
MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E EKONOMISË, 
TREGTISË DHE ENERGJITIKËS (KONCENSIONET) 

          
 
Raporti Përfundimtar i Auditimit të ushtruar në METE me objekt: “Dhënia e 
pronës publike me koncension në Industrinë e Bakrit, Kromit dhe Energjetikës në 
METE dhe subjektet  respektive, për periudhën 1/1/2010 deri më 30/9/2011” dhe 
masat për përmirësimin e gjendjes, janë miratuar me Vendimin e Kryetarit të 
KLSH nr. 60, datë 09/05/2012.  
Bazuar në nenet 9 dhe 16 të ligjit nr. 8270, datë 23/12/1997 “Për Kontrollin e Lartë 
të Shtetit”, ndryshuar me ligjin nr. 8599, datë 1/6/2000, me shkresën nr. 436/12, 
datë 9/5/2012 dërguar  Z. Nasip Naço, Ministër i Ekonomisë, Tregtisë dhe 
Energjitikës, krahas Raportit Përfundimtar të Auditimit, Kontrolli i Lartë i Shtetit i 
ka rekomanduar dhe kërkuar zbatimin e masave të mëposhtme:   
 

A. MASA ORGANIZATIVE  
 

1. Nga auditimi i kryer në monitorimin e kontratave koncesionare janë konstatuar;  
- Shkelje ligjore në mënyrën e transferimit të aksioneve të shoqërive koncesionare  
nga subjekti koncesionar tek një subjekt tjetër. 
- Mungesë vlerësimi profesional e ligjor të dokumentave e të dhënave që paraqesin 
subjekte të interesuara. Këto janë kryer nga një person i vetëm ndërkohë që 
shpallja fitues në një procedurë konkuruese merret nga një komision i përbërë nga 
specialist jurist, inxhinier apo ekonomist.   
Për këtë, rekomandoj: 
a) Ngritjen e një grupi pune nga METE me qëllim hartimin e një Udhëzimi të 
veçantë mbi procedurën e transferimit të kuotave (shitje aksione), dokumentacionin 
e nevojshëm që duhet të paraqesë një subjekt, krijimin e një komisioni vleresimi të 
dokumenteve dhe kapaciteteve ekonomiko- financiare dhe tekniko-juridike. 
b) Grupi i punës të krijohet nga titullari, në përbërje të tij të jenë jo më pak se 5 
(pesë) anëtarë përfaqësues të fushave të nevojshme. Gjithashtu, titullari të caktoj 
afatin dhe të kërkoj transparencën e punës së këtij komisioni vlerësimi. 

Menjëherë 
 

2. Nga auditimi i ushtruar mbi negocimin dhe lidhjen e kontratave të koncesionit, 
janë konstatuar vërejtje të bëra nga institucionet e specializuara si Avokatura e 
Shtetit, ATRAKO etj. Këto vërejtje i referohen Draft/kontratave të hartuara nga 
METE, mbi përcaktimin e kushteve të kontratave dhe  zgjatjen e afateve me 
marrëveshje. Gjithashtu, sekuestrimi i sigurimit të kontratës në rast se shoqëria 
koncensionare është në proces falimenti dhe/ose likujdimi për faj të koncensionarit 



me qëllim sigurimin më të mirë e më të plotë të interesave të Shtetit, pa cënuar 
interesat e koncesionarit.   
Për këtë, rekomandoj që, vërejtjet e bëra nga institucionet e lart përmendura të 
reflektohen në Draftin e kontratës dhe të miratohen nga Autoriteti Kontraktor 
(AK), i cili shërben për negocimin dhe nënshkrimin e kontratave për objekte të 
ndryshme konçensionare.  

             Menjëherë 
 

3. Në disa procedura të përzgjedhjes së operatorëve ekonomik për dhënien e 
konçesioneve konstatohen vendosje të pa argumentuara dhe te tejzgjatyra të 
afateve  në kërkesat e vendosura nga Autoriteti Kontraktor për përfundimin e 
ndërtimit të objekteve, kjo e konstatuar shpesh në vepra me kapacitet e investim 
relativisht të vogël.  
Kjo ka bërë që për HEC-e të vegjël me fuqi të instaluar e prodhues të vogël, 
ndërtimi dhe vënia në shfrytëzim të planifikohet për një periudhë kohore 
shumëvjeçare. Krahas faktorëve të tjerë, ndikim ka dhe mos llogaritja e 
kapaciteteve teknike që duhet të ketë në dispozicion operatori ekonomik për 
ndërtimin e veprës.   
Për këtë, rekomandoj që, në Dokumentet Standarde të Konkurrimit, kërkesat 
teknike për kualifikimin e operatorëve të bëhen më të plota, në mënyrë që 
konkurrenti që merr përsipër ndërtimin e HEC-it të jetë i aftë të realizojë veprën në 
kohën e përcaktuar në ofertë e në kontratë.  
                              

Menjëherë 
 

4. Nga auditimi i ushtruar mbi llogaritjen dhe pagesën e detyrimeve që rrjedhin nga 
pёrfitimi i metaleve si ar, argjend etj., u konstatua: 
- mungesë e plotë e dokumentacionit mbi përcaktimin dhe pagesën e rentёs 
minerare pёr elementёt shoqёrues tё bakrit nё koncentrat, kromit etj., siç janё ari, 
argjendi, bakri, seleni dhe teluri.  
- nuk ka funksionuar grupi ndërministror sipas detyrimit ligjor.  
Si njё burim tё ardhurash pёr Buxhetin e Shtetit ky problem konsiderohet i 
rëndësishëm, jo vetёm për subjektet qё eksportojnё bakёr, por edhe nga tё gjithё 
subjektet e tjera qё kryejnё aktivitetin e tyre nё fushёn minerare mbi elementet 
shoqёrues tё bakrit, kromit etj.   
Për këtë, rekomandoj që: 
a) Të merren masa nga METE në bashkëpunim me Ministrinë e Financёs, 
Drejtorinë  e Pёrgjithshme të Doganave dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, 
për ngritjen e një grupi pune për përgatitjen e  akteve nёnligjore dhe udhёzimeve 
tekniko-ekonomike mbi llogaritjen dhe pagesёn e detyrimeve ndaj shtetit pёr 



elementёt shoqёrues tё koncentratit dhe minerareve tё tjera, duke i trajtuar si pasuri 
kombёtare.  
b) Në përllogaritjet e rentёs minerare tё koncentratit tё bakrit (sipas faturёs sё 
shitjes), tё merret pёr bazё se nё kёtё çmim pёrfshihet vlera e metaleve tё çmuara 
ashtu edhe zbritja e çmimit pёr shkak tё pёrmbajtjes sё elementëve tё dёmshёm pёr 
shkrirje si Zn, As,....etj.  

                                                                         Menjëherë 
 

5. Në auditimin e kryer u konstatua se:  
- nuk është vlerësuar nga METE zbatimi i VKM nr. 150, datë 22/3/2007, në lidhje 
me Agjensinë e Trajtimit të Koncesioneve (ATRAKO).  
- nuk ka patur vendosje dhe llogaritje në dokumentet standarde të konkurrimit dhe 
detyrimeve në të gjitha procedurat konkuruese të dhënies me koncesion të 
zhvilluara nga METE (përqindja e caktuar). Për pasojë nga moszbatimi i këtij akti 
nënligjor, ka patur një mungesë të të ardhurave në vlerën  1,113,730,319 lekë ( e 
bararabartë me 11 milion USD).  
- ka munguar ushtrimi i kompetencave të ATRAKO-s  të përcaktuara në aktet 
ligjore e nënligjore dhe nuk ka qenë efektiv në praktikat dhe procedurat e kryera 
për dhënien e koncesioneve për dhënie mendimi dhe këshillimi ligjor si organ i 
specializuar. Për rëndësinë që ka ky organ në procedurat e dhënies me koncesion 
dhe veçanërisht në procesin e negocimit, mendimi i ATRAKO-s duhet të ishte i 
dokumentuar.   
Për këtë, rekomandoj:  
a) Ngritjen e një grupi pune me qëllim analizimin e problemeve të ngritura nga 
KLSH, si dhe të dokumenteve standarde të procedurave konkurruese për dhënien 
me koncesion, të cilat do të kryhen në periudhën pasardhëse në fushën 
hidroenergjetike, minerare dhe hidrokarbure etj. Të vendoset pagesa e detyrimit për 
shërbimin e ATRAKOS, duke kërkuar nëse është nevoja dhe amendime të akteve të 
tjera nënligjore që lidhen me zbatimin e germës “a”, pika 2, neni 19, të  ligjit nr. 
9663, datë 18/12/2006 “Për Konçesionet”, i ndryshuar. 
b) Nga METE të vendoset ne rregulloren e brendshme të saj detyrimi për 
dokumentimin e aktivitetit të ATRAKO në procedurat koncesionare, për të gjitha 
rastet që do të ushtrohen këto kompetenca. Të jenë pjesë e dokumenteve të dosjeve 
përkatëse, veçanërisht në vlerësimin e kontratave (në proces negocimi). 
c) Nga METE dhe ATRAKO, të rishikohet Rregullorja e këtij institucioni për 
harmonizimin me aktet e reja ligjore të dala (mbas këmbënguljes së përfaqësuesve 
të Autorizuar të KLSH gjatë kontrollit)  për mirfunksionimin dhe vënien në 
eficencë të plotë të këtij institucioni. 
d) Në implementimin e akteve të reja ligjore për procedurat e dhënies me 
koncesion në vazhdim nga METE dhe strukturat e saj, të bëhet harmonizimi i 



Draftit të ri për ndryshime të VKM 150, datë 22/3/2007 me VKM nr. 104, datë 
28/2/2007 “Për një shtesë në VKM nr. 27, datë 10/1/2007 të Këshillit të Ministrave 
Për miratimin e rregullave të vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve”. 
Gjithmonë duke ruajtur raportin e partneritetit dhe mos shtimin e detyrimeve të 
tepërta e të pa argumentuara ndaj biznesit të interesuar për pjesmarrje në këto 
procedura. 

Menjëherë 
 

7. Nga auditimi i kryer u konstatua se, nuk është zbatuar VKM nr. 104, datë 
28/2/2007 “Për një shtesë në VKM nr. 27, datë 10/1/2007 “Për miratimin e 
rregullave të vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve” për periudhën mars 2007-
prill 2010 për përfshirjen në kriteret e vlerësimit të ofertave vlerën e pagave 
(royalities) që ofertuesit i japin autoritetit kontaktues për një projekt koncesionar të 
caktuar.   
Për këtë, rekomandoj që:  
a) Të ngrihet grup pune dhe të implementohet ky akt nënligjor në procedurat 
koncesionare, duke e bërë atë sa më të zbatueshëm në përputhshmëri të plotë me 
nenin 19, të ligjit nr. 9663, datë 18/12/2006 “Për Koncesionet” i ndryshuar dhe 
VKM nr.27, datë 18/1/2007.  
b) Të përcaktohet qartë dhe saktë përdorimi në llogaritje të “Tarifës koncesionare” 
dhe termit tjetër “Vlera e pagave (royalities)” në kriteret e vlerësimit apo në 
momentin e marrjes së koncesionit, duke bërë dhe amendime shtesë të këtij akti 
nënligjor. 

                                                             Menjëherë  
         

8. Gjatë auditimit është konstatuar se nga Organi Shtetёror i Autorizuar (OSHA, qё 
ёshtё METE) marrёveshja koncesionare për koncesion në fushën e bakrit me 
k..............., nuk ёshtё ndjekur e zbatuar konform Ligjit nr. 9663, datё 18/12/2006 
“Pёr koncesionet” i ndryshuar. Shoqёria koncesionare nuk ka pёrmbushur kushtet e 
marrёveshjes dhe asnjёherё nuk ёshtë vënё para pёrgjegjёsisё ligjore së bashku me 
personat e caktuar për ndjekjen e zbatimin e kësaj marrëveshje. Nuk ka një 
vlerësim të saktë dhe të plotë të investimeve të kryera në vlerën 20,932,500 USD.   
Për këtë, rekomandoj që, METE në bashkëpunim me AKBN të ngrejë një grup 
pune, ku në përbërje të tij të ketë financierë, me qëllim kontrollin dhe 
administrimin e  dokumentacionit ekonomiko ligjor për investimet e kryera. Të 
kryhet rivlerësim i plotë i vlerës së investuar nga k......”, si dhe të evidentohet 
mosplotësimi i kushteve të kontratës në përputhje me ligjin” Për koncesionet” dhe 
legjislacionin shqiptar në fuqi.  

                                   

 Brenda muajit Shtator 2012 
 



9. Nga auditimi është konstatuar se, për periudhën 3 vjeçare kompania “.......” ka 
vepruar në kundërshtim me nenin 5.5, germa “g”, neni 15, “Sigurime” dhe neni 18 
“Legjislacioni i zbatueshёm” të marrëveshjes koncesionare, duke mos siguruar 
asetet e saj në shoqëritë shqiptare të sigurimeve me një efekt negativ për të ardhurat 
kombëtare në vlerёn 92,443 USD.   
Për këtë, rekomandoj që, të analizohet problemi i trajtuar në material, të nxirret 
përgjegjësia dhe të merren masa për të gjitha koncesionet, me qëllim evitimin e 
shkeljeve të marrëveshjeve dhe legjislacionit shqiptar, duke detyruar koncesionarët 
të paguajnë sigurimet në shoqëritë e sigurimit të liçensuara nga AMF dhe subjekte 
që kanë juridiksion tregtar dhe ligjor nё Shqipёri.  

                                                                    Vazhdimisht 
 

10. Nga auditimi i kryer është konstatuar se, nё monitorimin e zbatimit tё 
marrёveshjes koncesionare ka munguar nё mёnyrё tё dukshme transparenca e 
zbatimit tё saj, pasi jo vetёm ka munguar kёrkesa e zbatimit tё  ligjit nga OSHA 
(METE), por dhe nga shoqёria koncesionare “........ Nuk ёshtë paraqitur asnjё 
tregues ekonomik e financiar pёr periudhёn 2/vjeçare (2009-2011) objekt auditimi 
nga ana jonё si pёr prodhimin, përpunimin dhe eksportin e produkteve dhe 
nënprodukteve.   
Për këtë, rekomandoj që, nga shoqёritë koncesionare të kërkohet, të paraqesin 
bilancet ekonomiko-financiar nga specialistё të METE dhe nga AKBN (qё kjo tё 
jetë autorizuar nga OSHA-a). Tё vlerёsohen investimet me dokumentacion 
ekonomik shoqёrues si: situacione tё konfirmuara nga Drejtoria e Përgjithshme e 
Tatimeve pёr punimet e kryera, faturat e zhdoganimit pёr paisjet e makineritё e 
marra nga importi, faturat tatimore tё blerjeve tё makinerive brenda vendit dhe pёr 
punimet e kryera nga tё tretёt.  
                  

                                        Vazhdimisht 
 

11. Nga auditimi i kryer pёr periudhёn 31/12/2006 deri mё 30/11/2009, ka  
rezultuar se marrёveshja koncesionare e nёnshkruar nga “..........” me OSHA, tё 
miratuar me VKM nr. 602, datё 17/11/2000, ratifikuar me Ligjin nr. 8761, datё 
2/4/2001, ka mangёsi ligjore pasi nuk ka nene për vendosjen e penaliteteve pёr 
mosrealizimin e kushteve tё marrёveshjes konçesionare dhe pёr mos pёrmbushje tё 
detyrimeve nga koncesionari. Kjo marrёveshje nuk është e përshtatur me Ligjin nr. 
9663, datё 18/12/2006 “Pёr koncesionet”, pasi nga AKBN janё evidentuar shkelje 
duke kёrkuar dhe pezullimin e aktivitetit, monitorim tё plotё tё marrёveshjes 
koncesionare dhe rivlerёsim tё marrёveshjes etj.  
Nga OSHA nuk janë vendosur asnjëherë  penalitete si tek subjektet e tjera 
koncesionare.   



Për këtë, rekomandoj që, nga Organi Shtetёror i Autorizuar (OSHA, e cila pas vitit 
2006 quhet Autoritet Kontraktor) qё ёshtё METE, të ndërmeren hapat ligjorë duke 
ngritur një grup pune i cili të vlerësojë mangësitë e kësaj marrëveshje dhe të kërkoj 
plotësimin e neneve që mungojnë nëse palët janë dakort. Pasi në kushtet e tregut të 
koncesioneve ky koncesion nuk trajtohet i barabartë me të tjerët.  

Deri në Dhjetor 2012 
 

12. Në funksionimin e AKBN është konstatuar mungesë rakordimi të veprimeve 
me Autoritetin Kontraktor për monitorimin dhe ndjekjen e zbatimit të kontratave. 
Veçanërisht mbi dokumentacionin ekonomiko financiar që duhet të paraqesin 
koncesionarët për zbatimin e kontratës në faza të ndryshme të ndërtimit (bilance, 
fatura, etj.), të cilat mungojnë pothuajse për çdo kontratë koncensionare. Një shkak 
për gjendjen e krijuar në fushën e dokumentacionit për monitorimin është 
nënshkrimi i kontratave ndërmjet METE dhe koncensionarëve pa AKBN. 
Rrjedhimisht, të drejtat e detyrimet janë drejtpërdrejtë me Autoritetin Kontraktor 
(AK) dhe jo me AKBN, e cila bën monitorimin e zbatimit të këtyre kontratave.   
Për këtë, rekomandoj që: 
a) Nga  METE dhe AKBN, të ngrihet një grup pune i përbashkët, detyrat e të cilit 
të jenë përcaktuar qartë dhe të nxirret një Udhëzim i Ministrit. Nëse është nevoja të 
bëhen rregullimet e nevojshme ligjore në të cilin të përcaktohet qartë detyrimi 
ligjor i koncesionarëve për bashkëpunimin dhe dorëzimin e dokumenteve AKBN-
së dhe t’i jepet e drejta të kërkojë plotësimin e kushteve  dhe të përgjigjet për 
detyrimet.  
b)Të përcaktohet qartë detyrimi ligjor i AKBN, duke bërë dhë plotësime të 
nevojshme ligjore për monitorimin dhe ndjekjen e zbatimit të kontratave duke vënë 
theksin në dokumentimin e investimeve dhe vlerësimin tekniko ekonomik të 
koncesionit, si organ i specializuar dhe me burime njerëzore të mjaftueshme. 

                                                

Brenda muajit Qershor  2012 
 
13. Nga auditimi ka rezultuar se, nga grupi i negocimit tё kontratёs në procesin e 
negocimit të dhënies me koncesion të Minierës Kalimash, Kukës e Has  janё 
shkelur rregullat e negocimit dhe mungon dokumentimi i këtij procesi. Gjithashtu, 
nuk janё mbrojtur interesat e Shtetit, duke lёnё hapёsira juridike qё koncesioni tё 
humbasё formёn e tij dhe të cënohet interesi pasuror i Shtetit. Theksojmë faktin se, 
nga ana e KLSH nuk është kryer auditim i koncesionit të Minierës Bulqizë 
(A.C.R), sepse dokumentacioni në periudhën e auditimitm ishte i bllokuar në 
prokurorinë e Rrethit gjyqësor Tiranë.    
Përsa më sipër, rekomandoj që, METE në bashkëpunim me Avokaturën e Shtetit 
dhe me koncesionarin të rivlerësojë Marrëveshjen koncesionare. Të argumentohet 
domosdoshmëria e ndryshimit të atyre neneve të marrëveshjes koncesionare, të 



cilat cënojnë interesat e shtetit dhe dëmtojnë pasurinë kombëtare, nëse palët bien 
dakort. 
 

                                                        Brenda muajit Shtator  2012 
 

14. Në auditimin e kryer, në dokumentacion e gjetur në dosje është konstatuar se, 
nga konçesionarёt nuk paraqitet informacion mbi realizimin e investimeve në 
vlerë, me situacione dhe fatura tatimore e doganore. Po kështu, nuk paraqesin 
procesverbalet e fillimit të punimeve, dokumentet teknike dhe ekonomike, të cilat 
nuk firmosen nga mbikëqyrësi i punimeve si personi direkt përgjegjës ligjërisht për 
zbatimin e kushteve teknike në ndërtimin e HEC-ve. Kjo ka sjellë mos vlerësimin 
në shumë raste të vlerës së investimit të kryer, si rrjedhojë; pamundësinë e 
llogaritjes së penaliteteve nga METE (Autoriteti Kontraktor) për moszbatimin e 
marrëveshjes konçesionare.   
Për këtë, rekomandoj që, të përgatitet nga METE në bashkëpunim me AKBN një 
Udhëzim tekniko-ekonomik për koncesionarët. Të organizohen aktivitete trajnimi 
(seminare, workshop-e etj.), në të cilat të sqarohen në mënyrë të detajuar aktet 
ligjore e nënligjore në fuqi “Për koncesionet”, mënyrën e informimit të  AK 
(METE) dhe AKBN, bashkëpunimin me njëri tjetrin (AK, AKBN me 
koncesionarin), si edhe dokumentacionin që duhet të shoqërojë në mënyrë 
periodike informacionet, kryesisht atë tekniko ekonomiko dhe financiar etj. 

                                    

Brenda muajit Korrik 2012  
       

15. Nga auditimi i kryer në AKBN është konstatuar se, ky institucion nuk është 
eficient. Mungon baza ligjore dhe nënligjore për  mirfunksionimin dhe 
përmbushjen e detyrimit ligjor. Evidentohet mungesë profesionalizmi, veçanërisht 
në domosdoshmërinë e vlerësimit ekonomiko financiar dhe atë tekniko juridik në 
monitorimin e zbatimit të detyrimeve kontraktuale për koncensionet që janë në 
ndërtim dhe ato që kanë filluar prodhimin. KLSH në të ardhmen do të realizoj një 
Audit performance në AKBN.   
Për këtë, rekomandoj që:  
a) Nga METE, të rishikohet Rregullorja e AKBN dhe të riorganizohet për 
mirfunksionimin dhe vënien në eficiencë të plotë të këtij institucioni, sipas 
kërkesave ligjore dhe të përcaktohen drejt të drejtat dhe detyrimet. 
b) Të merren masa nga AKBN dhe METE, për të krijuar një bazë të dhënash 
elektronike (data base) për koncesionet. Të përcaktohen afatet e detyruara për 
monitorim, lloji i dokumenteve të  konstatimeve në terren gjatë monitorimit sipas 
kërkesave ligjore dhe pasqyrimin e saktë të situatës së  koncesioneve. 
c) Të ngrihet brenda strukturës së AKBN një bord vlerësimi i koncesioneve i cili 
duhet të nxjerrë vlerësime për gjendjen e tyre dhe të japë rekomandime për 
koncesionarët mbi përmbushjen sa më mirë të detyrimeve kontraktuale. Mbi bazën 



e dokumentimeve në terren të dërgohen informacione periodike në METE, me 
propozime konkrete, duke shmangur metodat e mëparshme të informimit jo 
profesional e ato me “copy paste”.  

                                                         

 Brenda muajit Korrik 2012 
 

16. Në auditimin e kryer në praktikat e koncesioneve të dhëna nga Qeveria para 
vitit 2006, janë konstatuar se kontratat koncesionare kanё nevojё pёr mendime, pasi 
nё kushtet e tregut subjektet pёrfituese tё konçesioneve janё nё kushte jo të 
barabarta, për shkak se nuk paguajnë “Fee koncesionare” (tarifë koncesioni) pёr 
energjinё elektrike të prodhuar, ndёrkohё qё subjektet e tjera e paguajnё atё. Kjo ka 
sjellë pabarazi nё treg dhe mos arkёtimin e tё ardhurave tё duhura nё buxhetin e 
shtetit nga pёrdorimi i pasurisё kombëtare.   
Për këtë, rekomandoj që, nga METE të ngrihet një grup pune në bashkëpunim dhe 
mirëkuptim me koncesionarët, me qëllim gjetjen e hapёsirave ligjore pёr këto 
marrëveshje duke amenduar disa pika, nё tё mirё tё ecurisё sё kёtyre koncesioneve 
dhe vendosjes së barazisë para ligjit. 

                                    

Brenda muajit Nëntor 2012 
 

17. Të merren masa dhe të ndiqen të gjitha procedurat ligjore për të plotësuar 
dokumentacionin tekniko ekonomik dhe atë juridik që kërkohet nga zbatimi i 
marrëveshjeve koncesionare për të gjithë koncesionet e trajtuara hollësisht dhe 
sipas problemeve e specifikave të veçanta.   

 

Brenda muajit Nëntor 2012 
 

18. Nga auditimi i kryer në dokumentet standarde të koncesioneve të shpërndara 
konkurrentëve për marrje pjesë në procedurat koncesionare është konstatuar se, në 
kriteret e përgjithshme apo të veçanta për kualifikim nuk është vendosur kusht 
kualifikimi, paraqitja e aseteve apo aktiveve të patrupëzuara (konkretisht gjendja e 
makineri pajisjeve që do të përdoren, me qëllim ndërtimin sa më të shpejtë të 
veprës së marrjes dhe tubacionit të ujit për në turbinë). Mos vendosja e këtij kushti 
ka sjellë si pasojë mosargumentimin në mënyrë të drejtë të afatit për ndërtimin e 
disa objekteve  në raport me fuqinë e HEC-it.   
Për këtë, rekomandoj që, në dokumentat standarde të koncesioneve të hartuara nga 
Autoriteti Kontraktor, të vendoset dhe të vlerësohet me pikë si kusht kualifikimi 
lloji dhe vlera e makinerive e pajisjeve. Kjo të jetë tregues i cili të ndikojë në 
vlerësimin përfundimtar të ofertës dhe në realizimin në afat sa më të shkurtër të 
veprave hidroenergjetike konform programit strategjik të Ministrisë Ekonomisë, 
Tregtisë dhe Energjetikës.    
 

Brenda muajit Qershor  2012 



 

19. Nga auditimi i kryer u konstatua se, Autoriteti Kontraktor (METE) nuk 
disponon të dhëna ekonomiko-financiare nga 13 shoqëri koncesionare të cilat 
ndonëse kanë mbi 2 vjet që kanë filluar nga prodhimi dhe shitja e energjisë 
elektrike, nuk kanë paguar “Fee Koncesionare” në masën 2-5% e energjisë së 
prodhuar në favor të METE-s. Ky veprim përbën të ardhura të munguara për 
buxhetin e shtetit në vlerën 11,780,652 lekë.   
Për këtë, rekomandoj që:  
a) Drejtoria Energjetike në bashkëpunim me KESH sh.a, të marrë masa për 
evidentimin dhe llogaritjen e “Fee Koncesionare” sipas kontratave të lidhur midis 
palëve të cilat kanë filluar prodhimin. Të arkëtojë menjëherë detyrimet e rezultuara 
duke kërkuar dhe bërë marrëveshje me KESH sh.a për arkëtimin e tyre. Kjo të 
realizohet duke llogaritur vlerën në para të Fee-s koncesionare e konvertuar atë në 
likujdim me sasi energjie të blerë (pra vlera e Fee-s koncesionare të llogaritet nga 
KESH sh.a. në sasi prodhimi dhe të bëhet pagesa përkatëse e llogaritur në buxhet 
nga KESH sh.a.). Pra, të ndërmerren  hapat ligjorë për ta vendosur KESH sh.a. në 
rolin e agjentit të mbledhjes së Fee koncesionare (para=energji) dhe derdhjen e tij 
në buxhet. 
b) Në marrëveshje të vihet detyrimi për KESH sh.a., i cili të raportoj periodikisht 
çdo 3 muaj dhe të kryhen rakordimet përkatëse me METE (Drejtoria e Buxhetit) 
për pagesën e kryer në buxhet për llogari të të ardhurave të METE.  

                                                          Brenda muajit Qershor 2012 
 

20. Nga auditimi i procedurave të dhënies me koncesion të HEC-eve, u konstatua 
se në METE është kthyer në fenomen të zakonshëm zgjatja e afateve kohore të 
procedurave për negocimin dhe lidhjen e kontratave të koncesioneve. Kjo ka 
rezultuar jashtë afateve të garancisë së sigurimit të ofertës, duke sjellë shkelje e 
parregullsi në përdorimin e saj (kur bëhet domosdoshmëri sekuestrimi i saj për mos 
plotësim të detyrimeve nga operatori ekonomik fitues, për të paraqitur sigurimin e 
kontratës brenda afateve kohore të përcaktuara apo për të lidhur kontratë).  
Për këtë, rekomandoj që: 
a) Të përcaktohen afate konkrete kohore (maksimale) për fazat e ndryshme që nga 
momenti i shpalljes së fituesit, afatet e negocimit dhe deri në nënshkrimin e 
kontratës midis palëve. 
b) Të përcaktohet me rregullore ose me urdhër të titullarit procedura e negocimit, 
si dhe dokumentimi i saj dhe administrimi i dokumenteve të kësaj procedure të 
cilat do të jenë pjesë e dosjes së koncesionit.  

            

Menjëherë 
 

21. Të analizohet Raporti Përfundimtar i Auditimit  sipas përcaktimeve të bëra për 
çdo koncesion. Të kërkohet në rrugë ligjore me afate konkrete plotësimi i 



dokumentacionit që mungon në dosjen e koncesionit në METE dhe në shoqëritë 
koncesionare në energjetikë.   

 

Brenda muajit Tetor 2012 
 

22. Të  ndërpriten miratimet e shtesave të afatit apo ndërhyrjeve të tjera në 
kontratat koncesionare pa zbatuar procedurën juridike të caktuar (kontrata 
ndryshohet me kontratë shtesë). Të ndiqen hapat ligjor nga METE.  Të përgatiten e 
nënshkruhen nga të dy palët kontrata shtesë dhe të miratohen  nga Ministri, 
Qeveria ose Kuvendi, sipas kompetencave ligjore që kanë kontratat fillestare të 
këtyre koncesioneve. Kjo të bëhet për të gjitha ato koncesione të cilave ju është 
miratuar shtesë afati kontrate me shkresë nga titullari i AK.   

Menjëherë 
 

23. Mbështetur në rëndësinë që kanë koncesionet në ekonominë shqiptare, 
veçanërisht në sektorin hidroenergjetik dhe minerar, nga METE të dërgohet 
informacion periodik në KLSH sipas vlerësimeve që bën vetë METE.  

 

Në vazhdimësi çdo 4/mujor 
 

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI  
- Mbështetur në nenin 608, të ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994 “Kodi Civil i 
Republikës së Shqipërisë” me ndryshimet e mëvonshme, të  nxirren aktet 
administrative, të kryhen kontabilizimet dhe të bëhen ndalesat si më poshtë: 
 

B/1. Të merren masa organizative, për të saktësuar llogaritjet e penaliteteve dhe të 
ndiqen procedurat në rrugë ligjore për të kërkuar nga 24 koncesionarë shpërblimin 
e dëmit ekonomik në vlerën prej 595,146,011(pesëqind e nëntëdhjetë e pesë 
milionë e njëqind e dyzet e gjashtë mijë e njëmbëdhjetë) lekë. Pasi nuk kanë 
paguar për shkelje të kushteve të kontratave koncesionare dhe të vlerësohet gjendja 
e tyre në përputhje me afatet për masa të tjera ligjore në zbatim të kontratave 
koncesionare të nënshkruara e hyrë në fuqi.   
Më poshtë pasqyrohen detyrimet për rastet në vijim: 
 

1. Shoqёria “..............., kontrata koncensionare pёr ndёrtimin e HEC-it “Tervol”, 
detyrohet tё paguaj penalitetin nё vlerё 1,687,765 lekё pёr mosrealizim tё 
prodhimit në pёrgjegjёsi tё tij. Pёr vitin 2010-korrik 2011 duhet tё paguaj 
9,510,339 lekё, pagesё kjo e pa realizuar nga koncesionari.  Në total detyrimi është 
11,198,104 lekё (9,510,339 lekё +1,687,765 lekё).  

 

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

2. S……………….., kontrata koncensionare pёr ndёrtimin e HEC-it “Arrёz, 
Shendelli, Sotire, Pode, Mesare, Ura, Rajan 2, Radon, Dedovё, Peshtan, Osnati 



dhe Gradisht”,  të paguaj penalitetin e llogaritur 0.005% tё vlerёs sё investimit pёr 
çdo ditё vonesё, nё vlerёn totale 18,297,286 lekё (0.005% x438 ditё vonesё x 
837,404,386 lekё), vlerё kjo e pa arkёtuar. 

 Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

3. Shoqёria“.................... kontratë koncensionare pёr ndёrtimin e HEC-it 
“Sllabinjë”, të paguaj detyrimet ligjore tё penaliteteve nё vlerёn 18,905,045 lekё 
(0,05% x diferenca e investimeve tё pakryera (vlera gjithsej 1,290,117,500 lekё – 
1,089,000,000 lekё vlera e investimeve deri mё datё 31/12/2010 me shkresёn nr. 
10758 prot, datё 13/12/2010) x  188 ditё (nga data 26/5/2010- 31/12/2010).  

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

4. Shoqёria “...................., kontratë koncesionare pёr ndёrtimin e HEC-it  
“Lengarica” detyrohet të paguaj detyrimin nё vlerё 38,842,329 lekё (0.005% x 
1,908,714,000 lekё investimi x 407 ditё (11/12/2009- 23/1/2011), vlerё e cila duhet 
tё arkёtohet nё arkёn e shtetit.  
 

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 
5. Shoqёria “..............., kontratë koncesionare pёr ndёrtimin e HEC-it  
“Steblevë”, të paguaj detyrimin në vlerё 47,504,895 lekё {595 ditё (25/12/2009-
11/8/2011) x 0.05%/ditё x 159,680,320 lekë, vlerё investimesh}.   

 

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

6. Bashkimi i shoqërive “...................., kontratë koncesionare pёr ndёrtimin e 
HEC-it  “Rapun 3, Rapun 3A dhe Rapun 4”,  të paguaj detyrimin e llogaritur për 
penalitet dhe pa arkëtuar nё vlerё 6,955,179 lekё. 

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

7. Shoqёria “......................, kontratë koncensionare pёr ndёrtimin e HEC-ve 
“Thanë” dhe “Mollas”, tё paguaj penalitetet e llogaritura në vlerёn 26,020,055 
lekё (pёr 499 ditё x0.005% x 1,042,888,000 lekë). 

 

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

8. Shoqёria “..............., kontratë koncesionare pёr ndёrtimin e HEC-it “Peshku”, 
duhet të paguaj detyrimin nё vlerё 2,810,700 lekё {308 ditё (periudha 26/2/2011-
31/12/2011) x 0.05% penalitet x 18,251,305 lekё (vlerё investimit total 188,055,946  
lekё – 169,804,641 lekё, vlerё investimi tё kryer nё total sipas AKBN)}. 

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

9. Bashkimi i pёrkohshёm i shoqёrisё “........................, kontratë koncesionare pёr 
ndёrtimin e HEC “Faqekuq 1” dhe “Faqekuq 2”, të paguaj detyrimin pёr vlerёn 



10,759,947 lekё [(365ditё vonesё (25/12/2009-25/12/2010) x 587,975,273 lekë 
vlerё investimi x 0.005%)]. 

 

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

10. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “........................, kontratë koncesionare 
pёr ndёrtimin e HEC-ve “Shemri” dhe “Mgulle”, të paguaj detyrimin nё vlerёn 
2,312,374 lekё [penalitetin 0.05% x 167 ditё (pёr periudhёn 16/6/2011 deri me 
31/12/201) x 69.026.908 lekë, vlerё e investimit)]. 

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

11. Shoqёria “......................, kontratë koncesionare pёr ndёrtimin e HEC-it  
“Suha 2”, të paguaj  penalitetin e pallogaritur në  vlerёn 24,660,000 lekё (005% x  
137 ditё (datё 25/12/2010-11/05/2011, datё qё i ёshtё bёrё MEMO, z. Ministёr nga 
znj A.................... specialiste e sektorit tё PPP) x 360,000,000 lekё).  

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

12. Bashkimi i pёrkohshёm i shoqёrive E........................,  kontratë koncensionare 
pёr ndёrtimin e HEC-ve  “Prelle 1 dhe Prelle 2”, tё paguaj penalitetin nё vlerё 
prej 68,822,264 lekё (0.05% x 1,512,585,536  lekë  x 910  ditё (1/6/2009-
31/12/2011).  

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 
13. Shoqёria “.................., kontratë koncesionare e formёs “BOT” pёr ndёrtimin 
e HEC-it  “Q.”, të paguaj vlerёn 407,113 lekё (402,652 lekё (51,955,070 lekё 
vlerё investimi x 155 ditё x 0.005% penlitet nё ditё) + kamatё (interes bankar nё 
vlerё 3,750 lekё pёr 3 muaj e 4 ditё . 

 

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

14. Shoqёria “....................., kontratë koncesionare pёr ndёrtimin e HEC-it 
“Trebinja 1”, “Trebinja 2”, “Potgozhan”, “Kalivaç” dhe “Dunicë”, duhet tё 
paguajё detyrimin e llogaritur nё vlerё 11,939,820 lekё (0.05% x 175.585.602 lekë 
(vlerё e investimit tё pa kryer x 136ditё (pёr periudhёn 17/8/2011 deri 31/12/2011). 

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

15. Shoqёria “.............., kontratë koncesionare pёr ndёrtimin e HEC-it “Selishtё”, 
të paguaj detyrimit nё vlerё 10,000,000 lekё (2vjet (2009-2011) x 5.000.000).  

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

16. Shoqёria “....................., kontratë koncesionare pёr ndёrtimin e HEC-ve 
“Kukur 1”, “Kukur 2”, “Kukur 3”, “Kukur 4” dhe “Kukur 5”, të paguaj 



detyrim shlyerje penaliteti nё vlerё  32,969,748 lekё (0.005% x 145 ditё x 4 547 
551 449 lekë  vlerë e investimi).  

 

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

17. Shoqёria “........................, kontratë koncesionare pёr ndёrtimin e HEC-it 
“Kacni”, tё paguaj detyrimin nё vlerё 33,479,930 lekё (0.05% x 503  ditё 
(25/5/2010-13/10/2011 datё e shkresёs nr.2472/5, datё 13/10/2011 e miratimit tё 
transferimit tё aksioneve) x 133,121,000 lekё).    

 

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

18. Shoqёria “....................., kontratë koncesionare pёr ndёrtimin e HEC-it 
“Tuçep 2”, tё paguaj penalitet nё vlerё 34,544,900 lekё (0.05% x 519 ditё x 133 
121 000 lekё).   

Brenda muajit Dhjetor 2012      
            
19. Bashkimit të përkohëshëm të shoqërive “.................., kontratë koncesionare 
për ndёrtimin e HEC-ve “Langarica 3, Gostivisht, Ura e Dashit”, tё paguaj 
vlerёn 140,920 lekё.  
 

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 
20. Shoqëria “...................., kontratë koncesionare pёr ndёrtimin e HEC-it “Koka 
1”, tё kryejё pagesёn e detyrimit tё llogaritur në vlerёn 5,283,998 lekё (0.005% 
x392 862 289 lekё x 269 ditё (27/2/2010-23/11/2010). 
 

   Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

21. Bashkimit të pёrkohëshёm tё shoqërive “....................., kontratë 
koncesionare pёr ndёrtimin e HEC-it “Radovë”, të paguaj detyrimin nё vlerё 
2,575,217 lekё (2,547,400 lekё (0.05% x 188,000,000 lekё x 271 ditё (3/9/2009–
2/6/2010)  plus interesi 28217 lekё). 
 

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

22. Shoqëria “....................., kontratë koncesionare për ndёrtimin e HEC-ve “Gur 
Shpat 1” dhe “Gur Shpat 2”, të paguaj penalitetin nё vlerё 1,331,000 lekё (0.005 
% x  176,738,773 lekё x 149 ditё). 

 

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

23. Shoqëria “.........., kontratë koncesionare pёr ndёrtimin e HEC-ve “Dukagjin 
1, Dukagjin 2, Dukagjin 3”, tё paguaj vlerën e detyrimit tё  penalitetit nga 



koncesionari “...................... pёr mos dorёzim nё afat tё projekt/zbatimit nё vlerё 
185,385,187 lekё (0,005%  x 10 242,275,519 lekё x 362 ditё).                                       

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

24. Kontratë koncesionare e formёs “BOT” e shoqёrisё “..............., pёr 
ndёrtimin e HEC-it “Vlushë”, të rivlerësohet situata e këtij HEC-i të llogariten 
penalitet e të kërkohet arkëtimi i tij. 

 

Brenda muajit Dhjetor 2012 
 

B/2. Nga auditimi i kryer për të ardhurat koncesionare që realizohen konform nenit 
19, të ligjit nr. 9663, datë 18,12,2006 “Për Koncesionet” i ndryshuar, në të cilën 
janë përcaktuar “vlera e tarifave dhe e çmimeve për njësi të propozuara dhe pagesa 
të tjera gjatë periudhës koncesionare”, si dhe detyrimet e përcaktuara në  Kreun e I-
rë “Dispozita të përgjithshme” neni 1, pika 1.14 dhe nenit 16 “Tarifa 
koncesionare” e përcaktuar në Kontratat të lidhura midis palëve, u konstatuan 
mangësi në “Fee koncesionare”. 
Për këtë, rekomandoj që: 
a) Të merren masa dhe të ndiqen hapat ligjorë për arkëtimin e vlerës prej 
11,780,652 lekë, si diferencë e pa arkëtuar e “Fee koncesionare” dhe të bëhen 
kontabilizimet e nevojshme për çdo shoqëri që paraqitet në tabelën e mëposhtme:  

Nr. 
 
 

Emërtimi I 
HEC-it 

 

Prodhimi 
total për vitet 
2010-2011 në 

KWh 
 

Fee 
konce-
sionare
në % 

 

Fee 
koncesionare   

sipas 
kontratës në 

KWh 

Vlera e llogaritur: nga 
kjo: 

Vlera që 
duhet të 

arkëtohet 

Arkëtuar 
e derdhur 
në buxhet 

1. Tervol 54,755,800 3 1,642,674 11,318,023 
2. Bishnica 8,279,967 2 165,600 - 986,703
3. Dishnica 677,753 2 13,555 93,393 -
4. Lubonjë 443,554 2 88,871 612,322 -

5. Ansara 
koncesion 707,790 2 14,155 97,527 -

6. Ostrovica 4,688,622 2 93,772 646,090 -
7. Çorovodë (3) - - - - -
8. Stranik - - - - -
9. Sasaj - - - - -
10. Bogovë - - - - -
11. Gjanç - - - - -
12. Xhyrë - - - - -
13. Smokthina - - - - -
14. 22 HEC-e - - - - -
15. Çarshovë - - - - -
16. Klos - - - - -
17. Dishnicë - - - - -



18. Cernalevë - - - - -
19. Faqekuq 1,2 - - - - -
 Totali: 69,553,486 12,767,355 986,703
 Diferenca e pa paguar në buxhetin e shtetit 11,780,652   

                                                                                             
b) Për HEC-et me nr. 7-19 në pasqyrën e mësipërme, në të cilat nuk është shënuar 
sasia e prodhimit të energjisë dhe vlera e llogaritur e “Fee koncesionare”, nga 
METE në bashkëpunim me KESH sh.a., duhet të plotësohen të dhënat dhe të 
kërkohet arkëtimi i vlerës së llogaritur. 
 

Menjëherë 
 

D. MASA DISIPLINORE  
 

D.1 Mbështetur në nenin 25, të ligjit nr. 8549, datë 11/11/1999 “Statusi i nëpunësit 
civil” dhe pikën 1 e 2 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 306, datë 13/6/2000 
“Për disiplinën në shërbimin civil”, si dhe  në nenin 26/1, të ligjit nr. 9663, datë 
18/12/2006 “Për Koncesionet” me ndryshimet, kërkojmë të fillojnë procedurat për 
dhënien e masës disiplinore:  
 

“Vërejtje me shkrim”, neni 25, pika 3, germa “a”, për:  
 
1. . ....... me detyrë Drejtor Ekzekutiv i AKBN;  
2. z........... ish Drejtor Ekzekutiv i AKBN;  
3. z........ me detyrë Drejtore e Drejtorisë Hidroenergjetike;  
4. z........ me detyrë Drejtor i Drejtorisë Juridike;  
5. z........... me detyre Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Administratës,  
6. ......... Shefe e Sektorit Ekonomik,  
7. ............. ish Shef i Sektorit të Shfrytëzimit e Monitorimit,  
8. z............. me detyrë Shef i Sektorit të Shfrytëzimit e Monitorimit 
9. z..........me detyrë Shefe e Sektorit të Lejeve e Kontratave në AKBN.  
Pasi: - nuk kanë kryer detyrën e tyre për t’i dhënë Autoritetit Kontraktor gjendjen 
reale të zbatimit të projektit të koncesionit dhe propozuar masa konkrete teknike, 
ekonomike e organizative për përmirësimin e gjendjes në koncesione.  
- Janë konstatuar mangësi e pasaktësi në konkluzionet monitoruese të AKBN për 
përiudhën e kontrolluar (të pa shoqëruar me dokumente justifikuese, sidomos 
dokumente ekonomike), duke mos i dhënë mundësi AK (METE) për të vënë 
koncesionarët para përgjegjësisë ligjore për mospërmbushje të detyrimeve  nga 
moszbatimi i kushteve të kontratave të lidhura. 
- Në auditimet (inspektimet) e kryera në objektet koncesionare nga AKBN 
mungojnë dokumentet e konstatimit në terren gjatë monitorimit sipas kërkesave 



ligjore dhe pasqyrimi i saktë i situatës së tyre me dokument të nëshkruar apo 
refuzuar.  
- Mungon dokumentimi ekonomiko-ligjor i investimeve të kryera nga 
koncesionarët, llogaritjet e kryera janë formale dhe të pa mbështetura në 
dokumente teknike, ekonomike, ligjore, situacione, fatura tatimore, fatura 
doganore, preventive. Dokumentet nuk janë të nënshkruara nga mbikëqyrësi i 
punimeve. 
 

10. z............  ish Kryetar i grupit të negocimit të kontratës, Dokumenteve  në  
dhënien me koncesion të Minierës së Kalimashit, Kukës e Has, për: 
- përgatitje tё njёanshme tё kontratёs publike konçensionare nё cёnim tё interesave 
tё Shtetit, duke sjellë si pasojë përfitime të padrejta nga subjekti koncensionar. 
Mos dokumentim tё procedurёs sё negocimit dhe argumentim të alternativave tё 
negociuara, mungesë transparence dhe mos ndjekje të detyrave të dhëna vartësve.  
 

11. . ......... anëtar i Grupit të negocimit të kontratës në dhënien me koncension të 
HEC-it “Menkulas”, Devoll. 
12. ........... specialiste në cilësinë e anëtares së grupit të negocimit në HEC-in e 
Lusës. 
13. . ........... anëtar i Grupit të negocimit të kontratës në dhënien me koncension 
të HEC-it “Menkulas”, Devoll, për: 
- Kanë vazhduar procedurat mbas një shkëputjeje të gjatë kohore nga momenti i 
shpalljes së fituesit deri në hapjen e procedurave për negocimin e kontratës, duke 
mos bërë argumentimin dhe duke vepruar në kundërshtim me kërkesat e 
dokumenteve standarde të përzgjedhjes koncesionare me piken 5.5.3 të DSPK. 
- Nuk kanë kërkuar e paraqitur nga ATRAKO, mendim të specializuar me shkrim 
për kushtet e kontratës. 
- Kanë vepruar në kundërshtim me Kreun V “Udhëzime për mënyrën e zbatimit të 
procedurave konkurruese” pika 1, germa “ë” të VKM nr. 27, datë 19.01.2007 “Për 
miratimin e rregullave të vlerësimit dhe dhënies së koncensioneve” i ndryshuar, në 
procedurën e negocimit të kontratës për dhënien me koncesion të HEC-ve 
“Kaskada e Lusës” dhe “Zalli i Tarit” Mirditë. 
 

14. z........... me detyrё specialiste e sektorit tё Administrimit tё Partneriteteve 
Publike-Private, pasi: 
- Nuk ka kryer detyrën e ngarkuar si specialiste në sektorin e menaxhimit të 
kontratave.  
- Nuk ka kryer ndjekjen dhe zbatimin e kontratave koncesionare sipas detyrës së 
caktuar në rregulloren e METE, gjithashtu nuk ka llogaritur e vendosur penalitete 
për mosrealizim kontrate në dosjet që ka në administrim. 
 



“Ulje në detyrë për 1 vit”, neni 25, pika 3, germa “b”, për: 
 

1. . ........... me detyrë drejtor i Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm dhe kryetar i 
grupit të negocimit të kontratës, Dokumenteve në dhënien me koncesion të 
Minierës së Kalimashit, Kukës e Has, për: 
 - Përgatitje tё njёanshme tё kontratёs publike koncensionare nё cёnim tё 
interesave tё Shtetit, duke përfituar padrejtësisht subjekti koncensionar.  
 - Mos dokumentim tё procedurёs sё negocimit dhe argumentim të alternativave tё 
negocuara, mungesë transparence.  
 

2. Z............. ish anëtare e Njësisë së Hartimit të Dokumenteve në dhënien me 
koncesion të Minierës së Kalimashit, Kukës e Has, për: 
- mos kryerje të detyrës së ngarkuar si anëtare e NJHD-së; 
- mos zbatim të kërkesave të ligjit;  
- mungesё profesionalizmi juridik;  
- mos dokumentim tё rregullt tё mёnyrёs sё komunikimit e informimit me palёt e 
interesuara. 
 
3. z........ ish anëtare e Njësisë së Hartimit të Dokumenteve në dhënien me 
koncesion të Minierës së Kalimashit, Kukës e Has, për: 
- mos kryerje të detyrës së ngarkuar si anëtare e NJHD-së; 
- mos zbatim të kërkesave të ligjit;  
- mungesё profesionalizmi juridik;  
- mos dokumentim tё rregullt tё mёnyrёs sё komunikimit e informimit me palёt e 
interesuara. 
 
 

“Largim nga shërbimi civil”, neni 25, pika 3, gërma “d”, për: 
 

1. z. ....... me detyrё specialist nё sektorin e Administrimit tё Partneriteteve 
Publike-Private  (APPP), për: 
 - Mos monitorimin e zbatimit tё marrёveshjes konçesionare të  shoqёrisë 
koncesionare “BERALBA” sh.a.  
- Mungesë nё mёnyrё tё dukshme të transparencës.  
- Mos zbatim të kёrkesave tё ligjit nga OSHA (METE) dhe mos dokumentim të 
treguesve ekonomik e financiar pёr periudhёn 2 vjeçare (2009-2011) objekt 
kontrolli nga KLSH (si pёr prodhimin, përpunimin, eksportin e produkteve dhe 
nёnprodukteve të bakrit).  
- Mos administrim të dokumentacionit sipas kërkesave ligjore për investimet e 
kryera nga shoqёria koncesionare, veprime kёto qё tregojnё pёr mosvlerёsimin e 
duhur tё pёrgjegjёsisё juridike tё zbatimit tё marrёveshjes sё lidhur nga tё dyja 
palёt dhe mungesё transparence nё pasqyrimin e plotё tё aktivitetit koncesionar 
sipas legjislacionit pёrkatёs; 



- Pranimin e dokumenteve të parregullta nga shoqёria koncesionare “........ pa 
juridiksion të vlefshmërisë ligjore në Shqipëri (siguracione për asetet e 
koncesionit) për detyrimet e zbatimit të kushteve të marrëveshjes, pёr menaxhimin 
e kёsaj marrëveshje pёr vitin 2010 e vazhdim, duke shkaktuar njё mungesё tё 
ardhurash nё buxhet nё vlerёn 92,443 USD.  
- Lejimin dhe mos marrjen e masave për konçesionarёt që kanё filluar punimet pa 
dokumentacionin teknik dhe ekonomiko-financiar (mos firmosjen e situacioneve 
nga mbikёqyrёsi i punimeve si personi pёrgjegjёs pёr dokumentimin tekniko 
ekonomik tё investimeve), çka ka sjellë si pasojё mos vendosje tё penaliteteve pёr 
mos plotёsim grafiku tё investimeve dhe vёshtirёsi nё pёrballjen me drejtёsinё. 
- Pranimin e dokumenteve nga koncesionarët që kanë kryer punimet e ndёrtimit pa 
marrё leje ndërtimi nё kundёrshtim me ligjin, duke sjellë pasoja juridike e 
financiare. Pasi, mbi kёto punime nё shkelje tё ligjit nuk mund tё vendosen apo 
llogariten penalitete, të cilat janё tё pa mbështetura nё njё objekt vlerёsimi tё 
ligjshёm. 
2. . ........ me detyrё specialiste nё sektorin e Administrimit tё Partneriteteve 
Publike-Private  (APPP), pasi: 
- Ka lejuar dhe nuk ka marrë masa për koncesionarёt që kanё filluar punimet pa 
dokumentacionin teknik dhe ekonomiko-financiar (mos firmosjen e situacioneve 
nga mbikёqyrёsi i punimeve si personi pёrgjegjёs pёr dokumentimin tekniko 
ekonomik tё investimeve), veprim që ka sjellë si pasojё mos vendosje tё 
penaliteteve pёr mos plotёsim grafiku tё investimeve dhe vёshtirёsi nё pёrballjen 
me drejtёsinё. 
- Ka pranuar dokumente nga koncesionarët që kanë kryer punimet e ndёrtimit pa 
marrё leje ndërtimi nё kundёrshtim me ligjin, duke sjellë pasoja juridike e 
financiare. Pasi, mbi kёto punime nё shkelje tё ligjit nuk mund tё vendosen apo 
llogariten penalitete, të cilat janё tё pa mbështetura nё njё objekt vlerёsimi tё 
ligjshëm. 
 

D.2 Të njoftohet Departamenti i Administratës Publike për punonjësit e mëposhtëm 
të larguar nga puna, por që meritojnë masë disiplinore “Largim nga shërbimi 
civil”, sipas nenit 25, pika 3, germa “d”, përkatësisht: 
 

1. . ............ ish Drejtore e Pёrgjithshme e Projekteve dhe Bashkёpunimit 
Ekonomik, pasi: 
- I ka miratuar përgjegjëses së sektorit APPP veprime të parregullta dhe të pa 
mbështetura në ligj të kryera nga shoqёria koncesionare “.............. pa juridiksion të 
vlefshmërisë ligjore në Shqipëri (siguracione për asetet e koncesionit dhe detyrimet 
e zbatimit të kushteve të marrëveshjes). Nga menaxhimi i kёsaj marrëveshje pёr 
vitin 2010 e në vazhdim ёshtë shkaktuar  njё mungesё tё ardhurash nё buxhet nё 
vlerёn 92,443 USD. 



- Ka kryer veprime të kundërligjshme në monitorimin e kontratave koncesionare në 
hidroenergjitikë me një dëm ekonomik në vlerë prej 595,146,011 lekë lekë në 24 
shoqëri koncesionare. 
- Ka lejuar dhe nuk ka marrë masa për konçesionarёt që kanё filluar punimet pa 
dokumentacionin teknik dhe ekonomiko-financiar (mos firmosjen e situacioneve 
nga mbikёqyrёsi i punimeve si personi pёrgjegjёs pёr dokumentimin tekniko 
ekonomik tё investimeve), veprim që ka sjellë si pasojё mos vendosje tё 
penaliteteve pёr mos plotёsim grafiku tё investimeve dhe vёshtirёsi nё pёrballjen 
me drejtёsinё. 
- Nuk ka marrë masa penaliteti për ato koncesionarë që kanë kryer punimet e 
ndёrtimit pa marrё leje ndërtimi nё kundёrshtim me ligjin, duke sjellë pasoja të 
mëdha juridike dhe financiare. Pasi, mbi kёto punime nё shkelje tё ligjit nuk mund 
tё vendosen apo llogariten penalitete, për shkak se janё tё pa mbështetura nё njё 
objekt vlerёsimi tё ligjshёm. 
- Nuk ka kërkuar zbatimin për të gjithë koncesionarët në mënyrë të barabartë për të 
siguruar asetet e koncesionit, por ka lejuar sigurimin në nënyrë selektive.  
 - Ka vepruar në kundërshtim me ligjin në miratimin e transferimit të kuotave pa 
pasur dokumentacion bindës dhe argumentues dhe pa korrespondencë ligjore me 
vartëset e saj. Por i ka miratuar ato në mënyrë të pa argumentuar sipas ligjit dhe pa 
dokumentet e nevojshme. 
- Ka përgatitur e miratuar transferim kuotash duke i dërguar tek Titullari i AK 
vetëm me shkresë zyrtare dhe jo siç e kërkon ligji me shtesë kontrate, duke vepruar 
në kundërshtim me ligjin për interesa të caktuara.  
- Nuk ka kryer monitorim të mbështetur në parimet ekonomike dhe në ligj për 
vlerësimin e investimeve të kryera nga koncesionarët. Tё gjitha punimet dhe 
investimet e kryera janё pa dokumentacion tё rregullt ligjor (si situacione, fatura 
tatimore dhe pёr pajisjet faturat e zhdoganimeve). Kjo ka sjellё si pasojё mos 
dokumentimin dhe llogaritjen e saktё të investimit të kryer. Nё fakt dhe relatimi i 
zbatimit tё kushteve tё kontratёs ka sjellë si pasojë mos kontabilizimin nё aktivet e 
shoqёrisё koncesioanre, duke  sjellë shkelje tё legjislacionit nё fuqi. 
- Nё kontrollet e kryera pёr koncesionet shtyrja e aftit tё pёrfundimit tё ndёrtimit tё 
HEC-ve ёshtё bёrё me miratim me shkresё nga titullari. Nё asnjё rast kjo nuk 
ёshtё pasqyruar me kontratё shtesё, por theksojmё se kёto miratime, janё bёrё 
vetёm me shkresё tё METE. Këto veprime janё nё kundёrshtim me kontratat e 
koncesionit, neni 28 i ligjit “Për koncesionet”, i ndryshuar, paragrafi 2 dhe me 
VKM nr. 448, datё 16/6/2010 “Pёr disa shtesa nё VKM nr. 27, datё 19/1/2007 “Pёr 
miratimin e rregullave tё vlerёsimit dhe tё dhёnies sё konçesioneve” i ndryshuar, 
pika 1, paragrafi 5. Kjo kёrkesё nuk ёshtё zbatuar nё tё gjitha rastet e shtyrjes sё 
afatit tё ndёrtimit tё HEC-ve, pra kjo ka sjellë pasojё qё shkresat e miratimit nga 
Ministri kanё mbetur si miratime nё letёr dhe nuk kanё marrё fuqi ligjore. Nё 



pёrballjen nё organet e drejtёsisё ose me institucionet bankare pёr financim, këto 
veprime  nuk kanё fuqi ligjore pasi bien nё kundёrshtim me nenet e kontratёs dhe 
me kёrkesat e caktuara tё saj. 
- Për mangësi të evidentimit të saktë të kritereve të vlerësimit t............” që përbën 
kusht s’kualifikimi, pasi është tregues financiar (në cilësinë e kryetares së 
komisionit të Vlerësimit të ofertave), në procedurën e dhënies me koncesion të  
HEC-it mbi “Lumin Curraj”. 
 

2. . ......... ish drejtore e Menaxhimit tё Projekteve, për: 
- Periudhën që ka qenë në detyrë ka miratuar veprime të parregullta dhe të pa 
mbështetura në ligj, të kryera nga shoqёria koncesionare “..........., pa juridiksion të 
vlefshmërisë ligjore në Shqipëri (siguracione për asetet e konçesionit dhe detyrimet 
e zbatimit të kushteve të marrëveshjes). Në menaxhimin e kёsaj marrëveshje pёr 
vitin 2009 e vazhdim ёshtë shkaktuar  njё mungesё tё ardhurash nё buxhet nё 
vlerёn 31,657 USD. 
- Përgatitje tё njёanshme tё kontratёs publike koncensionare nё cёnim tё interesave 
tё Shtetit dhe përfitim të padrejtë nga subjekti koncesionar. 
- Mos dokumentim tё procedurёs sё negocimit dhe argumentim të alternativave tё 
negociuara, mungesë transparence në dhënien me koncesion të Minierës së 
Kalimashit, Kukës e Has.  
- Veprime në kundërshtim me Kreun V “Udhëzime për mënyrën e zbatimit të 
procedurave konkurruese” pika 1, germa “ë” të VKM nr. 27, datë 19/1/2007 “Për 
miratimin e rregullave të vlerësimit dhe dhënies së koncensioneve” i ndryshuar (si 
kryetare e Grupi i negocimit në procedurën e negocimit të kontratës për HEC-et 
“German: 1, 2 dhe 3” Mirditë). 
 

3.z............ ish Pёrgjegjёse e Sektorit tё Administrimit tё Partneriteteve Publike-
Private, për: 
- Mos kryerje të detyrës së ngarkuar si përgjegjëse sektori dhe mos ndjekjen e 
zbatimit të kontratave koncesionare, sipas detyrës së caktuar në rregulloren e 
METE.  
- Mos organizimin dhe mungesën e kërkesës për nxjerrjen e përgjegjësisë ndaj 
vartësve të tij në lidhje me ndjekjen dhe monitorimin e kontratave, duke i sjellë 
shtetit një dëm ekonomik në vlerë 595,146,011 lekë.  Ky dëm është pasojë e 
moszbatimit të ligjit në llogaritjen e penaliteteve, për mos realizim të kushteve të 
kontratës. 
- Miratimin e kryerjes së veprimeve të parregullta dhe të pa mbështetura në ligj të 
specialistit të sektorit lidhur me shkeljet e kryera nga shoqёria koncesionare 
“............ pa juridiksion të vlefshmërisë ligjore në Shqipëri. (siguracione për asetet 
e koncesionit dhe detyrimet e zbatimit të kushteve të marrëveshjes). Në 



menaxhimin e kёsaj marrëveshje pёr vitin 2010 e në vazhdim është shkaktuar njё 
mungesё tё ardhurash nё buxhet nё vlerёn 92,443 USD. 
- Kryerjen e veprimeve të kundërligjshme në monitorimin e kontratave 
koncesionare në hidroenergjitikë me një dëm ekonomik në vlerë prej 595,146,011 
lekë nga 24 shoqëri koncesionare. 
- Lejimin dhe mos marrjen e masave për koncesionarёt që kanё filluar punimet pa 
dokumentacionin teknik dhe ekonomiko-financiar (mos firmosjen e situacioneve 
nga mbikёqyrёsi i punimeve si personi pёrgjegjёs pёr dokumentimin tekniko 
ekonomik tё investimeve). Veprim që ka sjellë si pasojё pamundësinë e vendosjes 
sё penaliteteve pёr mos plotёsim grafiku tё investimeve dhe vёshtirёsi nё pёrballjen 
me drejtёsinё. 
- Mos marrjen e masave për koncesionarët që kanë kryer punimet e ndёrtimit pa 
marrё leje ndërtimi nё kundёrshtim me ligjin, duke sjellë pasoja të mëdha juridike 
dhe financiare. Pasi, mbi kёto punime nё shkelje tё ligjit nuk mund tё vendosen 
apo llogariten penalitete, për shkak se janё tё pa mbështetura nё njё objekt 
vlerёsimi tё ligjshёm. 
- Nuk ka kërkuar zbatimin për të gjithë koncesionarët në mënyrë të barabartë për të 
siguruar asetet e koncesionit, por ka lejuar sigrimin në nënyrë selektive.  
- Veprim në kundërshtim me ligjin në miratimin e transferimit të kuotave, pa pasur 
dokumentacion bindës e argumentues dhe pa korrespondencë ligjore me vartëset e 
saj.  
- Përgatitjen dhe miratimin e transferimit të kuotave, duke i dërguar tek Titullari i 
AK vetëm me shkresë zyrtare dhe jo siç e kërkon ligji me shtesë kontrate, duke 
vepruar kështu në kundërshtim me ligjin për interesa të caktuara.  
- Mos kryerjen e monitorimit mbështetur në parimet ekonomike dhe në ligj për 
vlerësimin e investimeve të kryera nga koncesionarët, ku tё gjitha punimet dhe 
investimet e kryera janё pa dokumentacion tё rregullt ligjor (si situacione, fatura 
tatimore dhe pёr pajisjet faturat e zhdoganimeve). Veprim ky që ka sjellё si pasojё 
mos dokumentimin dhe llogaritjen saktё të investimit të kryer, pёr rrjedhojё mos 
kontabilizimin nё aktivet e shoqёrisё koncesionare, duke shkelur legjislacionin nё 
fuqi. 
- Mos zbatimin nё tё gjitha rastet shtyrjen e afatit tё ndёrtimit tё HEC-ve me 
kontratë shtesë, duke shkaktuar mosmarrjen e fuqisë ligjore të miratimit nga 
Ministri.   

4. z. .............. ish  kryetar i Njësisë së Hartimit të Dokumenteve në dhënien me 
koncesion të Minierës së Kalimashit, Kukës e Has, për: 
- Veprimet dhe mosveprimet e kryera  pёr kёtё koncension si kryetar i NJHD-ve, 
duke shkelur nё mёnyrё tё pёrsёritur ligjin nё zbatimin e procedurёs konkurruese 
dhe sjellë si pasojё largimin e palёve tё interesuara. 



- Mungesё transparence me operatorёt e interesuar, duke zhvilluar tenderin me njё 
operator tё vetëm, për pasojë ka humbur konkurrueshmёrinё e studimeve 
bashkёkohore, pra pranimin e vlerёsimit vetёm tё njё studimi me njё alternativё. 
- Mungesё profesionalizmi juridik dhe mos dokumentim tё rregullt tё mёnyrёs sё 
komunikimit e informimit me palёt e interesuara etj. 
  

E. KALLËZIM PENAL       
 

E.1. Z............., ish Drejtore e Menaxhimit të Kontratave dhe Z....., ish 
përgjegjëse sektorit APPP, z..........., specialiste në sektorin e APPP,  z..., ish 
drejtore e Menaxhimit të Kontratave, për: 
- Mos zbatim të kërkesave ligjore për monitorimin, ndjekjen dhe zbatimin e 
kontratave koncesionare me veprime dhe mosveprime të  dukshme negative. 
- Mos përmbushje të detyrës. 
- Mungesë vlerёsimi të kushteve dhe kërkesave ligjore të kontratave me shkelje 
ligjore të kryera në bashkëpunim, dhe vetëm nga mos llogaritja e  penaliteteve në 
73 koncesione shtetit i është shkaktuar një dëm ekonomik në vlerën 595,146,011 
lekë. 
 

E. 2. Për z............, ish përgjegjës i Njësisë së Hartimit të Dokumenteve për 
dhënien me koncesion në METE, për: 
- Shkeljen në mënyrë të përsëritur të Ligjit nr. 9663, datё 18/12/2006 “Pёr 
konçesionet” i ndryshuar, aktet nënligjore në zbatim të tij në përgatitjen e 
dokumentacionit të konkurrimit. 
- Paraqitjen e dokumentacionit Titullarit me të meta e mangësi ligjore, jashtë çdo 
afati ligjor (pavarësisht nga urdhëri i titullarit të AK, por duhet tё ishte pasur 
parasysh se Titullari nxjerr urdhëra vetëm brenda kufizimeve ligjore). 
- Mos dhënien e asnjë sqarimi në dokumentacione në lidhje me arsyen e shkeljes së 
afateve ligjore të caktuara, së bashku me shtesat e bëra nga titullari, përgjegjësi kjo 
e NJHD-sё.  
- Mos dokumentimin e aktivitetit dhe veprimeve të kryera nga KVO, kryerjen e 
veprimeve formale në pergatitjen e dokumentacionit në bashkëpunim me anëtarët e 
tjerë të NJHD-së.  
- Shtyrjen e afatit të paraqitjes së ofertave nga ofertuesit, nё kundёrshtim me Ligjin 
nr. 9663, datё 18/12/2006, me Kreun VI, pika 3 të VKM nr. 27, datё 19.1.2007, i 
ndryshuar, me DSPK si “Udhёzim pёr ofertuesit”, “Mёnyrat e komunikimit me 
ofertuesin”, paragrafi 4, pasi nuk ka asnjё modifikim nё dokumentet e tenderit. 
- Interesa të s................ nё mёnyrё jo ligjore dhe të pa argumentuar ka shtyrë afatin 
e pranimit dhe hapjes së ofertave, të vërtetuara me faktin se ky subjekt i ka 
tёrhequr dokumentet me datё 19/6/2009, si dhe ka paraqitur po tё njёjtin pretendim 
dhe me datё 24/7/2009 pёr një shtyrje tjetёr 20 ditore. Sipas shkresёs nr. 4608/2, 



datё 8/7/2009 janё njoftuar shoqёritё qё kanё tёrhequr dokumentet, ndёrsa pёr APP 
ёshtё bёrё shkresa me nr. 4608/2, datё 24/6/2009 (data është e korrigjuar), nuk ka 
asnjё konfirmim nёsë ёshtё botuar nё buletin. 
- Hartimin e shkresave pёr titullarin e AK duke mos dhёnё asnjё argument ligjor, 
pa u zhvilluar asnjё mbledhje e NJHD-së, pa kontaktuar me subjektet dhe pa asnjё 
dokument tё mbajtur nga KVO (pa dokumentacion si procesverbal etj.). 
- Shkeljet dhe mangёsitё e konstatuara, janë vënë në dukje dhe nga APP, por nuk 
janë reflektuar asnjëherë nga NJHD. 
- Veprimet dhe mos veprimet e kryera  pёr kёtё koncension ёshtё shkelur nё 
mёnyrё tё pёrsёritur ligji nё zbatimin e procedurёs konkurruese, duke sjellë si 
pasojё largimin e palёve tё interesuara. 
- Mungesё transparence me operatorёt e interesuar dhe zhvillimin e tenderit me njё 
operator tё vetёm, gjё e cila ka humbur konkurrueshmёrinё e studimeve  
bashkёkohore, pra pranimin e vlerёsimit vetёm tё njё studimi me njё alternativё. 
 
Shënim: Auditimi u krye nga audituesit Bajram Lamaj Përgjegjës Grupi, Fadil 
Dekovi dhe Andrea Kristo. Më tej u shqyrtua nga Kryeaudituesi i Departamentit zj. 
Luljeta  Nano, Drejtori i Departamentit z. Ded Trieshi dhe Drejtore e Drejtorisë 
Juridike dhe Kontrollit të Cilësisë zj. Elvana Tivari, si dhe u verifikua si praktikë 
nga Drejtori i Përgjithshëm z. Robert Gjini.   
 
 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


