillë pasi punonjësja nuk ka kontribuar me punë në MD por është paguar, atëherë punonjësja 

duhet të dëmshpërblejë institucionin. Gjithashtu  administrata e MD nuk ka dërguar informacion 

për përfundimin dhe rezultatet e arritur të trajnimit, pranë ASPA-së dhe Departamentit të 

Administratës Publike, siç përcakton VKM nr. 138, datë 14.03.2014, i ndryshuar, pika 8. 

Rekomandim: 
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Ministria e Drejtësisë të marrë të gjitha masat, që në vazhdimësi të mos përsëritet ky fenomen, 

duhet të përcaktojë saktë se kush është iniciatori i trajnimeve (iniciativa e vetë punonjësit apo 

organizimi nga administrata e MD); të nënshkruhet kontratë midis punonjësit dhe institucionit, 

ku të parashikohen me imtësi të gjitha detyrimet e palëve, e sidomos të parashikimit të detyrimit 

për t’u kthyer dhe për të kontribuar më shumë me dijet e shtuara nga trajnimi, në të kundërtën 

duhet ti ndalet paga punonjësve që kryejnë të tilla trajnime. 

Në rastin aktual ish punonjësja e Ministrisë znj. Petrit Bakiu. të dëmshpërblejë shumën prej 

117,509 lekë,të përfituar në kundërshtim me VKM nr. 138, datë 14.03.2014, Kreu IV, pikës 5, i 

ndryshuar. 

Gjithashtu administrata e kësaj ministrie të dërgojë informacionin pranë ASPA-së dhe 

Departamentit të Administratës Publike, për përfundimin dhe rezultatet e arritur të trajnimit, siç 

përcakton VKM nr. 138, datë 14.03.2014, pika 8, i ndryshuar. 

Përgjigja e Subjektit: 

Komenti i Audituesit: 

Ky rekomandim është në proces zbatimi. 

 

Gjetje 16.  
U konstatuan raste të mos rakordimeve mes listë prezencave të plotësuar nga drejtorët e 

drejtorive dhe sektori i burimeve njerëzore me listë pagesat e plotësuar nga Sektori i Financës, e 

kjo kryesisht tek përdorimi i raporteve mjekësore, lejeve të zakonshme apo lejeve me të drejtë 

page. Madje paguhen punonjës me shënimin “leje e pagueshme”, pa dhënë asnjë shpjegim 

shkresor siç parashikohet në VKM nr. 511, datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe të 

pushimit në institucionet shtetërore”, i ndryshuar.  

Edhe listë prezencat nuk plotësohen me saktësi, duke mos vendosur edhe legjendën shpjeguese 

me inicialet e përdorura, si ditët e punës, festat zyrtare, leje e pagueshme, lejet vjetore, etj. të 

kësaj natyre. Si pasojë e mungesës së rakordimeve kemi konstatuar një rast në listë prezencat dhe 

listë pagesat e muajit Korrik-Gusht-Shtator 2016, ku një specialiste në Drejtorinë e Përgjithshme 

të Kodifikimit, rezulton të ketë ezauruar 35 ditë leje vjetore për vitin 2016 nga 28 ditë të lejuara. 

Rekomandim: 

Nga drejtorët e drejtorive dhe Sektori i Burimeve Njerëzore të merren të gjitha masat, që listë 

prezencat detyrimisht të plotësohen me saktësi, duke cilësuar edhe legjendën e inicialeve të 

përdorur në këto listë prezenca. Të mos plotësohen listë prezenca vetëm me njoftime verbale për 

rastet kur punonjësit janë me raporte mjekësore apo leje të pagueshme. Këto leje të jepen të 

Ministria e Drejtësisë në vijimësi do të përcaktojë saktë se kush është iniciatori i trajnimeve, 

gjithashtu në rastet e trajnimeve te tilla do të nënshkruhet kontratë me punonjësin ku do të 

përcaktohen qartë detyrimet dhe të drejtat midis palëve. Lidhur me znj. Petrit Bakiu, komisioni i 

ngritur për analizimin dhe zbatimin e rekomandimeve vuri në dijeni znj. Kaci e cila me shkresën 

nr. 4236, datë 12.04.2018, parashtroi pretendimet  e saj për mos pagesën e detyrimit. Komisioni 

pasi shqyrtoi argumentet e znj. Petrit Bakiu, vlerësoi vijimin e zbatimit të rekomandimit të 

KLSH-së. 
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argumentuar me rrugë shkresore duke u nënshkruar nga titullari i institucionit, apo nëpunësi 

autorizues, konformë VKM të sipër cilësuar. 

Për rastin e konstatuar për specialisten në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit, të arkëtohet 

kundërvlera prej 12,865 lekë nga përfituesja Petrit Bakiu., me detyrë ish specialiste në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit. 

Përgjigja e Subjektit: 

Komenti i Audituesit: 

Ky rekomandim është i zbatuar. 

 

Gjetje 17.  
Nga auditimi me përzgjedhje i dosjeve personale të nëpunësve civil rezultoi se shumë punonjës 

edhe pse kishin shumë vjetërsi pune nuk kanë dorëzuar librezat e punës, që kanë hapur në fillim 

të punës, duke hapur libreza të reja në Ministrinë e Drejtësisë. Në momentin e kryerjes së 

pagesave për shtesë vjetërsie pune këto punonjës kanë paraqitur vërtetime të ndryshme nga 

subjektet e punësuara, ose nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, që kanë derdhur sigurime 

shoqërore. 

Rekomandim: 

Sektori i Burimeve Njerëzore të marrë masa për plotësimin e të gjitha dosjeve të personelit të 

MD me librezat e punës, ku hapja e saj të korrespondojë me fillimin e punës për herë të parë. 

Duke filluar nga data 1 janar 2018, për ato punonjës që nuk kanë të tilla libreza pune të mos u 

njihet më shtesa për vjetërsi pune me vërtetime të sjella si deri më sot. 

Përgjigja e Subjektit: 

Komenti i Audituesit: 

Ky rekomandim është i zbatuar. 

 

B. MASA DISIPLINORE 
 

B.I. Për punonjësit të cilët janë pjesë e Shërbimit Civil. 

Mbështetur në nenin 58dhe 59 të ligjit nr. 152, datë 30/5/2013 “Për nëpunësin civil”, ndryshuar 

me ligjin nr. 178/2014, datë 18.12.2014 dhe Kreu II “Procedura disiplinore” i VKM nr. 115, 

datë 5/3/2014 “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, 

përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil”, kërkoj të fillojnë 

Nga te gjitha drejtoritë e M u plotësuan menjëherë listëprezencat me legjendat përkatëse. 

Listprezencat plotësohen dhe shoqërohen me dokumentet justifikues si për raportet mjekësore, 

për pushimet vjetore dhe lejet e pagueshme apo ato pa të drejtë page në përputhje me VKM 

nr.511, datë 24.10.2012, i ndryshuar. 

Përsa i përket rastit të konstatuar për specialisten Petrit Bakiu u arkëtua vlera prej 12.865 me 

mandat arketimin nr.5, datë 05.06.2018. 

Nga Sektori i Burimev Njerëzore janë marrë masat e menjëhershme dhe janë përllogaritur 

vjetërsitë për punonjësit, si dhe janë përcjellë pranë Drejtorisë së Buxhetit dhe Menaxhuimit 

Financiar, e cila saktësoi vjetërsinë në punë të punonjësve. Dosjet e personelit jane plotësuar me 

librezat e punonjësve. 
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procedurat për dhënien e masave disiplinore nga vërejtje deri largim nga shërbimi civil, nga 

Ministri i Drejtësisë në vartësi të shkeljeve të konstatuara, për punonjësit si më poshtë: 

1. Për Z. Petrit Bakiu, me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Financës; 

2. Për Zj. Petrit Bakiu, me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Financës; 

3. Për Zj. Petrit Bakiu, me detyrë Drejtore në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit; 4. 

Petrit Bakiu, me detyrë Drejtor Drejtorie  

5. Për Zj. Petrit Bakiu, me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Burimeve Njerëzore. 

 

Përgjigja e Subjektit: 

Në lidhje me zbatimin e këtij rekomandimka dalë Urdhri nr. 11629, dt. 15.11.201, për dhënjen e 

masave disiplinore punonjësve: Z. Petrit Bakiu, me detyrë ish Drejtor i Drejtorisë së 

Financës dhe Zj. Petrit Bakiu, me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Financës.  

Për:  

Zj Petrit Bakiu, me detyrë Drejtore në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit;  

Z. Petrit Bakiu, me detyrë Drejtor Drejtorie;  

Zj. Petrit Bakiu, me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Burimeve Njerëzore, nuk është marrë 

në konsideratë propozimi I KLSH për dhënje mase disiplinore. 

Me shkresën nr. 214 prot., datë 10.01.2019, është vënë në dijeni KLSH mbi ecurinë e zbatimit të 

rekomandimeve  dërguar me shkresën 1230/30 prot., datë 20.12.2018.  

Komenti i Audituesit: 

Ky rekomandim është pranuar nga subjekti dhe zbatuar pjesërisht. 

 
 
 
Në përfundim për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më 
poshtë: 

 
A. MASA ORGANIZATIVE  

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës me objekt “Sistemi Elektronik për 

Dixhitalizimin e Arkivës Gjyqësore”, realizuar në MD në vitin 2017,  u konstatua se: 

- Në bazë të Urdhër Prokurimi nr. 527/6, datë 14.04.2017, është prokuruar kontrata me fond limit 

në vlerën prej 26,666,667 lekë pa tvsh, ku është marrë miratimi nga Agjencia Kombëtare e 

Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), si për fondin e parashikuar, hartimin e kritereve për 

kualifikim, si dhe për vendodhjen e instalimit të softit. Rezultoi se, AK ka paraqitur vendndodhje 

të ndryshme të instalimit të softit, ndryshe në projektin e miratuar nga AKSHI, ndryshe në DT 

dhe ndryshe në kontratën e lidhur me operatorin fitues. Këto veprime tregojnë mos seriozitet nga 

AK, duke vepruar në kundërshtim me bazën ligjore të prokurimit publik.  

-Njësia e prokurimit, ka hartuar e miratuar DT, duke mos argumentuar vendosjen e kritereve për 

kualifikim dhe kritereve të veçanta në rubrikën e DST nga 3.3.1 deri në 3.3.24, në kundërshtim 

me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 
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29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 61, pika 2, veprim ky që ka 

zvogëluar konkurrencën, pasi në tender janë paraqitur vetëm 2 operatorë ekonomike.  

-Me shpalljen e operatorit ekonomik fitues “Petrit Bakiu”shpk është lidhur Kontratë Shërbimi 

nr. 527/9 datë 26.05.2017, e cila nga pikëpamja formale, ka mangësi në këta elementë: objekti, 

qëllimi, vendndodhja e instalimit të softit, afati i kontratës dhe kushtet e veçanta. Këto fakte 

tregojnë mangësitë e AK, përsa i përket formulimit dhe miratimit të kontratës, në kundërshtim 

me DT.  

- Sipas Urdhër të titullarit AK me nr. 527/10 datë 29.05.2017, është miratuar ngritja e grupit të 

punës për ndjekjen dhe zbatimin e kontratës, i cili duhet të pasqyronte nëpërmjet 

procesverbaleve, për çdo verifikim të shërbimit të ofruar, në mbështetje të kontratës. Nga 

auditimi, rezultoi që grupi i mësipërm nuk ka paraqitur asnjë procesverbal për shërbimin e 

ofruar, por është justifikuar, në proces-verbalin datës 09.02.2018 duke u shprehur se,  “.....nuk ka 

pasur dijeni si dhe nuk mbajnë asnjë përgjegjësi ligjore dhe kontraktuale të shkaktuar nga 

mosndjekja e kontratës”. Ky fakt tregon se, sistemi i kontrollit të brendshëm për sektorin e 

burimeve njerëzore nuk ka funksionuar, para dhe pas  ndryshimit të organikës, në bazë të Urdhrit 

nr. 166 të Kryeministrit, datë 05.10.2017 “Për miratimin e strukturës dhe Organikës së Ministrisë 

së Drejtësisë”, pasi edhe ish-sekretari i përgjithshëm i periudhës respektive nuk ka marrë asnjë 

masë. 

-Sipas shkresës nr. 3774 prot, datë 06.06.2017, nga operatori ekonomik fitues “Soft & 

Solution”shpk është dorëzuar fatura tatimore shitje nr. 224, datë 06.06.2017, me vlerë totale të 

ofertës fituese prej 31,224,000 lekë me TVSh, e firmosur vetëm nga përfaqësuesi i operatorit 

ekonomik. Kjo faturë tatimore nuk është likuiduar nga Ministria e Drejtësisë. 

Sipas Faturës tatimore është kërkuar të paguhet, çdo element përbërës i kontratës duke përfshirë 

dhe mirëmbajtja të përcaktuar sipas DT, e cila do të realizohej me periudhë kohore prej 48 muaj. 

Pra lëshimi  i faturës tatimore, nga ana e operatorit ekonomik Petrit Bakiu”shpk është  në 

kundërshtim me, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të 

udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” dhe me dokumentat e tenderit, duke kërkuar pagesën e krijimit të softit 

dhe implementimi menjëherë, ku sipas DT e kishte për 45 ditë për krijimin e softit  dhe 

shërbimin e mirëmbajtjes për 48 muaj. Këto shërbime nuk janë të dokumentuar nga AK deri në 

momentin e kryerjes së këtij auditimi, pasi ende kjo kontratë nuk është realizuar në mënyrë të 

suksesshme. (Petrit Bakiu, si nëpunësi autorizues dhe nëpunësi zbatues, i periudhës së tanishme 

nuk marrin përsipër të shpjegojnë mënyrën sesi është paraqitur, kjo faturë tatimore shitje, pasi 

në kohën kur është dorëzuar kjo faturë në organikën e MD, figuronin punonjës të tjerë të 

administratës). 

- Nga auditimi u konstatua se, ecuria për zbatimin e kontratës, është vijuar me Urdhrin e titullarit 

të AK-së  nr. 8610/2 datë 08.08.2018 nga ish-nëpunësi autorizues i kohës, duke ngritur grup 

pune, ku qëllimi kryesor është përshkrimi ecurisë dhe zgjidhjet e mundshme, për ekzekutimin 

përfundimtar të kontratës. Në bazë të MEMO-s nr. 23/1, datë 23.10.2018, grupi i punës, është 

shprehur se, “..sistemi i instaluar në ambientin “test” të Ministrinë  e Drejtësisë, nuk mund të 

vlerësohet nga ana teknike, sepse aplikacioni “softëar’ nuk mund të përbëjë sistem të plotë dhe 
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funksional , kjo për shkak të mungesës të saktë të vendndodhjes, e cila duhet të jetë pranë Arkivit 

Qendror të Gjyqësorit në Lundër, të mungesës së infrastrukturës së nevojshme dhe të 

domosdoshme të pajisjeve si dhe në mungesë të burimeve njerëzore nga ana e AK-së, për 

implementimin e saj.”, pra grupi i punës ka argumentuar se ecuria e implementimit të kontratës 

nuk mund të bëhet, për shkak të problematikave, të cilat janë si pasojë e veprimeve të 

mëparshme të AK. 

Nisur sa më sipër, nga ana e nëpunësit autorizues, (Ish Sekretarët e Përgjithshëm të kohës) në 

cilësinë e titullarit të AK, nuk janë analizuar arsyet dhe shkaqet, e mos ekzekutimit të kontratës 

në mënyrë të suksesshme, veprime  të cilat mund të krijojnë risqe ekonomike në disfavor të 

Buxhetit të Shtetit, duke bërë të mundur që, kontrata nr. 527/9 prot, datë 26.05.2017 të mos jetë 

efektive, efiçiente dhe me ekonomicitet në vlerën prej 31,224,000 (tridhjetë e një milion e dyqind 

e njëzetë e katër mijë) lekë me tvsh, pasi gjithë hallkat e realizimit të procedurës tenderuese, kanë 

rezultuar me performacë të ulët.  

Si dhe më kryesorja nga institucioni i MD si AK nuk është marrë asnjë masë administrative/ 

masë disiplinore, për  shkeljet e konstatuara, të rregullave të prokurimeve publike, të ligjit nr. 

152/2013 01.10.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,   

(Trajtuar më hollësisht në faqet 62-113 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

1.1.Rekomandimi: Ministria e Drejtësisë, të ndjekë të gjitha hapat ligjore dhe administrative, 

për të bërë të mundur revokimin  e Kontratës së  Shërbimit nr. 527/9 prot, datë 26.05.2017 me 

objekt “Sistemi Elektronik për Dixhitalizimin e Arkivës Gjyqësore”, me qëllim mos krijimin e 

efekteve financiare negative, duke shmangur koston buxhetore në vlerën prej 31,224,000 lekë me 

tvsh.  

Menjëherë 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, të klasifikuara në nivelin “E 

kufizuar”, me objekt “Rikonstruksioni i Kolegjit të Apelit –VETTING-ut”, viti 2017, realizuar 

në MD,  u konstatua se: 

-Njësia e prokurimit, në DT për  kritereve specifike (teknike dhe profesionale), në pikën 2.4 të ka 

kërkuar “Licencë restaurimi për shoqëri ndërtimi të miratuara nga Ministria e Kulturës ose nën 

kontraktimi me një subjekt të licencuar në kategorinë si dhe Punime restaurimi në monumentet e 

arkitekturës për shoqëri ndërtimi në restaurimin e monumenteve të trashëgimisë së arkitekturës. 

Në rast bashkimi operatorësh secili duhet të disponojë licencën e Restaurimit”, Kërkesa që,  “Në 

rast bashkimi operatorësh secili duhet të disponojë licencën e Restaurimit”, bie në kundërshtim 

me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar neni 45, VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 74 pika 3, ku citohet se 

secili prej anëtarëve të bashkimit duhet të përmbushë, kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 

45 të LPP-së dhe të përcaktuara në DT. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato 

teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me % e pjesëmarrjes në punë, 

shërbim apo furnizim të përcaktuar në marrëveshje. Rrjedhimisht, kërkesa e mësipërme sforcon 

kërkesat kualifikuese dhe zvogëlon konkurrencën, ku një operator, i cili nuk disponon licensë 



  

  

158 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË “MINISTRINË E 

DREJTËSISË” 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

 

restauruese nuk mund të kryhej bashkim operatorësh apo aktmarrëveshje për realizim punimesh. 

Pra përjashtohen OE, duke i mohuar mundësinë e bashkimit të OE, ku nuk mund të realizohej 

ndarje e punimeve. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 62-113 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

2.1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës me objekt  "Përshtatje emergjente e 

ambienteve të godinës së Ministrisë së Drejtësisë" viti 2018, u konstatua se, 

Njësia e prokurimit, në vendosjen e kritereve të kapacitetit teknik (2.3.f,g) nuk ka argumentuar 

numrin e punonjësve, në përputhje me volumin e objektit dhe kohën e realizimit, kjo në 

kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM nr. 

914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 61 pika 2.   

Gjithashtu, sipas DT, pika (2.3 .e) ka kërkuar që mjeku i ndërmarrjes të ketë kontratën e punës të 

vlefshme dhe licenca profesionale të marra nga Ministria e Shëndetësisë, sipas përcaktimeve te 

VKM nr. 742, datë 06.11.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 692, datë 13.12.2001 

"Për masat e veçanta të sigurimit dhe të mbrojtjes së shëndetit në punë" ku citohet në pikën 12/1. 

Marrja në punë e mjekut është e detyrueshme për të gjitha subjektet, veprimtaria e të cilave 

klasifikohet sipas vendimeve nr. 459, datë 22.7.1998 "Për substancat e rrezikshme", nr. 419, datë 

4.8.2000 "Për objektet e rrezikshme" dhe nr. 207, datë 9.5.2002 "Për përcaktimin e punëve të 

vështira ose të rrezikshme" të Këshillit të Ministrave, pavarësisht nga numri i të punësuarve.  

Sipas VKM-së nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 108, datë 

9.2.2011, “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e 

specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1, pika 3, gërma 

“b” dhe pika 4 gërma “b” thuhet shprehimisht se “Vendimi nr. 692, datë 13.13.2001, i Këshillit të 

Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë”, shfuqizohet 

”.  

Pra,Njësia e prokurimit me miratim të titullarit të AK, ka vendosur një kriter te panevojshëm dhe 

të kundraligjshme, me aktet nënligjore të mësipërme, për pasojë ka sjellë uljen e konkurrencës së 

operatorëve ekonomikë. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 62-113 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

2.1 Rekomandimi: Në çdo procedure prokurimi, kërkesat e veçanta kualifikuese të hartohen  në 

përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin, natyrën dhe vlerën e kontratës me qëllim  rritjen 

e konkurrencës nëpërmjet pjesëmarrjes të sa më shumë Operatorëve Ekonomik për mirë 

përdorimin e fondeve publike me, efektivitet, eficencë dhe ekonomicitet. 

Në vijimësi 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i  procedurës së prokurimit, të klasifikuara në nivelin “E 

kufizuar”, me objekt “Blerje pajisje të teknologjisë dhe informacionit dhe pajisjeve të tjera për 

mobilimin e zyrave të Kolegjit të Apelit–Vetting-ut”, viti 2017, realizuar në MD, u konstatua se: 
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- AK, ka miratuar Urdhër Prokurimi nr.3/2 datë 04.12.2017, me objekt kontrate për mallra dhe 

shërbim, duke i vendosur në një procedurë të vetme, blerje pajisje teknologjie (FV), dhe mobilim 

(FV). 

- Komisioni i Hartimit të Dokumenteve të Tenderit ka përllogaritur ,vlerën e fondit limit  për 

mobilim prej 10,535,400 lekë pa tvsh, e barasvlershme me 30% e vlerës totale së kontratës prej 

31,283,040 lekë pa TVSh, ku është konstatuar se, mungon plani mobilimit, specifikimet teknike,  

preventivi me zërat dhe sasitë përkatëse. Ndërsa, përllogaritja e sistemeve dhe pajisjeve 

elektronike në total, është bërë sipas projekt zbatimit, duke u mbështetur në shkresën nr. 3589/1, 

datë 24.11.2017, dhe ka marrë miratimin nga institucioni i  AKSHI-it.  

- Komisioni i Hartimit të Dokumenteve të Tenderit, ka hartuar DT duke përcaktuar kriteret për 

kualifikim dhe mbështetur në  Udhëzimin nr. 806 datë 30.01.2015, të Ministrit të Drejtësisë për 

“Zbatimin e VKM nr. 701, datë 22.10.2015 “Për miratimin e rregullores “për sigurimin e 

informacionit të klasifikuar në fushën industriale” Kreu II/2, germa 5(e), ka ftuar 3 operatorë 

ekonomikë për të marrë pjesë në prokurim.  

Nga auditimi pranë faqes on-line të Qendrës Kombëtare të Biznesit, në lidhje me objektin e 

veprimtarisë së operatorëve të ftuar, rezultoi se, OE “Petrit Bakiu” shpk, OE “Petrit 

Bakiu”shpk  dhe OE “Petrit Bakiu”shpk, nuk kanë objekt aktiviteti në fushën e mobilimit, por 

vetëm në fushën e IT, ndonëse në DT në pikën  2.1 Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë, 

është kërkuar që “Operatori ekonomik duhet të paraqesë ekstraktin e regjistrimit në QKB ku të 

ketë të përfshirë në objektin e veprimtarisë së saj edhe objektin e kontratës në fjalë”. 

-Komisioni i Negocimit të Vlerësimit të Ofertave, në datën 12.12.2017, datë në të cilën është 

bërë hapja e ofertave dhe vlerësimi i dokumentacionit vendosi të kualifikojë në vend të pare dhe 

të shpallë fitues operatorin ekonomik  “Petrit Bakiu” shpk me vlerë oferte 31,280,000 lekë pa 

tvsh dhe ka lidhur Kontrata me nr.3/15, datë 15.12.2017. OE fitues nuk e ka si objekt në 

aktivitetin e tij mobilimin,  por vetëm pajisjet elektronike, e vërtetuar kjo  nga të dhënat e 

Ekstrakti të   QKB  datë 26.09.2017 dhe  noterizuar me nr. 2354 Rep datë 10.12.2017. 

-Gjithashtu, me miratimin e VKM-së nr. 46 datë 31.01.2018 “Për disa ndryshime në vendimet e 

Këshillit të Ministrave nr. 518, datë 20.09.2017, për një ndryshim në Vendimin nr. 518 datë 

20.09.2017 të Këshillit të Ministrave, është shtuar sipërfaqja e ambienteve duke krijuar 

strukturën e re, të Komisionerit Publik të Vettingut. Për këtë arsye,  AK ka marrë nga buxheti i 

shtetit shtesën e vlerës së pajisjeve elektronike dhe  pajisjeve për mobilim në shumën  3,065,700 

lekë pa tvsh,  dhe ka lidhur me OE “Petrit Bakiu” shpk shtesën e  kontratës me nr. 3/4, datë 

28.03.2018.  

(Trajtuar më hollësisht në faqet 62-113 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1 Rekomandimi:  Në cdo rast, prokurimi i mallra që kanë natyre dhe specifika të  ndryshme 

(si në rastin e mësipër), procedurat e prokurimit të realizohen,  të ndara nga njëra tjetra.  

Në vijimësi 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës me objekt “Riparim-Shërbim i automjeteve 

të Aparatit të Ministrisë së Drejtësisë” viti 2017 dhe viti 2018, u konstatua: 
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-Për përcaktimit e vlerës që duhet të financohej nga buxheti i shtetit për riparimet dhe shërbimet 

që do i behen automjeteve (para llogaritjes së fondit limit) nuk është marrë parasysh vlera 

kontabël dhe norma e amortizimit të cdo mjeti motorik në përputhje me ligjin nr. 9228 datë 

29.04.2004 ”Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, udhëzimin nr. 30 ”Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”.  Po kështu, nuk ka evdenca për cdo mjet (letër shërbimesh) 

se sa kilometra ka përshkruar përgjatë viteve të mëparshme. Pra nuk ka dokumentacion dhe 

evidenca te mjaftueshme për të  argumentuar gjendjen reale të  përdorimit dhe nivelin e 

amortizimit të cdo automjeti, me qëllim  identifikimi e saktë të nevojës për riparime dhe shërbim, 

mbi bazën e të cilave do  të llogaritej dhe të kërkohej financimi buxhetor për të  vijuar me pas me 

llogaritjen e fondit limit sipas përcaktimeve te VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 62-113 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1 Rekomandimi:  Nga Ministria e Drejtësisë, të merren masa, për të analizuar dhe  vlerësuar 

saktë gjendjen teknike mbështetur në vlerën kontabël, në llogaritjen e  amortizimit dhe në 

dokumentacionit teknik të çdo automjeti. Kjo analizë dhe vlerësim të bëhet   me qëllim marrjen 

në  konsideratë  të  raportit kosto-përfitim (leverdinë ekonomike)për shërbimet që kërkohet të 

kryhet për cdo mjet. 

Në vijimësi 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të  

procedurës me objekt "Hartimi i projekt-zbatimit për rehabilitimin e arkivës së Ministrisë", 

realizuar në vitin 2018, u konstatua se nga operatori ekonomik fitues “Atelier 4” shpk, në 

përllogaritjen e vlerës së kontratës të projektit-zbatimit, disa zëra punime  janë të mbivendosura 

në preventivin e punimeve në vlerën 346,076 lekë me tvsh, e cila  mund të përbëjë risk për dëm 

ekonomik nëse do të publikohej në tender mbi zbatimin e punimeve, kjo në kundërshtim me 

VKM nr. 629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të 

ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 62-113 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1 Rekomandimi:  Nga Autoriteti Kontraktor, të merren masa, për të analizuar dhe rishikuar 

preventivin e projekt-zbatimit dhe vlerën e përllogaritur të kontratës, në momentin, kur nga AK 

do të parashikohen fonde buxhetore për të realizuar rikonstruksionin e ambienteve të arkivës së 

Ministrisë së Drejtësisë. 

Në vijimësi 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave tenderuese të zhvilluara nga Ministria e 

Drejtësisë, në cilësinë e autoritetit kontraktor, për vitet buxhetore 2017 dhe 2018, u konstatua se, 

plotësimi dhe administrimi i dosjeve nuk paraqitet në nivelin e kërkuar, pasi nuk janë arkivuar, 

nuk janë nënshkruar nga marrësi dhe nga dorëzuesi, veprim ky  në kundërshtim me ligjin nr. 

9156 datë 06.11.2003 “ Për arkivat” i ndryshuar,  me  LPP, Kreu II, neni 12, pika 3.  

(Trajtuar më hollësisht në faqet 62-113 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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6.1 Rekomandimi: Sektori i prokurimit në Ministrinë e Drejtësisë të marrë masat e 

menjëhershme, që dosjet e prokurimeve të vitit 2017 dhe 2018, të inventarizohen dhe të 

arkivohen ne protokoll arkivën e Ministrisë. 

 

Deri ne datën 31.08.2019 

 

7. Gjetje nga auditimi: Veprimtaria e Ministrisë së Drejtësisë ka vijuar të funksionojë me 

Rregulloren e Brendshme të miratuar nga Ministri i Drejtësisë me urdhër nr. 5745, datë 

13.08.2008 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, ku ndryshimi i fundit 

është bërë me urdhrin nr. 371/1, datë 10.09.2013. Edhe pse ligji i organizimit dhe funksionimit të 

MD ka pësuar ndryshime në zbatim të urdhrit nr. 40, datë 30.03.2017, kjo nuk është shoqëruar 

me ndryshimin korrespondues në rregulloren e brendshme. Gjatë periudhës objekt auditimi, MD 

ka pasur ndryshime në strukturë, krijime të pozicioneve të reja, sektorëve të rinj apo shkrirje të 

drejtorive/ sektorëve të mëparshëm, të cilat nuk janë reflektuar në rregullore. Në kushtet e 

ndryshimit ligjor, ndryshimeve e shumta në strukturën e Drejtorive të Përgjithshme/ drejtoritë 

dhe sektorët brenda tyre parashtrojnë nevojën e një rregulloreje të re të funksionimit, duke qenë 

se reflektimi i tyre do të sillte shumë modifikime dhe shfuqizime, që do të çonin në një produkt 

final të vështirë për tu lexuar. 

Në rregulloren në fuqi, si dhe draft rregulloren e re të marrë në konsideratë gjatë auditimit u 

konstatua se, detyrat dhe përgjegjësitë e departamenteve / drejtorive / sektorëve nuk janë të 

përcaktuara qartë. Në draft rregulloren e re e funksionimit të MD, janë bërë ndryshime, por 

vazhdojnë të konstatohen problematikat e rregullores ende në fuqi. Megjithëse MD ka aktualisht 

11 drejtori dhe 28 sektorë, detyrat dhe përgjegjësitë e tyre janë të përshkruara në Kreun III, 

“funksionimi i strukturave organizative” vetëm në 6 nene të përgjithshme, për 6 struktura 

përgjegjëse, duke shfaqur problematikë në ndarjen apo evidentimin e përgjegjësive për çdo njësi 

organizative. Në draft rregullore mungon emërtimi i drejtorive të përgjithshme, drejtorive dhe 

sektorëve; Neni 24 “Struktura përgjegjëse për auditimin e brendshëm” mbështetet mbi një ligj të 

shfuqizuar dhe mungon përshkrimi i punës për pozicion. Veprimet dhe mosveprimet e 

mësipërme bien në kundërshtim me Ligjin nr. 8678, datë 14.05.2001 “Për organizimin dhe 

funksionimin e MD”, i ndryshuar, “Neni 9 “Për përmbushjen e kompetencave të veta, Ministri i 

Drejtësisë miraton rregulla të hollësishme për administrimin e përditshëm të veprimtarisë, 

funksionimin e brendshëm, përshkrimin e punës të punonjësve, rregullin dhe disiplinën në 

institucion”; me ligjin nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe Kontrollin”, i 

ndryshuar Neni 9 “Përgjegjshmëria menaxheriale e nëpunësit autorizues”, Pika4a) propozimin te 

e sistemit të rregullave dhe procedurave të brendshme të njësisë, Pika 4f) Ndarjen e përgjegjësive 

që lidhen me vendimmarrjen, kontrollin, zbatimin dhe vendosjen e linjave të raportimit, në 

përputhje me përgjegjësitë e deleguara. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 33-42 të Raportit të Auditimit). 

7.1 Rekomandimi: MD të analizojë dhe reflektojë me hollësi në draft Rregulloren e Brendshme: 

të gjitha ndryshimet e ndodhura në strukturë; të detajohen qartësisht përshkrimet e punës për cdo 
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pozicion; të rifreskohet baza ligjore mbi të cilën mbështeten nene të veçanta brenda draft 

rregullores. 

Deri në 30.09.2019 

 

8. Gjetje nga auditimi: MD, nuk ka hartuar planin strategjik në mënyrë periodike për të 

reflektuar objektivat strategjikë, prioritetet e institucionit dhe planet e veprimit, të cilat janë në 

zbatim të strategjisë ndërsektoriale. Mos hartimi i Planin Strategjik, në institucion ka shkaktuar 

mos rishikimin e vazhdueshëm të objektivave të programeve, aktiviteteve dhe projekteve, që 

duhet të realizohen përmes proceseve të punës. Sa më sipër gjithashtu ndikon në mos 

përcaktimin e qartë të proceseve të punës, Veprime në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015 “Për 

disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”; neni 21, pika 2, si dhe Manuali i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, miratuar nga 

Ministri i Financave.  

(Trajtuar më hollësisht në faqet 114-124 të Raportit të Auditimit). 

8.1 Rekomandimi: Të merren masa, për të hartuar Planin Strategjik, i cili duhet të përmbajë 

objektivat strategjike, prioritetet e institucionit dhe planet e veprimit, për arritjen e qëllimeve 

strategjike, me persona konkretë përgjegjës për realizimin e tyre. Objektivat strategjike duhet të 

jenë të lidhura me planin financiar buxhetor përmes objektivave të përcaktuara në mënyrë të 

qartë për programet, projektet dhe aktivitetet. 

Menjëherë 
 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, edhe pse është ngritur GMS për vitet 

objekt auditimi mungon dokumentimi i takimeve periodike të realizuara apo problematikat e 

trajtuara, duke mos ofruar kështu siguri të arsyeshme mbi kryerjen ose jo të mbledhjeve të GMS-

së. Nga GMS nuk është rishqyrtuar vlerësimi i riskut, të cilat duhet të ishin reflektuar në raportin 

vjetor, i cili duhet të ishte përgatitur nga GMS, për të evidentuar nëse risqet janë duke u rritur ose 

zvogëluar, me qëllim marrjen e vendimeve nga ana e menaxhimit për reagimin e duhur ndaj 

riskut. 

Veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

Kontrollin”, i ndryshuar” neni 27, Manualin mbi zbatimin e MFK-së pika 4.2.9 “Grupi për 

menaxhimin strategjik”. Udhëzimit nr. 16 datë 16.07.2016 “Për Përgjegjësitë dhe Detyrat e 

Koordinatorit të Menaxhimit Financiar....”, pikën 2.2.4 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 114-124 të Raportit të Auditimit). 

9.1 Rekomandim: Nëpunësi autorizues gjatë mbledhjeve të GMS te marrë masa për 

dokumentimin e mbledhjeve dhe çështjeve/problematikave të trajtuara nga anëtarët e grupit të 

GMS, me qëllim gjurmimin e vendimeve të marra përgjatë takimeve të grupit dhe ndjekjen e 

zbatimin e tyre. 

Në vijimësi 
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10. Gjetje nga auditimi: Menaxherët dhe punonjësit në Ministrinë e Drejtësisë kanë mungesë të 

njohurive për ligjin e menaxhimin financiar dhe kontrollin, mungesë të theksuar të njohurive në 

menaxhimin e riskut, si dhe monitorimi i tij. Nga institucioni konstatuam se janë organizuar 

trajnime me qëllim njohjen dhe shkëmbimin e përvojave mbi praktikat më të mira në fusha të 

ndryshme, por nuk janë organizuar trajnime mbi njohuritë e ligjit të MFK-së, për rritjen e 

kapaciteteve profesionale të menaxherëve dhe punonjësve në lidhje me funksionimin e kontrollet 

e brendshme., në përputhje me Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

Kontrollin”, i ndryshuar neni 20, gërma d dhe Manualin e MFK, Kapitulli III, Mjedisi i kontrollit 

të brendshëm “Profesionalizmi i stafit”. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 114-124 të Raportit të Auditimit). 

10.1 Rekomandim: Strukturat përgjegjëse (Sektorët /Drejtoritë dhe kështu me radhë sipas 

hierarkisë) të marrin masat e duhura për parashikimin e nevojave për zhvillimin e kompetencave 

profesionale të punonjësve, dhe në bazë të këtyre parashikimeve të hartojnë dhe kryejnë trajnime 

specifike për punonjës të administratës mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe manualin e 

nxjerrë në zbatim të tij (në veçanti për menaxhimin e riskut pasi u konstatua se, menaxherët e 

njësisë nuk zotërojnë informacion për qëllimet dhe rëndësinë e tij). 

Në vijimësi 

 

11. Gjetje nga auditimi: Në Ministrinë e Drejtësisë u konstatua se nuk janë marrë masa për 

hartimin e gjurmës së auditimit për institucionin, e cila është një instrument menaxhimi që 

mundëson nga njëra anë ndjekjen e ecurisë së një procesi nga fillimi në fund dhe në anën tjetër, 

ndjekjen e ecurisë së këtij procesi përgjatë strukturave të njësisë, apo ndërmjet vetë njësisë dhe 

institucioneve të jashtme. Veprime në kundërshtim me nenin 16 të Ligjit nr. 10296 datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015 “Për 

disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 114-124 të Raportit të Auditimit). 

11.1 Rekomandim: Strukturat përgjegjëse të marrin masat e duhura për të siguruar kontrolle 

efikase në menaxhimin e parasë publike, nëpërmjet procedurave të shkruara, rregullave të 

specifikuara mbi ndarjen e detyrave. Pagesat të realizohen vetëm në rastet kur shpenzimi i 

realizuar është i shoqëruar me te gjithë dokumentacionin përkatës 

Menjëherë 
 

12. Gjetje nga auditimi: Në MD për sa i përket zbatimit të veprimtarisë së auditimit të 

brendshëm, përgjatë vitit 2018 u konstatua se ka funksionuar pa drejtuesin e njësisë AB, pa 1 

specialist, si dhe pa komitet auditimi. Si drejtues ka shërbyer i ngarkuar në detyrë një prej 

specialistëve të njësisë, me të drejtë ushtrimi të kësaj detyre deri në emërimin e drejtorit të ri dhe 

Komitetit të auditimit i ka përfunduar mandati më datë 06.04.2018. Mungesa e plotësimit të 

organikës dhe mungesa e një Komiteti të AB, si mbështetës i njësisë së auditimit të brendshëm, 

gjatë përmbushjes së përgjegjësive të saj, krijon vështirësi në mirëfunksionimin e kësaj drejtorie 

dhe përmbushjes së rolit përkatës. Veprime në kundërshtim me VKM nr. 160, datë 2.3.2016 “Për 
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mënyrën e funksionimit, kompetencat dhe përbërjen e komitetit të auditimit të brendshëm në 

njësitë publike” dhe Urdhër të Kryeministrit nr. 166 datë 05.10.2017 “Për miratimin e strukturës 

dhe të organikës së MD. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 125-136 të Raportit të Auditimit). 

12.1 Rekomandim: Strukturat përgjegjëse të MB të marrin masa të menjëhershme për 

plotësimin e organikës së Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm dhe krijimin e Komitetit të AB, 

për të siguruar mbarëvajtjen e funksionit auditues të njësisë. 

Menjëherë 
 

 

13. Gjetje nga auditimi: Konstatohet se praktikat e auditimit të brendshëm, rezultojnë të pa 

inventarizuar, sipas kërkesave të parashikuara në “Normat tekniko profesionale dhe 

metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë” të ligjit nr. 9154, datë 

06.11.2003“Për Arkivat”. Shkresat dhe/ose dokumentet, që lidhen me të, nuk janë evidentuar me 

të njëjtin numër progresivisht me fraksion, deri në mbyllje të praktikës, në kundërshtim me 

kërkesat e ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”. Praktikat (dosjet) e auditimit mbahen 

në zyrat e Drejtorisë së auditimit të Brendshëm dhe nuk janë arkivuar në protokoll/ arkivin e 

Ministrisë. Gjatë auditimit të dosjeve të angazhimeve të realizuara u konstatua se, mungonin 

dokumentet origjinalë mbi të cilat ishin bërë fotokopjet e përfshira në dosje, si dhe mungonte 

dosja e angazhimit për auditimin e këshillimit, të iniciuar nga titullari me urdhër të MD nr. 

413/2, datë 06.02.2017, në 22 zyrat vendore të provës. Auditimi për këto zyra është raportuar në 

njësinë e harmonizimit në MFE si i përfunduar, por për të nuk është krijuar një dosje me 

dokumentet përkatës, në të fund të të cilës të jetë raporti apo memo përkatëse, sipas 

përcaktimeve të Manualit të AB.  

(Trajtuar më hollësisht në faqet 125-136 të Raportit të Auditimit). 

13.1 Rekomandim: Nga Drejtoria e AB pasi të jenë gjetur dokumentet origjinalë për të gjitha 

angazhimet e vitit 2017 dhe 2018, të kryhet arkivimi i dosjeve të përfunduara, si dhe të krijohet 

dosja e angazhimit për auditimin në zyrat vendore të provës. 

Deri në 30.09.2019 
 

14. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit të planit vjetor të auditimit me raportimin përkatës u 

konstatua mospërputhja e angazhimeve të auditimit, parashikuar në planin fillestar/ të ndryshuar 

vjetor të auditimeve, me realizimin e tyre. Gjatë fazës së planifikimit u konstatua përfshirja në 

planifikimin fillestar i angazhimeve në njësitë e varësisë, që kanë brenda strukturave njësi të veta 

auditimi, si DPB, ZQRPP, ALUIZNI dhe gjatë raportimit është shpjeguar mosrealizimi i këtyre 

auditimeve me ekzistencën e njësisë brenda këtyre institucioneve, si dhe përfshirje të Institutit të 

Integrimit të të Përndjekurve Politikë në planin fillestar 2018, ndërkohë që është një njësi jo më 

varësie e MD, që prej vitit 2014. Përfshirja e angazhimeve të tilla, të iniciuara nga vetë njësia e 

AB dhe jo nga titullari, flasin për një mos planifikim të mirë të funksionit auditues në MD. 

Gjatë auditimit të dy formave të bashkëlidhura të raportimit, atë të shkruar dhe tabelor u 

konstatua se ekzistojnë diferenca midis pjesës narrative dhe tabelore të raportimit, të cilat flasin 
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për mungesë koherence në raportim, ardhur si rezultat i heqjes së auditimeve jo të mirë 

planifikuara, i përfshirjes së auditimeve të tjera rastësore apo të mbetura pa u kryer në periudhën 

e mëparshme dhe plotësimit të pasqyrave për auditimet ende të papërfunduara. Mospërputhjet e 

mësipërme bien në kundërshtim me Manualin e AB, sipas të cilit “Të dhënat e paraqitura në 

pasqyra duhet të gjejnë argumentim të detajuar në pjesën e shkruar të dokumentit. Përgatitja e 

pasqyrave standard ka si qëllim që të vendosë në të njëjtën linjë dhe formë planifikimin dhe 

rezultatet e veprimtarisë së auditimit të brendshëm” 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 125-136 të Raportit të Auditimit). 

 

14.1 Rekomandim: DAB të marrë masa dhe të vlerësojë me përkushtimin e duhur fazën e 

planifikimit të punës së saj vjetore; si dhe të raportojë me përgjegjësi dhe saktësi në dy format 

narrative dhe tabelore, veprimtarinë e kryer prej saj. 

Në vijimësi 

 

15. Gjetje nga auditimi: Gjatë raportimeve të veprimtarisë së njësisë së AB, për vitin 2017 dhe 

2018 nuk u konstatua, plotësimi dhe raportimi mbi nivelin e pranimit dhe zbatimit të 

rekomandimeve, si në pjesën e shkruar ashtu dhe plotësimin e pasqyrës respektive nr. 5 të 

Manualit të AB. Në dosjen e auditimit të ushtruar në Agjencinë e Trajtimit të Pronës u konstatua 

moszbatim i njëpasnjëshëm i rekomandimeve. Mosndjekja e zbatimit të rekomandimeve dhe mos 

raportimi në lidhje me pranimin dhe zbatimin e tyre bie në kundërshtim me Ligjin nr. 114/2015 

“Për audituesin e brendshëm ”Neni 14 Përgjegjësitë e drejtuesit të njësisë së auditimit të 

brendshëm “Drejtuesi i njësisë së auditimit të brendshëm është përgjegjës për:Pika iv) veprimet e 

ndërmarra nga titullari i njësisë publike për zbatimin e rekomandimeve, si dhe çdo rekomandim 

të pazbatuar. ” dhe Neni 6 “Roli i auditimit të brendshëm është t'i japë mbështetje titullarit të 

njësisë publike në arritjen e objektivave të njësisë: Pika ç) duke ndjekur zbatimin e 

rekomandimeve të dhëna”. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 125-136 të Raportit të Auditimit). 

15.1 Rekomandim: Titullari i MD të marrë masa institucionale detyruese për moszbatimin e 

konstatuar të rekomandimeve, si dhe DAB të monitorojë dhe raportojë me përgjegjësi të plotë 

masën e pranimit, refuzimit dhe zbatimit të rekomandimeve të bëra, në funksion të zbatimit të 

rolit të auditimit të brendshëm dhe shtimit të vlerës në njësinë audituese dhe të audituar 

Në vijimësi 

 

16. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit të dosjes së angazhimit në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Përmbarimit u konstatua se, bashkëlidhur projekt raportit të dërguar nga subjekti, ishte një 

shkresë e paprotokolluar “Mbi dërgimin e të dhënave për përmbaruesit gjyqësorë”, sipas të cilës 

Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit ka dërguar pas njohjes me projekt raportin e auditimit, të 

dhënat mbi përmbaruesit gjyqësorë për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës, së bashku me 

urdhrat e ndërprerjes së marrëdhënieve të punës, për tu firmosur nga ministri, sipas konstatimeve 

të AB (shkresat bashkëlidhur nuk ishin të firmosura nga ministri). Nga shkresa nr. 2340, datë 

21.02.2018 “Mbi dërgimin e projekt raportit të AB” u konstatua se në fund të përmbajtjes së saj i 
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është kërkuar subjektit të audituar, dërgimi i planit të veprimit të firmosur nga njësia e audituar 

brenda 10 ditëve, që nënkupton marrje të masave nga subjekti i audituar për zbatim të 

rekomandimeve, që në fazën paraprake të projektit të auditimit. Sipas Manualit të AB, subjektit i 

dërgohet bashkë me projekt raportin e auditimit vetëm plani i veprimit i sugjeruar dhe i kërkohen 

kundërshtitë e mundshme të tij brenda 10 ditëve, por plani i veprimit i plotësuar dhe firmosur 

duhet të kërkohet vetëm pas raportit përfundimtar. Kërkimi i planit të veprimit në fazën e projekt 

raportit ka krijuar konfuzion në njësinë e audituar, e cila bie në kundërshtim me Manualin e AB, 

Pika 4.1.12. “Raportet e auditimit dhe plotësimi i plan veprimit nga njësia e audituar”… “Ky 

plan veprimi do të formojë bazat e punës për ndjekjen e procedurave në të ardhmen dhe i 

dërgohet njësisë së auditimit të brendshëm jo më vonë se 20 ditë pune pas dërgimit të raportit 

final”, si dhe Pika 4.1.13.1 “Procedurat e ndjekjes së rekomandimeve të auditimit”… Plani i 

veprimit për zbatimin e rekomandimeve të lëna në përfundim të angazhimit të auditimit, 

plotësohet nga njësia publike e audituar sipas formatit të rekomanduar dhe pasi miratohet nga 

titullari i njësisë së audituar i dërgohet zyrtarisht NjAB që ka kryer angazhimin e auditimit jo më 

vonë se 20 ditë pune nga njohja me raportin përfundimtar të auditimit. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 125-136 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

16.1 Rekomandim: Nga DAB të merren masa, që në shkresat e propozuara për dërgim të projekt 

raportit të auditimit, të dërgohet plani i veprimit i sugjeruar, por të cilësohet dërgimi dhe firmosja 

e tij vetëm pas raportit përfundimtar, duke shfaqur rolin e duhur këshillues për veprimtarinë e 

njësive të audituara. 

Në vijimësi 

 

 

B.I. MASA SHPERBLIM DËMI 

 

1. Gjetja nga auditimi: Nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të 

procedurës me objekt "Përshtatje emergjente e ambienteve të godinës së Ministrisë së Drejtësisë" 

u konstatua se në kontratën "Përshtatje emergjente e ambienteve të godinës së Ministrisë së 

Drejtësisë", kapitulli i punimeve të prishjeve, zëri nr. 2, nr. anal 2.426/1 "Prishje muri tulle me 

pastrim në WC", zërat e prishje shtresave të tarracës (Analizë), çmontim dyer/dritare, metalike, 

çmontim kangjella metalike, prishje suvatimi, shtresa pllaka etj, në përllogaritjen e fondit limit e 

miratuar nga AK, zërat e punimeve janë llogaritur në përputhje me VKM nr. 629, datë 

15.07.2015. Nga verifikimi i analizave sipas manualeve për zërat nr. anal 2.426/1 "Prishje muri 

tulle me pastrim", dhe zërave të tjerë me analiza çmimesh, konstatohen se në strukturën e çmimit 

përfshihet edhe transporti i prishjeve. Gjithashtu sipas VKM nr. 629, datë 15.07.2015, për prishje 

të zërave të tjerë (të cilët nuk janë në manual), merret norma e kohës së punës me 60 % e 

ndërtimit të ri, në të cilën përfshihet edhe transporti i tyre. Ndërkohë, po në kapitullin e 

punimeve të prishjeve është përllogaritur edhe zëri nr. 11 "Transport me krahë" me çmimin prej 

637 lek/m3 (në përllogaritjen e fondit limit) dhe çmimi i ofertuar nga OE " Petrit Bakiu " shpk 

me 590 lekë/ m3, i cili është zë pune i mbivendosur proceseve të prishjeve, pasi përfshihet në 
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transport (brenda objektit) bashkë me ngarkimin në automjet, të cilat janë pjesë e shpenzimeve 

plotësuese prej 8% të çmimit. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 62-113 të Raportit të Auditimit). 

 

1. Rekomandim: Nga Ministria e Drejtësisë, të marrin masa, të analizojë me grup pune të 

veçantë, shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për dëmin ekonomik të konstatuar dhe të ndiqen të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore për shpërblimin e këtij dëmi në vlerën prej 

92,040 lekë me TVSH, nga sipërmarrësi i punimeve. 

Menjëherë 

 

 

B.II. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN DHE MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICENCE DHE 

EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 

 

1. Gjetja nga auditimi: Nga auditimi i procedurës me objekt “Sistemi Elektronik për 

Dixhitalizimin e Arkivës Gjyqësore”, realizuar në MD në vitin 2017,  u konstatua se: 

- Në bazë të Urdhër Prokurimi nr. 527/6, datë 14.04.2017, është prokuruar kontrata me fond limit 

në vlerën prej 26,666,667 lekë pa tvsh, ku është marrë miratimi nga Agjencia Kombëtare e 

Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), si për fondin e parashikuar, hartimin e kritereve për 

kualifikim, si dhe për vendodhjen e instalimit të softit. Rezultoi se, AK ka paraqitur vendndodhje 

të ndryshme të instalimit të softit, ndryshe në projektin e miratuar nga AKSHI, ndryshe në DT 

dhe ndryshe në kontratën e lidhur me operatorin fitues. Këto veprime tregojnë mos seriozitet nga 

Titullari i AK zj. Petrit Bakiu, duke vepruar në kundërshtim me bazën ligjore të prokurimit 

publik.  

-Njësia e prokurimit me përbërje (Petrit Bakiu, Petrit Bakiu dhe Petrit Bakiu), ka hartuar e 

miratuar DT, duke mos argumentuar vendosjen e kritereve për kualifikim dhe kritereve të 

veçanta në rubrikën e DST nga 3.3.1 deri në 3.3.24, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”,i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik”, neni 61, pika 2, veprim ky që ka zvogëluar konkurrencën, pasi 

në tender janë paraqitur vetëm 2 operatorë ekonomike. 

-Me shpalljen e operatorit ekonomik fitues “Petrit Bakiu”shpk është lidhur Kontratë Shërbimi 

nr. 527/9 datë 26.05.2017, e cila nga pikëpamja formale, ka mangësi në këta elementë: objekti, 

qëllimi, vendndodhja e instalimit të softit, afati i kontratës dhe kushtet e veçanta. Këto fakte 

tregojnë mangësitë e AK, përsa i përket formulimit dhe miratimit të kontratës, në kundërshtim 

me DT.  

- Sipas Urdhër të titullarit AK me nr. 527/10 datë 29.05.2017, me përbërje ( z. Petrit Bakiu, ish-

Drejtor i Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit, z. Petrit Bakiu, ish- Drejtor i Drejtorisë së 

Shërbimeve të Brendshme dhe zj. Petrit Bakiu, ish-përfaqësusese e Arkivit Shtetëror të Sistemit 

Gjyqësor) është miratuar ngritja e grupit të punës për ndjekjen dhe zbatimin e kontratës, i cili 

duhet të pasqyronte nëpërmjet procesverbaleve, për çdo verifikim të shërbimit të ofruar, në 
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mbështetje të kontratës. Nga auditimi, rezultoi që grupi i mësipërm nuk ka paraqitur asnjë 

procesverbal për shërbimin e ofruar, por është justifikuar, në proces-verbalin datës 09.02.2018 

duke u shprehur se,  “.....nuk ka pasur dijeni si dhe nuk mbajnë asnjë përgjegjësi ligjore dhe 

kontraktuale të shkaktuar nga mosndjekja e kontratës”. Ky fakt tregon se, sistemi i kontrollit të 

brendshëm për sektorin e burimeve njerëzore nuk ka funksionuar, para dhe pas  ndryshimit të 

organikës, në bazë të Urdhrit nr. 166 të Kryeministrit, datë 05.10.2017 “Për miratimin e 

strukturës dhe Organikës së Ministrisë së Drejtësisë”, pasi edhe ish-sekretari i përgjithshëm i 

periudhës respektove(zj. Petrit Bakiu) nuk ka marrë asnjë masë, në zbatim të detyrës si titullar i 

AK-së në bazë të urdhrit të Ministrit të Drejtësisë nr.3826/3. Datë13.10.2017 “Për delegimin e 

kompetencave të titullarit të autoritetit kontraktor sekretarit të përgjithshëm.”, kjo në 

kundërshtim me neni 56 (titullari i autoritetit kontraktor ose zyrtari i autorizuar)  i VKM-së nr. 

914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

-Sipas shkresës nr. 3774 prot, datë 06.06.2017, nga operatori ekonomik fitues “Petrit 

Bakiu”shpk është dorëzuar fatura tatimore shitje nr. 224, datë 06.06.2017, me vlerë totale të 

ofertës fituese prej 31,224,000 lekë me TVSh, e firmosur vetëm nga përfaqësuesi i operatorit 

ekonomik. Kjo faturë tatimore nuk është likuiduar nga Ministria e Drejtësisë. 

Sipas Faturës tatimore është kërkuar të paguhet, çdo element përbërës i kontratës duke përfshirë 

dhe mirëmbajtja të përcaktuar sipas DT, e cila do të realizohej me periudhë kohore prej 48 muaj. 

Pra lëshimi  i faturës tatimore, nga ana e operatorit ekonomik Petrit Bakiu”shpk është  në 

kundërshtim me, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të 

udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” dhe me dokumentat e tenderit, duke kërkuar pagesën e krijimit të softit 

dhe implementimi menjëherë, ku sipas DT e kishte për 45 ditë për krijimin e softit  dhe 

shërbimin e mirëmbajtjes për 48 muaj. Këto shërbime nuk janë të dokumentuar nga AK deri në 

momentin e kryerjes së këtij auditimi, pasi ende kjo kontratë nuk është realizuar në mënyrë të 

suksesshme. (Drejtuesit aktual të MD, si nëpunësi autorizues dhe nëpunësi zbatues, i periudhës 

së tanishme nuk marrin përsipër të shpjegojnë mënyrën sesi është paraqitur, kjo faturë tatimore 

shitje, pasi në kohën kur është dorëzuar kjo faturë në organikën e MD, figuronin punonjës të 

tjerë të administratës). 

- Nga auditimi u konstatua se, ecuria për zbatimin e kontratës, është vijuar me Urdhrin e titullarit 

të AK-së  nr. 8610/2 datë 08.08.2018 nga ish-nëpunësi autorizues i kohës (zj. Petrit Bakiu), 

duke ngritur grup pune, ku qëllimi kryesor është përshkrimi ecurisë dhe zgjidhjet e mundshme, 

për ekzekutimin përfundimtar të kontratës. Në bazë të MEMO-s nr. 23/1, datë 23.10.2018, grupi 

i punës, është shprehur se, “..sistemi i instaluar në ambientin “test” të Ministrinë  e Drejtësisë, 

nuk mund të vlerësohet nga ana teknike, sepse aplikacioni “softëar’ nuk mund të përbëjë sistem 

të plotë dhe funksional , kjo për shkak të mungesës të saktë të vendndodhjes, e cila duhet të jetë 

pranë Arkivit Qendror të Gjyqësorit në Lundër, të mungesës së infrastrukturës së nevojshme dhe 

të domosdoshme të pajisjeve si dhe në mungesë të burimeve njerëzore nga ana e AK-së, për 

implementimin e saj.”, pra grupi i punës ka argumentuar se ecuria e implementimit të kontratës 

nuk mund të bëhet, për shkak të problematikave, të cilat janë si pasojë e veprimeve të 

mëparshme të AK. 



  

  

169 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË “MINISTRINË E 

DREJTËSISË” 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

 

Nisur sa më sipër, nga ana e titullarit të AK të cilët janë në cilësinë dhe të nëpunësit autorizues, 

të cilët kanë ndryshuar kohë mbas kohe,  nuk kanë analizuar arsyet dhe shkaqet, e mos 

ekzekutimit të kontratës në mënyrë të suksesshme, veprime  të cilat mund të krijojnë risqe 

ekonomike në disfavor të Buxhetit të Shtetit, duke bërë të mundur që, kontrata nr. 527/9 prot, 

datë 26.05.2017 të mos jetë efektive, efiçiente dhe me ekonomicitet në vlerën prej 31,224,000 

(tridhjetë e një milion e dyqind e njëzetë e katër mijë) lekë me tvsh, pasi gjithë hallkat e realizimit 

të procedurës tenderuese, kanë rezultuar me performacë të ulët.  

Si dhe më kryesorja nga institucioni i MD si AK nuk është marrë asnjë masë administrative/ 

masë disiplinore, për  shkeljet e konstatuara, të rregullave të prokurimeve publike, të ligjit nr. 

152/2013 01.10.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,   

(Trajtuar më hollësisht në faqet 52-103 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

1. Rekomandim: Ministria e Drejtësisë, të marrë  masa, dhe të analizojnë me grup pune të 

veçantë shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për përdorimin pa efektivitet, pa ekonomicitet dhe pa 

efiçencë të fondeve buxhetore në vlerën prej 31,224,000 lekë me tvsh,dhe të nxjerrë 

përgjegjësitë për çdo rast, në mënyrë që vlera e mësipërme të mos krijojë efekte negative,në 

buxhetin e shtetit 

Menjëherë  

 

 

 

C. MASA ADMINSTRATIVE  

1. Gjetja nga auditimi: Nga auditimi i procedurës me objekt “Sistemi Elektronik për 

Dixhitalizimin e Arkivës Gjyqësore”, realizuar në MD në vitin 2017,  u konstatua se: 

- Në bazë të Urdhër Prokurimi nr. 527/6, datë 14.04.2017, është prokuruar kontrata me fond limit 

në vlerën prej 26,666,667 lekë pa tvsh, ku është marrë miratimi nga Agjencia Kombëtare e 

Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), si për fondin e parashikuar, hartimin e kritereve për 

kualifikim, si dhe për vendodhjen e instalimit të softit. Rezultoi se, AK ka paraqitur vendndodhje 

të ndryshme të instalimit të softit, ndryshe në projektin e miratuar nga AKSHI, ndryshe në DT 

dhe ndryshe në kontratën e lidhur me operatorin fitues. Këto veprime tregojnë mos seriozitet nga 

Titullari i AK zj. Petrit Bakiu, duke vepruar në kundërshtim me bazën ligjore të prokurimit 

publik.  

-Njësia e prokurimit me përbërje (Petrit Bakiu, Petrit Bakiu dhe Petrit Bakiu), ka hartuar e 

miratuar DT, duke mos argumentuar vendosjen e kritereve për kualifikim dhe kritereve të 

veçanta në rubrikën e DST nga 3.3.1 deri në 3.3.24, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”,i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik”, neni 61, pika 2, veprim ky që ka zvogëluar konkurrencën, pasi 

në tender janë paraqitur vetëm 2 operatorë ekonomike. 

-Me shpalljen e operatorit ekonomik fitues “Petrit Bakiu”shpk është lidhur Kontratë Shërbimi 

nr. 527/9 datë 26.05.2017, e cila nga pikëpamja formale, ka mangësi në këta elementë: objekti, 

qëllimi, vendndodhja e instalimit të softit, afati i kontratës dhe kushtet e veçanta. Këto fakte 
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tregojnë mangësitë e AK, përsa i përket formulimit dhe miratimit të kontratës, në kundërshtim 

me DT.  

- Sipas Urdhër të titullarit AK me nr. 527/10 datë 29.05.2017, me përbërje ( z. Petrit Bakiu, ish-

Drejtor i Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit, z Petrit Bakiu,ish- Drejtor i Drejtorisë së 

Shërbimeve të Brendshme dhe zj. Petrit Bakiu, ish-përfaqësusese e Arkivit Shtetëror të Sistemit 

Gjyqësor) është miratuar ngritja e grupit të punës për ndjekjen dhe zbatimin e kontratës, i cili 

duhet të pasqyronte nëpërmjet procesverbaleve, për çdo verifikim të shërbimit të ofruar, në 

mbështetje të kontratës. Nga auditimi, rezultoi që grupi i mësipërm nuk ka paraqitur asnjë 

procesverbal për shërbimin e ofruar, por është justifikuar, në proces-verbalin datës 09.02.2018 

duke u shprehur se,  “.....nuk ka pasur dijeni si dhe nuk mbajnë asnjë përgjegjësi ligjore dhe 

kontraktuale të shkaktuar nga mosndjekja e kontratës”. Ky fakt tregon se, sistemi i kontrollit të 

brendshëm për sektorin e burimeve njerëzore nuk ka funksionuar, para dhe pas  ndryshimit të 

organikës, në bazë të Urdhrit nr. 166 të Kryeministrit, datë 05.10.2017 “Për miratimin e 

strukturës dhe Organikës së Ministrisë së Drejtësisë”, pasi edhe ish-sekretari i përgjithshëm i 

periudhës respektove(zj. Petrit Bakiu) nuk ka marrë asnjë masë, në zbatim të detyrës si titullar i 

AK-së në bazë të urdhrit të Ministrit të Drejtësisë nr.3826/3. Datë13.10.2017 “Për delegimin e 

kompetencave të titullarit të autoritetit kontraktor sekretarit të përgjithshëm.”, kjo në 

kundërshtim me neni 56 (titullari i autoritetit kontraktor ose zyrtari i autorizuar)  i VKM-së nr. 

914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

-Sipas shkresës nr. 3774 prot, datë 06.06.2017, nga operatori ekonomik fitues “Petrit 

Bakiu”shpk është dorëzuar fatura tatimore shitje nr. 224, datë 06.06.2017, me vlerë totale të 

ofertës fituese prej 31,224,000 lekë me TVSh, e firmosur vetëm nga përfaqësuesi i operatorit 

ekonomik. Kjo faturë tatimore nuk është likuiduar nga Ministria e Drejtësisë. 

Sipas Faturës tatimore është kërkuar të paguhet, çdo element përbërës i kontratës duke përfshirë 

dhe mirëmbajtja të përcaktuar sipas DT, e cila do të realizohej me periudhë kohore prej 48 muaj. 

Pra lëshimi  i faturës tatimore, nga ana e operatorit ekonomik Petrit Bakiu”shpk është  në 

kundërshtim me, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të 

udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” dhe me dokumentat e tenderit, duke kërkuar pagesën e krijimit të softit 

dhe implementimi menjëherë, ku sipas DT e kishte për 45 ditë për krijimin e softit  dhe 

shërbimin e mirëmbajtjes për 48 muaj. Këto shërbime nuk janë të dokumentuar nga AK deri në 

momentin e kryerjes së këtij auditimi, pasi ende kjo kontratë nuk është realizuar në mënyrë të 

suksesshme. (Drejtuesit aktual të MD, si nëpunësi autorizues dhe nëpunësi zbatues, i periudhës 

së tanishme nuk marrin përsipër të shpjegojnë mënyrën sesi është paraqitur, kjo faturë tatimore 

shitje, pasi në kohën kur është dorëzuar kjo faturë në organikën e MD, figuronin punonjës të 

tjerë të administratës). 

- Nga auditimi u konstatua se, ecuria për zbatimin e kontratës, është vijuar me Urdhrin e titullarit 

të AK-së  nr. 8610/2 datë 08.08.2018 nga ish-nëpunësi autorizues i kohës (zj. Petrit Bakiu), 

duke ngritur grup pune, ku qëllimi kryesor është përshkrimi ecurisë dhe zgjidhjet e mundshme, 

për ekzekutimin përfundimtar të kontratës. Në bazë të MEMO-s nr. 23/1, datë 23.10.2018, grupi 

i punës, është shprehur se, “..sistemi i instaluar në ambientin “test” të Ministrinë  e Drejtësisë, 
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nuk mund të vlerësohet nga ana teknike, sepse aplikacioni “softëar’ nuk mund të përbëjë sistem 

të plotë dhe funksional , kjo për shkak të mungesës të saktë të vendndodhjes, e cila duhet të jetë 

pranë Arkivit Qendror të Gjyqësorit në Lundër, të mungesës së infrastrukturës së nevojshme dhe 

të domosdoshme të pajisjeve si dhe në mungesë të burimeve njerëzore nga ana e AK-së, për 

implementimin e saj.”, pra grupi i punës ka argumentuar se ecuria e implementimit të kontratës 

nuk mund të bëhet, për shkak të problematikave, të cilat janë si pasojë e veprimeve të 

mëparshme të AK. 

Nisur sa më sipër, nga ana e titullarit të AK të cilët janë në cilësinë dhe të nëpunësit autorizues, 

të cilët kanë ndryshuar kohë mbas kohe,  nuk kanë analizuar arsyet dhe shkaqet, e mos 

ekzekutimit të kontratës në mënyrë të suksesshme, veprime  të cilat mund të krijojnë risqe 

ekonomike në disfavor të Buxhetit të Shtetit, duke bërë të mundur që, kontrata nr. 527/9 prot, 

datë 26.05.2017 të mos jetë efektive, efiçiente dhe me ekonomicitet në vlerën prej 31,224,000 

(tridhjetë e një milion e dyqind e njëzetë e katër mijë) lekë me tvsh, pasi gjithë hallkat e realizimit 

të procedurës tenderuese, kanë rezultuar me performacë të ulët.  

Si dhe më kryesorja nga institucioni i MD si AK nuk është marrë asnjë masë administrative/ 

masë disiplinore, për  shkeljet e konstatuara, të rregullave të prokurimeve publike, të ligjit nr. 

152/2013 01.10.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,   

(Trajtuar më hollësisht në faqet 52-103 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

1.1. Rekomandimi:  
Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e prokurimeve publike në nenet 23,46, të ligjit nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si dhe nenet 1, 56, 61/2, 77 të VKM-

së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe përgjegjësitë 

individuale të evidentuar dhe pasqyruar në aktkonstatimin nr.1 vërejtjeve komentet e subjektit të 

audituar dhe pjesës së Raportit përfundimtar të auditimit.    

Mbështetur në nenet 13 dhe 72 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative” dhe  bazuar në 

nenin 15 shkronja (c dhe ç) dhe nenin 30  të ligjit nr. 154/2014 miratuar në datën 27.11.2014, 

“Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë Drejtorit 

të Përgjithshëm të Agjencisë së Prokurimit Publik, të vlerësojë shkeljet e konstatuara, duke 

vendosur marrjen e masave administrative (dënim me gjobë) në raport me shkeljet e konstatuara, 

apo rekomandimin autoritetit kontraktor (për marrjen e masave disiplinore), për punonjësit e 

sipërcituar Gjetja 1 (Masa administrative). 
 

Menjëherë 

 

D. MASA DISIPLINORE E ADMINSTRATIVE   

1. Gjetja nga auditimi:Nga auditimi i  procedurës së prokurimit, të klasifikuara në nivelin “E 

kufizuar”, me objekt “Blerje pajisje të teknologjisë dhe informacionit dhe pajisjeve të tjera për 

mobilimin e zyrave të Kolegjit të Apelit–Vetting-ut”, viti 2017, realizuar në MD, u konstatua se: 
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- AK, ka miratuar Urdhër Prokurimi nr.3/2 datë 04.12.2017, me objekt kontrate për mallra dhe 

shërbim, duke i vendosur në një procedurë të vetme, blerje pajisje teknologjie (FV), dhe mobilim 

(FV). 

- Komisioni i Hartimit të Dokumenteve të Tenderit me përbërje (Petrit Bakiu, Petrit Bakiu dhe 

Petrit Bakiu) ka përllogaritur ,vlerën e fondit limit  për mobilim prej 10,535,400 lekë pa tvsh, e 

barasvlershme me 30% e vlerës totale së kontratës prej 31,283,040 lekë pa TVSh, ku është 

konstatuar se, mungon plani mobilimit, specifikimet teknike,  preventivi me zërat dhe sasitë 

përkatëse. Ndërsa, përllogaritja e sistemeve dhe pajisjeve elektronike në total, është bërë sipas 

projekt zbatimit, duke u mbështetur në shkresën nr. 3589/1, datë 24.11.2017, dhe ka marrë 

miratimin nga institucioni i  AKSHI-it.  

- Komisioni i Hartimit të Dokumenteve të Tenderit, ka hartuar DT duke përcaktuar kriteret për 

kualifikim dhe mbështetur në  Udhëzimin nr. 806 datë 30.01.2015, të Ministrit të Drejtësisë për 

“Zbatimin e VKM nr. 701, datë 22.10.2015 “Për miratimin e rregullores “për sigurimin e 

informacionit të klasifikuar në fushën industriale” Kreu II/2, germa 5(e), ka ftuar 3 operatorë 

ekonomikë për të marrë pjesë në prokurim.  

Nga auditimi pranë faqes on-line të Qendrës Kombëtare të Biznesit, në lidhje me objektin e 

veprimtarisë së operatorëve të ftuar, rezultoi se, OE “Petrit Bakiu” shpk, OE “Petrit 

Bakiu”shpk  dhe OE “Petrit Bakiu”shpk, nuk kanë objekt aktiviteti në fushën e mobilimit, por 

vetëm në fushën e IT, ndonëse në DT në pikën  2.1 Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë, 

është kërkuar që “Operatori ekonomik duhet të paraqesë ekstraktin e regjistrimit në QKB ku të 

ketë të përfshirë në objektin e veprimtarisë së saj edhe objektin e kontratës në fjalë”. 

-Komisioni i Negocimit të Vlerësimit të Ofertave me përbërje (Petrit Bakiu, Petrit Bakiu dhe 

Petrit Bakiu), në datën 12.12.2017, datë në të cilën është bërë hapja e ofertave dhe vlerësimi i 

dokumentacionit vendosi të kualifikojë në vend të pare dhe të shpallë fitues operatorin ekonomik  

“Petrit Bakiu” shpk me vlerë oferte 31,280,000 lekë pa tvsh dhe ka lidhur Kontrata me nr.3/15, 

datë 15.12.2017. OE fitues nuk e ka si objekt në aktivitetin e tij mobilimin,  por vetëm pajisjet 

elektronike, e vërtetuar kjo  nga të dhënat e Ekstrakti të   QKB  datë 26.09.2017 dhe  noterizuar 

me nr. 2354 Rep datë 10.12.2017. 

-Gjithashtu, me miratimin e VKM-së nr. 46 datë 31.01.2018 “Për disa ndryshime në vendimet e 

Këshillit të Ministrave nr. 518, datë 20.09.2017, për një ndryshim në Vendimin nr. 518 datë 

20.09.2017 të Këshillit të Ministrave, është shtuar sipërfaqja e ambienteve duke krijuar 

strukturën e re, të Komisionerit Publik të Vettingut. Për këtë arsye,  AK ka marrë nga buxheti i 

shtetitshtesën e vlerës së pajisjeve elektronike dhe  pajisjeve për mobilim në shumën  3,065,700 

lekë pa tvsh,  dhe ka lidhur me OE “Petrit Bakiu” shpk shtesën e  kontratës me nr. 3/4, datë 

28.03.2018.  

(Trajtuar më hollësisht në faqet 62-113 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1Rekomandimi:  
Mbështetur në nenin 58 “Llojet e masave disiplinore”, nenin 59 “Kompetencat dhe procedurat 

për masat disiplinore” të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” dhe VKM nr. 

171, datë 26.03.2014 “Për transferimin e përhershëm dhe të përkohshëm të nëpunësve civilë, 

pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil” i ndryshuar, i rekomandojmë Ministrit të Drejtësisë: 
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Të vlerësojë, në varësi të analizës së përgjegjësive, shkallën e përgjegjësisë për secilin punonjës 

për mangësitë dhe shkeljet e konstatuara të  procedurës së prokurimit, të klasifikuara në nivelin 

“E kufizuar”  me objekt “Blerje pajisje të teknologjisë dhe informacionit dhe pajisjeve të tjera 

për mobilimin e zyrave të Kolegjit të Apelit –Vetting-ut”, viti 2017 dhe të trajtuara në 

Aktkonstatimin nr.3 dhe në Raportin Përfundimtar të Auditimit, dhe të kërkojë fillimin e 

procedurave për dhënien e masave disiplinore nga “vërejtje” deri në “Largim nga shërbimi civil” 

për personat e sipërcituar që gjenden në Gjetjen 1 (Masa administrative dhe disiplinore) 

 

 

E. TË NDRYSHME 

-Vendimi nr. 24, datë 30.07.2019 i Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe Raporti 

Përfundimtar i Auditimit do t’i përcillen Departamentit Juridik të KLSH-së, për të vlerësuar nëse 

materialet e evidentuara nga grupi i auditimit në këtë auditim, përmbajnë elementë të veprës 

penale dhe nëse si të tilla duhen përcjellë si indicie / kallëzim penal pranë Prokurorisë së 

Gjykatës së Shkallës së parë Tiranë. 
 

 

F. VLERËSIMI I ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE: 

 

KLSH do të ndjekë me vëmendje të veçantë dhe vlerësojë masat që do të marrë Ministria e 

Drejtësisë për zbatimin e rekomandimeve të këtij auditimi, si dhe reflektimin e tyre me qëllim 

përmirësimin e punës dhe proceseve, në funksion të ruajtjes dhe mbrojtjes së trashëgimisë 

kulturore si një ndër objektivat kryesore të këtij institucioni. 

 

Në përfundim të  afateve të përcaktuara në rekomandimet e lëna në këtë auditim dhe afatin e 

caktuar, në nenin 15 dhe 30, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, për masat e marra dhe për zbatimin e 

rekomandimeve të njoftohet Kontrolli i Lartë i Shtetit. 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 

ngarkohet Departamenti i Auditimit të Institucioneve Qendrore 

 

 

 

Shënim : Në Ministrinë e Drejtësisë, me shkresën nr. 9798, datë 21.01.2019, nga Prokuroria 

pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë është përcjellë Vendimi mbi sekuestrimin e sendeve 

provë material për këto procedurat. 

- “ Rikonceptimi, përmirësimi dhe mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit elektronik të çështjeve 

të përmbarimit të ALBIS”,  

 - “Përmirësimi i sistemit të mbikqyerjes elektronike në fushën penale”  
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-  “Sistemi elektronik për menaxhimin e sigurimin e funksionalitetit dhe Implementim i "Hight 

Availability"  

-  “Sistemi i monitorimit me kamera për Burgun Lezhë dhe Fushë Krujë”  

-  “Përmirësimi, Zhvillimi dhe mirëmbajtja e Regjistrit Noterial Shqiptar”  

- “Mirëmbajtje dhe zhvillim i sistemit të ICMIS (Gjykatave Administrative)  

- “Krijimi i një sistemit elektronik për dixhitalizimin e Arkivës Gjygjësore” 

 

Në këto kushte, kur Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë ka nisur hetimin penal 

dhe ka sekuestruar dokumentacionin e  procedurave të  prokurimit të sipërcituara, grupi i 

auditimit nuk realizoi auditimin  e këtyre prokurimeve. 

 

 OPINIONI I AUDITIMIT 

A. OPINIONI I AUDITIMIT 

Opinioni financiare (i pakualifikuar): 

Baza për opinionin mbi pasqyrat financiare: 

Nga auditimi i pasqyrave financiare, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, 

Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe Manualet e Auditimit Financiar, përsa i 

takon shkallës së zbatimit nga subjekti Ministria e Drejtësisë, të standardeve të kontabilitetit, të 

ligjit mbi kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, udhëzimeve e kushteve të vendosura apo 

termave mbi raportimin financiar, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit financiar), u 

evidentua se informacioni financiar i këtij subjekti është paraqitur në përputhje me kuadrin 

rregullator të raportimit financiar dhe se pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të 

gjitha aspektet materiale kornizën e zbatueshme të raportimit financiar.  

Ne kemi audituar pasqyrat financiare, për vitin ushtrimor deri me 31 dhjetor 2017, të cilat 

përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar; pasqyra e performancës financiare; pasqyrën e 

flukseve monetare; pasqyrën e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto; pasqyrën e investimeve 

dhe e burimeve të financimit të tyre; pasqyrën mbi gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata, 

pasqyrën e amortizimit të aktiveve, shënimet shpjeguese për hartimin dhe raportimin e pasqyrave 

financiare. Opinionin e dhënë e mbështesim në konstatimet se, bilancet, deklaratat e të 

ardhurave, shpenzimeve, banka janë përfshirë në deklaratat financiare. Deklaratat financiare janë 

paraqitur sipas ligjit të kontabilitetit dhe udhëzimeve të Ministrisë së Financave. Evidencat e 

auditimit të ofruara janë të mjaftueshme dhe ofrojmë një bazë të mjaftueshme për dhënien e 

opinionit të pakualifikuar. 

Opinioni është i pakualifikuar 

Sipas opinionit të KLSH-së, mbështetur në standardet e ISSAI 17004, dhe ISSAI 12005, si dhe në 

përputhje me kërkesat e manualit të auditimit financiar të KLSH, ne besojmë se dëshmitë e 

                                                           
4
 Objektivi i audituesit është të formulojë një opinion mbi besueshmërinë e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar në 

një vlerësim të përfundimeve të hartuara nga evidencat e marra të auditimit dhe të shprehë qartë opinionin 

nëpërmjet një raporti të shkruar që shpjegon bazat e opinionit. 
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siguruara gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar 

bazat që pasqyrat financiare paraqesin në të gjitha aspektet material, në mënyrë të drejtë 

pozicionin financiar të Ministrisë së Drejtësisë në datën 31 dhjetor 2017. 

Opinion mbi përputhshmërinë (i kualifikuar): 

Baza mbi opinionin e përputhshmërinë 

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

Sektorit Publik (ISSAI) mbështetur në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-

t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin përputhshmërisë 

të një institucioni ndërkombëtar, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 4000 “Standardi i Auditimit 

të Përputhshmërisë”. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet 

e sipërpërmendura, përfshirë këtu edhe Kodin e Etikës së KLSH-së, miratuar me Vendimin nr. 

27, datë 20.04.208, të Kryetarit të KLSH-së. Auditimi ynë përfshin kryerjen e procedurave me 

qëllim marrjen e evidencave të auditimit mbi ligjshmërinë dhe rregullshmërinë e transaksioneve. 

Procedurat janë përzgjedhur mbështetur mbi gjykimin profesional të audituesit, përfshirë marrjen 

në konsideratë të risqeve të mospërputhshmërisë materiale të transaksioneve me kriteret e 

parashikuara.  

Nga auditimi mbi përputhshmërinë, sa i takon shkallës së zbatimit nga subjekti Ministrisë së 

Drejtësisë, 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 

evidentuan në përgjithësi zbatimi i tyre, por edhe disa raste të devijimeve nga kuadri ligjor dhe 

rregullator në fuqi (kriteret). Auditimi i përputhshmërisë në MD është kryer së bashku me 

pasqyrat financiare, dhe audituesi nën gjykimin profesional e të pavarur japin një opinion të 

kualifikuar me rezerva, konkretisht në hartimin e dokumentave të tenderit DST, në vendosjen e 

kritereve për kualifikim dhe kritereve të veçanta, (duke mos  i argumentuar), në hartimin e 

konntratës i cili është formal, duke mos u dalluar nga njëra rast tek tjetra si dhe ekzekutimi i tyre, 

për të cilat devijimet janë materiale, por jo të përhapura.  

Opinion i kualifikuar6, 

Nën gjykimin e grupit të auditimit, në lidhje me auditimin e përputhshmërisë shpreh një 

konkluzion/opinion kualifikuar me rezerva,  ku në gjykimin profesional, efekti ose efektet e 

mundshme të një çështjeje kanë devijime materiale por jo të përhapura. 

 

                                                                                                                                                                                           
5
 Objektivi i audituesit është të ofrojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat si një e tërë nuk përmbajnë anomali 

materiale, raste mashtrimi ose gabime, si edhe të raportojë mbi këto pasqyra përsa i takon gjetjeve nga auditimi. 

 
6
 Audituesi shpreh një konkluzion me rezerve kur në gjykimin profesional të tij, efekti ose efektet e mundshme të një çështjeje, nuk janë aq 

materiale sa që të justifikojnë një konkluzion të kundërt ose një refuzim të konkluzionit. Kur auditimi i përputhshmërisë kryhet së bashku me 

pasqyrat financiare, audituesi mund të shpreh një opinion me rezerve kur devijimet janë materiale por jo të përhapura ose n.q.s. audituesi nuk 

është në gjendje të sigurojë evidencë auditimit të përshtatshme dhe të mjaftueshme dhe, efektet e mundshme, janë materiale por jo të përhapura. 
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VI. ANEKSE 

 

Bashkelidhur këtij raporti  

 

Përsa më sipër paraqitet ky Raport Auditimi. 

 

 

GRUPI I AUDITIMIT        
 

1. Petrit Bakiu, Përgjegjësi i Grupit të Auditimit      
2. Petrit Bakiu, Auditues 

3. Petrit Bakiu, Auditues 

4. Petrit Bakiu, Auditues 

5. Petrit Bakiu, Auditues 

6. Petrit Bakiu, Auditues 

 
 

 DREJTORI I DEPARTAMENTIT       
 

Petrit Bakiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

ANEKSI 1 

SQARIM RRETH LLOJEVE TË NDRYSHME TË OPINIONEVE TË APLIKUARA NGA 

KLSH. 
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A. Audituesi duhet të shprehë një opinion të pamodifikuar mbi ligjshmërinë dhe 

rregullshmërinë e transaksioneve kur audituesi konkludon se, transaksionet përputhen, në të 

gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator që zbatohet për transaksione të tilla. 
1. Një opinion i pakualifikuar (pa rezervë) jepet kur audituesi është i kënaqur në të gjitha 

aspektet materiale se:  

(a) pasqyrat financiare janë përgatitur duke përdorur baza të pranueshme të kontabilitetit 

dhe politika të cilat janë aplikuar në vazhdimësi;  

(b) pasqyrat janë në përputhje me kërkesat ligjore dhe me rregulloret përkatëse;  

(c) situata e paraqitur nga pasqyrat financiare është në përputhje me njohuritë e audituesit 

mbi njësinë publike të audituar; dhe  

(d) janë paraqitur saktë të gjitha çështjet materiale që lidhen me pasqyrat financiare. 
1.1 Opinioni me rezerve. Opinioni me rezerve do të jepet në rastet kur audituesi nuk është 

dakord ose është i pasigurt për një ose më shumë çështje specifike që bëjnë pjesë në pasqyrat 

financiare të cilat janë materiale, por jo thelbësore për arsyetimin e pasqyrave. Formulimi i 

opinionit zakonisht tregon një rezultat të kënaqshëm të subjektit të auditimit në një deklaratë të 

qartë dhe koncize të çështjeve të mospajtimit ose të pasigurisë, duke çuar në opinionin me 

rezerve. Nëse efekti financiar i paqartësisë apo i mosmarrëveshjes është i përcaktuar si shumë 

nga audituesi, ndonëse nuk është gjithmonë e praktikuar ose e përshtatshme, atëherë kjo do të 

shërbente si ndihmë për përdoruesit e pasqyrave. 

 

B. Audituesi e modifikon opinionin, duke shprehur: 

1. Opinioni i kualifikuar. Audituesi duhet të shprehë një opinion të kualifikuar: 1. kur audituesi 

ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se 

anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por jo të 

përhapura, në llogaritë vjetore apo transaksionet në fjalë; ose 2. kur audituesi nuk është në 

gjendje për të marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit ku të bazojë 

opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogaritë vjetore apo transaksionet të kësaj pamundësie 

janë materiale por jo të përhapura. 
2. Opinioni negativ (kundërshtues). Opinioni negativ (kundërshtues) do të jepet në rastet kur 

audituesi e ka të pamundur të krijojë një opinion mbi pasqyrat financiare në tërësi, si pasojë e 

mospërputhjes aq shumë vendimtare sa të përmbys situatën e paraqitur në atë masë që një 

opinion me rezerve në aspekte të caktuara nuk do të ishte i përshtatshëm. Formulimi i këtij 

opinioni qartëson faktin se pasqyrat financiare nuk janë deklaruar saktësisht duke specifikuar në 

mënyrë të thjeshtë dhe koncize të gjitha rastet e mospërputhjes. Gjithashtu, aty ku është me vend 

dhe është e mundur, do të ishte e dobishme sikur ndikimi financiar mbi pasqyrat financiare të 

përcaktohej në shumë. 

3. Refuzim i opinionit. Refuzimi i opinionit do të jepet në rastet kur audituesi e ka të pamundur 

që të mbërrijë në një opinion për sa i përket pasqyrave financiare të marra në tërësi, si pasojë e 

pasigurisë apo e kufizimit të fushëveprimit aq shumë thelbësor, në mënyrë që një opinion me 

rezerve në disa aspekte të caktuara të mos jetë i përshtatshëm. Formulimi i refuzimit të opinionit 
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qartëson faktin se është e pamundur të jepet një opinion duke specifikuar në mënyrë të qartë dhe 

koncize të gjitha rastet e paqartësisë. 

 

 
ANEKSI II 

QASJA DHE METODOLOGJIA E AUDITIMIT  

Nisur nga gjykimi dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë duke ditur që materialiteti shpreh 

nivelin maksimal të devijimit, që audituesi e vlerëson si të mundshëm për të influencuar te 

përdoruesit e informacionit financiar, kemi përcaktuar materialitetin në masën 2% për të gjitha 

zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar.  

Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara nga 

vetë subjekti dhe kryqëzimin e tyre me të dhënat e gjeneruara nga databaza e sistemit të Thesarit, 

në Ministrinë e Financave, si edhe rakordimi në situacionet e Thesarit. 

Nën gjykimin profesional të audituesit, grupi i punës ka marrë në konsideratë faktorët e riskut 

prej 0,7 % për shpenzimet 600-601 dhe 2% për shpenzimet 602, niveli i precizionit pranohet në 

vlerën 8,403,622 lekë për tu konsideruar, pasi gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është arritur 

në përfundimin që sistemet e kontrollit të brendshëm kanë risk të mesëm deri në të moderuar ( 

janë vërejtur mangësi në efektivitetin dhe vazhdimësinë e kontrollit, por sistemi në tërësi nuk 

konsiderohet “jo i besueshëm). Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin 

e të dhënave të siguruara nga vetë subjekti. 

Konkretisht, mbi transaksionet u aplikuan: 

- teste të kontrolleve për të verifikuar se si kanë funksionuar sistemet e kontrollit të brendshëm (u 

analizuar menaxhimi financiar dhe kontrolli); dhe 

- teste të detajeve 

Nën gjykimin profesional të audituesve të pavarur, për përzgjedhjen e kampioneve për 

ekzaminim, në zërat e shpenzimeve, u morën në konsideratë dy elementë:  

- Risku i lidhur me shpenzimin specifik; 

- Pesha specifike që ky zë shpenzimesh zë ndaj totalit të shpenzimeve të subjektit. 

 
Emërtimi i Shpenzimeve  

 Vlera e Popullatës  
 Faktori i Riskut       

(0.7-2-3)   

 Çështje për tu 

shqyrtuar  2017 

 Paga (600)  133,227,350 0.7 35  

 Sigurime Shoqërore (601)  20,083,780 0.7 6  

 Mallra e Shërbime (602)  100,428,706 2 12  

 Investime të brend. (230-231)  250201738 2 3  

 Te tjera transfer. korrente (606)  14,800,539 0.7 0  

 Total  518,742,113   
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 Materialiteti në %  2%   

 Materialiteti në vlerë  10,374,842   

 Kalkulimi i precizionit      

 Materialiteti  10,374,842   

 Gabimi i lejuar (10% - 20%)  1,037,484   

 Nëntotali  9,337,358   

 Precizioni i planifikuar (80-90%)  90%   

 Vlera e precizionit  8,403,622   

 

 

Emërtimi i Shpenzimeve  
 Vlera e Popullatës  

 Faktori i Riskut       

(0.7-2-3)   

 Çështje për tu 

shqyrtuar  2018 

 Paga (600)  120,766,492 0.7 45  

 Sigurime Shoqërore (601)  19,215,320 0.7 6  

 Mallra e Shërbime (602)  111,795,171 2 31  

 Investime të brend. (230-231)  107,266,684  2 3  

 Te tjera transfer. korrente (606)  14,683,903 0.7 0  

 Total  373,727,570   

 Materialiteti në %  2%   

 Materialiteti në vlerë  7,474,551  

  Kalkulimi i precizionit      

 Materialiteti  7,474,551   

 Gabimi i lejuar (10% - 20%)  747,455   

 Nëntotali  6,727,096   

 Precizioni i planifikuar (80-90%)  90%   

 Vlera e precizionit  6,054,387   

 

Në kuadër të auditimit të përputhshmërisë, cilësia ose efektiviteti i sistemeve të kontrollit mund të 

përcaktohet në bazë të nivelit 0,7- 2% të materialitetit nëse auditimi jep siguri të arsyeshme (për 

shembull, bazuar mbi teste të mjaftueshme kontrolli dhe/ose teste thelbësore):  
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 kur një dobësi e sistemit nuk sjell gabime material, në këtë rast sistemi i kontrollit të 

brendshëm do të klasifikohet si “efektiv”; 

 kur gabimet/parregullsitë, të cilat nuk janë parandaluar, zbuluar dhe korrigjuare tejkalojnë 

pragun e materialitetit prej 2%,; në këto raste, sistemi i kontrollit të brendshëm do të 

klasifikohet si “pjesërisht efektiv” ose “jo efektiv”. 

 

Nisur nga rezultatet sa më sipër, për analizën e pasqyrave financiare të vitit 2017, grupi i 

auditimit mori në shqyrtim disa çështje për të verifikuar saktësinë, ndodhjen, ligjshmërinë dhe 

kontabilizimin, mbi llogarinë (600 – 601) ,602  dhe 230-231 (kjo reflektuar në letrat e punës, 

pjesë e dosjes së auditimit). Mbi verifikimin dhe rakordimin e gjendjeve të llogarive në fund të 

periudhës, grupi i auditimit analizoi dhe verifikoi ekzistencën, plotësinë, vlerësimin dhe alokimin 

e tyre.  

Mbulimi me auditim i shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore për vitin 2017-2018  
(llogaria 600 dhe 601), u bazua në një minimum të cështjeve, meqënëse llogaritja e pagave dhe 

sigurimeve (llog 600 dhe 601) bëhet me sistemin online, ku mundësia për të bërë gabime në 

llogaritjen e shpenzimeve (600-601) është pothuajse 0. Minimumi i çështjeve që u vlerësuan për 

auditim duke marrë në konsideratë nivelin e riskut për këtë zë specifik shpenzimi, rezultoi 35 dhe 

46 për 2018, nga ku grupi i auditimit për të rritur sigurinë e arsyeshme mori në shqyrtim më pak  

çështje (pagat e punonjësve të shtrira në muaj). 

Për vitin 2017, duke qenë se, kontrollet e brendshme u vlerësuan të kenë risk në nivel të mesëm, 

grupi i auditimit mbuloi me auditim shpenzimet operative (llogaria 602) duke shtuar vlerën e 

transaksioneve për tu audituar në 20, pra mbi minimumin e çështjeve prej 12 çështjesh të 

vlerësuar sipas analizës së riksut. 

Për vitin 2018, duke qenë se, kontrollet e brendshme u vlerësuan të kenë risk në nivel të mesëm, 

grupi i auditimit mbuloi me auditim shpenzimet operative (llogaria 602) duke shtuar vlerën e 

transaksioneve për tu audituar në 34, pra mbi minimumin e çështjeve prej 31 çështjesh. Të 

vlerësuar sipas analizës së riksut. 

Mbulimi me auditim i prokurimeve në lidhje me investimet (230-231), për vitin 2017, duke 

qenë se, kontrollet e brendshme u vlerësuan të kenë risk të mesëm deri në të moderuar, grupi i 

auditimit mbuloi me auditim 100 % të këtyre procedurave, duke përjashtuar procedurat 

tenderuese të cilat ishin objekt hetimi pranë Prokurisë së Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë. 

Për vitin 2018, mbulimi me auditim i prokurimeve në lidhje me investimet (230-231) është 

100%. 
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ANEKSI III : 

AUDITIMI I DETYRIMEVE (Të tjera operacione me shtetin). 

(Bazuar në klasifikimin ekonomik të llogarive të planit kontabël publik, Ministria e Financave). 

Llogarite e marrëdhënieve me shtetin (42 e 43).  

Në marrëdhëniet e institucioneve me shtetin përdoren dy llogari specifike dhe karakteristike për 

sektorin publik buxhetor. 

- llogaria 4342 “Të tjera operacione me shtetin debitor” 

- llogaria 4341 “Të tjera operacione me shtetin kreditor” 

Llogaria 4342 “Të tjera operacione me shtetin debitor” është një llogari që në pasqyrat 

financiare të sektorit publik paraqitet në rubrikën e të drejtave dhe përfaqëson detyrimin që shteti 

i ka institucionit për shpenzime të konstatuara gjatë periudhës ushtrimore por ende të papaguara. 

Raste të tilla mund të jenë këto (por jo vetëm këto) si; pagat dhe sigurimet shoqërore e 

shëndetësore, apo ndonjë detyrim për tatimin mbi te ardhurat, që konstatohen si shpenzime në 

muajin dhjetor por paguhen nga buxheti i vitit të ardhshëm. 

Nëse veprimi kontabël: 

a. Është bërë gjatë konstatimit të shpenzimit veprimi; 

- debi llogarite respektive të klasës 6 “shpenzime korrente”, 

- kredi llogarite e detyrimeve afat shkurtra për konstatimin e detyrimit (42,43,40, e tjera). 

b.  Në fund të periudhës ushtrimore është bërë veprimi; 

- debi llogaria 4342 “Të tjera operacione me shtetin debitor” 

- kredi llogari 7206  “Financim i pritshëm nga buxheti” 

c. Me akordimin e fondeve vitin e ardhshëm dhe ekzekutimin e pagesës është bërë veprimi; 

- debi llogaritë përkatëse të detyrimeve (klasa 4) 

- kredi llogaria 520 “Disponibilitete në thesar”. 

d. Paralel me veprimin e mësipërm nëse është artikuluar veprimi tjetër; 

- debi llogaria 476  “Të ardhura të përcaktuara për tu përdorur” 

- kredi llogaria 4342 “Të tjera operacione me shtetin debitor”; 

Llogaria 4341 “Të tjera operacione me shtetin kreditor”, është një llogari që në pasqyrat 

financiare të sektorit publik paraqitet në pasiv në rubrikën e detyrimeve dhe përfaqëson 

detyrimin që institucioni i ka shtetit për të ardhurat e konstatuar e të pa arkëtuara nga vitet e 

mëparshme. 

Nëse veprimi kontabël; 

a. Është bërë konkretisht kur më parë ka ndodhur situata për konstatimin e një të ardhure 

(pavarësisht raportit të pjesëmarrjes buxhet apo institucion);   

- debi llogaria 411/468, “klientë e llogari të ngjashme” apo “debitorë të ndryshëm”,  

- kredi llogarite respektive të klasës 7, të ardhura të konstatuar. 

b. Kur e ardhura në fund të periudhës ushtrimore nuk është arkëtuar dhe për pjesën që i 

takon buxhetit duhet të konstatohet detyrimi; 

- debi llogaria 8424 “Transferim për debitorë të konstatuar të ngjashëm”, 
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- kredi llogaria 4341 “Të tjera operacione me shtetin kreditor”,  

c. Në momentin kur arkëtohet e ardhura është kryer veprimi; 

- debi llogaria 520 “Disponibilitete në thesar”; 

- kredi llogaria 411/468, “klientë e llogari të ngjashme” apo “debitorë të ndryshëm”,  

d. Me qenë se e drejta u arkëtua dhe llogaria 520 është llogari e thesarit nëse në fund të 

periudhave përkatëse është bërë veprimi përkatës; 

- debi llogaria 4341“Të tjera operacione me shtetin kreditor”,  

- kredi llogaria 520 “Disponibilitete në thesar” (për mbylljen e kësaj pjese). 

 

ANEKSI IV: 

AUDITIMI I DETYRIMEVE 
(Bazuar në klasifikimin ekonomik të llogarive të planit kontabël publik, Ministria e Financave). 

Llogaria 45 “Marrëdhënie me institucionet brenda dhe jashtë sistemit”. 

Ky grup llogarish përfaqëson specifikat që shoqërojnë marrëdhëniet e institucioneve me njëra 

tjetrën dhe me të tjerë të tretë për xhirimet materiale në natyrë.  

Nga pikëpamja e kontabilitetit institucionet e lidhura auditohen nëse përgjithësisht kanë përdorur 

skemën si me poshtë; 

a. Institucioni dhënës i cili ka kryer blerjet mbi bazën e fondeve të akorduara sipas skemës se 

zakonshme të buxhetimit, përveç veprimeve qe lidhen me blerjen e operacionet e tjera buxhetore, 

nëse i ka bërë hyrje materialet e blera. 

- Debi llogaritë e klasës 3 në kredi të llogarisë 63  “Ndryshim i gjendjeve të inventarit”. 

b. Institucioni dhënës për daljet pa pagesë që u bën njësive vartëse apo të tretëve nëse; 

- Krediton llogaritë përkatëse të klasës 3 me kundër parti debitin e llogarive të grupit 45 

“Marrëdhënie me institucionet brenda dhe jashtë sistemit”. 

c. Institucioni dhënës nëse ka mbyllur llogarinë 45 pas marrjes së konfirmimit nga institucioni 

përfitues dhe ka; 

- debituar llogarinë 63 “Ndryshimi i gjendjeve të inventarit” në kredi të grupit 45 “Marrëdhënie 

me institucionet brenda dhe jashtë sistemit”. 

d. Institucioni marrës i këtyre vlerave nëse i ka bëre hyrje ato duhet të; 

- debitojë llogarite përkatëse të klasës 3 me kundër parti kreditimin e llogarisë së grupit 45 

“Marrëdhënie me institucionet brenda e jashtë sistemit”. 

e. Institucioni marrës nëse e ka mbyllur llogarinë 45 “marrëdhënie me institucionet brenda dhe 

jashtë sistemit” me dërgimin e konfirmimit në institucionin dhënës dhe të  debitojë ketë llogari 

në kredi të llogarisë 63 “Ndryshimi i gjendjeve të inventarit”. 

f. Llogaria 45 “Marrëdhënie me institucionet brenda dhe jashtë sistemit” në fund të periudhës 

ushtrimor duhet të rakordohet dhe, si rregull, duhet të jetë e mbyllur. 

Llogaria 466 “Kreditorë për Mjete në ruajtje”. 

 Është llogari specifike në sektorin publik.  

Në kredi të saj regjistrohen të hyrat (të ardhurat) që vijnë në llogarinë e thesarit të institucioneve 

të cilat në një periudhë tjetër do t’u kthehen nga kjo llogari të tretëve.  

Të tilla mund të jenë; 
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- mjetet e xhiruara për llogari të zyrës së përmbarimit, 

- paradhëniet e paguara nga të tretet për pjesëmarrje në ankande, 

- garancitë bankare të ndryshme, 

- të hyra për llogari të komisionit të kthimit e kompensimit të pronave, 

- derdhjet e ndryshme të bëra gabim dhe që duhet të rikthehen, 

- depozitime të kontributeve në avancë apo ndonjë depozitim tjetër, 

- rimbursimi i tvsh nga llogaria e tatimeve, 

- etj. 

Llogaria 476 “Të ardhura të përcaktuara për tu përdorur”, përdoret si llogari kalkulative gjatë 

vitit ushtrimor.  

Veprimet e mundshme në kontabilitet me këtë llogari janë; 

- Debi llogaria 520 “Disponibilitete në thesar” në kredi të llogarisë 476, për akordimin e 

fondeve buxhetore. 

- Debi llogaria 476 (ose kredi me stornim) në kredi të llogarisë 520 (ose debi me stornim) 

për fondet buxhetore të pa përdorura në fund të periudhës ushtrimore dhe që nuk 

trashëgohen për vitin e ardhshëm. 

- Debi llogaria 476 në kredi të llogarisë 105, “Grante të brendshme kapitale” apo në kredi 

të llogarisë 720 “Grante korrente të përgjithshme” lidhur me përdorimet e këtyre fondeve 

respektivisht për investime e për shpenzime funksionimi. 

- Debi llogaria 476 në kredi të llogarisë 4342, paralel me pagesën e bërë për shlyerje 

detyrimesh të vitit të mëparshëm me fondet e akorduara të vitit ushtrimor.  

Llogaria 481 “Shpenzime për tu shpërndarë në disa ushtrime”,karakteristike kryesisht për 

institucionet e vetëqeverisjes vendore. Është llogari rregulluese ku përfshihen shpenzimet e 

kryera për riparimet e mëdha, shpenzimet për punime parapërgatitore të një lloji veprimtarie, 

shpenzime të kryera gjate vitit ushtrimor (që nuk përfshihen në aktivet e qëndrueshme dhe nuk 

mund të rëndohen tërësisht në rezultatin e ushtrimit). Këto shpenzime shpërndahen 

(amortizohen) në vitet e ardhshme. 

Llogaria 486  “Shpenzime të periudhave të ardhshme”. Kjo llogari përfshihet në grupin e 

llogarive rregulluese. Përfaqësojnë shpenzime për blerje ose shërbime, realizimi faktik i te cilave 

ndodh në një ushtrim të ardhshëm (shpenzime te parapaguara), si p.sh. qira të paguara në 

avancë, prime të sigurimeve për rreziqe të paguara avancë, e tjera. 

Llogaria 475 “Të ardhura për tu regjistruar në vitet pasardhëse” e cila hyn në grupin e 

llogarive rregulluese. Sipas rastit të çdo institucioni evidentohen të ardhurat që janë arkëtuar 

përpara ngjarjes ose veprimit që krijon të ardhura. 

Llogaria 478 “Diferenca konvertimi -pasive” pasqyron diferencat pasive që lidhen me 

konvertimet që rezultojnë nga vlerësimi me kurset e këmbimit në mbyllje të ushtrimit (të 

kërkesave debitore dhe detyrimeve) të shprehura në monedha të huaja. 

Llogaria 480 “Të ardhura për t’u klasifikuar ose për tu rregulluar” pasqyron të ardhura të 

arkëtuara, por me dokumentacion të pa plotësuar ose të paqartë deri në datën e mbylljes së 

bilancit kontabël të institucionit. Teprica kreditore e kësaj llogarie kërkon sqarime në të dhënat 

shpjeguese. 
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Llogaria 487 “Të ardhura të arkëtuara para nxjerrjes së urdhrit” regjistron të ardhurat e 

arkëtuara, të cilat ekzistojnë në institucion të derdhura por nuk është marrë konfirmim nga 

Thesari deri në fund të periudhës ushtrimore. 

 

 


