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                                                             V E N D I M 

Nr. 223, Datë 20/12/2018 

 

PËR 

EVADIMIN E MATERIALEVE TË AUDITIMIT TË USHTRUAR NË 9 

SUBJEKTE “PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË AUDITIMET E 

MËPARSHME TË EVADUARA NË TREMUJORIN E FUNDIT TË VITIT 2017 DHE 

4 MUJORIN E PARË TË VITIT 2018”. 

 

Nga auditimi mbi zbatimin e masave të rekomanduara nga KLSH, gjatë auditimeve të 

evaduara gjatë vitit 2017 dhe 2018, sipas programit të auditimit nr. 1203, datë 25.10.2018 

si dhe në përputhje me kërkesat e Udhëzimit të Kryetarit nr. 1, datë 04.11.2016 “Mbi 

procedurat për ndjekjen dhe dokumentimin e punës në auditimin e verifikimit të zbatimit të 

rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit”, rezultoi se në 9 subjekte të audituar, janë 

rekomanduar gjithsej 195 masa, nga të cilat janë pranuar 190 masa dhe nuk janë pranuar 5 

masa. Konstatuam se nga 190 masat e rekomanduara dhe të pranuara janë zbatuar 

plotësisht 111 prej tyre ose 58.4 %, konsiderohen në proces zbatimi 61 masa ose 32 %, dhe 

pa zbatuar 18 masa, të cilat përfaqësojnë 9.6%.  

Analiza sipas llojit të rekomandimeve të dhëna paraqitet: 

1. Masa për përmirësime ligjore janë rekomanduar 27, nga të cilat janë pranuar 27 masa. 

Rezulton se nga masat e pranuara janë zbatuar 18 rekomandime, dhe në proces zbatimi 

6 rekomandime dhe pa zbatuar 3. 

2. Masa organizative janë rekomanduar 135, nga të cilat janë pranuar 135 masa. Nga 

masat e pranuara, janë zbatuar 89 rekomandime, kanë nisur procedurat për zbatim 41 

rekomandimeve dhe nuk janë zbatuar 5 rekomandime. 

3. Masa zhdëmtimi janë rekomanduar 20, për vlerën 75,441 mijë lekë, nga të cilat janë 

pranuar 18 masa në vlerën 68,653 mijë lekë, pa pranuar 2 masë në vlerën 1,788 mijë 

lekë. Nga masat e pranuara, janë zbatuar 2 rekomandime në shumën 659 mijë lekë, në 

proces zbatimi 14 rekomandime për vlerën 72,619 mijë lekë dhe nuk janë zbatuar 2 

rekomandime, për vlerën 375 mijë lekë. 

4. Masa disiplinore janë rekomanduar 13, në kompetencë të titullarit, nga të cilat janë 

pranuar 10 masa dhe 3 masa janë të pa pranuara. Nga masat disiplinore të 

rekomanduara dhe pranuara 2 janë zbatuar plotësisht dhe nuk janë zbatuar 8 prej tyre. 

 

Në përputhje me kërkesat e nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 

“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, nga 9 subjektet e 

audituara 2 (dy) prej tyre nuk kanë kthyer përgjigje brenda 20 ditëve në KLSH, mbi masat 

e marra për zbatimin e rekomandimeve të lëna në raportet përfundimtare të auditimit nga 
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KLSH, sipas afateve të përcaktuara, konkretisht: (Komisioni i Prokurimit Publik, Ministria 

e Brendshme) 

Gjithashtu konstatohet se, 6 (gjashtë) subjekte nuk kanë kthyer përgjigje në KLSH mbi 

ecurinë e zbatimit të rekomandimeve brenda afatit 6 mujor në zbatim të pikë 2, të nenit 30, 

të Ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë  të Shtetit”, konkretisht: (Ministria e Arsimit dhe Sporteve, Universiteti Politeknik, 

Tiranë, Komisioni i Prokurimit Publik, Prokuroria e Përgjithshme, Ministria e Brendshme, 

dhe Drejtoria Arsimore Rajonale Qarkut, Tiranë) 

 

Bazuar në rezultatet e mësipërme mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të lëna, pasi u 

njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga Grupi i 

Auditimit të Departamentit të Auditimit të Institucioneve Qendrore, shpjegimet e dhëna 

nga subjekti i audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga 

Drejtori i Departamentit të mësipërm, Drejtori i Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë dhe 

Drejtori i Përgjithshëm, në mbështetje të neneve 10, 15, 25 dhe 30, të ligjit nr. 154/2014 

miratuar në datën 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, 

 

V E N D O S A: 

 

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Për zbatimin e rekomandimeve të lëna 

në auditimet e mëparshme të evaduara në tremujorin e fundit të vitit 2017 dhe 4 mujorin e 

parë të vitit 2018”, sipas programit të auditimit nr. 1203, datë 25.10.2018, të ushtruar në 9 

subjektet të audituara.  

 

II. TË RIKËRKOJ marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve si më poshtë: 

 

 

1. MINISTRIA E BRENDSHME. 

 

Nga auditimi i ushtruar në Ministrinë e Brendshme, për zbatimin e rekomandimeve të 

KLSH, “Mbi auditimin e përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2015 deri 31.07.2017 

trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr. 22, datë 06.04.2018 të 

Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 1265/7, datë 07.04.2018, 

konstatohet se: 

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 Brendshme, nuk 

ka kthyer përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, ku duhej të dërgonte 

planin e veprimeve, duke përcaktuar rekomandimin e KLSH-së, personat përgjegjës, 

reagimin e menaxhimit dhe afatet e përcaktuara. 

Nga ana e subjektit nuk është kthyer përgjigja 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” ku të përcillej plan veprimi për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së ku të jenë pasqyruar rekomandimet e lëna, strukturat 

përgjegjëse për zbatimin e rekomandimeve dhe afatet e përcaktuara për zbatimin e 

rekomandimeve. 

 

Me përfundimin e auditimit, u përgatit dhe u paraqit Projektraporti i Auditimit me shkresën 

nr. 1203/17, datë 13.11.2017. Nga subjekti me shkresën nr. 9491/2, dt. 14.12.2018 kanë 

ardhur observacionet të cilat janë pasqyruar në raportin përfundimtar. 
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Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse janë lënë 24 rekomandime gjithsej, nga këto, 

22 masa organizative, 2 masa zhdëmtimi dhe masa disiplinore në kompetencë dhe vlerësim 

të titullarit.  

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

a. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 22 masa organizative, të cilat, janë 

pranuar plotësisht 22, janë zbatuar 8, në proces 13 dhe janë pa zbatuar 1 (një).  

b. Masa për shpërblim dëmi janë lënë 2 rekomandime për shumën 39,367 mijë 

lekë nga të  cilat, janë pranuar 2 rekomandime në vlerën 39,367 mijë lekë, janë 

në proces zbatimi 2 masa në vlerën  39,367 mijë lekë. 

c. Mbështetur në nenin 58 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i është 

rekomanduar titullarit të vlerësojë, në varësi të analizës së përgjegjësive, 

shkallën e përgjegjësisë për secilin punonjës për mangësitë dhe shkeljet e 

konstatuara dhe të trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit, dhe të 

kërkoj fillimin e procedurave për dhënien e masave disiplinore e administrative. 

 

Në përfundim rikërkojmë nga Ministria e Brendshme zbatimin e rekomandimeve të 

KLSH-së, të dërguar me shkresën nr. 1265/7, datë 07.04.2018, mbi auditimin me objekt 

“Mbi zbatimin e përputhshmërisë”, të cilat nga auditimi i kryer për verifikimin dhe 

zbatimin e detyrave të rekomanduara në auditimin e mëparshëm, kanë rezultuar të 

pazbatuara, të zbatuara pjesërisht, në proces zbatimi ose të papranuara si më poshtë: 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

12. Gjetje nga auditimi. Këshilli i Ministrave për çdo vit buxhetor, planifikon fonde për 

parandalimin dhe përballimin e emergjencave civile, në mbështetje të ligjit Nr. 8756, datë 

26.3.2001 “Për emergjencat civile”. Për këtë qëllim në buxhetin e MPB, në programin 

“Emergjenca civile” në artikullin 604 “Transferta korente të brendshme” për të tre vitet i 

janë akorduar fonde dhe transferuar përkatësisht, për vitin 2015 vlerën 754,739 mijë lekë; 

për vitin 2016, vlerën 581,582 mijë lekë dhe për tetë mujori e vitit 2017 vlerën 78,848 mijë 

lekë. Kjo mbështetje financiare për njësitë vendore është bërë për marrjen e masave 

parandaluese normale për rastet kur nuk është shpallur gjendja e emergjencës civile. Në 

lidhje me auditimin e dokumentacionit përkatës të sjellë nga njësitë e qeverisjes vendore 

për transferimin e fondeve për të financuar familjet dhe ndërtimin e infrastrukturës publike 

të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrorë, nga auditimi me zgjedhje u konstatuan këto 

parregullsi:  

- Të gjitha kërkesat e njësive vendore për dëmshpërblimin e familjeve të dëmtuara nuk 

janë regjistruar në një regjistër të veçantë me të dhënat të detajuara;  

-DPEC nuk ka monitoruar dhe kontrolluar, mënyrën dhe shpërndarjen e fondit, nga ana e 

njësive vendore si dhe nuk ka asnjë informacion për vlerat financiare të shpërndara 

familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore. Të gjitha njësive vendore përfituese të 

fondit të dëmshpërblimit nuk u është kërkuar zyrtarisht, që të raportojnë dhe të 

dokumentojnë procesin e shpërndarjes së fondit familjeve të dëmtuara;  

- Përgatitja e dosjeve për të dhënë ndihma, ekzekutoheshin me shumë vonesa, ku u 

konstatuan raste të dëmtimeve të banesave të familjeve në vitin 2014 dhe shpërblimet 

jepeshin në vitet 2016-2017; 

- Në disa raste, kërkesat nuk kishin të cilësuar datën e ndodhjes së dëmtimit të banesave si 

dhe nuk kishin të cilësuar as dëmtimet e ndodhura konkrete e sidomos llojet e orendive 

shtëpiake apo pajisjeve elektronike; 

-Përgatitjet e preventivave të ndërtimit nuk janë cilësuar nëse i ka kryer specialist që është 

punësuar në pushtetin vendor apo është marrë nga jashtë, ku për preventivuesit e marrë nga 
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jashtë duhej të ishin vendosur numri i licencës përkatës, duke i bashkëlidhur edhe 

fotokopje dokumenti.  

-Në disa raste mungonte dokumentacioni vërtetues i analizave të çmimeve të ndërtimit për 

ato zëra që nuk përfshihen në manualet përkatëse të ndërtimit të miratuar me VKM.  

-Nuk kishte përllogaritje, për rastet kur vlera e tregut të banesave është më e ulët se vlera e 

banesës e llogaritur mbi bazën e kostos së ndërtimit të banesave sipas EKB-së, me qellim 

që të merrej për bazë vlera e tregut të lirë të rrethit/qytetit përkatës. 

-Vlerësimi për orenditë, mobiliet dhe pajisjet elektro shtëpiake të dëmtuara në objektet e 

banimit nuk kishte dokument vërtetues të çmimeve aktuale mesatare, të përcaktuar nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. 

-Dosjet e vlerësimeve nuk janë shoqëruara me fondet e akorduara nga MF si dhe 

vlerësimet e bërë nuk janë shoqëruara me dokument sqarues, por janë punuar duke 

korrigjuar çmimet e vlerësimeve nga sipër me laps plumbi. 

- Për të gjitha rastet e ndërtimit të infrastrukturës DPEC nuk ka kryer verifikim dhe 

inspektim për ecurinë e punimeve dhe përfundimin e tyre. 

Rekomandojmë:  

- Meqenëse Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile, aktualisht ka kaluar 

në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes, Ministria e Brendshme të njoftojë 

Ministrinë e Mbrojtjes për marrjen e këtyre masave. 

- Përgatitja e dosjeve për dhënie ndihme familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë 

natyrore të plotësohen me afate kohorë sa më të shkurtër.  

- Vlerësimet e orendive shtëpiake të bëhen me dokument vërtetues të çmimeve 

aktuale mesatare, të përcaktuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. 

Ndërsa për çmimet e preventivave të ndërtimit që nuk janë përcaktuar në 

manual teknik të çmimeve të miratuar me VKM, të përcaktohen dhe të 

shoqërohen me analizat përkatëse të çmimeve, të përgatitur nga specialistë të 

fushës nga vetë njësisë vendore dhe në mungesë nga specialist privat të 

licencuar.  

- Për çdo rast të fondeve të transferuara në njësitë vendore për ndërtimin e 

infrastrukturës publike të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore, të kryhen 

inspektimit periodike me specialistë të fushës për ecurinë dhe përfundimin e 

punimeve dhe të dokumentohen me dokumentacion teknik të inspektimit 

përkatës 

                      Në vijimësi 

 

B. MASA SHPËRBLIM DËMI. 

1. Gjetje nga auditimi. MB, për nevoja e funksionimit të sistemit dhe të kryerjes së 

shërbimeve për Gjendjen Civile ka pasur në zbatim si dhe ka lidhur një sërë kontratash me 

operatorët privat, konkretisht:  

-Kontrata e lidhur me subjektin “X’’, në datën 31.12.2014 “Për mirëmbajtjen dhe 

zhvillimin e Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile”, me afat deri ne 31.12.2017, me një 

vlerë totale 309,893,592 lekë dhe deri në 30.11.2017 për shërbimin e kryer janë paguar me 

këste mujore gjithsej 309,893,592 lekë, me TVSH;  

-Kontrata e lidhur me subjektin “I”, në datën 12.10.2015, për “Ndërtimin e sistemit Site-it 

Disaster Recovery” dhe “Suport/mirëmbajtje e infrastrukturës së sistemit të Gjendjes 

Civile për në sitin primar të Qendrës së vazhdueshmërisë së punës”, me afat deri në datën 

11.03.2019, me vlerë totale 214,513,006 lekë dhe deri në 31.12.2017 për shërbimin e kryer 

janë paguar gjithsej 153,224,686 lekë;  

-Kontrata e lidhur me subjektin “F” në datën 29.12.2015 për “Ndërtimin e sistemit 

funksional online të adresave” dhe “Suport dhe mirëmbajtje e sistemit”, me afat deri në 

25.03.2020 me vlerë totale 175,460,000 lekë dhe deri në 31.12.2017 për këtë shërbim janë 

paguar gjithsej 144,756,000 lekë;  
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-Kontrata e lidhur me subjektin “I”, në datën 30.09.2016 për “Ndërtimin e dhomës së 

infrastrukturës së ICT të DPGJC” dhe “Shërbime mirëmbajtje” me afat deri në 31.12.2020 

në shumën totale 26,208,000 lekë dhe deri në 31.12.2017 për shërbimin e kryer janë 

paguar gjithsej 19,008,00 lekë;  

-Kontrata e lidhur me subjektin “I”, në datën 28.12.2016 për “Ndërtimin e ndërfaqes së 

komunikimit” dhe “Shërbime mirëmbajtje” me afat deri në datën 28.01.2021 në vlerën 

totale 61,614,342 lekë dhe deri në 31.12.2017 janë paguar 52,974,342 lekë. Po me këtë 

subjekt, në datën 15.03.2017 është lidhur kontratë tjetër për “Shërbime mirëmbajtje dhe 

zhvillim të mëtejshëm i portalit të RJGJC” me afate deri në datën 13.03.2020 në vlerën 

totale 28,794,265 lekë dhe deri në 31.12.2017 janë paguar për këtë shërbim gjithsej 

9,065,570 lekë;  

-Kontrata e lidhur me subjektin “A” në datën 16.03.2017 për “Shërbimin e rrjetit të 

komunikimit online të GJC” me afat deri ne datën 30.09.2019 (shtyrë dy herë), me vlerë 

totale 233,847,928 lekë dhe deri në 31.12.2017 për këto kontrata janë paguar gjithsej 

228,074,858 lekë;  

-Me VKM Nr. 207, datë 16.03.2016, është ngarkuar OSHEE sh.a. si organ qendror blerës, për 

kryerjen e procedurës së prokurimit publik për llogari të vet dhe të MPB, për projektin 

“Ndërtimi i një sistemi funksional adresash”. Në zbatim të këtij vendimi, OSHEE sh.a., ka 

prokuruar fondin limit, të llogaritur si, shumë e fondeve të veta (nga të ardhurat e saj) dhe 

fondit buxhetor të miratuar për vitin 2016, për MPB në, programi buxhetor “Shërbimi i 

Gjendjes Civile” në vlerën 400,000,000 lekë. Nga OSHEE është lidhur në datën 29.09.2016 

kontrata me bashkimin e operatoreve “C”’ me vlerë 1,019,496,000 lekë me TVSH. 

Menjëherë mbas lidhjes së kontratës, në zbatim të VKM, së sipërcituara, MPB me urdhër 

shpenzimin nr. 383, datë 12.10.2016 ka kryer transferimin e shumës 400,000,000 lekë, në favor të 

OSHEE.  

Përveç projektit “Ndërtimi i një sistemi funksional adresash” që është realizuar nga OSHEE, 

procedurat e prokurimit për të gjitha këto shërbime, por edhe për mallra dhe punë për 

nevoja të vetë MB, janë realizuar nga Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara (DPP) e 

cila është në varësi të kësaj Ministrie. DPP, për këtë periudhë auditimi është audituar më 

parë nga KLSH. Po kështu edhe cilësia e shërbimeve në zbatim të këtyre kontratave, 

aktualisht po auditohet nga një grup audituesish nga Departamenti i IT të KLSH. Në këto 

kushte, auditimi mbi zbatimin e këtyre kontratave u përqendrua vetëm në dokumentacionin 

justifikues bashkëlidhur pagesave të këtyre shërbimeve, dhe në përgjithësi, u vërejte se, në 

të gjitha rastet e pagesave për shërbimet e kryera ishte bashkëlidhur dokumentacioni 

justifikues. Por në veçanti për kontratën me subjektin “X’’, për mirëmbajtjen dhe 

zhvillimin e Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, u konstatua se: MB, për shërbimin e 

kryer deri në nëntor 2017 ka paguar subjektin “X’’, direkt në llogarinë e tij në Austri, në 

vlerën totale 258,244,662 lekë, pa TVSH dhe njëkohësisht ka paguar për llogari të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve vlerën e TVSH në total prej 51,648,930 lekë. 

Pagesa e TVSH për çdo rast është bërë duke prerë auto faturë TVSH-je. Këto veprime bien 

në kundërshtim me, ligjin nr. 9920 datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën 

e Shqipërisë”, me ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i 

ndryshuar dhe me udhëzimin e MF nr. 24, datë 02.09.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, sepse sipas kësaj baze ligjore, vetëm përfaqësues tatimor i 

subjektit, ka të drejtën të dorëzojë deklaratat e TVSH-së në Shqipëri në emër të personit që 

përfaqëson, si dhe deklarata të tjera tatimore kur ato i kërkohen nga legjislacioni tatimor në 

fuqi në Republikën e Shqipërisë. Ndërsa ky subjekti është jo rezidentë dhe nuk ka të 

emëruar si përfaqësues tatimor një tatimpagues shqiptar, të regjistruar në Qendrën 

Kombëtare të Biznesit (QKB) si dhe vetë kjo shoqëri nuk është regjistruar në QKB. Mos 

regjistrimi i kësaj shoqërie në QKB apo mos regjistrimi i përfaqësuesit tatimor si dhe 

faturimi i TVSH-së me auto faturë, në kundërshtim me bazën ligjore të sipërcituar, ka sjell 

shmangien e tatimit në burim nga subjekti “X”’, për pasojë nuk është derdhur në buxhetin 
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e shtetit tatimi në burim në vlerën totale 38,244,662 lekë, për periudhën tatimore 2015, 

2016 dhe 2017.   

Rekomandojmë: 

Ministria e Brendshme të njoftoj dhe të bashkëpunoj me Drejtorinë e Përgjithshme 

të Tatimeve, për të llogaritur saktësisht tatimin në burim dhe të filloj procedurat 

ligjore e administrative për kërkimin, ndjekjen dhe arkëtimin e detyrimit nga 

subjektit “X” të shumës rreth 38,244,662 lekë. 

Menjëherë 

 

C. MBI PËRDORIMIN ME EFICENSË, EFIKASITET DHE EKONOMICITET TË 

FONDEVE PUBLIKE.   

1. Gjetje nga auditimi: Siç u trajtua dhe më lartë, MB ka lidhur kontratën me operatorit 

ekonomik "F" për “Restaurim i Godinës së Ministrisë së Punëve të Brendshme”, me vlerë 

272,598,931 lekë dhe shtesën e kontratës me vlerë 54,494,594.8 lekë me TVSH. Nga 

auditimi mbi verifikimin e zbatimit të punimeve, në përputhje me projektin, specifikimet 

teknike, preventivin e punimeve dhe dosjes teknike për të dy këto kontrata u konstatuan, 

mbivendosje dhe mos rakordime në shtesa dhe pikësime në disa zëra dhe volume pune në 

vlerën totale 6,482,430 lekë, me TVSH, duke rritur kështu koston e këtij objekti dhe 

përdorimin e këtyre fonde buxhetore pa efektivitet dhe pa ekonimicitet.  

Rekomandojmë:  

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

përgjegjësitë për mos përdorimin me efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve 

buxhetore në vlerën 6,482,430 lekë 

            Menjëherë  

2. Gjetje nga auditimi: Gjatë zbatimit të punimeve, për “Restaurim i Godinës së 

Ministrisë së Punëve të Brendshme”, me vlerë 272,598,931lekë nga, sipërmarrësi ("F" 

sh.p.k), mbikëqyrësi i punimeve dhe nga Autoriteti Kontraktor, u vërejt cedim dhe dëmtim 

i soletës së tarracës së katit të dytë të objektit ekzistues. Mbas projektit për vlerësimin 

konstruktiv të realizuar nga shoqëria "A", përforcimi i soletës duhej të shoqërohej me 

punime shtesë në vlerën 14,800,377 lekë. Kështu, pas realizimit të procedurave të 

prokurimit me negocim pa shpallje paraprake të kontratës për shkak të emergjencës së 

godinës, në datën 31.08.2016 me operatorit ekonomik "F" është lidhur kontratë shtesë për 

"Rikonstruksionin e Tarracës së Ministrisë së Punëve të Brendshme", në vlerën 14,012,643 

lekë me TVSH me afat 45 ditë kalendarike. Nga auditimi u konstatua se, ky dëmtim ka 

ndodhur për arsye të rikonstruksionit disa herë të tarracës, në vitet e mëparshme, por në 

projektin e zbatimit fillestar për restaurimin e godinës nuk janë marrë në konsideratë këto 

punime nga hartuesit e projektit, për pasojë kemi rritje të kostos së këtij objekti dhe 

përdormi pa efektivitet dhe pa ekonimicitet të fondeve shtesë për rindërtimin e kësaj 

tarrace në vlerën 14,012,643 lekë.  

Rekomandojmë:  

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

përgjegjësitë për mos përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet fondet publike në 

vlerën 14,012,643 lekë. 

           Menjëherë  

 

 D. MASA DISIPLINORE E ADMINSTRATIVE.  
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 26.3.2014 “Për transferimin e përhershëm dhe të 

përkohshëm të nëpunësve civilë, pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil” dhe në 

mbështetje të Kreu III-të “Sanksionet” të ligjit nr. 8402, datë 15.02.1998 “Për Kontrollin 
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dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” i ndryshuar, i rekomandojmë Ministrit të 

Brendshëm: 

Të vlerësojë, në varësi të analizës së përgjegjësive, shkallën e përgjegjësisë për 

secilin punonjës për mangësitë dhe shkeljet e konstatuara dhe të trajtuara në 

Raportin Përfundimtar të Auditimit, dhe të kërkoj fillimin e procedurave për 

dhënien e masave disiplinore e administrative. 

 

E. TË TJERA. 

1. Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi të inkurajohet 

përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të parë të vitit 2019. 

 

 

2. MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTEVE. 

 

 Nga auditimi i ushtruar në Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve, për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH, “Mbi auditimin e përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2015 

deri 31.07.2017, trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr. 22, 

datë 22.12.2016 të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 616/22, dt. 

23.12.2017, konstatohet se:  

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 Arsimit dhe 

Sporteve, ka kthyer përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, me nr. 

615, datë 19.01.2018, ku dërgon planin e veprimeve, duke përcaktuar rekomandimin e 

KLSH-së, personat përgjegjës, reagimin e menaxhimit dhe afatet e përcaktuara. 

Nga ana e subjektit nuk është kthyer përgjigja 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 mos 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 përfundimin e auditimit, u përgatit dhe u paraqit Projektraporti i Auditimit me shkresën 

nr. 1203/18, datë 13.11.2017.  

 

Nga ana e KLSH me shkresat përcjellëse janë lënë 37 rekomandime gjithsej, nga këto: 19 

masa organizative dhe 10 masë zhdëmtimi me vlerën 19.491.759 lekë dhe 8 masa 

disiplinore, (Mbështetur në nenin 58 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”), mbasi 

titullari të vlerësoj shkeljet e konstatuara në raportin përfundimtar të auditimit 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

a. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 19 masa organizative, nga të  cilat, janë 

pranuar 19 rekomandime, nga të pranuarat janë zbatuar plotësisht 14 

rekomandime, në proces zbatimi 3 rekomandime dhe të pa zbatuar 2 rekomandime. 

b. Masa për shpërblim dëmi janë lënë 10 rekomandime për shumën 19,491,759 lekë 

nga të  cilat, janë pranuar 10 rekomandime në vlerën 19,491,759 lekë, janë në 

proces zbatimi 8 masa në vlerën 19,116,704 mijë lekë dhe pa zbatuar 2 

rekomandime me vlerën 375,055 lekë. 

c. Mbështetur në nenin 58 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” janë 

rekomanduar: 8 masa disiplinore nga “vërejtje” deri në “Ulje në detyrë”, në 

vlerësim të titullarit të institucionit. Masat e rekomanduara nuk janë zbatuar.  

 

Në përfundim rikërkojmë nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së, të dërguar me shkresën nr. 616/22, dt. 23.12.2017, mbi 
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auditimin me objekt “Mbi auditimin e përputhshmërisë”, të cilat nga auditimi i kryer për 

verifikimin dhe zbatimin e detyrave të rekomanduara në auditimin e mëparshëm, kanë 

rezultuar të pa zbatuara, të zbatuara pjesërisht, në proces zbatimi ose të papranuara si më 

poshtë: 

 

A. MASA ORGANIZATIVE: 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se është cenuar parimi i mosdiskriminimit1, 

në kushtet kur Autoriteti Kontraktor ka përdorur kritere që nuk mundësojnë rritjen e 

pjesëmarrësve në konkurim dhe eficencës në mirë përdorimin e fondeve publike. Sa më 

sipër pasi kërkesat për kualifikim nuk janë hartuar në mënyrë të tillë që të stimulojnë 

pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm në kundërshtim me pikat “a”, “c” neni 2, 

neni 20 Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik” ndryshuar me germa b, 

pika 6 e nenit 26 pikën 2 Neni 30 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në rastet si më poshtë: 

a. Nga auditimi i dokumentacionit për tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion i 

godinës së MAS”, u konstatua se, në pikën 2.3 “Kapaciteti teknik” parashikohen: “punë të 

ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, 

të ekzekutuar gjatë  tre viteve te fundit, është jo më e vogël se sa dyfishi i vlerës limit të 

kontratës, që prokurohet, që do të thotë që vlera duhet të jetë mbi dyfishin e kontratës”, 

ndërkohë që në VKM nr. 914 datë 29.12.2014 germa b, pika 6 e nenit 26, citohet: “punë të 

ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku 

gjatë tri viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që 

prokurohet”. Nga auditimi u konstatua që, në preventivin e përgatitur nga subjekti “E”, 

nuk është parashikuar zë punimesh restaurimi konkret, i detajuar, apo asistencë nga një 

inxhinier/ arkitekt i fushës për monitorimin, apo ndërhyrjen në elementë të veçantë të 

kategorizuar si punime të veçanta, në kuptim të kriterit të vënë për restaurim të 

monumentit të kulturës. (Trajtuar në faqet 66-74 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

b. Nga shqyrtimi i dokumenteve të vëna në dispozicion,  në tenderin e zhvilluar me objekt 

“Ndërtimi i palestrës, terreneve sportive, rikualifikimi i hyrjes ana perëndimore dhe muri 

rrethues i shkollës së mesme Miti Zoi Zakaj Divjakë” është konstatuar se, kërkesat për 

kualifikim janë hartuar në mënyrë të tillë që nuk stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të 

vogël dhe të mesëm dhe këto kërkesa janë përtej përcaktimeve të rregullave të prokurimit 

publik, pasi certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, mund të kërkohen për 

kandidatin ose ofertuesit dhe jo për çdo mall apo produkt më vete, në kuptim të ligjit nr. 

9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik” ndryshuar. Pika 2.3, germa e “Disponimi i 

mjeteve të më poshtme”. Këto kërkesa nuk janë në kundërshtim me natyrën dhe përmasat e 

kontratës që do të prokurohet nisur nga fakti që nuk jemi përballë realizimit të një 

kategorie tjetër objekti të karakterizuar si vepra arti (Ura, mbikalime/nënkalime, tunele, 

tombino, etj.), për të cilën volumi dhe sasia në periudha të caktuara kohore, mund të 

kërkohen. Janë përjashtuar të gjithë operatorët tregtarë, duke favorizuar vetëm ata që janë 

prodhues të betonit. Marrja me qera e fabrikës rrit potencialisht koston në prodhim, pasi 

vlera e qerasë është kosto e pandashme e produktit përfundimtar, në këtë rast betoni.  

c. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Ndërtim shkolle 9 vjeçare 2 kat + 

kalçeto dhe kënd sportiv, në fshatin Panahor” u konstatua se, në një rast, janë parashikuar 

kërkesat për makineri, kapaciteti dhe numri i të cilave dukshëm është i panevojshëm 

dhe/apo i pajustifikueshëm, në raport me punën që do të kryhet, duke ndikuar në 

konkurencën reale për këtë prokurim  

d. Nga shqyrtimi i dokumenteve të vëna në dispozicion për procedurën e prokurimit me 

objekt “Ndërtim shkolle 9 vjeçare 2 Don Martin Trushi, Stajke, Komuna Bushat”, u 

konstatua se kërkesat për kualifikim nuk janë hartuar në mënyrë të tillë që të stimulojnë 

pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, pasi në pikën 2.3/ Kapaciteti teknik, 

parashikohet disponimi ose mundësia e sigurt e disponimit në pajisjet/kapacitetet  teknike, 
                                                           
1 Vendosja e kritereve dhe dokumentacioni i kërkuar në raport dhe në funksion me/të punës që do të kryhet. 
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që nevojiten për ekzekutimin e kontratës si: Kamion vinç cope 1 (një), Kamion mbi 10 ton 

copë 6, Kamionçine copë 2, Gjenerator mbi 200 KVA copë 2, Depozitë Uji 5000 Litra 

copë 4. 

e. Nga shqyrtimi i dokumenteve të vëna në dispozicion për procedurën e prokurimit me 

objekt “Rikonstruksioni i godinës, palestrës e terreneve sportive, së Shkollës së Mesme At 

Shtjefën Gjecovi”, u konstatua se, në një rast janë hartuar kërkesa për kualifikim që nuk 

janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet, siç është 

p.sh. dëshmia për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në 

dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, në kushtet kur kemi të 

bëjmë më rikonstruksion objekti. Në këtë rast janë përjashtuar të gjithë operatorët 

ekonomik tregtues, duke favorizuar vetëm operatorët prodhues.   

Rekomandojmë:  

Titullari i Autoritetit Kontraktor / Strukturat përgjegjëse të marrë masa për 

vendosjen e kritereve të kualifikimit duke shmangur çdo kriter, kërkesë apo 

procedurë, që përbën diskriminim/pabarazi ndaj dhe/ose midis furnizuesve apo 

kontraktorëve, ose ndaj kategorive të tyre si dhe përputhjen në natyrë dhe sasi me 

preventivat e objekteve që prokurohen.   

Në vijimësi 

17. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Auditimit të Brendshëm megjithëse nuk ka tregues për 

matjen dhe vlerësimin e treguesve të pa realizuar, është konstatuar mungesa e një pasqyre 

të qartë të gjendjes së realizimit të zbatimit të rekomandimeve, duke sjellë si pasojë, 

nevojën për krijimin e një databaze me të dhëna të plota, për ndjekjen dhe raportimin 

periodik tek Titullari mbi zbatimin e rekomandimeve të dërguara subjekteve të audituara. 

Sa më sipër do të sjellë një rritje të vlerës së kontributit të DAB-it në përmirësimin e 

menaxhimit të sistemit të administrimit financiar e ekonomik të MASR-it dhe njësive 

vartëse. 

Rekomandojmë: 

DAB-i të marrë masa, për të krijuar një data bazë ku të hidhen të dhënat që lidhen 

me rekomandimet e lëna mbi gjetjet nga auditimet e kryera, në bazë të së cilës të 

monitorohet dhe ndiqet në mënyrë periodike zbatimi i tyre, duke informuar 

periodikisht Ministrin me realizimin e treguesve të matshëm të zbatimit të 

rekomandimeve dhe përmirësimin e menaxhimit. Sa më sipër si një hallkë e 

rëndësishme e sistemit të kontrollit të brendshëm, vjen në funksion të përmirësimit 

të administrimit më të mirë dhe me më shumë përgjegjshmëri të fondeve publike.   

Në vijimësi 

 

B. MASA SHPËRBLIM DËMI. 

Mbështetur në ligjin nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i procedurave administrative të 

Republikës së Shqipërisë”, pjesa VI, Kreu I, nenet 105-109 dhe Udhëzimin e Ministrit të 

Financave, nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, si dhe ligji nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin 

e ndërtimeve pa leje ”, i ndryshuar dhe akteve ligjore e nënligjore të dalë në zbatim të tij, 

nga ana e titullarit të njësisë publike (Nëpunësit autorizues), të merren masa e të nxirren 

aktet administrative përkatëse dhe të kërkohen në rrugë ligjore (Padi Gjyqësore), duke 

ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha 

shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi zbatues të 

ndjekë procesin dhe të kryej regjistrimet e nevojshme kontabile përfundimtare me qëllim 

shpërblimin e dëmit, si më poshtë: 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi është konstatuar dhe nuk është administruar dhe 

dokumentuar sipas kërkesave ligjore pagesat e fjetjes në hotel dhe mungon 

dokumentacioni justifikues e vërtetues për qëndrimin në këto hotele, si dhe nuk kemi asnjë 

kundërshtim nga nëpunësit përgjegjës të sektorit financës dhe shërbimeve, etj. Pagesat me 
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fatura Model 4 në kundërshtim me ligjin, ka lënë shteg dhe për falsifikime e keqpërdorime 

të fondeve të caktuara dhe ka sjellë dhe mos njohjen dhe moszbatimin e disiplinës 

financiare për këto pagesa. Të gjithë personat e ngarkuara me pagesa të padrejta për fjetje 

në hotel dhe që nuk kanë paraqitur dokumentacionin e rregullt ligjor, kanë përfituara 

padrejtësisht në 21 raste vlerën 186,000 lekë. 

Rekomandojmë: 

Drejtoria e financës në MASR të marrë masa dhe të njoftojë personat konform 

dispozitave ligjore, duke listuar emrat dhe vlerat përkatëse dhe të fillojë menjëherë 

ndalesat për përfitim të padrejtë pagesa për fjetje pa dokumente ligjorë për 21 

raste në vlerën 186,000 lekë. 

Menjëherë 

11. Gjetje nga auditimi: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë si Autoritet Kontraktor, ka 

kryer pagesa të tepërta në vlerën, 189,055 lekë ndaj operatorit ekonomik “M.” sh.p.k, në 

situacionimin e volumeve të punimeve për me diferenca volumesh të pa kryera, në 

objektin “Rikonstruksion i objektit Ministria e Arsimit dhe Sporteve”, në kundërshtim me 

pikën 3.2 dhe pikën 3.3, të UKM nr. 1, datë 16.06.2011 “Për Disa ndryshime në UKM NR. 

3, datë 15.02.2001” dhe kushtet e kontratës nr. 3517/1, datë 01.06.2015. 

Rekomandojmë:  

MASR-i në cilësinë e autoritetit kontraktor të ngrejë grup pune me specialistë dhe 

të ri verifikojë punimet e kryera, të kryej matje dhe të marrë masa, të analizojë dhe 

të nxjerrë përgjegjësinë e përvetësimit të padrejtë të fondeve të buxhetit të shtetit të 

destinuara për “Rikonstruksioni e godinës së MASR”, Tiranë, në vlerën 189,055 

lekë me TVSH, të kërkohet zhdëmtimi nga operatori ekonomik “M” shpk, dhe 

mbikëqyrësi e kolaudatori. 

Menjëherë 

  

C. MASA DISIPLINORE. 

C.1. Për punonjësit të cilët janë pjesë e Shërbimit Civil  

Në mbështetje të shkronjës (c) neni 15 -Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së të ligjit nr. 

154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, në zbatim të nenit 58, “llojet e masave disiplinore” të ligjit nr. 152/2013, datë 

30.05.2017 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar me ligjin nr. 178/2014, datë 18.12.2014, 

VKM nr.115, datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave 

për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil” i 

rekomandojmë Ministrit të Arsimit dhe Sporteve, që të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë 

dhe sipas vlerësimit, ti kërkojë Komisionit disiplinor të fillojnë procedurat për dhënien e 

masës disiplinore nga “Vërejtje” deri “Ulje në detyrë” për punonjësit e mëposhtëm: 

1. A, Drejtor i Përgjithshëm i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike  

2. O, Koordinator i projektit E-Twining. 

3. E, Përgjegjës i Sektorit Financës. 

4. D, Specialiste finance, 

5. A, Specialiste finance, 

6. B, Specialiste Teknologjisë Informacionit, 

7. V, Specialiste prokurimi. 

8. E, Koordinator i projektit Eurydice.                                            

Për shkeljet e mëposhtme: 

-Nuk janë zbatuar procedurat e plota në prokurimin me blerje të vogla në raste emergjente 

për 21 raste me vlerë 186,000 lekë, pa dokumentacionin e plotë sipas kërkesave ligjore, 

duke përgatitur dokumente jo të plota. 

- Kryerje pagesa me mangësi dokumentare për honorare në zbatimin e projekteve E-

Twining dhe Eurydice. 

- Nuk është kryer inventarizimi i plotë i pasurisë së institucionit në periudha periodike dhe 

ka mungesë dokumentimi për lëvizjen e tyre dhe gjurmën e auditimit. 
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Më hollësisht janë trajtuar në faqe 7-129 të Raportin Përfundimtar të Auditimit sipas pjesës 

takuese për përgjegjësitë që kanë patur në menaxhimin e administrimin e aseteve dhe 

aktiveve të MAS-it.  

 

E. TË TJERA. 

1. Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi të inkurajohet 

përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të parë të vitit 2019. 

 

 

3. AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK. 

 

Nga auditimi i ushtruar në Agjencinë e Prokurimit Publik, për zbatimin e rekomandimeve 

të KLSH, “Mbi auditimin e përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2015 deri 31.08.2017 

trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr. 210, datë 29.12.2017 

të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 860/9, datë. 29.12.2017, 

konstatohet se: 

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”, Agjencia e Prokurimeve 

Publike, me shkresën nr. 859/6, datë 30.12.2017, është kthyer përgjigje në KLSH me 

shkresë nr. 14144/16 prot, datë 24.01.2018, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, me 

argumentimin pasi institucioni në periudhën kohore respektive, kanë qenen në procesin e 

konstituimit për shkak të kalimit të tij në institucion të pavarur. 

Gjithashtu, nga ana e institucionit të APP-së, me shkresë nr. 14144/17, datë 04.07.2018,  

është kthyer informacion mbi zbatimin, 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 përfundimin e auditimit, u përgatit dhe u paraqit Projektraporti i Auditimit me shkresën 

nr. 1203/15, datë 13.11.2018. Për këtë Projektraport, subjekti i audituar ka dërguar vërejtjet 

përkatëse me shkresën nr. 1203/22, dt. 27.12.2018. 

 

Nga ana e KLSH me shkresat përcjellëse janë lënë 29 (njëzete nëntë) rekomandime 

gjithsej, nga këto: 16 (gjashtëmbëdhjetë) masa për përmirësim ligjor, 13 (trembëdhjetë) 

masë organizative, dhe masë disiplinore për tu vlerësuar nga Sekretari i Përgjithshëm në 

Këshillin e Ministrave. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

 

a. Për përmirësimin e akteve ligjore dhe nënligjore janë lënë 16 rekomandim, të  

cilat, janë pranuar plotësisht dhe 9 janë zbatuar plotësisht, 4 në proces zbatimi dhe 

3 janë pa zbatuar. 

b. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 13 masa organizative, të cilat, janë 

pranuar dhe 8 janë zbatuar plotësisht, 5 janë në proces zbatimi.  

c. Mbështetur në nenin 58 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i është 

rekomanduar titullarit të vlerësojë, në varësi të analizës së përgjegjësive, shkallën 

e përgjegjësisë për secilin punonjës për mangësitë dhe shkeljet e konstatuara dhe 

të trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit, dhe të kërkoj fillimin e 

procedurave për dhënien e masave disiplinore e administrative. Nga KM nuk ka 

propozim për masë disiplinore. 
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Në përfundim rikërkojmë nga Agjencia e Prokurimit Publik zbatimin e rekomandimeve të 

KLSH-së, të dërguar me shkresën nr. 860/9, datë. 29.12.2017, mbi auditimin me objekt 

“Mbi zbatimin e përputhshmërisë”, të cilat nga auditimi i kryer për verifikimin dhe 

zbatimin e detyrave të rekomanduara në auditimin e mëparshëm, kanë rezultuar të pa 

zbatuara, të zbatuara pjesërisht, në proces zbatimi ose të papranuara si më poshtë: 

 

 

A. PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË 

LEGJISLACIONIN NË FUQI. 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se në nenin 56 “Titullari i autoritetit 

kontraktor ose zyrtari i autorizuar”, janë përcaktuar kufizimet e titullarit të AK, të cilat 

duhet të vinë në harmoni me përcaktimet e bëra në: 

- nenin 68 “Raporti përmbledhës” përcakton vetëm detyrimin e KVO-së për dërgim për 

miratim të raportit përmbledhës dhe nuk shprehet për detyrim të Titullarit të autoritetit 

kontraktor për pranim të tij tërësisht, pjesërisht, apo kundërshtim); 

- nenin 58 “Komisioni i vlerësimit të ofertave” ku përcaktohet 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”, nuk shprehet nëse ky vendim është i 

ndryshueshëm nga titullari i autoritetit kontraktor apo jo. 

Rekomandojmë: 

Neni 56 “Titullari i Autoritetit Kontraktor ose zyrtari i autorizuar” paragrafi III të 

ndryshohet: 

Është: Nuk lejohet që Titullari i Autoritetit Kontraktor apo zyrtari i autorizuar të 

drejtojë një komision ose të marrë pjesë në fazën e procedurës së përzgjedhjes së 

fituesit, në përputhje me LPP-në dhe me këto rregulla. Në çdo rast, detyrat që 

përcaktohen në këto rregulla për Titullarin e Autoritetit Kontraktor ose zyrtarin e 

autorizuar prej tij duhet të kryhen në përputhje me ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010, 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar. 

Të bëhet: Nuk lejohet që Titullari i Autoritetit Kontraktor apo zyrtari i autorizuar të 

drejtojë një komision ose të marrë pjesë në fazën e procedurës së përzgjedhjes së 

fituesit, si dhe të ndryshojë apo revokojë vendimin e KVO-së apo Komisionit të 

Shqyrtimit të Ankesave, në përputhje me LPP-në dhe me këto rregulla. Në çdo rast, 

detyrat që përcaktohen në këto rregulla për titullarin e autoritetit kontraktor ose 

zyrtarin e autorizuar prej tij duhet të kryhen në përputhje me ligjin nr. 10296, datë 

8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar. 

Menjëherë 

6. Gjetje nga auditimi: Në nenin 74 “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pikën 3, 

referenca ligjore nuk është e saktë. Neni 45 “Kriteret e skualifikimit të kandidatëve ose 

ofertuesve” LPP-së, shprehet për rastet e s’kualifikimit të operatorëve ekonomikë nga 

procedura e prokurimit, ndërsa përsa ju përket kritereve kualifikuese, ato janë të 

përcaktuara në nenin 46 të LPP-së. 

Rekomandojmë: 

Është: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, 

të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e 

tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të 

përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në 

punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”.  

Të bëhet: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat 

ligjore, të parashikuara në nenin 46 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e 

tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të 
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përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në 

punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”. 

Menjëherë 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi është evidentuar se referimi në çmimet e tregut, si një 

nga mënyrat e përcaktimit të vlerës limit të kontratës, nuk është i përcaktuar qartë në nenin 

59, pika 2. Në VKM, duhet të shprehet qartë nëse merret për bazë oferta më vlerën më të 

ulët, apo vlera mesatare e ofertave të paraqitura. Meqenëse përdorimi i mesatares 

neutralizon edhe ekstremitetet (+/-), si dhe për faktin që vlera limit e kontratës përbën 

nivelin më të lartë të lejuar, gjykojmë se përdorimi i mesatares së ofertave të paraqitura 

është më i drejtë. 

Gjithashtu, për të arritur në një vlerë limit të kontratës, sa më reale gjykojmë se është e 

nevojshme që autoritet kontraktore të mbështeten në dy ose më shumë alternativa në 

përllogaritjen e saj. 

Rekomandojmë: 

Në neni 59 “Përllogaritja e vlerës limit të kontratës”, pika 2 të ndryshohet: 

Është: Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i 

referohet një ose më shumë alternativave të renditura si më poshtë: çmimet e 

botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të 

njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a 

doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe 

a) çmimet e tregut; ose/dhe 

b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të 

tjera kontraktore; ose/dhe  

ç) çmimet ndërkombëtare, të botuara.  

Të bëhet: Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i 

referohet dy ose më shumë alternativave të renditura si më poshtë: çmimet e 

botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të 

njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a 

doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe 

a) çmimet e tregut, përllogaritur si mesatare e ofertave të paraqitura; ose/dhe 

b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të 

tjera kontraktore; ose/dhe  

c) çmimet ndërkombëtare, të botuara.  

Menjëherë 

B. TË TJERA 

Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi të inkurajohet përshpejtimi 

i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të parë të vitit 2019. 

 

4. MINISTRIA E DREJTËSISË. 

 

Nga auditimi i ushtruar në Ministrinë e Drejtësisë, për zbatimin e rekomandimeve të 

KLSH, “Mbi auditimin financiar” për periudhën 01.01.2016 deri 31.08.2017 trajtuar në 

Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr. 196, datë 27.12.2017 të Kryetarit 

të KLSH-së të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 860/9, datë. 2.12.2017, konstatohet se: 

 

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 
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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 përfundimin e auditimit, u përgatit dhe u paraqit Projektraporti i Auditimit me shkresën 

nr. 1203/10, datë 02.11.2018. Për këtë Projektraport, subjekti i audituar me shkresën nr. 

1203/21, dt. 06.12.2018 ka dërguar vërejtjet përkatëse.  

 

Nga ana e KLSH me shkresat përcjellëse janë lënë 22 rekomandime gjithsej, nga këto: 17 

masa organizative dhe 5 masa disiplinore nga “Vërejtje” deri  “largim nga shërbimi civil”,  

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 17. 

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 5 janë dhënë për zbatim 2. 

(Urdhri i Ministrit nr. 11629, dt. 15.11.2018)  

 

Në përfundim rikërkojmë nga Ministria e Drejtësisë zbatimin e rekomandimeve të KLSH-

së, të dërguar me shkresën nr. 940/7, datë 27.12.2017, mbi auditimin me objekt “Mbi 

auditimin e pasqyrave financiare vjetore të institucionit, të cilat nga auditimi i kryer për 

verifikimin dhe zbatimin e detyrave të rekomanduara në auditimin e mëparshëm, kanë 

rezultuar të pa zbatuara, të zbatuara pjesërisht, në proces zbatimi ose të papranuara si më 

poshtë: 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

Gjetja 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 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. 

Rekomandojmë: 

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). 

Menjëherë 

 

B. MASA DISIPLINORE. 

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 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. K, me detyrë Drejtore në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit; 

2. I me detyrë Drejtor Drejtorie, 
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3. M, me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Burimeve Njerëzore,  

 

C. NJOFTIMI I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE 

KOMISIONERIT TË MBIKËQYRJES TË SHËRBIMIT CIVIL 

 

Për punonjësit të cilët janë rekomanduar masat disiplinore sa më sipër, Ministria e 

Drejtësisë, pasi të zbatojë procedurat e nevojshme ligjore dhe nënligjore për fillimin e 

ecurisë disiplinore dhe pas përfundimeve të afateve ankimore, të ndërmarrë veprimet si më 

poshtë: 

a. Të njoftojë Departamentin e Administratës Publike, për regjistrimin e masës disiplinore 

në Regjistrin Qendror të Personelit, në zbatim të neneve 7 dhe  17, të ligjit nr. 152/2013, 

“Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar.  

b. Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e 

ligjshmërisë në administrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 11, të ligjit nr. 152/2013 

“Për nëpunësin Civil”, i ndryshuar 

 

D. TË TJERA. 

1. Verifikimi i zbatueshmërisë së masave disiplinore të pa zbatuara do të jetë objekt 

auditimi, në auditimin e radhës që KLSH do të kryejë në subjektin Ministria e Drejtësisë. 

 

2. Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi, ose të zbatuara pjesërisht 

të inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të parë të vitit 

2019. 

 

 

5. PROKURORIA E PËRGJITHSHME. 

 

Nga auditimi i ushtruar në Prokurorinë e Përgjithshme, Tiranë, për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH, “Mbi auditimin e pasqyrave financiare vjetore të institucionit” 

për periudhën 01.01.2016 deri 30.10.2017 trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit 

dhe në Vendimin nr. 173, datë 15.12.2017 të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë 

me shkresën nr. 1112/5, datë 15.12.2017, konstatohet se: 

 

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”, Prokuroria e Përgjithshme, 

ka kthyer përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, me nr. 2732/5, datë 

05.01.2018 ku dërgon planin e veprimeve, duke përcaktuar rekomandimin e KLSH-së, 

personat përgjegjës, reagimin e menaxhimit dhe afatet e përcaktuara. 

 

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”, Prokuroria e Përgjithshme 

nuk ka kthyer përgjigje në KLSH, brenda 6 muajve nga përcjellja e rekomandimeve të 

KLSH. 

 

Me përfundimin e auditimit, u përgatit dhe u paraqit Projektraporti i Auditimit me shkresën 

nr. 1203/16, datë 13.11.2017.  

 

Nga ana e KLSH me shkresat përcjellëse janë lënë 14 rekomandime gjithsej, nga këto: 14 

janë masa organizative. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 
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a. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 14 masa organizative, nga të  cilat, janë 

pranuar plotësisht 14, zbatuar 9, rekomandim në proces janë 3 dhe 2 rekomandime 

janë pa zbatuar. 

Në përfundim rikërkojmë nga Prokuroria e Përgjithshme, Tiranë zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së, të dërguar me shkresën nr. 1112/5, datë 15.12.2017, mbi 

auditimin me objekt “Mbi auditimin financiar”, të cilat nga auditimi i kryer për 

verifikimin dhe zbatimin e detyrave të rekomanduara në auditimin e mëparshëm, kanë 

rezultuar të pa zbatuara, të zbatuara pjesërisht, në proces zbatimi ose të papranuara si më 

poshtë: 

 

A. MASA ORGANIZATIVE. 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, në Prokurorinë e Përgjithshme nuk 

janë organizuar trajnime për rritjen e kapaciteteve profesionale të punonjësve, me qëllim 

njohjen dhe shkëmbimin e përvojave mbi praktikat më të mira në fusha të ndryshme, edhe 

pse në strategjinë e menaxhimit të riskut, referuar listës së risqeve të evidentuara si 

prioritare për institucionin, “trajnimi i stafit” është renditur ndër faktorët e parë. Sa më 

sipër mbështetet në kërkesat e 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”. Trajnimi dhe 

kualifikimi synojnë që të përgatisin punonjësit për kryerjen e detyrave në nivelin e pritur.  

Rekomandojmë:   

Strukturat përgjegjëse (sipas hierarkisë nga poshtë-lart) 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 punonjësve 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 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, në Prokurorinë e Përgjithshme për 

periudhën objekt auditimi nuk është krijuar Komiteti i Auditimit të Brendshëm, i cili jep 

garanci të arsyeshme për mënyrën e funksionimit të institucionit, sikundër kërkohet në 

nenin 13 të ligjit nr. 114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”. Krijimi i 

Komitetit të AB, ofron monitorim dhe këshillim për titullarin e njësisë, si dhe kryen 

funksion mbështetës për njësinë e auditimit, sa i takon vlerësimit të riskut dhe të sistemeve 

të kontrollit të brendshëm.  

Rekomandojmë:  

Prokuroria e Përgjithshme të marrë masa që në mbështetje të ligjit nr. 114/2015 

“Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, Institucioni të krijojë Komitetin 

e Auditimit të Brendshëm me qëllim sigurimin objektiv dhe këshillues për 

menaxhimin e projektuar, duke çuar në përmirësimin e veprimtarisë së njësisë 

publike. 

Menjëherë 

 

B. TË TJERA. 

1. Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi, ose të zbatuara pjesërisht 

të inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të parë të vitit 

2019. 

 

6. UNIVERSITETIN POLITEKNIK TIRANË. 
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Nga auditimi i ushtruar në Universitetin Politeknik, Tiranë, për zbatimin e rekomandimeve 

të KLSH, “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 

01.01.2015 deri 31.08.2017 trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në 

Vendimin nr. 215, datë 31.12.2017 të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me 

shkresën nr. 738/9, datë 31.12.2017, konstatohet se: 

 

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”, Universiteti Politeknik, me 

shkresën nr. 1361/23, dt. 29.01.2018 ka kthyer përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga 

marrja e shkresës, duke dërguar planin e veprimeve, duke përcaktuar rekomandimin e 

KLSH-së, personat përgjegjës, reagimin e menaxhimit dhe afatet e përcaktuara. 

Nga ana e subjektit nuk 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 përfundimin e auditimit, u përgatit dhe u paraqit Projektraporti i Auditimit me shkresën 

nr. 1203/13, datë 06.11.2018. Për këtë Projektraport, subjekti i audituar ka dërguar vërejtjet 

përkatëse me shkresën nr. 1203/19, dt. 23.11.2018. 

 

Nga ana e KLSH me shkresat përcjellëse janë lënë 24 rekomandime gjithsej, nga këto: 2 

masa për përmirësime ligjore, 17 masa organizative, 2 masa shpërblim dëmi në vlerën 

1,788 mijë lekë, dhe 3 masa për shpenzime pa efektivitet me vlerën 2,913 mijë lekë. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

a. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 2 masa për përmirësime ligjor, të cilat, janë 

pranuar plotësisht 2, janë zbatuar 2.  

b. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 17 masa organizative, të cilat, janë pranuar 

plotësisht 17, janë zbatuar 10, në proces zbatimi 7. 

c. Masa për shpërblim dëmi janë lënë 2 rekomandime për shumën 1,788 mijë lekë 

nga të  cilat, po 2 nuk  janë pranuar. 

d. Masa për shpenzime pa efektivitet janë lënë 3 rekomandime për shumën 2,913 mijë 

lekë nga të  cilat, janë pranuar 3 rekomandime në vlerën 2,913 mijë lekë, janë 

zbatuar një masë në vlerën 102 mijë lekë, në proces zbatimi 2 masa në vlerën  

2,811 mijë lekë. 

 

Në përfundim rikërkojmë nga Universiteti Politeknik Tiranë zbatimin e rekomandimeve të 

KLSH-së, të dërguar me shkresën nr. 738/9, datë 31.12.2017, mbi auditimin me objekt 

“Mbi Auditimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, të cilat nga auditimi i 

kryer për verifikimin dhe zbatimin e detyrave të rekomanduara në auditimin e mëparshëm, 

kanë rezultuar të pa zbatuara, të zbatuara pjesërisht, në proces zbatimi ose të papranuara si 

më poshtë: 

 

B. REKOMANDIME PËR MASA ORGANIZATIVE.  

 

Gjetje nga auditimi 2. Universiteti Politeknik i Tiranës, për periudhën prej daljes së ligjit 

nr. 80/2015, datë 17.09.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet 

e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë e në vijim, nuk ka marrë asnjë masë për të 

përditësuar Statutin dhe rregulloret e funksionimit me ndryshimet ligjore që ka pësuar 

kuadri ligjor mbi arsimin e lartë, konkretisht ligji”. UPT ka vijuar të funksionojë me 

Statutin e miratuar nga Senati në datën 25.06.2008, si dhe Rregulloren e Brendshme, 
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miratuar me urdhrin nr. 60, datë 26.06.2015,të Rektorit të UPT. Për rrjedhojë, detyrat dhe 

të drejtat  e personelit të institucioneve të arsimit të lartë nuk janë përcaktuar në përputhje 

me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. Njëkohësisht edhe procedura e punësimit  të 

personelit akademik pranë departamenteve të UPT është hartuar nga Rektorati në Tetor 

2010, procedurë e cila nuk është rishikuar pas ndryshimeve që ka pësuar Ligji për Arsimin 

e Lartë. Kështu edhe kriteret për punësim për çdo kategori të personelit akademik dhe 

administrativ duhet të përcaktohen në përputhje me legjislacionin në statutin e institucionit 

dhe rregulloren e brendshme.  
 

Rekomandojmë: 

Universiteti Politeknik i Tiranës, në zbatim të ligjit nr. 80/2015, datë 17.09.2015 

“Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në 

Republikën e Shqipërisë” të marrë masa të menjëhershme për hartimin dhe 

miratimin e Statutit si dhe të rregulloreve mbi funksionimin e institucionit në nivel 

qendror dhe njësitë e vartësisë, si dhe të miratojë strukturën e përgjithshme të 

institucionit dhe numrin e personelit në të gjitha nivelet në përputhje me 

përcaktimet e VKM nr. 474, datë 16.06.2011. 

Menjëherë 

Gjetje nga auditimi 3. UPT për periudhën 05.05.2015, e në vijim, ka funksionuar me 

strukturën organike të miratuar në Këshillin Administrativ me vendimin nr. 2, datë 

05.05.2015 “Për miratimin e strukturës dhe numrin e personelit të institucionit në të gjitha 

nivelet”. Krijimi i drejtorive si Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, Drejtoria 

Juridike, Drejtoria Ekonomike Drejtoria e Investimeve dhe Mirëmbajtjes nuk janë 

organizuar në përputhje me kërkesat e Vendimit nr.474, datë 16.6.2011, pika 21 ku citohet: 

“Një drejtori mund të krijohet nëse ka në përbërje të saj të paktën dy sektorë të drejtuar 

nga një shef ose nëse ka të paktën 5 (pesë) punonjës”. Për periudhën 05.05.2015 e në 

vijim, Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, ka në përbërje 2 punonjës (1 drejtor 

+ 1 specialist), Drejtoria Juridike 3 punonjës (1 drejtor +1 përgjegjës sektori + 1specialist),  

Drejtoria Ekonomike 4 punonjës (1 drejtor + 2 specialist + magazinier), Drejtoria e 

investimeve dhe mirëmbajtjes 2 punonjës (1 drejtor + 1 përgjegjës sektori). Sektori i 

Auditit të Brendshëm si njësi organizative e veçantë, ka në përbërje 1 punonjës, në 

pozicionin përgjegjësit të sektorit. Ky sektor ka funksionuar në kundërshtim me kërkesat e 

VKM nr.474, datë 16.6.2011, “Për përcaktimin e Standarteve të Procedurës që duhet të 

ndiqet gjatë hartimit dhe miratimit të strukturave organizative të institucioneve  të 

administratës publike”, pika 20 ku citohet: “Një sektor mund të krijohet si njësi 

organizative e veçantë kur në të jenë të paktën një pozicion shef sektori dhe dy vartës......”. 
 

Rekomandojmë: 

Senati i Universiteti Politeknik të Tiranës, në zbatim të ligjit nr. 80/2015, datë 

17.09.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit 

të Lartë në Republikën e Shqipërisë” të hartojë strukturën e përgjithshme të 

institucionit dhe numrin e personelit në të gjitha nivelet në përputhje me 

përcaktimet e VKM nr. 474, datë 16.06.2011.  

Menjëherë 

Gjetje nga auditimi 4. Struktura Organike e UPT, nuk ka të plotësuar dhe as tejkaluar 

numrin e miratuar të punonjësve si për Rektoratin ashtu dhe në total me njësitë e vartësisë. 

Për vitin 2014 numri i punonjësve efektivë të miratuar nga ish KAD është gjithsej 744 dhe 

në fakt janë të punësuar 599 ose më pak 145 punonjës akademikë. Konstatohet, edhe pse 

numri i punonjësve akademikë efektivë nuk është realizuar, numri i punonjësve akademikë 

me kontratë është 471. Po i njëjti fenomen konstatohet edhe për vitet në vijim. Për vitin 

2015 numri i punonjësve akademikë me kontratë është 378, dhe vendet vakant në stafin 

akademik janë 136 punonjës, për vitin 2016 numri i punonjësve akademikë me kontratë 

është 378 dhe vendet vakant në stafin akademik janë 157 punonjës, për tetë mujorin e vitit 

2017 numri i punonjësve akademikë me kontratë është 330 dhe vendet vakant në stafin 

akademik janë 158 punonjës. 
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Rekomandojmë: 

Rektori i Universitetit Politeknik i Tiranës, në përmbushjen e misionit, arritjen e 

objektivave, rregullat e krijimit, organizimit, drejtimit dhe administrimit, të 

rishikojë ngarkesën mësimore të stafit akademik, në të gjitha nivelet e 

mësimdhënies si, një masë e rëndësishme për ngarkesën mësimore që lidhet me 

pakësimin e punonjësve akademikë të jashtëm me efekte pozitive në fondin e 

pagave, si dhe marrjen e masave për plotësimin e vendeve vakant, në strukturën 

organike të rektoratit si dhe të njësive të vartësisë.   

Menjëherë 

Gjetje nga auditimi 5. Dosjet e materialeve mbi procedurat e punësimit të personelit 

akademik janë arkivuar, por duke mos përmbushur plotësisht kërkesat e ligjit nr. 9154,datë 

06.11.2003 "Për arkivat" si dhe të manualit mbi arkivimin e dokumenteve. Dosjet nuk janë 

administruar me indeks të veçantë, sipas kërkesave të Kapitullit V, Formati Standard nr. 

17, ku evidentohen shkresat e fashikujt në veçanti si dhe pasqyrimi kronologjik i numrit të 

fletëve në dosje.  

Rekomandojmë: 

Universiteti Politeknik i Tiranës,  të marrë masa për arkivimin e të gjitha dosjeve, 

në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 "Për arkivat" si dhe të 

manualit “Mbi arkivimin e dokumenteve”. 

Menjëherë 

Gjetje nga auditimi 6. Nga auditimi i kryer me objekt programimin dhe realizimin e të 

ardhurave kryesore që krijon Universiteti Politeknik Tiranë, konstatohet se, njësitë vartëse 

(fakultetet) paraqiten me mosrealizim të të ardhurave, kështu për vitin akademik 2016-

2017 nga 14,039 studentë të regjistruar, 36 % e tyre ose 5,166 studentë nuk kanë paguar 

tarifën e regjistrimit, ose më pak për shumën prej 122,341 mijë lekë, duke sjellë si pasojë 

që të ardhurat nga 522,236 mijë lekë të realizohen  316,266 mijë lekë ose 62 %. Ky 

mosrealizim vjen si pasojë e studentëve ngelës të paregjistruar në vitin pasardhës, e cila 

përbën një burim potencial i konsiderueshëm të ardhurash.  

Rekomandojmë: 

Marrjen e masave për krijimin e një database të veçantë, që në zbatim të nenit 90, 

të ligjit nr. 80/2015  datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor 

në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” të evidentohen të 

gjithë kategoritë e studentëve të ngelur ose që kanë pezulluar studimet me ligjin e 

vjetër, në mënyrë që koha për përfundimin e programeve mësimore sipas ligjit nr. 

80/2015 të mos jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që 

parashikon programime qëllim për rruajtjen e vijueshmërisë së programeve 

studimore për  rritjen e nivelit cilësor të  studentëve të diplomuar.  

Menjëherë 

Gjetje nga auditimi 15. Nga auditimi rezultoi se, në bazë të kërkesave për mallra, 

shërbime ose punë, të paraqitura nga administrata e Rektoratit (AK) për vitet buxhetore, 

2014, 2015, 2016 dhe 2017, është  përgatitur regjistri i parashikimeve, brenda datës 15 

janar të çdo viti, por nga ana e KAD (Këshillit Administrues Drejtues), tashmë i emërtuar 

Bordi i Administrimit (BA) krijuar në bazë të ligjit nr.80/2015, datë 22.07.2015 “Për 

arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në RSH”, 

detajimi i fondeve është miratuar me vonesë dhe janë dërguar jashtë afateve në Ministrisë 

së Arsimit dhe Shkencës dhe Agjencisë së Prokurimeve Publike. respektivisht: 

Për vitin 2014, sipas vendimit te  KAD nr. 2, datë 08/04/2014 për “Miratimin e raportit 

financiar për realizimin e buxhetit te vitit 2013 dhe detajimin e buxhetit te vitit 2014”; 

Për vitin 2015, sipas vendimit te  KAD nr. 3, datë 05/05/2015 për “Miratimin e raportit 

financiar për realizimin e buxhetit te vitit 2014 dhe detajimin e buxhetit te vitit 2015”; 

Për vitin 2016, sipas vendimit te  KAD nr. 2, datë 11/02/2016 për “Miratimin e raportit 

financiar për realizimin e buxhetit te vitit 2015 dhe detajimin e buxhetit te vitit 2016”; 
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Për vitin 2017, sipas vendimit te BA nr. Nr. 23, datë 04/05/2017 “Miratimin e raportit 

financiar për realizimin e buxhetit te vitit 2016 dhe detajimin e buxhetit te vitit 2017”. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për 

menaxhimin e sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjin nr. 9643, 

datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, (VKM nr. 1, datë 10/01/2017, 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”) dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 4 dhe Udhëzimit te APP nr. 2, dt. 

27.01.2015. 

Rekomandojmë: 

Bordi i Administrimit, në përmbushje të misionit të tij, duhet të kryejë me 

përputhshmëri,  me rregullshmëri dhe në kohë, funksionet e tij konform dispozitave 

ligjore, me për të mos shkaktuar vonesa për parashikimet dhe realizimet e procesit 

të prokurimeve, sipas ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar. 

Menjëherë në vazhdimësi 

 

C. TË TJERA. 

1. Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi, ose të zbatuara pjesërisht 

të inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të parë të vitit 

2019. 

 

 

7. KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK.  

 

Nga auditimi i ushtruar në Komisionin e Prokurimit Publik, Tiranë (KPP), për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH, “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë 

financiare” për periudhën 01.01.2015 deri 31.08.2017 trajtuar në Raportin Përfundimtar të 

Auditimit dhe në Vendimin nr. 207, datë 29.12.2017 të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë 

përcjellë me shkresën nr. 859/6, datë 30.12.2017, konstatohet se: 

 

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”, Komisioni i Prokurimeve 

Publike, nuk ka kthyer përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, me 

argumentimin pasi institucioni në periudhën kohore respektive, kanë qenë në procesin e 

konstituimit për shkak të kalimit të tij në institucion të pavarur. 

Gjithashtu, nga ana e subjektit nuk 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 përfundimin e auditimit, u përgatit dhe u paraqit Projektraporti i Auditimit me shkresën 

nr. 1203/14, datë 13.11.2018. Për këtë Projektraport, subjekti i audituar ka dërguar vërejtjet 

përkatëse me shkresën nr. 1203/20, dt. 27.11.2018. 

 

Nga ana e KLSH me shkresat përcjellëse janë lënë 5 rekomandime gjithsej, nga këto:1 

(një) masë organizative, 4 masa shpërblim dëmi.  

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

a. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 1 (një) masa organizative, e cila është në  

proces zbatimi. 
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b. Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 4 (katër) masa shpërblim dëmi në 

vlerën 14,134,976 lekë, të cilat konsiderohen në proces nga institucioni, me 

arsyetimin pasi është në proces penal dhe për rrjedhojë janë në pritje të 

vendimmarrjes së organit të akuzës.  

 

Në përfundim rikërkojmë nga Komisioni i Prokurimit Publik, Tiranë (KPP) zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së, të dërguar me shkresën nr. 859/6, datë 30.12.2017, mbi 

auditimin me objekt “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomiko-

financiare, të cilat nga auditimi i kryer për verifikimin dhe zbatimin e detyrave të 

rekomanduara në auditimin e mëparshëm, kanë rezultuar të pa zbatuara, të zbatuara 

pjesërisht, në proces zbatimi ose të papranuara si më poshtë: 

 

B. MASA SHPËRBLIM DËMI 
 

Gjetje nga auditimi 1: KKP me vendim  nr. 302 datë 6.5.2016, që ka të bëjë me 

procedurën e tenderit me objekt “B3- Blerje barna gjaku dhe organet formuese të gjakut 

për nevoja spitalore” loti 12 me fond limit 66,152,679 lekë, i zhvilluar në Ministrinë e 

Shëndetësisë (MSH) në vitin 2016, ka vendosur padrejtësisht: 

- të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “M” sh.p.k. 

- të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik “B” sh.p.k. dhe të 

korrigjojë shkeljet, duke e skualifikuar këtë operator ekonomikë. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dosjes së këtij vendimi, konstatohet se AK (MSH) ka 

kualifikuar dy OE gjithsej, nga të cilët OE “B”  sh.p.k., me ofertë 59,898,804 lekë vend të 

parë dhe OE “M” sh.p.k, me ofertë 66,141,662 lekë. 

MSH në procesverbalet përkatës ka argumentuar hollësisht shkaqet/arsyet e këtij vlerësimi. 

Për këtë përfundim të AK, operatori ekonomik “M” sh.p.k, ka paraqitur ankesë në KPP. 

Objekti i ankesës është që ... medikamenti i ofruar nga OE  “B”  sh.p.k, nuk është ai i 

kërkuar nga AK. 

KPP në vendim, ka arsyetuar se medikamenti i sjellë/ofruar në tender nga OE “B” sh.p.k., 

nuk  është i njëjtë, por është i ndryshëm nga ai i kërkuar/përcaktuar në DST nga AK. 

Në argumentet e saj, KPP nuk ka vlerësuar faktin që:  

- Autoriteti kontraktor (MSH), nuk shfaqet vetëm në cilësinë e një autoriteti kontraktor në 

kuptim të ligjit për prokurimin publik, por njëherazi organi më i specializuar në rang vendi 

për të ofruar një ekspertizë mbi përbërësit/efektet e produkteve farmaceutike. 

- Në zbatim të nenit 23, pika 3 germa “b” të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për 

miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit 

Publik” … duhet minimalisht të kërkonte informacion/vlerësim nga ekspertë të fushës, 

nëse  produkti i ofruar nga operatori ekonomik “B”  sh.p.k. është i njëjtë me produktin e 

kërkuar nga autoriteti kontraktor etj... 

Rrjedhojë e drejtpërdrejtë e zbatimit të këtij vendimi të KPP nga AK (MSH), është 

skualifikimi i padrejtë i OE “B” sh.p.k. me ofertë  59,898,804 lekë i klasifikuar në vend të 

parë nga AK dhe kualifikimi në vend të parë (e në vijim, shpallja fitues) i OE “M” sh.p.k, 

me ofertë 66,141,662 lekë, ose 6,242,858 lekë më tepër se sa oferta e OE “B”  sh.p.k. e 

cila nën këtë arsyetim përbën dëm ekonomik dhe ngarkon me përgjegjësi KPP të përbërë 

nga G K kryetar, SK zv/kryetar, L G dhe H B anëtarë. Kësaj vlere i shtohet dhe vlera prej 

275,637 lekë që përfaqëson tarifën e pagesës në momentin e bërjes së ankesës nga OE “M” 

sh.p.k, por që i është kthyer, pasi KPP i ka dhënë të drejtë, duke e çuar vlerën e dëmit 

ekonomik në 6,518,496 lekë gjithsej. 

 Lidhur me sa më sipër, vlen të evidentohet se OE “B ” sh.p.k. ka paditur KPP në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, me argumentin se e ka skualifikuar 

padrejtësisht, megjithëse AK (MSH) e kishte kualifikuar dhe shpallur fitues si OE me 

ofertën me vlerë më të ulët…  
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Gjykata në vendimin e saj nr. 80-2016-5941, datë 9.12.2016, lidhur me ankesën e OE “B” 

sh.p.k,, përmbledhur është shprehur se … vendimi i KPP  nr. 302, datë 6.05.2016 lidhur 

me skualifikimin e OE “B” sh.p.k. është “i paligjshëm”. Megjithëse Gjykata e ka 

konsideruar të paligjshëm vendimin e KPP për skualifikimin OE “B” sh.p.k, nuk ka 

vendosur njëkohësisht dhe “anulimin e kontratës” së lidhur midis MSH dhe OE “M” 

sh.p.k., pasi mbështetur në nenin 64/4 të ligjit nr. 6943, datë 20.11.2006 … shqyrtimi i 

ankesës është bërë, pasi është lidhur kontrata midis palëve. 

Rekomandojmë: 

Të kontabilizohet dhe të ndiqet në rrugë ligjore arkëtimi i vlerës 6,518,496 lekë, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera 

në të gjitha shkallët e gjykimit, nga e cila: 

- KPP të përbërë nga G K kryetar, S K zv/kryetar, L G dhe H B anëtarë, vlera  

6,242,858 lekë, ose 1,560,714 lekë/secili, e cila përfaqëson diferencën midis ofertës 

ekonomike të OE “B” sh.p.k. prej 59,898,804 lekë i klasifikuar në vend të parë nga 

AK, por i skualifikuar nga KPP dhe ofertës të OE “M” sh.p.k. prej 66,141,662 lekë, 

e cila me vendim të KPP u klasifikua në vend të parë dhe në vijim është shpallur 

fitues i procedurës së tenderit. 

- OE “M” sh.p.k. vlera 275,637 lekë, e cila përfaqëson tarifën e pagesës në 

momentin e bërjes së ankesës nga OE “M” sh.p.k, por që i është kthyer, pasi KPP 

padrejtësisht, i ka dhënë të drejtë.  

Menjëherë 
 

Gjetje nga auditimi 2: KPP në dhënien e vendimit nr. 112, datë 3.3.2016 lidhur me 

procedurën e tenderit me objekt “Sistemimi i mureve në territorin e godinës së HEC dhe 

asfaltimi i shesheve deri tek rruga për në digë ... në HEC Fierzë” me fond limit 

25,000,000 lekë, procedurë e zhvilluar në datën 15.01.2016 nga autoriteti kontraktor 

Korporata Elektro Energjitike Shqiptare Sh.a., nuk ka marrë në shqyrtim në tërësinë e tij, 

objektin e ankimit të OE “K” sh.p.k. dhe konkretisht pjesën e dytë që lidhet me 

shfuqizimin e vendimit të Komisionit të vlerësimit të ofertave për kualifikimin e OE “P” 

sh.p.k. etj  

Në tender, ndër të tjerë kanë marrë pjesë OE “K C” sh.p.k.,  i cili ka paraqitur ofertën 

ekonomike me vlerë më të ulët prej 18,653,631 lekë, që është skualifikuar dhe OE  “P” 

sh.p.k. me ofertë 22,200,760 lekë, i cili është kualifikuar dhe në vijim është shpallur fitues. 

AK (KVO) ka skualifikuar OE “K C” sh.p.k. me arsyetimin se … nuk plotëson kriterin e 

dokumenteve të tenderit, në faturën e paraqitur nuk është parashikuar fuqia, në 

dokumentet e tenderit kërkohet në mënyrë taksative 15 KË … dhe … për mjetet betonierë 

të paraqitura, nuk ka deklaruar nëse kapaciteti i tyre  është 03m3 deri 05 m3… 

Për këtë vlerësim të AK (KVO), OE “K” sh.p.k. ka bërë ankesë në KPP me objekt me 

shfuqizimin e vendimit të Komisionit të vlerësimit të ofertave për skualifikimin e tij dhe 

për kualifikimin e OE “P” sh.p.k. etj.  

KPP në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues, me vendim nr. 112, datë 

3.3.2016 përmbledhur, ka vendosur që … pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk 

qëndron për kriterin “Moto gjenerator me kapacitet 15kva … ” të kërkuar në KVK. Për 

rrjedhojë skualifikimi I OE “K” sh.p.k. … është i saktë. Në vijim KPP është shprehur se …  

për sa kohë që pretendimi i mësipërm nuk qëndron dhe … dhe gjendja e tij faktike juridike 

pas arsyetimit të K.P.P. mbetet e skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve të tjera 

të palës ankimuese nuk ndryshon në gjendjen juridike të këtij operatori ekonomik e për 

rrjedhojë nuk do të merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin 

administrative. 

Me këtë arsyetim KPP, nuk është shprehur për pjesën tjetër të ankesës, atë të kualifikimit 

të padrejtë të OE “P” sh.p.k., për shkak të parregullsive në dokumentacionin ligjor 

kualifikues. 

Në përgjithësi, arsyetimi/vendimi KPP bie ndesh me: 
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-  nenin 19/1 “Komisioni I Prokurimit Publik” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” i ndryshuar. 

 - Nenin 27/2 të VKM nr. 184, datë 17.10.2010.  

- Disa nga Kriteret e Veçanta të Kualifikimit (KVK) të përcaktuara në dokumentet 

standarde të tenderit (DST) të miratuara nga AK. 

Mbështetur në sa më sipër, KPP ka për detyrë minimalisht të shqyrtojë në themel 

“Ankimimin”, të paktën për OE ankimues dhe OE që rezulton fitues i procedurës së 

prokurimit. 

Grupi i auditimit verifikoi plotësinë/saktësinë e dokumentacionit të paraqitur nga OE “P” 

sh.p.k. që është shpallur fitues dhe u konstatua se nuk plotëson disa nga kriteret e kërkuar 

me  KVK, shtojca 10, të miratuara me DST më poshtë: 

- Nuk ka paraqitur mjetin “kamionçinë 3 deri 5 ton”. 

- Mjeti “fadrom”1 i paraqitur , nuk është i shoqëruar me leje qarkullimi, akt kolaudimi, 

siguracion, taksat vjetore, leje transporti, në kundërshtim me sa është përcaktuar në KVK, 

për rrjedhojë kriteri është i pa plotësuar. 

- Për betonieret e paraqitura,  nuk është deklaruar kapaciteti i tyre, në kundërshtim me sa 

është kërkuar në KVK, për rrjedhojë kriteri është i pa plotësuar (për këtë shkak është 

skualifikuar OE “K” sh.p.k.) . 

- Nuk ka paraqitur “Moto gjenerator me kapacitet 15 kva”. Dokumentacioni shoqërues i 

pajisjes së paraqitur, nuk vërteton se pajisja është “Moto gjenerator me kapacitet 15 kva” 

(për këtë shkak është skualifikuar OE “K” sh.p.k.) . 

 (Për rastin e mjetit “fadrom”, vlen të evidentohet gjykimi/vendimi i KPP nr. 692/2015 

datë 16.11.2015, në të cilin OE “J c” sh.p.k. është skualifikuar me argumentin se ... mjeti 

ekskavator me gomë,  nuk është i pajisur me certifikatën e kontrollit teknik ... megjithëse 

oferta e tij ishte më e ulët se sa e OE të kualifikuar nga KPP, i cili në vijim është shpallur 

fitues i procedurës së prokurimit). 

Në vijim KPP, për të ruajtur të njëjtin standard, mbështetur në mangësitë/parregullsitë e 

dokumentacionin ligjor kualifikues, duhet të skualifikonte të dy OE “K” sh.p.k. dhe “P” 

sh.p.k. 

Në kushtet kur KPP, nuk i ka skualifikuar të dy OE,  do të ishte më e pranueshme që  KPP, 

të klasifikonte OE “K c” sh.p.k., i cili ka plotësuar më mirë kriteret dhe ka ofruar çmimin 

më të ulët. 

 Nën arsyetimet e mësipërme: 

-Vlera prej 3,547,129 lekë (18,653,631-22,200,760 lekë), e cila përfaqëson diferencën 

midis fondit limit të ofertës të OE  “K” sh.p.k. dhe “P” sh.p.k. përbën dëm ekonomik dhe 

ngarkon me përgjegjësi KPP e përbërë nga Kryetar G K, Zv/kryetar S K, J H, L G dhe H B 

anëtarë. 

- Mos kthimi i vlerës prej 125,000 lekë, e cila përfaqëson tarifën e paguar si kusht për 

shqyrtimin e ankesës nga KPP, kryer nga OE “K” sh.p.k. është i gabuar .  

Rekomandojmë: 

- Të kontabilizohet dhe të ndiqet  në rrugë ligjore arkëtimi i vlerës 3,547,129 lekë, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera 

në të gjitha shkallët e gjykimit, ndaj Komisionit të Prokurimit Publik të përbërë nga 

G K kryetar, S K zv/kryetar, L G dhe HB anëtarë, ose nga 886,782 lekë/secili, e 

cila është shkaktuar nga mosmarrja në shqyrtim në themel e ankesës së OE “K” 

sh.p.k. nga KPP.  

- OE “K” sh.p.k. t’i kthehet vlera prej 125,000 lekë, e cila përfaqëson tarifën e 

pagesës për shpenzime procedurale të kryer prej tij, pasi nga arsyetimet e bëra më 

lart, rezulton se ky operator, ka pasur të drejt në ankesën e bërë. 

Menjëherë 
 

Gjetje nga auditimi 3: KPP në marrjen e vendimit nr. 531, datë 13.07.2016 për tenderin 

me objekt “Blerje Prokate çeliku marka 40 cr. dhe 3cr 13”, ka skualifikuar padrejtësisht  

bashkimin e operatorëve ekonomikë “M” sh.p.k. ... me arsyetimin se ... OE“S” sh.p.k si 
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pjesë e bashkimit të operatorëve ekonomikë, nuk plotëson kërkesën e autoritetit kontraktor 

për furnizimet e mëparshme të ngjashme, si dhe nuk ka shqyrtuar ankimin në themel. 

AK (KVO) kanë kualifikuar tre OE, nga të cilët BOE “M” sh.p.k dhe “S” sh.p.k. me 

ofertën më të ulët prej 15,654,000 lekë, është renditur në vend të parë . 

Ndaj këtij vlerësimi/kualifikimi të bërë nga AK (KVO) operatori “A” sh.p.k., i cili ka 

vlerën më të lartë të ofertës prej 17,945,000 lekë, është ankuar në KPP. 

Vendimi i KPP-së është bërë në kushtet e qëndrimit të dyfishtë të Komisionit krahasuar me 

marrjen e vendimit nr. 84 datë 19.2.2016.  

Në arsyetimin e vendimit nr. 531, datë 13.07.2016, Komisioni, kontratën e paraqitur nga 

operatori “S” sh.p.k. për “punë të ngjashme”,  në të cilën është përfshirë dhe zëri “Fv tub 

çeliku ...” në vlerën 29,11,892,629 lekë, nuk e merr në konsideratë edhe pse është një 

kontratë e llojit për “punë publike”, e cila përmban zërin “ furnizim”.   

Po t’i referohemi Vendimit nr. 84, date 19.2.2016 ku objekti i ankimit është i njëjtë me atë 

të vendimit të mësipërm, sipas të cilit operatori ankimues “Sh” pretendon se ... OE “S  C 

C” shpk nuk përmbush kriterin për kontratë e ngjashme…, Komisioni ka pranuar se ... 

Kontrata e lidhur ndërmjet shoqërisë “S & C” sh.p.k. dhe shoqërisë “A” … e ka 

përmbushur kriterin e kualifikimit”.   

Komisioni në këtë rast (vendimi nr. 84, date 19.2.2016), gjykon se ... për plotësimin e 

kriterit për furnizimet e mëparshme, nuk mund të pretendohet për eksperienca të njëjta, 

pasi kjo bie në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik ... por ky qëndrim i 

KPP-së nuk është mbajtur edhe në interpretimin e  vendimit 531, datë 13.07.2016. 

Siç shihet nga këto praktika, Komisioni mban qëndrime të ndryshme për çështje të njëjta 

por jo “të ngjashme” duke favorizuar në çdo rast, ofertën me vlerë më të lartë.  

Gjithashtu Komisioni  pasi nuk ka marrë në shqyrtim provat dhe rrethanat e kualifikimit të 

operatorit ankimues “A C” sh.p.k. duke mos i vendosur në pozitë të barabartë të gjithë 

palët (aktorët), por ka vlerësuar vetëm dokumentacionin e BOE subjekt i ankimit, duke 

vepruar në kundërshtim me nenin 27, pika 2 të VKM nr. 184, datë 17.3.2010 me 

ndryshime. Nga auditimi i dokumentacionit të këtij operatori, rezulton se “A C” në 

kundërshtim me (DT) pika 2.3, germa a, dhe 2.1, pika b, nuk përmbush kriterin për 

kontrata të ngjashme, pasi kontrata nuk shoqërohet me vërtetimin e vlerësimit lëshuar nga 

AK.si dhe katalogu nuk është i përkthyer. 

Në kushte të tilla operatori “A C” duhet të ishte skualifikuar. Mbajtja e një qëndrimi jo të 

njëjtë në gjykimin e fakteve të së njëjtës natyrë, ka çuar në skualifikimin pa të drejtë të 

BOE “M & S” që ka paraqitur ofertën me vlerë më të ulët prej 15,654,000 lekë dhe 

kualifikimin ankimuesit “A C” sh.p.k. me vlerë më të lartë 17,945,000 lekë.  

Nën këtë arsyetim, diferenca mes këtyre ofertave në vlerën 2,291,000 lekë, plus tarifën për 

shpenzime procedurale në vlerën 91,850 lekë, e cila i është kthyer ankuesit padrejtësisht, 

ose vlera prej 2,382,850 lekë gjithsej, përbën dëm ekonomik dhe ngarkon me përgjegjësi 

anëtarët e Komisionit.  

Rekomandojmë: 

Të kontabilizohet dhe të ndiqet  në rrugë ligjore arkëtimi i vlerës 2,382,850 lekë 

gjithsej, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe 

procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, nga e cila: 

- KPP të përbërë nga G K kryetar, S K zv/kryetar, L G dhe H B anëtarë, 2,291,000 

lekë, e cila përfaqëson diferencën midis ofertës ekonomike të “M & S”  sh.p.k. prej 

15,654,000 lekë i skualifikuar nga KPP dhe ofertës të OE “A C” sh.p.k. prej 

17,945,000 lekë, i cili për shkak të vendimit të KPP, u klasifikua në vend të parë 

dhe në vijim është shpallur fitues i procedurës së tenderit. 

- OE “A C” sh.p.k. vlera 77,500 lekë, e cila përfaqëson tarifën e pagesës në 

momentin e bërjes së ankesës nga OE “A C” sh.p.k., por që i është kthyer, pasi 

KPP padrejtësisht, i ka dhënë të drejtë.  

Menjëherë 
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Gjetje nga auditimi 4: KKP me vendim  nr. 84 datë 19.2.2016 lidhur me procedurën e 

tenderit me objekt “blerje furgon i blinduar i përdorur ” loti II, me vlerë fond limit 

18,600,000 lekë, zhvilluar në vitin 2015 nga autoriteti kontraktor Posta Shqiptare sh.a., 

nuk ka shqyrtuar në themel ankesën e BOE “S & C C” sh.p.k. dhe “Sh” sh.p.k.  në lidhje 

me kualifikimin e padrejtë të operatorëve ekonomikë “A G” sh.p.k. etj, nuk e ka shtrirë atë 

minimalisht, për OE “S & C C” sh.p.k. ankimues, i cili në përfundim të procedurës së 

tenderit rezulton fitues. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dosjes, konstatohet se AK ka kualifikuar tre nga katër 

OE pjesëmarrës në tender, dhe ka shpallur fitues OE “A G” sh.p.k., i cili ka paraqitur 

ofertën ekonomike me vlerë më të ulët prej 15,468,000 lekë.  

Për këtë vlerësim të AK (KVO), BOE “S & C C” sh.p.k. i renditur i dyti nga KVO me 

vlerë të ofertës ekonomike 14,499,000 lekë, është ankuar në KPP, duke pretenduar 

skualifikimin e OE “A G” sh.p.k., për mosplotësim të kritereve, pasi … nuk ka dorëzuar 

certifikatë sigurie për kabinën, xhamat, si dhe komplet mjetin të miratuara nga një 

laborator/qendër balistike… dhe … nuk ka dorëzuar katalog. 

KPP  në vendim është shprehur se, pas shqyrtimit në themel të  ankesës, e ka pranuar 

atë, duke vendosur/urdhëruar AK, të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e OE“A 

G” sh.p.k. ... të skualifikojë OE “A G” sh.p.k. duke u shprehur/ mjaftuar për shkakun, 

vetëm me mosplotësimin e njërit kriter, atë të  ... mosdorëzimit të certifikatës së sigurisë 

për kabinën, xhamat, si dhe komplet mjetin të miratuara nga një laborator/qendër 

balistike…  

Me zbatimin e këtij vendimi nga AK, fitues rezulton të jetë BOE “S & C C” sh.p.k.  

KPP, megjithëse në vendim është shprehur për shqyrtim në themel të ankesës, e ka 

shqyrtuar atë pjesërisht dhe është shprehur vetëm për OE “A G” sh.p.k. 

Në përgjithësi arsyetimi/vendimi i KPP, bie ndesh me: 

- Nenin 19/1 “Komisioni i Prokurimit Publik” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin public” I ndyshuar,  

- Nenin 27/2 dhe nenin 28 pika 1/b, të VKM nr. 184, datë 17.10.2010 i ndryshuar. 

- Kërkesat e përcaktuara në “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” të shtojcës 8, të miratuar 

me DST nga AK. 

Nga sa më sipër, përfundohet se KPP duhet të shqyrtonte/verifikonte edhe 

dokumentacionin ligjor, kualifikues të BOE  “S & C C” sh.p.k .  

Për më tepër, shqyrtimi i dokumentacionit ka qenë i detyruar të shtrihej për të tre OE, së 

pari për të qenë në koherencë me gjykimin/vendimin e AK (KVO), i cili i ka kualifikuar 

dhe së dyti, për faktin që për BOE “S& C C” sh.p.k. ka pasur ankesë nga OE “Sh” sh.p.k. 

lidhur me plotësinë/rregullshmërinë e  dokumentacionit. 

Grupi i auditimit verifikoi plotësinë/saktësinë e dokumentacionit të paraqitur nga BOE “S 

& C C” sh.p.k. dhe u konstatua se BOE nuk plotëson kriteret e përcaktuar në KVK e 

tenderit si më poshtë:  

- Nuk ka paraqitur  certifikatë ISO 9001- 2000. 

- Nuk ka paraqitur për furgonat e blinduar certifikatë sigurie për kabinën xhamat dhe 

komplet mjetin  te miratuara nga qendra e balistikes (si  dhe OE  “A G” sh.p.k.). 

- Nuk ka paraqitur katalog për  mjetet  e blinduara (si  dhe OE  “A G” sh.p.k.). 

Nga sa më sipër rezulton se të dy OE janë me parregullsi/mungesa në dokumentacion, për 

këtë shkak, KPP duhet  të skualifikonte të dy OE. 

Në kushtet kur KPP, nuk i ka skualifikuar të dy OE,  do të ishte i pranueshëm vendimi i 

AK (KVO), i cili ka përdorur nenin 53 të LPP, për kualifikimin e të dy OE ekonomikë dhe 

shpalljen fitues të OE “A G” sh.p.k, i cili ka ofruar çmimin më të ulët. 

 Nën arsyetimet e mësipërme: 

-Vlera prej 1,609,000 lekë (12.890.000 lekë - 14.499.000 lekë), e cila përfaqëson 

diferencën midis ofertës të OE  “A G” sh.p.k. dhe BOE “S & C C” sh.p.k. përbën dëm 

ekonomik dhe ngarkon me përgjegjësi KPP e përbërë nga  Kryetar G K, Zv/kryetar SK, 

dhe J H, LG, H B anëtarë. 
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- Vlera prej 77,500 lekë, e cila përfaqëson tarifën e pagesës kusht për shqyrtimin e ankesës 

nga KPP, e cila duhet t’i mbahet BOE “S & C C” sh.p.k. 

Shuma e dëmit ekonomik për të dy faktorët është 1,686,500 lekë.  

Rekomandojmë: 

Të kontabilizohet dhe të ndiqet  në rrugë ligjore arkëtimi i vlerës 1,686,500 lekë, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera 

në të gjitha shkallët e gjykimit, nga e cila: 

- KPP të përbërë nga G K kryetar, S K zv/kryetar, L G, H B dhe J H anëtarë  

1,609,000 lekë, e cila përfaqëson diferencën midis ofertës ekonomike të OE “A G” 

sh.p.k. prej 12,890,000 lekë i skualifikuar nga KPP dhe ofertës të BOE  “S& C C” 

sh.p.k. prej 14.499.000 lekë, i cili për shkak të vendimit të KPP, u klasifikua në 

vend të parë dhe në vijim është shpallur fitues i procedurës së tenderit. 

- BOE “S & C C” sh.p.k. vlera 77,500 lekë, e cila përfaqëson tarifën e pagesës në 

momentin e bërjes së ankesës nga BOE “S & C C” sh.p.k., por që i është kthyer, 

pasi KPP padrejtësisht, i ka dhënë të drejtë.  

Menjëherë 

 

TË TJERA 

Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi të inkurajohet përshpejtimi 

i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të parë të vitit 2019. 

 

 

8. DREJTORIA E PËRGJITHSHME E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT, 

TIRANË. 

 

Nga auditimi i ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit, 

Tiranë, për zbatimin e rekomandimeve të KLSH, “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe 

rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2014 deri 31.12.2017 trajtuar në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr. 30, datë 24.04.2018 të Kryetarit të KLSH-

së të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 1263/8, datë 24.04.2017, konstatohet se: 

 

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”, Drejtoria e Përgjithshme e 

Rezervave Materiale të Shtetit, Tiranë, me shkresën nr. 1263/10, dt. 16.05.2018 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. 1263/12, dt. 25.10.2018 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 përfundimin e auditimit, u përgatit dhe u paraqit Projektraporti i Auditimit me shkresën 

nr. 1203/12, datë 05.11.2018. Për këtë Projektraport, subjekti i audituar ka dërguar vërejtjet 

përkatëse me shkresën nr. 1203/13, dt. 22.11.2018. 

 

Nga ana e KLSH me shkresat përcjellëse janë lënë 21 rekomandime gjithsej, nga këto: 5 

masa për përmirësime apo ndryshime ligjore, 14 masa organizative dhe 2 masa për 

shpërblim dëmi në vlerën 659,383 lekë. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 
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a. Për përmirësime apo ndryshime ligjore janë lënë 5, të cilat, janë pranuar 

plotësisht 5, janë zbatuar 3, janë në proces zbatimi 2.  

b. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 14 masa organizative, të cilat, janë 

pranuar plotësisht 14, janë zbatuar 10, janë në proces zbatimi 4. 

c. Masa për shpërblim dëmi janë lënë 2 rekomandime për shumën 659,383 lekë 

nga të  cilat, janë pranuar 2 rekomandime në vlerën 659,383 lekë dhe janë 

zbatuar 2 masa në vlerën 659,383 lekë. 

 

Në përfundim rikërkojmë nga Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, 

Tiranë zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së, të dërguar me shkresën nr. 1263/8, datë 

24.04.2018, mbi auditimin me objekt “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe 

rregullshmërisë”, të cilat nga auditimi i kryer për verifikimin dhe zbatimin e detyrave të 

rekomanduara në auditimin e mëparshëm, kanë rezultuar të pa zbatuara, të zbatuara 

pjesërisht, në proces zbatimi ose të papranuara si më poshtë: 

 

A. MASA PËR PËRMIRËSIME LIGJORE. 

Gjetje nga auditimi 2. Nga auditimi, për vitet buxhetore 2014,2015,2016 dhe 2017, me 

objekt “Mbi administrimin e marrjes në dorëzim të mjeteve të konfiskuara nga Drejtoritë 

Rajonale të Policisë së Shtetit dhe vazhdimësia e procedurave të tyre”, rezultoi se, shumë 

mjete gjenden në pikat e bllokimit dhe ato të ruajtjes, në Komisariate apo në Drejtoritë e 

Policive Vendore për shkaqe, penale ose administrative, të cilat jo vetëm nuk janë  

dorëzuar në kohë, por janë  pranuar nga DRRMSH, me mangësi në dokumentacionin 

shoqërues të kërkuar, (numri i shasisë, targa dhe të dhëna të tjera për pronësinë), siç 

përcaktohet në Ligjin nr.130/2012 “Për trajtimin dhe administrimin e mjeteve rrugore e 

lundruese të konfiskuara, si pasojë e sekuestrimit, ndalimit apo bllokimit nga policia e 

shtetit deri në datën 30.12.2010”. Më pas nga Ministri i Brendshëm, janë  miratuar disa 

akte administrative, të cilat nuk e kanë zgjidhur situatën, për shkak të mangësive dhe 

vakumeve juridike që ato mbartin si edhe me ndryshimin e kalimit të DPRMSH në varësi 

të Ministrisë së Mbrojtjes në bazë të VKM nr.9, datë 12.01.2018 "Për një ndryshim në 

vendimin nr.501, datë 13.09.2017, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e fushës së 

përgjegjësisë shtetërore së Ministrisë së Mbrojtjes ”, duke i humbur efektet juridike, të 

cilat janë si  më poshtë vijon ; 

-Udhëzimi i përbashkët nr.313, datë 12.07.2013 të Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së 

Financave dhe Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit “Për procedurat e kalimit dhe 

çregjistrimit të mjeteve nga mjediset e Drejtorive të Policisë së Qarqeve përkatëse dhe ato 

të Policisë kufitare dhe Migracionit”; 

Për sa më sipër, nga  auditimet e praktikave shkresore dhe dosjeve fizike, u evidentua se, 

me gjithë miratimet dhe ndryshimet e akteve të mësipërme, situata vazhdon të jetë kaotike, 

pasi nga ana e Policisë së Shtetit, nuk disponohen dokumentacione shoqëruese për mjetet e 

bllokuara për arsye penale ose administrative. Këto mjete pasi qëndrojnë për një kohë 

relativisht të gjatë në pikat e bllokimit të Drejtorive të Policive Vendore, dalin jashtë 

funksionit për qarkullim, deri në degradim si hekurishte. Nga ana e DPRMSH, këto mjete 

merren në çdo kohë dhe në çdo formë, me dokumentacion jo të plotë, në disa raste edhe pa 

dokumente përkatëse, si dhe në disa raste pa kuadruar dokumentacionin me gjendjen fizike 

të mjeteve si nga pala dhënëse dhe ajo marrëse, në kundërshtim me aktet ligjore e 

nënligjore dhe administrative të mësipërme, si dhe me ligjin nr.10296, datë 07.08.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, me pasojë të ardhura të munguara në Buxhetin 

e Shtetit, më hollësisht është trajtuar në faqen nr. 76-81 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit. 

Rekomandojmë: 

Nga ana e Ministrisë së Mbrojtjes tek e cila ka kaluar në vartësi DPRMSH, të 

shfuqizohen aktet ligjore dhe nënligjore të mësipërme, “Mbi administrimin e 

marrjes në dorëzim të mjeteve të konfiskuara nga Drejtoritë Rajonale të Policisë së 
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Shtetit dhe vazhdimësia e procedurave të tyre” dhe hartimin e akteve të reja ligjore 

dhe nënligjore, duke përcaktuar saktë dhe qartë, përgjegjësitë e secilit institucion 

shtetëror të përfshirë në këtë fushë. 

Menjëherë 

Gjetje nga auditimi 3. Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materialeve të Shtetit 

(DPRMSH) ka qenë në varësi të Ministrisë së Brendshme, pas daljes së VKM nr. 9, datë 

12.01.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr.501, datë 13.09.2017, të Këshillit të 

Ministrave, "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore së Ministrisë së 

Mbrojtjes ”, ka kaluar në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes. 

-DPRMSH, për çdo vit, ka zhvilluar procedura prokurimi me objekt "Blerje mallra rezervë 

shteti (ushqimore dhe industriale)”, konkretisht të planifikuara nga buxheti i shtetit, 

respektivisht për vitin 2014, vlera prej 6,000,000 lekë pa tvsh, për vitin 2015 vlera prej 

7,132,000 lekë pa tvsh, për vitin 2016 vlera prej 2,087,000 lekë pa tvsh dhe për vitin 2017 

vlera prej 2,000,000 lekë. Në total shuma e  prokuruar është gjithsej 17,219,000 lekë pa 

tvsh, Vlerat dhe sasitë e mallrave ushqimore të prokuruar për çdo vit, nuk kanë mundësuar 

as plotësimin e pjesshëm të limitit minimal të mallrave rezervë materiale shtetërore, siç 

përcaktohet në VKM nr.1128, datë 05.08.2008 "Për krijimin dhe administrimin e mallrave 

rezervë materiale shtetërore”, pasi fondet vjetore, të planifikuara nga MF (buxheti i 

shtetit), janë të pamjaftueshme për të plotësuar sasitë sipas artikujve të përcaktuar në aktin 

normativ ligjor të mësipërm të Këshillit të Ministrave. Ky fakt tregon se, fondi i vënë në 

dispozicion nga Buxheti i Shtetit, është objektivisht i pamundur për plotësimin e sasive të 

përcaktuara në kufirin minimal për mallrat rezervë shtetërorë, si rrjedhojë DPRMSH, 

tenderuar mallra që plotësojnë deri 10% të nevojave, duke mos respektuar kërkesat e VKM 

nr. 1128, datë 05.08.2008 "Për krijimin dhe administrimin e mallrave rezervë materiale 

shtetërore”, ku përcaktohen nevojat në kufirin minimal të mallrave ushqimorë dhe jo 

ushqimorë, më hollësisht është trajtuar në faqen nr. 30-37, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit. 

 Rekomandojmë: 

Ministria e Mbrojtjes në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervave 

Materialeve të Shtetit, të rishikojë VKM nr.1128, datë 05.08.2008 "Për krijimin 

dhe administrimin e mallrave rezervë materiale shtetërore”, në përshtatje me ligjet 

për sistemin buxhetor dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, i cili të përmbushë dhe 

të realizojë, objektin për plotësimin e sasive minimale për mallrat rezervë 

shtetërorë.  

Menjëherë 

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

Gjetje nga auditimi 9. Nga auditimi, për të gjitha kontratat e lidhura me objekt shitje 

skrapi, komisionet e ngarkuara për zbatimin e kontratave të ankandit, në asnjë rast nuk 

kanë peshuar fizikisht skrapin e tërhequr duke krijuar mundësi abuzimi. Kjo për faktin se, 

përcaktimin e peshës të skrapit për mjetet motorike nga komisionet e miratuara janë 

llogaritur sipas peshës teorike  dhe jo pesha faktike. Po kështu edhe dalja dhe marrja në 

dorëzim e skrapit, nuk bëhet sipas peshës faktike (reale), por sipas peshës teorike. Kjo 

mangësi është në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.30, datë 

27.12.2011, ku përcaktohet: “Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi 

veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e 

kryerjes, objektin, treguesit sasiorë dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe 

ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një 

prove ligjore ose administrative”, më hollësisht është trajtuar në faqen nr. 37-76 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit. 

 Rekomandojmë: 

Autoriteti Shitës, të  marrë masa për vlerësimin e peshës faktike të skrapit, duke 

vendosur kërkesa që në dokumentet e ankandit dhe në kontratën e lidhur midis 



29 

 

palëve, me qëllim marrjen e masave si nga autoriteti kontraktor dhe nga blerësi për 

të siguruar mjetet dhe mënyrat për peshimin fizik të skrapit dhe bazë për llogaritjen 

e peshës faktike të shërbejë fatura e peshores së kombinatit metalurgjik, apo 

dokumenti i doganës për sasinë e eksportuar.  

Menjëherë 

Gjetje nga auditimi 10. Nga auditimi, është konstatuar se me  urdhrin e përbashkët 

nr.6783, datë 17.12.2010, të Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, nr.7437/2 prot, 

datë 27.12.2010 dhe Ministrit të Punëve të Brendshme, është bërë kalimi kapital i 1,000 

ton skrap hekuri nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve tek Drejtoria e Përgjithshme e 

Rezervave Materiale të Shtetit. Palët, me procesverbalin datë 3.02.2011, kanë rënë dakord 

për marrjen në dorëzim pjesë-pjesë të sasisë të skrapit, duke zhvilluar ankandin për partinë 

e parë me sasi 400 ton, deri në përfundim të procedurave vijuese të ankandit publik dhe 

përfundimit të sasisë së kontraktuar.  

Në përfundim të ankandit, fitues është shpallur shoqëria “S” shpk, me të cilën është lidhur 

dhe nënshkruar kontrata nr.16, datë 09.01.2012. Nga kontrata e lidhur, janë evaduar dhe 

kryer pagesa nga kontraktuesi vetëm për 83 ton  skrap, nga sasia prej 400 ton ka mbetur pa 

evaduar rreth 317 ton skrap (400-87). Shkaqet e moszbatimit të kontratës, kanë qenë 

pengesat dhe pretendimet e ish-Komunës Kolsh të rrethit Kukës, ku është bërë edhe 

depozitimi i skrapit. Shqetësues për periudhat në vazhdim janë shpenzimet që kryhen për 

ruajtjen e tij prej vitit 2010 e në vazhdim, duke bërë që këto shpenzime të kalojnë vlerën 

që mund të përfitohet nga shitja. Aktualisht vendi i depozitimit të skrapit është në lartësinë 

mbi 1,200 m mbi nivelin e detit dhe rruga deri në vendin e depozituar skrapi është tepër e 

amortizuar duke e vështirësuar së tepërmi evadimin e tij, më hollësisht është trajtuar në 

faqen nr. 81-82, të Raportit Përfundimtar të Auditimit.  

Rekomandojmë: 

Marrjen e masave dhe bashkëpunimin me Bashkinë Kukës për mundësinë e 

evadimit të skrapit sipas kontratës së lidhur me shoqërinë S, në mënyrë që të 

evadohet e gjithë gjendja e skrapit në sasinë prej 917 ton (1,000-83 ton), në vlerën 

rreth 25 milionë lekë, pasi çdo vonesë do të sjellë si pasojë që në të ardhmen 

shpenzimet do të jenë më të mëdha se të ardhurat e mundshme që mund të 

realizohen.  

Menjëherë 

Gjetje nga auditimi 11. Nga auditimi u konstatua se vendet vakante në strukturat e 

organike të drejtorive rajonale shkaktojnë efekte negative të menjëhershme në 

mbarëvajtjen e punës dhe ecurinë e saj. Kjo pasi natyra shumë specifike e funksioneve, si 

jurist, teknolog ushqimor, kimist, apo shofer me automjet special nuk mund të përmbushen 

nga 1 një punonjës tjetër që nuk ka formimin profesional të duhur për këto pozicione pune. 

Gjithashtu në Rregulloret e brendshme të DRRMSH, miratuar në datën 24.02.2014, në 

nenin 2 “Struktura Organike”, citohet “... Emërimi dhe largimi nga detyra i punonjësve të 

DRRMSH dhe të Agjencive të Rezervave të Shtetit, bëhet nga Drejtori i Përgjithshëm më 

propozimin e Drejtorit Rajonal”, kjo mënyrë rekrutimi është në kundërshtim me ligjin 

152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, Kreu IV, më hollësisht është trajtuar në faqen nr. 13-16, 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 Rekomandojmë: 

- Të merren masa për të rekrutuar punonjës për vendet vakante dhe përshtatur në 

bazë aftësie  dhe cilësitë profesionale të stafit të institucionit, plotësimin e 

organikës me specialistë të kualifikuar për të rritur performancës realizimin e 

objektivave të institucionit në kushtet e ndryshimit të vartësisë nga Ministria e 

Punëve të Brendshme nën juridiksionin e Ministrisë së Mbrojtjes.  

- Marrjen e masave për përmirësimin e kontratave individuale të punës dhe 

përshkrimet e proceseve të punës që duhet të kryhen nga çdo punonjës me qëllim 

shfrytëzimi maksimal të kohës së punës dhe veçanërisht për proceset e punës  

trajtimin e mallrave për mbrojtjen e produkteve nga faktorët atmosferike dhe 
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natyrale dhe me afat skadence, procese këto tepër të rëndësishme për administrimin 

dhe ruajtjen e mallrave ushqimore dhe jo ushqimore. 

Menjëherë 

Gjetje nga auditimi 12. DRRMSH në shumë raste është shndërruar në një magazinë 

sendesh ku grumbullohen mallra të ndryshme në sasi tepër minimale (kuti konservash, 

medikamente të ndryshme, e mallra të tjera), të konfiskuara nga Degët e Tatim Taksave 

apo Doganat, për të cilat mungojnë përshkrimet për cilësinë apo çmimin e tyre në 

momentin e sekuestrimit, duke sjellë si pasojë vështirësi në shitjen e tyre, pasi për sasi 

minimale  asnjë subjekt nuk është i interesuar. Kjo mënyrë veprimi ka sjellë si pasojë që 

DPRMSH të dalë nga funksioni dhe qëllimin kryesor i përcaktuar me ligjin organik. 

Krahas kësaj theksojmë se, nga mos shitja në afat, produktet ushqimore skadojnë dhe për 

asgjësimin e tyre kërkohen shpenzime të tjera buxhetore. Objekti i rezervave materiale të 

shtetit nuk është magazinimi i mbeturinave por i mallrave ushqimore dhe industriale të 

cilat kanë vlerë përdorimi dhe përbejnë objekt shitje, ose të përdoren edhe si ndihma për 

përballimin e emergjencave civile apo familjeve me të ardhura minimale sipas rasteve që 

lejon ligji, më hollësisht është trajtuar në faqen nr. 28-30, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit. 

Rekomandojmë: 

DPRMSH dhe Ministria e Mbrojtjes, të marrin masa për të mos lejuar magazinimin 

e  mallrave, materialeve apo produkteve ushqimore që nuk sjellin përfitim financiar 

për buxhetin e shtetit, apo bëhen objekt stoku. Produktet ushqimore në prag 

skadencë të përdoren për të ndihmuar familjet apo komunitetet e ndryshme me 

qëllim eliminimin e shpenzimeve të asgjësimit.  

Menjëherë 

TË TJERA. 

1. Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi, ose të zbatuara pjesërisht 

të inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të parë të vitit 

2019. 

 

 

9. DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE QARKUT, TIRANË.  

 

Nga auditimi i ushtruar në Drejtorinë Arsimore Rajonale Qarkut, Tiranë, për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH, “Mbi auditimin e përputhshmërisë” për periudhën 30.09.2015 

deri 31.12.2017 trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr. 24, 

datë 16.04.2018 të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 1307/9, 

datë 17.04.2018, konstatohet se: 

 

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”, Drejtoria Arsimore Rajonale 

Qarkut Tiranë, me shkresën nr. 1307/10, dt. 15.05.2018 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 nuk 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 përfundimin e auditimit, u përgatit dhe u paraqit Projektraporti i Auditimit me shkresën 

nr. 1203/11, datë 05.11.2018.  
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Nga ana e KLSH me shkresat përcjellëse janë lënë 24 rekomandime gjithsej, nga këto: 4 

masa për përmirësime apo ndryshime ligjore, 18 masa organizative dhe 2 masa për 

menaxhimin pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet të fondeve publike. 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

a. Për propozime për ndryshime apo përmirësime të legjislacionit në fuqi janë lënë 4 

masa, nga të cilat 4 janë pranuar, 4 janë zbatuar. 

b. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 18 (tetëmbëdhjetë) masa organizative, nga të  

cilat, janë pranuar plotësisht 18, zbatuar 13 dhe 5 janë në proces zbatimi. 

c. Për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve 

publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet të fondeve 

publike 2 (dy) masa., nga të  cilat, janë pranuar plotësisht 2 masa, dhe 2 masa janë 

zbatuar  

d. Masë disiplinore në kompetencë të titullarit, e  pranuar dhe e zbatuar. 

 

Në përfundim rikërkojmë nga Drejtoria Arsimore Rajonale Qarku, Tiranë zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së, të dërguar me shkresën nr. 1307/9, datë 17.04.2018, mbi 

auditimin me objekt “Mbi auditimin e përputhshmërisë”, të cilat nga auditimi i kryer për 

verifikimin dhe zbatimin e detyrave të rekomanduara në auditimin e mëparshëm, kanë 

rezultuar të pa zbatuara, të zbatuara pjesërisht, në proces zbatimi ose të papranuara si më 

poshtë: 

 

B. MASA ORGANIZATIVE. 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, me urdhër-prokurimin nr.16, datë 

18.10.2016 është realizuar procedura e prokurimit të shërbimit, për “Riparim për 

automjetin tip Mitsubish Pajero 2800 Turbo Diesel, viti i prodhimit 1995”, me fond limit 

247.567 pa TVSH / 297.081 lekë me TVSH. 

Grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike dhe analizën e kostos së riparimit të 

automjetit, ka mbajtur një procesverbal ku ka specifikuar nevojat për riparim të makinës, 

ku janë kërkuar 15 artikuj për servis. Ndonëse fatura tatimore e shitjes është firmosur nga 

blerësi, situacioni i punimeve është firmosur vetëm nga administratori i subjektit privat dhe 

nuk është konfirmuar me nënshkrim nga asnjë përfaqësues i subjektit DARQT. Më 

hollësisht trajtuar në pikën  4, faqe 33-42 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

Rekomandojmë: 

Institucioni të marrë masa për të gjitha rastet e kryerjes së shpenzimeve për 

shërbime, të përpilojë rregullisht dokumentacionin justifikues përkatës në përputhje 

më detyrimet që rrjedhin nga udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 30, datë 

27.12.2011, i ndryshuar, ku të vërtetohet kryerja efektivisht e shërbimit, apo 

marrjen në dorëzim e aktiveve sipas kushteve të kontratës. Në të gjitha rastet, 

procesverbali i realizimit të shërbimit të nënshkruhet rregullisht nga komisioni, 

duke bashkëlidhur me faturën e furnitorit, situacionet e shpenzimeve për shërbimet 

e riparimet dhe dokumentuar ato në përputhje me kërkesat e parimet e menaxhimit 

financiar publik. 

Në vazhdimësi 
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8.-Gjetje nga auditimi: Llogaria 212 “Ndërtime dhe konstruksione” në Aktivet e 

Qëndrueshme të Trupëzuara (aktivi i bilancit) ka të regjistruar vlerën 19,721,850 lekë, e 

cila detajohet në vlerën e ndërtesave të ish-subjektit “Qendra Ekonomike dhe garazh” me 

vlerë 12,064,250 lekë, (objekte që efektivisht nuk ekzistojnë për periudhën objekt auditimi 

dhe për rrjedhojë këto regjistrime denatyrojnë treguesit e vërtetësisë së të dhënave të 

bilancit kontabël të këtij institucioni)si dhe në vlerën 7,667,600 lekë, që përfaqëson 

rikonstruksionin e zyrave që DAR ka në përdorim që nga viti 2006. 

Në vitin 2006 kur ky në institucion është transferuar dhe vendosur në mjediset e shkollës 

speciale “Luigj Gurakuqi“, vlera e rikonstruksionit është kontabilizuar si Aktiv i 

Qëndrushëm i Trupëzuar, në llogarinë 219 “Ndërtesa“. Ky veprim kontabilizimi nuk është 

i drejtë sepse, në fakt ky objekt nuk është në pronësi të DAR Qark, por në bazë të 

përcaktimeve të pikave „2/b“ dhe „2/c“, të Aneksit nr. 1, që shoqëron VKM nr. 204, datë 

26.03.21998 “Për kompetencat, detyrat funksionale dhe financimin e pushtetit vendor“, i 

ndryshuar, pushteti lokal është kompetent, administron dhe përgjigjet për objektet 

arsimore. 

Nga ana e Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme janë kryer llogaritjet e amortizimit, për 

aktivet e qëndrueshme të trupëzuara, objekti “Zyrat e Qendrës Ekonomike dhe Magazina”, 

në vlerën vjetore prej 197,219 lekë për vitin 2015 dhe për vitin 2016 lekë, objekte që 

efektivisht nuk ekzistojnë për periudhën objekt auditimi, dhe për rrjedhojë këto regjistrime 

denatyrojnë treguesit e shpenzimeve në bilancin kontabël të këtij institucioni. Nga ana 

tjetër, edhe përllogaritja e amortizimit, për pjesën e rikonstruksionit të kryer sipas një fondi 

të akorduar nga MAS, llogaritet për një objekt, i cili, nuk është në pronësi të DAR, sepse 

objektet shkollore janë në administrim të pushtetit vendor.  Më hollësisht trajtuar në pikën 

5, faqe 42-62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

Rekomandojmë: 

8.1.Drejtori i DARQT të ngrejë një grup pune për të saktësuar e pasqyruar çfarë ka 

ndodhur me këto objekte, të ndërtojë gjurmën e auditimit për ecurinë e procesit të 

privatizimit apo kthimit të pronave, si dhe të informojë se çfarë janë kryer me këto 

objekte, (nëse janë privatizuar, zaptuar apo kthyer pronarëve) dhe vetëm pas 

administrimit të dhe saktësimit të dokumentacionit të plotë, në bashkëpunim me 

pronarët e truallit dhe ministrinë e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, të ndërmarrin 

veprimet e nevojshme ligjore dhe të pasqyrojnë situatën e duhur në pasqyrat 

financiare të institucionit.    

8.2.Sektori i Shërbimeve të Përgjithshme të kryejë sistemimet në librat e 

kontabilitetit dhe në pasqyrat financiare të vitit 2016 dhe 2017, sa kontabilizuar 

padrejtësisht vlera e situacionit prej 7,667,600 lekë për rikonstruksion të mjediseve 

të shkollës speciale “L. Gurakuqi”, (në pronësi të Bashkisë Tiranë), rikonstruksioni 

i kryer në vitin 2006 si shtesë e vlerës së AQT në zërin “Ndërtesa”.  

8.3. Sektori i Shërbimeve të Përgjithshme, të marrë masa për rillogaritjen e 

amortizimit të aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara, për vitet 2015, 2016 e 2017, 

të realizojë sistemimet e nevojshme dhe të pasqyrojë situatën e duhur në 

kontabilitet e në pasqyrat financiare për vitin 2017. 

Menjëherë 

12.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se, në nenin 27, “Përshkrimi i vendeve 

të punës”, të Rregullores së Brendshme tip, miratuar nga Ministri MASH me nr. 311/1, 

datë 18.1.2011, është përcaktuar se: “Drejtori i DAR-it/ Përgjegjësi i ZA-së miratojnë 

përshkrimin e vendit të punës për secilin punonjës. Në përshkrimin e vendit të punës së 

përgjegjësit të sektorit parashikohet që në një pjesë të kohës kryen detyra si specialisti 

sektorit”. 

Këto përcaktime të Rregullores së Brendshme nuk përputhen me kërkesat e pikës 18, 

germa “c”, kreu IV, të VKM nr. 142/2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve 

të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, sipas së 
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cilës, përshkrimet e vendit të punës miratohen nga Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë. 

Më hollësisht trajtuar në pikën 7, faqe 79-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

Rekomandojmë: 

12.1.Drejtori i DARQT dhe njësia përgjegjëse për menaxhimin e burimeve 

njerëzore, të koordinojë veprimet dhe miratojë përshkrimet e punës tek Sekretari i 

Përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, si dhe të bashkërendojë 

veprimet me Departamentin e Administratës Publike, në përputhje me kërkesat e 

pikës 18, germa “c”, kreu IV, të VKM nr. 142/2014 “Për përshkrimin dhe 

klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe 

institucionet e pavarura” si dhe pikës nr. 4.1.1, kreu IV, të Udhëzimit të 

Departamentit të Administratës Publike nr. 2, datë 7.4.2014, “Për hartimin e 

përshkrimit të pozicioneve të punës në shërbimin civil”. 

12.2.MASR të marrë masa të shfuqizojë nenin 27, të Rregullores tip të DAR, 

miratuar nga Ministri MASH me nr. 311/1, datë 18.1.2011, si të papajtueshme me 

VKM nr. 142, datë 12.03.2014, i ndryshuar. 

Menjëherë 

13-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, DAR Qarku Tiranë për periudhën 

objekt auditimi nuk ka realizuar procedurat e prokurimit me fondet publike për shërbimin e 

transportit të nxënësve dhe të punonjësve arsimore, sipas linjave rrethqytetase të shërbimit 

të transportit publik, të licencuara në bazë qarku nga njësitë e qeverisjes vendore ose 

qendrore, sa vepruar në kundërshtim me VKM nr. 682, datë 29.07.2015 “Për përdorimin e 

fondeve publike për transportin e punonjësve arsimorë që punojnë dhe nxënësve që 

mësojnë jashtë vendbanimit”, i ndryshuar. Më hollësisht trajtuar në pikën 8, faqe 94-100 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

Rekomandojmë: 

Nëpunësi autorizues të marrë masa, për zbatimin në kohë të përcaktimeve të VKM 

nr. 682, datë 29.07.2015, i ndryshuar, duke hapur procedurën e tenderit për fondet e 

programuara, në lidhje me shërbimin e transportit për mësuesit që punojnë dhe 

nxënësit që mësojnë jashtë vendbanimit. 

Në vazhdimësi 

16.-Gjetje nga auditimi: Pavarësisht faktit që, janë zhvilluar disa portale për rekrutimin 

dhe plotësimin e pozicioneve të punësimit (portali 2014, 2015-2016, 2016-2017 dhe 2017-

2018), rezulton se, ende në disa shkolla të zonave të thella malore, japin mësim 17 mësues 

pa arsim përkatës dhe 14 mësues jashtë profilit. Këto vende pune, nga DAR-ja nuk 

rezultojnë të dokumentuara të shpallur si vende pune të lira, por pretendohet se asnjë nga 

mësuesit e portalit, nuk kanë pranuar të shkojnë të punojnë në këto pozicione të largëta. 

Për Komisionin e Vlerësimit dhe zyrtarët e DARQT problematikë ngelet mospranimi i 

vendeve vakante në shkollat të cilat gjenden jashtë zonave urbane, si në Kllojkë, Njësia 

administrative Zall-Bastar, etj. Më hollësisht trajtuar në pikën 6, faqe 62-79 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit. 

Rekomandojmë: 

DRQT të marrë masat dhe të shpallë si vende pune të lira, ato profile/ degë ku ende 

japin mësim 17 mësues pa arsim përkatës dhe 14 mësues jashtë profilit dhe të 

shikohet mundësia e zëvendësimeve apo lëvizjeve paralele, me persona kompetentë 

që kanë përfunduar studimet e larta në fushën e mësimdhënies. 

Menjëherë 

 

 

B. TË TJERA. 

1. Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi, ose të zbatuara pjesërisht 

të inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të parë të vitit 

2019. 
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10. TË TJERA MBI ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE. 

 

1. Bazuar në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2914“Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollin të Lartë të Shtetit”, neni 15, shkronja “k”, KLSH për mos zbatimin e 

rekomandimeve nga subjektet e audituara do tu drejtohet:  

- Kuvendit të Shqipërisë, duke kërkuar të ketë në vëmendje rekomandimet tona; 

- Komisionit të Ekonomisë dhe Financave pranë Kuvendit të Shqipërisë, duke kërkuar 

edhe ndihmën e tij për të sensibilizuar institucionet për rëndësinë e rekomandimeve në 

rritjen e përgjegjshmërisë në administrimin e fondeve publike;  

  

2. Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi të inkurajohet 

përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të parë të vitit 2019. 

 

3. Rekomandimet që rezultojnë të pazbatuara nga auditimi i ushtruar “Për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme të evaduara në tre mujorin e fundit të 

vitit 2017 dhe 4 mujorin e parë të vitit 2018”, do të përcillen në subjekte brenda datës 15 

dhjetor 2018. 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë 

vendim ngarkohet Departamenti i Auditimit të Institucioneve Qendrore.                                                                                     

                                                    
   

                                                                        

Bujar LESKAJ  
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