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HYRJE 

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka një qasje krejt të re ndaj komunikimit me publikun, 

referuar edhe standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, sipas të cilëve:.. Një SAI i 

pavarur, efektiv dhe i besueshëm është një komponent thelbësor në një sistem 

demokratik, ku përgjegjshmëria, transparenca dhe integriteti janë pjesë e 

domosdoshme e një demokracie të qëndrueshme... (ISSAI 12, “Vlerat dhe dobitë e SAI-

ve-sjellja e ndryshimeve ne jetën e qytetarëve”). 

Mbështetur në këto standarde, KLSH ka zhvilluar në pesë vitet e fundit analizat 

vjetore të veprimtarisë së saj në ambiente universitare ose në ambiente të tjera 

publike, në të cilat kanë marrë pjesë përveç audituesve, të gjithë palët e interesuara, 

publiku i gjerë dhe përfaqësues të të gjitha mediave. Ky lloj komunikimi luan një rol 

shumë të rëndësishëm për të nxitur transparencën, veçanërisht në aspektin e 

konsultimit me qytetarët, të cilët nëpërmjet aksesit që kanë në informacion njohin 

vendimmarrjen e institucionit dhe mund të shprehin pikëpamjet e tyre për çështje 

me interes për ta.  

Faza e parë e analizës vjetore të KLSH-së filloi me analizat e Departamenteve të 

Auditimit në disa nga universitetet kryesore publike të vendit në Tiranë, Durrës, 

Vlorë, Elbasan dhe Shkodër.  

Departamenti i Auditimit të Performancës zhvilloi analizën e punës së tij në datën 

23 janar, në ambientet e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës. Në këtë 

event morën pjesë Kryetari i KLSH-së, z. Leskaj, Dekani i FEUT, z. Kule, si edhe mjaft 

profesorë, studentë e gazetarë të interesuar për punën e departamentit në veçanti 

dhe asaj të KLSH-së në përgjithësi. Në fjalën e tij hyrëse, z. Leskaj theksoi 

rëndësinë e auditimit të performancës për institucionet publike dhe konsolidimin 

e mëtejshëm të këtij lloji auditimi, përmes forcimit të kapaciteteve brenda KLSH-së 

dhe bashkëpunimit me kolegët e huaj, sidomos atyre të projektit IPA. Më tej vijoi 

me fjalën e tij përshëndetëse Prof. Dr. Dhori Kule, i cili rikujtoi eksperiencën e tij 

si ish Rektor i UT në lidhje me këtë lloj auditimi, shprehu gatishmërinë e tij në 

emër të FEUT për të nxitur dhe zhvilluar bashkëpunimin në fusha me interes të 

përbashkët,etj. 

Në analizën e tij, Drejtori i Departamentit, z. Rinald Muça u ndal gjatë në 

performancën e aktiviteteve të realizuara gjatë 2016-s dhe konkretisht: punën 
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audituese dhe ngritjen e kapaciteteve departamentale. Zoti Muça evidentoi faktin 

që gjatë vitit 2016 u evaduan 13 auditime, në 75 subjekte, me një numër gjetjesh, 

konkluzionesh e rekomandimesh, respektivisht 528, 424 dhe 396. Mesatarisht për 

çdo auditim u realizuan 41 gjetje, 33 konkluzione dhe 31 rekomandime, shifra këto 

të rritura respektivisht me 52, 108 dhe 54% krahasuar me një vit më parë. 

Pas referimit të z.Muça, secili auditues prezantoi një auditim në të cilin kishte marrë 

pjesë, duke iu përgjigjur edhe interesimit të të pranishmëve për këto auditime.  

Departamenti i Auditimit të të Ardhurave të Buxhetit të Shtetit, zhvilloi analizën e 

punës së tij në datën 24 janar, në ambientet e Universitetit “Aleksandër Moisiu”, 

Durrës. Analizën e nderuan me pjesëmarrjen e tyre, Rektori i Universitetit “Aleksandër 

Moisiu”, znj. Kseanela Sotirofski, Dekani i Fakultetit të Biznesit, znj. Azeta Tartaraj, 

Drejtori i Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës, znj. Valbona Sako, Kryetar i Degës së 

Doganës Durrës, z. Artan Sulejmani, pedagogë dhe studentë të fakultetit. Një fjalë 

përshëndetëse u mbajt nga znj. Azeta Tartaraj dhe znj. Valbona Sako.  

Analiza vjetore e punës së departamentit vijoi me Raportin e Performancës së 

veprimtarisë së Departamentit për vitin 2016, e cila ishte ndërtuar në bazë të 

strukturës së standardizuar të Kornizës së Matjes së Performancës së SAI-ve, të 

miratuar në Kongresin e XXII të INTOSAI-it, në Abu Dhabi, mbajtur nga Kryeaudituesi i 

Departamentit z. Vullnet Karafilaj.  

Nga analiza e gjetjeve për 14 auditimet e evaduara, janë evidentuar mospërputhje të 

veprimtarisë me kërkesat dhe kriteret e kuadrit rregullator të shoqëruara me të 

ardhura të munguara në vlerën 4,400,321 mijë lekë rekomanduar 100% për 

zhdëmtim, nga të cilat 2,935,679 mijë lekë në të ardhurat në sistemin doganor dhe 

1,464,642 mijë lekë në të ardhurat në sistemin tatimor. Gjithashtu janë 

rekomanduar gjithsej 414 masa nga të cilat, 141 masa organizative, 84 masa 

shpërblim dëmi,  26 masa administrative dhe  163 masa disiplinore.  

Mbi auditimet me gjetjet dhe impaktet më të rëndësishme diskutuan z. Agron Opari 

“Auditimi në Degën e Doganës Fier”, z. Artan Mirashi “Auditim Performance mbi 

vlerësimin doganor” dhe znj. Elida Koçani “Auditimi në Drejtorinë Rajonale Tatimore 

Gjirokastër (pilot)”.  

Në vijim të punimeve të analizës, audituesit referuan lidhur me botimet e kolanës së 

KLSH-së, “4 vjet Auditim Publik 2012-2015”, nga z. Albert Thoma dhe “Botimi i ISSAI-ve 

I-400”, nga z. Vladimir Rizvani.  

Departamenti i Auditimit të Buxhetit Qendror, Administratës së Lartë Publike, 

Menaxhimit Financiar dhe Auditimit të Brendshëm zhvilloi analizën e punës së tij 
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në datën 25 janar, në ambientet e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës. 

Në këtë analizë, përveç audituesve të departamentit, morën pjesë dhe Prof. Dr. Dhori 

Kule, Dekan i Fakultetit të Ekonomisë, Prof. As. Dr. Hysen Çela nga IEKA, Drejtuesja e 

Open Data, Aranita Brahaj, Pedagogë të Universitetit dhe përfaqësues të Shoqërisë 

Civile. Analiza e Departamentit u hap nga znj. Manjola Naço, në cilësinë e Drejtorit të 

Përgjithshëm, e cila në fjalën e saj theksoj rëndësinë që ka ky lloj komunikimi për nivelin 

e transparencës së synuar dhe llogaridhënies së pretenduar nga Kontrolli i Lartë i 

Shtetit, nën kornizën e re institucionale që po konturon nën projektin e binjakëzimit 

të financuar nga projekti IPA. Aktivitetin e përshëndeti edhe drejtuesja e ODA, 

Znj.Aranita Brahaj dhe Prof.Dr. Hysen Çela, si përfaqësues i IEKA. 

Pas përshëndetjeve u kalua në prezantimin e raportit të aktivitetit të 

Departamentit duke prekur treguesit kryesorë sasiorë dhe cilësorë me të cilët u 

mbyll vitit 2016. Analiza u realizua edhe duke përcaktuar nivelin e treguesve të 

performancës bazuar në strukturën e treguesve të ofruar në literaturën dhe 

praktikën e Institucioneve homologe, shoqëruar këtë analizë me vlerësimin e risqeve 

që kërcënojnë objektivat departamentalë për vitin 2017. Analiza u pasua nga  referime  

nga drejtoret e drejtorive, kryeaudituesit dhe u përfshi nga diskutime konstruktive 

sidomos në drejtim të zhvillimit të metodologjive të auditimit dhe teknikave të 

vlerësimit të riskut, të nevojshme për të rritur efektivitetin dhe eficencën e punës së 

audituesve të KLSH-së. 

Departamenti i Auditimit të të Ardhurave të Buxhetit të Pushtetit Vendor, zhvilloi 

analizën e punës së tij në datën 25 janar, në ambientet e Universitetit “Ismail 

Qemali”, Vlorë. Pjesëmarrës në këtë analizë, përveç audituesve të departamentit, 

ishin dhe znj. Luljeta Nano Sekretare e Përgjithshme e KLSH, Rektori i Universitetit 

“Ismail Qemali”, Vlorë, z. Roland Zizi dhe Kryetari i Bashkisë Vlorë z. Dritan Leli. 

Drejtori i Departamentit z. Xhafer Xhoxhaj, bëri një përmbledhje të shkurtër të 

veprimtarisë audituese, duke u përqendruar kryesisht në plotësimin e programit 

vjetor të auditimit, rezultatet e tyre të shprehura në rekomandime për përmirësime 

e ndryshime ligjore, masat organizative, ato administrative dhe disiplinore, masat 

për shpërblimin e dëmit së bashku me vlerën e tyre, rastet dhe numri i kallëzimeve 

penale. Gjithashtu z. Xhoxhaj u ndal dhe në veprimtarinë e audituesve të 

departamentit në drejtim të analizës dhe shqyrtimit të kërkesë-ankesave, 

pjesëmarrje në trajnime, cilësinë e auditimit, zbatimin e kodit etik si dhe vlerësimin 

e veprimtarisë së secilit auditues. 
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Më pas fjalën përshëndetëse e mori Kryetari i Bashkisë Vlorë, z. Dritan Leli, i cili vuri 

theksin tek ndihma që KLSH ka dhënë për përmirësimin e gjendjes financiare të 

Bashkisë Vlorë.  

Raportin e plotë të veprimtarisë për vitin 2016 e prezantoi z. Niko Nako, 

Kryeauditues në këtë Departament. Gjatë prezantimit të tij z. Nako u shpreh se  për 

vitin 2016 nga 34 auditime të programuar/planifikuar janë realizuara dhe evaduara 

38 auditime. Përgjithësisht auditimet kanë mbuluar periudhën e aktivitetit 2-3 

vjeçar (viti 2013 deri Qershor 2016), ku krahas 27 bashkive janë mbuluar me auditim 

(me zgjedhje) rreth 170 Njësi Administrative (ish Komuna), kryesisht për aktivitetin 

financiar, prokurimet publike, taksat vendore, administrimin e aseteve, etj.  

Audituesit e rinj Angjela Nesturi dhe Xhein Xhindoli, referuan lidhur me botimin 

“Audituesit e KLSH në shtypin e përditshëm”, pjesë e kolanës së botimeve  të KLSH-së. 

Departamenti i Auditimit të Investimeve dhe Projekteve me Financime të Huaja, 

Shoqërive Publike, zhvilloi analizën e punës së tij në datën 26 janar, në ambientet e 

Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës. 

Pjesëmarrës në këtë analizë, përveç audituesve të departamentit, ishin dhe 

znj.Luljeta Nano Sekretare e Përgjithshme e KLSH, Prof. Dr. Dhori Kule, Dekan i 

Fakultetit të Ekonomisë, Prof. Dr. Jorgji Bollano, Kyetar i KKK dhe njëkohësisht 

ekspert i jashtëm në KLSH, pjesëtarë të shoqërisë civile dhe gazetarët, z. Artur Cani, 

z. Brenton Kotorri, z. Elton Qyno, z. Fatos Çoçoli dhe z. Kliti Topalli, anëtarë të stafit

akademik të Fakultetit të Ekonomisë, si dhe të ftuarit z. Gjovalin Preçi Kryeauditues, 

znj. Miranda Haxhia dhe znj. Ina Sokoli, audituese në KLSH. 

Analiza vjetore filloi me fjalën përshëndetëse të Sekretares së Përgjithshme znj. 

Luljeta Nano dhe me fjalën përshëndetëse të Dekanit të Fakultetit të Ekonomisë Prof. 

Dr. Dhori Kule. Analizën e departamentit e përshëndetën edhe Prof. Dr. Jorgji Bollano, 

Kryetar i KKK, z. Artur Çani dhe z. Brenton Kotorri, pjesëtarë të shoqërisë civile. 

Zonja Albana Agolli, Drejtore Departamenti, vijoi me prezantimin përmbledhës për 

punën audituese gjatë vitit 2016; arritjet, mangësitë dhe sfidat kryesore të 

departamentit. Gjatë prezantimit të punës audituese të departamentit për vitin 

2016, zj.Agolli theksoi se analiza e performancës, zhvillohet nën prizmin e Temës së 

Dytë Qendrore të Kongresit INCOSAI XXII, të INTOSAI-t, dhe pikërisht të 

profesionalizmit në auditim dhe se çfarë mund të nxisë besueshmërinë e raporteve 

të auditimit. Kjo analizë synoi të japë një panoramë të përgjithshme të rezultateve, 

arritjeve kryesore në funksion të përmbushjes së objektivave të Departamentit si 

dhe ato institucionale, por edhe në funksion të rritjes së figurës së audituesit të 

Departamentit dhe të besueshmërisë në kapacitetet dhe profesionalizmin e tij.  
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Aktiviteti vijoi me prezantimet e punës audituese të kryera në disa subjekte si: 

prezantimi i auditimit të kryer në shoqërinë Albpetrol sh.a. nga audituesi z. Artan 

Topjana; prezantimi i auditimit të kryer në Autoritetin Portual Durrës nga 

kryeaudituesi z. Fatmir Iljazi dhe audituesi z. Alfonc Gabili; prezantimi i auditimit të 

ushtruar në Autoritetin Rrugor Shqiptar për Projektin “Ndërtimi i By pass Fier dhe By 

Pass Vlorë” nga kryeaudituesja znj. Yllka Pulashi dhe audituesi z. Aldo Kume; 

prezantimi i auditimit të performancës “Problematika e detyrimeve të ndërsjella në 

shoqëritë publike të sistemit energjetik” nga kryeaudituesi z. Gjovalin Preçi; si dhe 

prezantim i auditimit “Performanca e shoqërive publike për çertifikimin financiar” nga 

audituesja znj. Ina Sokoli. Prezantimi i këtyre auditimeve u shoqërua me diskutime të 

shumta midis anëtarëve të stafit akademik dhe audituesve të departamentit. 

Risi në zhvillimin e analizës vjetore të departamentit për vitin 2016, ishin dhe disa 

prezantime të botimeve të KLSH-së, si prezantimi i botimit “Auditim Publik 2012-

2015” nga audituesit znj. Mimoza Bedini, z. Erion Muho, z. Dritan Kore dhe znj. Lili 

Dulo; prezantimi i botimit “Eksperienca e vendeve Europiane në auditimin e 

jashtëm publik”, nga audituesit znj. Nikoleta Piranjani, znj. Redina Karapici, 

z.Skënder Hajdari dhe z. Bledi Dervishaj; si dhe prezantimi i botimit “Direktiva

2014/24/BE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të BE-së, e datës 26 shkurt 2014 

“Mbi Prokurimin Publik” nga audituesja znj. Miranda Haxhia. 

Departamenti i Auditimit të Administrimit të Aseteve, Kontrollit të Territorit dhe 

Mbrojtjes së Mjedisit, zhvilloi analizën e punës së tij në datën 27 janar, në 

ambientet e Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës. 

Pjesëmarrës në këtë analizë, përveç audituesve të departamentit, ishin dhe znj. 

Luljeta Nano Sekretare e Përgjithshme e KLSH, Prof. Dr. Ago Nezha dhe Prof. Dr. 

Sherif Lushaj, ekspertë të jashtëm në KLSH, anëtarë të stafit akademik dhe studentë 

të Fakultetit të Biznesit, si dhe të ftuar znj. Aulona Jonuzi Kryeaudituese dhe z. Sali 

Agaj, auditues të KLSH. 

Analiza vjetore filloi me fjalën përshëndetëse të Sekretares së Përgjithshme 

znj.Luljeta Nano dhe me fjalën përshëndetëse të zv/Dekanit të Fakultetit të Biznesit, 

Dr. Llambi Prendi. Analizën e departamentit e përshëndetën edhe Prof.Dr. Ago 

Nezha dhe Prof.Dr. Sherif Lushaj. 

Më pas fjalën e mori Drejtori i Departamentit z. Alush Zaçe, i cili vijoi me 

prezantimin përmbledhës për punën audituese gjatë vitit 2016, arritjet, mangësitë 

dhe sfidat kryesore të departamentit.  
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Për vitin 2016, Departamenti, sipas Programit të miratuar të auditimeve, ka 

ushtruar dhe evaduar 18 auditime, nga të cilat 17 auditime përputhshmërie dhe 

rregullshmërie financiare dhe 1 auditim tematik. 

Aktiviteti vijoi me diskutimin mbi nevojën e auditimit të Zonave të Mbrojtura 

Detare dhe të Pastërtisë së Ajrit nga kryeaudituesi i Departamentit të 

Performancës, Dr. Aulent Guri, prezantimet e punës audituese të kryera në disa 

subjekte si: prezantimi i auditimit të kryer në ZVRPP Gjirokastër nga kryeaudituesi z. 

Selfo Zeneli; prezantimi i auditimit të kryer në ATP Tiranë nga audituesi z. Artan 

Mirashi, si dhe prezantimi i auditimit të performancës “Menaxhimi i mbetjeve 

urbane në Bashkinë e Tiranës” nga audituesi z. Sali Agaj. Prezantimi i këtyre 

auditimeve u shoqërua me diskutime të audituesve të departamentit. 

Në fund u paraqitën disa prezantime të botimeve të KLSH-së, si prezantimi i botimit 

“Standardet ndërkombëtare të auditimit” nga audituesi Luan Kuka dhe “Konferenca 

IV-t Shkencore- Analiza e Riskut” nga audituesja Valdete Berisha. 

Analizat e Departamenteve të Auditimit përmblodhën edhe gjetjet, sugjerimet dhe 

vërejtjet nga ana e profesoratit dhe e shoqërisë civile të këtyre qyteteve, të cilët 

KLSH i falënderon për pjesëmarrjen dhe kontributin, por sidomos profesoratin dhe 

studentët, qe na mikpritën në mjediset e tyre.  

Analiza vjetore e Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2016, në vijim të traditës së 

mirë të krijuar në vitet e fundit, u zhvillua në ambientet e Universitetit “Ismail 

Qemali”, Vlorë. Kjo fazë e dytë, që ishte analiza vjetore e përgjithshme vijoi pas 

përfundimit të fazës së parë, analizës së departamenteve të auditimit.  

Në këtë analizë na nderuan me pjesëmarrjen e tyre, Audituesi i Përgjithshëm i 

Kosovës, z.Besnik Osmani, Zv/Presidenti i NIK-ut polak, z.Wojciech Kutyla, Këshilltari 

i Presidentit të NIK-ut polak, z.Jacek Jezierksi; Eksperti Amerikan i Bankës Botërore 

për projektin e prokurimeve publike, z.Simeon A Sahaydachny, akademikë dhe 

profesorë, si Prof. Dr Jorgji Bollano, Prof.Dr.Sazan Guri, Prof.Dr.Sherif Bundo, 

Prof.Dr. Ago Nezha, përfaqësues të Bankës së Shqipërisë, rektori i Universitetit të 

Vlorës Prof.Dr. Roland Zisi, pedagogë dhe studentë të këtij universiteti, gazetarë e 

përfaqësues të shoqërisë civile. 

Analiza Vjetore u hap me homazhe në nderim të dy audituesve të KLSH-së, të 

ndjerët Andi Buzo dhe Piro Imeraj, të ndarë papritur nga jeta. 

Në prezantimin e kësaj analizë institucionale, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, 

z.Bujar Leskaj e përkufizoi veprimtarinë për vitit 2016 të KLSH si “Auditim në shërbim 

të qytetarëve”. “Së pari, kemi përmbushur detyrën dhe mandatin tonë kushtetues, 
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duke realizuar 154 auditime nga 154 të planifikuara. Së dyti, nga auditimet e vitit 

2016, KLSH ka zbuluar: Dëm ekonomik, parregullsi dhe shkelje financiare(në të 

ardhurat publike dhe shpenzimet e kryera) në nivelin e 25.5 miliard lekë. Gjetjet e 

auditimeve të KLSH gjatë vitit 2016 kanë rritur treguesin e dobishmërisë, efektivitetit 

të institucionit, një tregues ky qendror i Kuadrit të Matjes së Performancës së 

Institucioneve Supreme të Auditimit, që vendos në raport sasinë e dëmit të kërkuar 

për zhdëmtim në Buxhetin e Shtetit, me sa i kushton taksapaguesve një SAI, i përdorur 

gjerësisht nga institucionet moderne evropiane të auditimit suprem dhe nga GAO 

amerikane. Për vitin 2016, për një lek të harxhuar nga KLSH, institucioni ka kërkuar 

shpërblimin e dëmit ekonomik për 78 lekë, e barabarte kjo me kater vite të marra së 

bashku, 2008, 2009, 2010 dhe 2011. Për pesëvjeçarin 2012-2016, mesatarja e 

treguesit të dobishmërisë ishte 127 lekë, ose mbi 6 herë më shumë se mesatarja e 

pesëvjeçarit 2007-2011 (20.6 lekë). Shifrat flasin vetë”. 

Ky botim i analizës vjetore për vitin 2016 prezanton përpara publikut auditimet me 

impakte të rëndësishme dhe me efekte të konsiderueshme në menaxhimin e 

financave publike dhe zhvillimin ekonomik të vendit, si auditimi i performancës mbi 

marrëveshjet hidrokarbure në Shqipëri, auditimi në Infrastrukturën Rrugore, 

Auditimet në Menaxhimin e Financave Publike, Auditimet në Dogana dhe Tatime, 

Auditimi në Sistemet Informatike, Auditimet në administrimin e pronave, etj. 

Analiza e KLSH-së pati në qendër të punimeve sfidat që ka KLSH-së për të forcuar 

më tej pozitën e saj si “agjente e qytetarëve”, në tre fusha: të zbatimit të 

standarteve ndërkombëtare ISSAI, të luftës kundër korrupsionit dhe rritjes së 

transparencës nëpërmjet zgjerimit të kanaleve të komunikimit. Në arritjen e këtyre 

objektivave, KLSH do të asistohet edhe nga Banka Botërore dhe Zyra Polake e 

Auditimit (NIK), në kuadër të projektit IPA.  

Zoti Jacek Jezierski, Këshilltar i Presidentit të NIK-ut polak shpalosi gjatë zhvillimit të 

punimeve të analizës, Strategjinë e EUROSAI-it për vitet 2018-2023 dhe analizoi 

objektivat e kësaj strategjie, me qëllim që SAI-t të kontribuojnë në realizimin e 

Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm, si pjesë e Axhendës 2030 të OKB. 

Analiza e institucionit për vitin 2016 ishte një moment reflektimi për të ardhmen 

dhe në këtë kontekst Kryetari i KLSH-së, z.Bujar Leskaj, evidentoi sfidat për vitin 

2017, viti i realizimit të Strategjisë së Zhvillimit të KLSH 2013-2017, duke theksuar 

që “...KLSH do të konsolidojë auditimet e përputhshmërisë bazuar në standardet 

ndërkombëtare, auditimet financiare, në vecanti në drejtim të certifikimit të 

pasqyrave financiare, si dhe do të rrisë numrin e auditimeve të performancës në 10-

15% të auditimeve totale dhe auditimet IT në 50%.” Integriteti dhe etika do të jenë 
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në themel të punës audituese. Do shtojmë prezencën në Parlament, në komisione 

për Ekonomitë dhe Financat si dhe në komisionet hetimore”. 

Gjejmë rastin të falenderojmë këtu të gjithë të ftuarit dhe vecanërisht të gjithë ata 

që përshëndetën dhe që përçuan mesazhe për punën e KLSH-së si Audituesin e 

Përgjithshëm të Kosovës, z.Besnik Osmani; Zv/Presidentin e NIK-ut polak, 

z.Wojciech Kutyla; Rektorin e Universitetit të Vlorës, z.Roland Zisi; Kryetarin e

Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit, Prof. Dr. Jorgji Bollano; Kryetarin e 

“D&G”Group, Prof.Dr.Sazan Guri, të gjitha mediat e pranishme, etj. 

Kryetari i KLSH-së, në përfundim të fjalës së tij iu uroi suksese audituesve në punën 

e tyre për vitin në vijim, duke e mbyllur me një citim të Audituesit të Përgjithshëm 

të SHBA-ve, z.Gene L. Dodaro: “Ne në GAO nuk bëjmë politika, as marrim vendime 

politike. Kjo i takon Kongresit. Por ne besojmë se duke u bazuar në të dhëna të 

shëndosha, zyrtarët publikë kanë më shumë gjasa të marrin vendime të informuara 

dhe të bëjnë gjënë e duhur. Ky informacion i besueshëm dhe objektiv është i 

nevojshëm urgjentisht sot, për shkak të shumë sfidave fiskale, sociale dhe të sigurisë 

me të cilat përballet kombi ynë”. 

Në përfundimit të ditës së dytë, 

analiza u ndal në një moment të 

veçantë, atë të promovimit të librit 

të sociologut Gëzim Tushi. Kryetari 

i KLSH-së u shpreh se  z.Tushi 

përfaqëson një personalitet të 

shquar të sociologjisë dhe 

politologjisë, “...z.Gëzim Tushi ka 

një kontribut të çmuar krijues si 

sociolog dhe politolog, duke qenë 

autor i 20 librave, që kanë në qendër qytetarin, shoqërinë civile, moralin dhe shtresat 

në nevojë. Ato ofrojnë një ballafaqim me problematikat sociale të vendit tonë dhe 

orientojnë shoqërinë, si në nivelin e qytetarit ashtu edhe të shtetarit, drejt atyre 

qasjeve që i adresojnë në thelb këto problematika”. Analiza vjetore 2016 u mbyll me 

mbajtjen e një leksioni tepër interesant nga z.Gezim Tushi me audituesit e KLSH-së. 

Gjatë dy ditëve të qëndrimit në qytetin e Vlorës, audituesit e KLSH-së vizituan 

Muzeun e Pavarësisë dhe Galerinë e Arteve të këtij qyteti. 

DREJTORIA E KOMUNIKIMIT, BOTIMIT DHE MARRËDHËNIEVE ME JASHTË 
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AUDITIMI NË SHËRBIM TË QYTETARËVE 

Fjala e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Bujar LESKAJ 

E kryejmë këtë analizë vjetore të 

aktivitetit të KLSH-së, bazuar në moton 

“Institucionet supreme të auditimit (SAI-t) 

në shërbim të qytetarëve” të Kongresit 

INCOSAI XXII të organizatës botërore të 

institucioneve më të larta të auditimit 

publik, INTOSAI, të zhvilluar në dhjetor 

2016 në Abu Dhabi të Emirateve të 

Bashkuara Arabe. 

Viti 2016 është viti i dytë i matjes së 

performancës sonë sipas strukturës së 

standardizuar të Kuadrit të Matjes së 

Performancës së Institucioneve Supreme 

të Auditimit (SAI-t), dokument i cili u 

diskutua dhe u miratua si standard ISSAI 

në Kongresin INCOSAI XXII. Matja e standardizuar e punës së një SAI garanton një 

bazë objektive për të bërë transparente lidhjen e tij të vazhdueshme me 

Parlamentin, institucionet e tjera publike,  shoqërinë civile dhe qytetarët. 

Kjo analizë vjetore e përgjithshme vjen pas kryerjes së analizave vjetore të 

departamenteve të auditimit në disa nga universitetet kryesore publike të vendit në 

Tiranë, Vlorë, Elbasan dhe Shkodër. Ajo përmbledh edhe gjetjet, sugjerimet dhe 

vërejtjet ndaj punës dhe qasjes sonë nga ana e profesoratit dhe e shoqërisë civilë të 

këtyre qyteteve, të cilët i falenderojmë për pjesëmarrjen dhe kontributin, por 

sidomos profesoratin dhe studentët, që na mikpritën në mjediset e tyre. 

Në kushtet e një korrupsioni në rritje, të pranishëm në të gjitha poret e 

administratës sonë shtetërore, askush nga Ne institucionet në front të parë të luftës 

kundër kësaj dukurie që po gërryen furishëm besimin e qytetarit në Shtet, nuk 

mund dhe nuk duhet të ndihet i qetë përballë detyrës së papërmbushur, por 
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bashkëpërgjegjës. Megjithë punën, përkushtimin ose arritjet individuale të 

institucioneve tona, përballë përgjegjësisë së madhe që kemi ndaj qytetarëve për 

t’u siguruar atyre një frenim dhe pakësim efektiv të korrupsionit dhe mashtrimit 

financiar me pronën, fondet dhe shërbimet publike, e ndjejmë që kemi 

jashtëzakonisht shumë për të bërë. Kjo është arësyeja, fakti që Ne si KLSH e 

organizojmë këtë analizë vjetore në këto formate, me detyrimin për një 

llogaridhënie të thellë dhe transparencë të plotë përpara qytetarit, lidhur me punën 

e bërë ose të munguar nga ne, në përmirësimin e qeverisjes publike në shërbim të 

qytetarit. 

Dua të theksoj se ne  si  KLSH,  besojmë  fort  në  punën  në  sistem, ku  përfshihen 

1) Presidenti dhe Kuvendi, 2) Qeveria, 3) Opozita, 4) Institucionet e Pavarura dhe 5)

Shoqëria Civile dhe Mediat, për përmirësimin e qeverisjes dhe rritjen e 

përgjegjësisë dhe llogaridhënies së institucioneve publike. 

Viti 2016 përfaqësoi vitin e parafundit të realizimit të Strategjisë së Zhvillimit të 

KLSH 2013-2017, e rishikuar. Duke përmbledhur një bilanc të zbatimit të kësaj 

strategjie, janë pesë vite 2012-2016 që kanë parë institucionin të ecë paralel me 

objektivat strategjike të organizatave të komunitetit të institucioneve suprem 

publike në Europë dhe botë, EUROSAI dhe INTOSAI. Është punuar për rritjen e 

kapaciteteve të trupës audituese të KLSH-së, duke ndjekur qasjen “Auditimi 

kombëtar në shërbim të qeverisjes kombëtare”, që ka qenë moto e INTOSAI-t për 

periudhën 2013-2016. Duke qenë institucion agjent (watchdog) në shërbim të 

qytetarëve dhe Kuvendit për ruajtjen dhe miradministrimin e parasë dhe pronës 

publike, boshti, fryma dhe moto e auditimeve tona gjatë vitit të fundit ka evoluar 

natyrshëm nga auditimi kombëtar në shërbim të qeverisjes kombëtare në auditim 

në shërbim të qytetarëve, çka është moto e INTOSAI-t për vitin 2017 e në vazhdim 

deri në 2020. 

Gjatë rrugëtimit tonë pesëvjeçar, kemi ndjerë dhe patur gjithnjë mirëkuptimin, 

vlerësimin dhe mbështetjen e Institucionit të Presidentit të Republikës, të Cilin, në 

emër të të gjithë audituesve të KLSH-së, e falenderoj me mirënjohje të madhe për 

suportin, për pjesëmarrjen dhe kontributin e lartë të dhënë në disa nga analizat 

vjetore dhe aktivitetet e tjera themelore të institucionit, me idetë, gjykimet dhe 

sugjerimet e Tij. 

Vlerësojmë lart Kuvendin e Shqipërisë, Kryetarin e tij, Komisionin e Ekonomisë dhe 

Financave, në veçanti Kryetarin e tij, për mirëkuptimin dhe mbështetjen e gjerë që 

na i kanë dhënë KLSH-së. Për vitin 2016, veçoj pjesëmarrjen e anëtarëve të 
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Komisionit në aktivitetet e EUROSAI-t dhe pjesëmarrjen në Konferencën e Katërt 

Shkencore të KLSH-së. Përgjatë viteve kjo marrëdhënie ka evoluar në një 

bashkëpunim frytdhënës, të kulmuar në miratimin e ligjit integral të institucionit 

nga Kuvendi në nëntor 2014, e që po vijon me ritme të kënaqshme, për të njohur 

një tjetër kulm në mars të këtij viti me Konferencën e përbashkët “SAI dhe 

Parlamenti”. 

Vlerësojmë po ashtu përkrahjen e përhershme të Prokurorit të Përgjithshëm të 

Republikës, i cili na ka ofruar suportin e tij për kallëzimet tona penale, që kane ecur 

me një ritëm një kallëzim në javë, si dhe bashkëpunimin me Inspektoratin e Lartë të  

Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, në veçanti me 

Inspektorin e Përgjithshëm. 

2016: VITI I QASJES PRO QYTETARIT 

Po pse gjykojmë dhe themi se KLSH për vitin 2016 ka zbatuar moton e INCOSAI XXII 

që institucionet supreme të auditimit, SAI-t të vihen në shërbim të qytetarëve? 

Së pari, kemi përmbushur detyrën dhe mandatin tonë kushtetues, duke realizuar 

154 auditime nga 154 të planifikuara, nga të cilat: 

- 118 auditime përputhshmërie, ligjshmërie dhe rregullshmërie financiare 

- 7 auditime financiare; 

- 14 auditime tematike; 

- 13 auditime performance dhe 

- 2 auditime të Teknologjisë së Informacionit. 

Shpërndarja e llojeve të auditimeve pasqyron zhvillimin dhe modernizimin e 

institucionit, duke shfrytëzuar maksimalisht burimet njerëzore dhe kapacitetet që 

aktualisht KLSH ka në dispozion. Auditimet kanë mbuluar të gjitha fushat e 

veprimtarisë shtetërore, të shpenzimit apo gjenerimit të fondeve publike, duke u 

përqendruar në institucionet e shpenzimeve më të mëdha ose të një rëndësie 

parësore për ekonominë dhe shërbimet publike të vendit. 

Auditimet e performancës janë rritur ndjeshëm në numër dhe cilësi, mbulueshmëri 

institucionesh dhe fushash veprimi të administratës shtetërore, jo vetëm përgjatë 

2016-s, por qysh nga nisja e implementimit të Planit Strategjik 2013-2017. Ndonëse  

simotrat perëndimore të KLSH-së kanë dekada që ushtrojnë auditime të tilla, ku 

fillesat e tij i gjejmë në Suedinë, Holandën apo Shtetet e Bashkuara të viteve ’70, 

institucioni ynë, me themelimin e dept. si strukturë e veçantë më 2012 dhe 
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mandatimin e auditimit përmes Ligjit organik të vitit 2014 po avancon ngadalë, por 

bindshëm drejt këtyre modeleve progresiste të auditimit suprem. 

Potenciali i këtij auditimi brenda dhe jashtë KLSH-së është i shumëfishtë. I 

konceptuar, dizenjuar dhe implementuar si instrument integral, bashkëpunues, 

këshillues e problemor auditimi, ai tashmë është shtylla moderne e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit. Vetëm në 2016-n, KLSH realizoi 13 auditime performance, duke 

tejkaluar brenda një viti me afro 20% numrin e auditimeve të tilla të kryera për krejt 

periudhën 2008-2011. Auditimet e performancës të vitit 2016 mbuluan çështje të 

reformave ekonomike, sociale e kulturore, problematika energjetike e mjedisore, 

aspekte makro dhe mikro të realitetit shqiptar, duke i shërbyer në këtë mënyrë 

krejt zinxhirit të vlerës, që nga nevoja e qytetarit, deri tek vendimmarrja e 

ekzekutivit e më pas tek implementimi i strukturave përkatëse. 

Auditimet e performancës janë aktualisht dritarja profesionale me të cilën KLSH 

bashkëpunon më së shumti me SAI-t partnere për auditime paralele apo pilot. 

Bashkëpunimi me Zyrën Suedeze të Auditimit ka rezultuar mjaft i frytshëm këto 3 

vitet e fundit, ku vlen të përmendet që viti 2016 konsolidoi më tej bashkëpunimin, 

përmes auditimit paralel në çështje të Prokurimit Publik. Po kështu nisi auditimi 

pilot me kolegët kroatë të projektit IPA për strategjinë e zhvillimit të turizmit, 

sikurse u hodhën hapat e parë për një auditim mjedisor me Gjykatën Holandeze të 

Auditimit. 

Auditimi i performancës do të vazhdojë të mbetet prioritet i punës sonë, si një 

auditim që parandalon, përpara se të penalizojë, që studion analitikisht përpara së 

të krahasojë mekanikisht, që rekomandon zgjidhje optimale duke synuar më së pari 

të ndryshojë sjelljen dhe mendësinë e zyrtarit publik përmes komunikimit të hapur 

e konstruktiv, pa cënuar në asnjë rast vendim-marrjen apo politikëbërjen. 

Gjatë vitit 2016, e kemi shtrire dhënien e opinionit për pasqyrat financiare të 

institucioneve publike në disa institucione qendrore (aparatin e Ministrisë së 

Financave, aparatin e Këshillit të Ministrave, etj.), duke punuar njëkohësisht për 

ngritjen e kapaciteteve të brendshme në këtë lloj të ri auditimi, i cili përbën një 

vlerë të shtuar në rritjen e përgjegjësisë financiare dhe në përmirësimin e 

informacionit financiar. 

Së dyti, nga auditimet e vitit 2016, KLSH ka zbuluar: 

1. Dëm ekonomik, parregullsi dhe shkelje financiare (në të ardhurat publike dhe

shpenzimet e kryera) në nivelin e 25.5 miliard lekë (saktësisht 25,475,854 lekë), ose 



Analiza Vjetore  2016 

KLSH 2017       19 

rreth 188 milion euro, duke kërkuar shpërblimin e dëmit, pra arkëtimin e këtyre 

parave në Buxhetin e Shtetit në masën mbi 97 përqind të tyre. 

2. Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e subjekteve

të audituara, si në të ardhura dhe në shpenzime, në vlerën prej 46,8 miliard lekë, 

ose rreth 346 milion euro. Në total janë konstatuar shkelje në shumën 72,3 miliard 

lekë, ose afërsisht 534 milion euro. 

Këto janë shifra që së pari duhet të shqetësojnë Qeveritarët tanë dhe së dyti, Ne si 

auditues të na ndërgjegjësojnë për sfidat e mëdha që na presin në disiplinimin e 

financave publike dhe harxhimin me ekonomicitet, efektshmëri dhe eficiencë të 

parasë së taksapaguesve shqiptarë, për të shërbyer si agjentë/shërbestarë të 

qytetarëve shqiptarë dhe të Kuvendit. 

Së treti, Gjetjet e auditimeve të KLSH gjatë vitit 2016 kanë rritur treguesin e 

dobishmërisë, efektivitetit të institucionit, një tregues ky qendror i Kuadrit të 

Matjes së Performancës së Institucioneve Supreme të Auditimit, që vendos në 

raport sasinë e dëmit të kërkuar për zhdëmtim në Buxhetin e Shtetit, me sa i 

kushton taksapaguesve një SAI, i përdorur  gjerësisht nga institucionet moderne 

evropiane të auditimit suprem dhe nga GAO  amerikane. Për vitin 2016, për një lek 

të harxhuar nga KLSH, institucioni ka kërkuar shpërblimin e dëmit ekonomik për 78 

lekë, e barabartë kjo me katër vite të marra së bashku, 2008, 2009, 2010 dhe 2011. 

Për pesëvjeçarin 2012-2016, mesatarja e treguesit të dobishmërisë ishte 127 lekë, 

ose mbi 6 herë më shumë se mesatarja e pesëvjeçarit 2007-2011 (20.6 lekë). Shifrat 

flasin vetë. 

GJETJET DHE REKOMANDIMET KRYESORE 2016 

Ndërkohë, Deklarata e Kongresit INCOSAI XXII në Abu Dhabi cilëson se: “Qytetarët e 

vendeve tona janë përfituesit përfundimtarë të punës sonë si SAI. Është detyra jonë 

për të kryer auditime të cilësisë sa më të lartë dhe për t’u siguruar atyre gjetje dhe 

raporte auditimi që mbështesin transparencën, përgjegjshmërinë ne administrimin 

e fondeve publike dhe promovojnë besimin në qeverisjen e mirë”. 

Me këndvështrimin e shërbimit ndaj qytetarit në kontrollin e zbatimit të politikave 

qeveritare, ndër gjetjet dhe rekomandimet kryesore të vitit të kaluar, rendisim: 

1. Për t’i qëndruar sa më pranë qytetarëve shqiptarë në interesat e tyre vitale për

zbatimin e reformës në drejtësi, koshientë se efektshmëria e kësaj reforme lidhet 

ngushtë me nivelin e përgjegjshmërisë së administratës sonë publike, për të 

katërtin vit rradhazi, duke filluar nga viti 2012 e deri në vitin 2016 e sot, i kemi 
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rekomanduar Kuvendit që Qeveria të mundësojë ngritjen e një grupi pune me 

specialiste dhe përfaqësues të legjislativit, për hartimin e projekt-Ligjit “Mbi 

përgjegjësinë materiale të nëpunësit publik”. Ky ligj është i domosdoshëm për të 

trajtuar përgjegjësinë financiare të punonjësve të institucioneve shtetërore 

(zyrtarët e lartë dhe punonjësit e të gjithë niveleve) për dëmet ekonomike të 

shkaktuara qëllimisht apo nga neglizhenca, gjatë ose në lidhje me procesin e 

ekzekutimit të detyrave zyrtare. Gjykojmë se asnjë reformë apo proces në Shqipëri, 

përfshirë procesin i vetingut (të cilin Ne e mbështesim plotësisht) nuk do të arrijë të 

zbatohet plotësisht dhe reforma në drejtësi të luftojë me efektivitet dhe eficiencë 

korrupsionin, në rast se nuk materializohet përgjegjësia e shkelësve dhe abuzuesve 

të pronës publike. Deri tani, si KLSH jemi përpjekur të përcaktojmë përgjegjësitë 

materiale të nëpunësve publikë në keqpërdorimet e fondeve publike, duke 

propozuar masa në formën e sanksioneve, kundrejt parregullsive financiare të 

shkaktuara prej tyre dhe të konstatuara, në kushtet e mungesës totale të një baze 

ligjore për vlerësimin dhe matjen e dëmit shkaktuar Buxhetit të Shtetit dhe 

adresimin, me procedura më konkrete e të detajuara, të përgjegjësisë materiale. 

Mendojmë se sot ka ardhur koha më shumë se kurrë që Kuvendi ta ndërmarrë këtë 

nismë, që do të sigurojë një mjet efektiv dhe eficient në përmirësimin e qeverisjes 

publike, rritjen e përgjegjshmërisë dhe kufizimin e korrupsionit. Për këtë ligj ne po 

përpiqemi të sensibilizojmë dhe partnerët ndërkombëtarë për të ndihmuar në 

përgatitjen e tij. 

Nga ana tjetër, si KLSH kemi propozuar ngritjen e një Sistemi Kombëtar të 

Integritetit dhe të Luftës Kundër Korrupsionit, duke pozicionuar qartë elementët 

përbërës të këtij sistemi dhe kontributin e secilit faktor (Kuvendi, qeveria, opozita, 

institucionet e pavarura, shoqëria civile dhe mediat, donatorët, etj.). Kemi 

rekomanduar që ky sistem të udhëhiqet nga shoqëria civile ose donatorë si USAID-i. 

Kongresi i INTOSAI-t në Abu Dhabi në dhjetor 2016, nënvizoi me forcë se sistemet e 

Menaxhimit të Financave Publike, të shëndetshme dhe që funksionojnë mirë janë 

thelbësore për suksesin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. 

2.a. Në raportet e zbatimit të Buxhetit Faktik të Shtetit, në vijimësi gjatë këtyre 

viteve, si KLSH kemi vlerësuar dhe inkurajuar çdo reformë strukturore, përpjekjet 

për të përafruar kornizat rregullative buxhetore me praktikat e Komunitetit 

Europian, sidomos për krijimin e një sistemi eficient në menaxhimin e financave 

publike, por konstatojmë se jemi akoma larg objektivave të Strategjisë për një 

stabilitet dhe qëndrueshmëri financiare dhe ekonomike. Prandaj dhe kemi 

rekomanduar të përshpejtohet puna e vendosjes dhe monitorimit të indikatorëve 
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të performancës në financat publike dhe ecurinë e treguesve sipas shtyllave 

prioritare të planifikuara në Strategjisë se Menaxhimit të Financave Publike 2014-

2020. Kemi kërkuar që objektivat fiskalë të jenë të qartë dhe të verifikueshëm dhe 

t’u lehtësohet njerëzve të kuptuarit e politikave fiskale dhe financiare në të gjithë 

ciklin ekonomik, pra buxhetimi afatmesëm dhe ai vjetor të jenë një urë lidhëse për 

llogaridhënie ndaj qytetarëve. 

2.b. Të ndërgjegjshëm për sfidat e zbatimit të Strategjisë së Menaxhimit të 

Financave Publike 2014-2020, duke vlerësuar gjithsesi punën e Ministrit Ahmetaj, 

kemi theksuar që përgjegjësia në realizimin e kësaj strategjie të mos i mbetet 

Ministrisë dhe Ministrit të Financave, por të ndahet mes ministrive të tjera të linjës 

dhe Ne, institucioneve të pavarura. 

2.c. KLSH ka kërkuar në Kuvend që procesi i programimit të Buxhetit të Shtetit të 

realizojë garantimin e kredibilitetit të tij nëpërmjet një politikë fiskale të 

qëndrueshme, në respekt të plotë të objektivave fiskalë afat-mesëm dhe të 

shërbejë si një instrument eficient për ta mbajtur qeverinë të përgjegjshme në 

arritjen e objektivave të Strategjisë. Qëndrueshmëria makro-fiskale dhe stabiliteti i 

sektorit financiar, konsiderohen ndër përparësitë kryesore, për shkak të  ndikimit 

thelbësor që kanë mbi aftësinë e vendit për të kaluar në një model rritjeje të 

qëndrueshme. Për të tretin vit rradhazi, i kemi kërkuar Kuvendit krijimin e Këshillit 

të Pavarur Fiskal, si një nismë ligjore prioritare dhe një strukturë që të funksionojë e 

pavarur nga qeveria dhe t’i raportojë vetëm Kuvendit dhe qytetarëve. 

KLSH ka rekomanduar që konsultimi për Buxhetin vjetor me grupet e punës në 

fazën përgatitore të mos jetë një proces formal dhe në letra, por një ushtrim efektiv 

për të kuptuar nevojat dhe vlerësuar burimet në dispozicion, duke kaluar drejt një 

buxheti kredibël. Bashkëpunimi  me shoqërinë civile do  t’i jepte një vlerë të shtuar 

këtij procesi të rëndësishëm. 

1. Për borxhin publik, si një tregues i rëndësishëm, por dhe me ndikim të lartë në

qëndrueshmërinë e financave publike dhe projeksionet ekonomike të së ardhmes, 

në vijimësi kemi rekomanduar vendosjen e kufirit tavan të këtij borxhi në 

Kushtetutë(propozim i paraqitur Kuvendit që në vitin 2012), në masën 60% të 

Produktit të Brendshëm Bruto të vendit dhe arritjen e këtij niveli të shtrirë në kohë, 

në terma afatgjatë. KLSH ka kërkuar monitorim të kujdesshëm të disa aktiviteteve 

të parashikuara në Strategjitë e Menaxhimit të Financave Publike 2014-2020, të 

lidhura me borxhin publik, duke vendosur indikatorët kryesorë të borxhit, të cilët të 

jenë të qëndrueshëm, të publikueshëm dhe të kuptueshëm nga qytetari. Njëlloj si 
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në vitin 2012, ku në raportimin e Buxhetit faktik të vitit 2011 kemi qenë të parët që 

kërkuam në Kuvend shlyerjen e detyrimeve të prapambetura dhe të akumuluara 

ndër vite ndaj sipërmarrjes private, për vitin e kaluar rekomanduam(në simultanitet 

me shqetësimin e ngritur edhe nga FMN) marrjen e masave të shpejta për të 

identifikuar plotësisht dhe shlyer borxhin e akumuluar dhe në rritje të shpejtë të 

njësive të qeverisjes vendore. 

KLSH ka kërkuar që si instrument i domosdoshëm për analizimin e të dhënave të 

borxhit dhe parashikimin e treguesve të riskut, të hartohet dhe zbatohet një 

Manual i detajuar për Drejtorinë e Përgjithshme të Borxhit Publik, duke krijuar një 

bazë të dhënash të integruara që të përfshijnë borxhin e brendshëm dhe të 

jashtëm, të nevojshme për thellimin dhe përmirësimin e analizave që lidhen me 

monitorimin e riskut sistemik në sistemin financiar. 

2. Për investimet kapitale publike, kemi theksuar se mungon një vlerësim i plotë i

procesit vendimmarrës në planifikimin e niveleve të qëndrueshme të investimeve 

në të gjithë sektorin publik, në shpërndarjen e investimeve në sektorët dhe 

projektet e duhura, në zbatimin e projekteve në kohë dhe brenda buxhetit të 

parashikuar. KLSH ka konstatuar mungesën e një veprim konkret për forcimin e 

kapaciteteve të administratës publike për vlerësimin ekonomik (jo vetëm vlerësim 

teknik dhe financiar) të projekteve të investimeve kapitale, pra në çmasë përfitimet 

sociale dhe në nivel të qytetarit nga projekti respektiv do të tejkalojnë kostot  e 

projektit. Këto kapacitete do të përdoren edhe për të vlerësuar, pas realizimit, 

kthimin social-ekonomik në projektet e realizuara të investimeve. Tendenca për 

përqendrim të investimeve kapitale kryesisht tek financimi i huaj (në programim 

rreth 50% e tyre janë financim i huaj), ngre problematikën e realizimit të 

investimeve jashtë procedurave të prokurimit publik shqiptar. KLSH ka kërkuar 

ekspertizë brenda strukturave shtetërore për të vlerësuar me kujdes kontratat të 

cilat nuk rregullohen me legjislacionin shqiptar. 

Tendenca në rënie e investimeve kapitale tregon se borxhi publik përgjithësisht nuk 

është përdorur për rritjen e investimeve. Ritmi vjetor i rritjes së borxhit është më i 

lartë se ritmi vjetor i rritjes ekonomike, duke reflektuar sinjale risku për stabilitetin 

makroekonomik dhe zhvillimet ekonomike në të ardhmen. 

3. Nga auditimi i sistemit të financave publike, kemi konstatuar se vëmendja e

pakët për kontabilitetin dhe raportimin financiar në sektorin publik, duke 

trashëguar një mungesë të theksuar të standardeve kontabël për këtë sektor dhe 

nivel të ulët të përgatitjes së punonjësve që mbulojnë kontabilitetin(e theksuar kjo 
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veçanërisht në njësitë vendore), ka reflektuar një risk të lartë që ndikon në 

manaxhimin e financave publike. KLSH ka vërejtur se nuk hartohen pasqyrat 

financiare të konsolidura (aparat plus njësi varësie), ose ka raste kur konsolidimi i 

pasqyrave financiare të njësive të varësisë është një proces mekanik formal dhe nuk 

jep siguri për pasqyrimin e drejtë dhe të saktë të transaksioneve financiare. Të 

gjithë kemi shumë për të bërë në këtë drejtim. 

Për të dytin vit rradhazi, në raportimin e tij në Kuvend në vitin 2016 për zbatimin e 

buxhetit faktik 2015, KLSH ka shpalosur hartën e risqeve fiskale dhe financiare më 

të rëndësishme të vendit, si risku i kostove të larta të menaxhimit të borxhit publik, 

i mosrespektimit të pragut të deficitit buxhetor, i ndërhyrjeve nëpërmjet akteve 

normative në deformimin e treguesve të buxhetit, i planifikimit tejet mase optimist 

të të ardhurave buxhetore, që sjell moskryerjen në nivelin e planifikuar të 

investimeve kapitale, i deficitit të sigurimeve shoqërore, etj. Ndërsa që ka kërkuar 

me forcë që qeveria të marrë masa për përgatitjen dhe zbatimin e një plani konkret 

për zbutjen deri në eliminim të këtyre risqeve, ka propozuar edhe vetë disa masa 

thelbësore, një pjesë të të cilave i renditëm më lart, duke kontribuar në plotësimin 

e kërkesave të Kapitullit 32 “Kontrolli Financiar” dhe Kapitullit 33 “Dispozitat 

Financiare dhe Buxhetore” të Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit me Bashkimin 

Evropian. Ky veprim është në linjë të plotë me Kongresin e XXII-të të INTOSAI-t që 

rekomandon se “SAI-t duhet të realizojnë një kuptim të përbashkët të sistemeve të 

Menaxhimit Financiar, pikat e forta dhe dobësitë e tyre, faktorët kryesore të riskut 

dhe implikimet për arritjen e objektivave te zhvillimit te qendrueshem. Ky kuptim 

do të ishte thelbësor për realizimin e auditimit të buxhetit të qeverisë në një 

mënyrë gjithëpërfshirëse, për identifikimin e shkaqeve të dështimeve në Buxhet, 

duke çuar në raporte më të mira auditimi dhe në rritjen e zbatueshmërisë së 

rekomandimeve të SAI-t dhe, prej këtej, në shëndoshjen efektive të financave 

publike të një vendi”. 

4. Si gjetje kryesore nga auditimet tona, theksojmë mosrespektimin e

Marrëveshjes Hidrokarbure me ndarje prodhimi me kompaninë që shfrytëzon rreth 

95% të prodhimit të naftës ekzistuese në rang vendi dhe shtrihet në zonën e 

vendburimit naftëmbajtës Patos-Marinëz. Ky vendburim nafte ka qenë ekzistues 

dhe kompania nuk ka rënduar kostot hidrokarbure me shpenzime kërkimi, por ka 

filluar direkt prodhimin e naftës. Për këtë arsye pritshmëria në lidhje me fitimin që 

do të vinte nga shfrytëzimi i kësaj pasurie kombëtare në dobi të qytetarëve ka qenë 

shumë e madhe. AKBN si struktura përgjegjëse kryesore, por edhe Albpetrol dhe 

Ministria e Energjetikes, në kundërshtim me marrëveshjen hidrokarbure, nuk kanë 
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monitoruar dhe mbikëqyrur shpenzimet për operacionet hidrokarbure, por e kanë 

lejuar kompaninë që të kryejë shpenzime, mbi çmimet e tregut dhe mbi normativat 

dhe referencat ligjore në fuqi. Kështu që të ardhurat e realizuara nga shitja e naftës 

së prodhuar nuk kanë mbuluar kostot hidrokarbure. Për këtë arsye, kompania 

shtetërore Albpetrol, nuk ka marrë sasinë e hidrokarburit, naftës së premtuar në 

planin e zhvillimit, si dhe Buxheti i Shtetit nuk ka marrë tatimin mbi fitimin. 

Mosrealizimi i mbikëqyrjes ka sjellë humbje të mëdha në Buxhetin e Shtetit. 

Nuk duam kurrsesi të godasim investuesit e huaj, përkundrazi, i mbështesim ata. 

Mirëpo mungesa e një kuadri rregullator të përditësuar sipas modeleve më të mira 

bashkëkohore dhe mospërcaktimi i saktë dhe i qartë i të drejtave, detyrimeve dhe 

penalizimeve në marrëveshjet hidrokarbure, si dhe perfomanca e dobët e 

veprimtarisë së institucioneve publike në këtë fushë, e shoqëruar me një mungesë 

bashkëpunimi dhe bashkërendimi të veprimtarisë ndërmjet tyre në lidhje me 

monitorimin, inspektimin, kontrollin dhe auditimin e zbatimit të këtyre 

marrëveshjeve, ka ndikuar negativisht në arritjen e përfitueshmërisë ekonomike 

dhe financiare të Shtetit shqiptar, duke rrezikuar përdorimin racional të burimeve 

nëntokësore të naftës, si dhe duke kërcënuar mjedisin. 

Vlen të theksojmë, se, së paku që nga viti 2013 e në vazhdimësi, si KLSH nga 

auditimet e ushtruara në Ministrinë e Energjisë (MEI), në Agjencinë Kombëtare të 

Burimeve Natyrore (AKBN) dhe në Albpetrol sh.a., kemi ngritur shqetësimin e 

keqshfrytëzimit të burimeve naftëmbajtëse dhe për pasojë kemi denoncuar humbje 

dhe mungesa të konsiderueshme ekonomike dhe financiare për buxhetin e shtetit, 

duke rekomanduar marrjen e masave për përmirësimin e situatës në sektorin 

hidrokarbur. 

Po ashtu, kemi kërkuar si KLSH një zgjidhje të shpejtë të problematikës së banorëve 

të fshatit Zharrëz, shumë më përpara ngjarjes së lëkundjeve sizmike në zonën e 

Marinzës dhe protestës së tyre, me kontribute të menjëhershme nga Buxheti i 

Shtetit dhe nga kompania që mban koncesionin hidrokarbur në zonë, në investime 

për dëmshpërblimin e dëmeve materiale ndaj familjeve dhe rikthimin e 

parametrave normalë mjedisorë në fshat.  Në Projekt-raportin e Auditimit të nisur 

AKBN-së dhe MEI-t me shkresën e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, nr.850/7 

datë 09.03.2015, kemi konstatuar se “...një dëm tjetër i pa rekuperueshëm me 

pasoja subsidencë (fundosje) të sipërfaqes do të ndodhë për shkak të prishjes së 

ekuilibrit të forcave të brendshme në njësinë e kolektorit. çka do të çojë në 

shkatërrimin e shtresave litologjike, për rrjedhojë nuk kemi ruajtje të nëntokës, një 

nga kriteret bazë që qeveria duhet ta monitoroj në mënyrë skrupuloze, mbasi n.q.s. 
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nuk do të mbahet qëndrim i menjëhershëm, do të kemi subsidencë (fundosje) të 

sipërfaqes së tokës në zonën përkatëse, e shoqëruar në vazhdimësi me lëkundje 

sizmike. Kjo është e sigurt nga ana shkencore ku nuk shtrohet pyetja: A do të 

ndodhë? Por, kur do të ndodhë? 

E njëjta linje qëndrimi në favor të qytetarëve, banues të fshatit Zharrëz, u përcoll 

edhe në Vendimin e Kryetarit të KLSH me Nr. 850/11 të Prot (Nr.34) datë 

30.04.2015 për auditimin në AKBN dhe MEI, në Vendimin me Nr. 179 dt. 31.12.2016 

për auditimin në AlbPeptrol sh.a., si dhe në Vendimin e djeshëm për Auditimin e 

fundit në AKBN. 

5. Theksojmë me forcë se një nga kërcënimet serioze ndaj financave publike është

niveli i ulët i efektivitetit në prokurimet publike të mallrave, shërbimeve dhe 

realizimit të punimeve, kryesisht në infrastrukturën rrugore. Ajo që nuk po arrihet 

të sigurohet përmes sistemit elektronik të  prokurimit është vlera për paranë e 

shpenzuar, një tregues i rëndësishëm për një sistem eficient prokurimi publik. Çka 

kërkohet nga një sistem modern prokurimi është plotësimi i parimeve kryesore të 

konkurencës së lirë dhe efektivitetit në prokurim. Nga një auditim i teknologjisë së 

informacionit, duke përpunuar të dhënat e siguruara nga sistemi i prokurimit 

elektronik, kemi konstatuar që prokurimi i fondeve sipas llojit të procedurës është 

realizuar me procedura të cilat nuk garantojnë konkurencën e hapur (negocimi i 

kontratave është lloji më i përhapur i procedurave të përdorura, referuar atyre me 

vlera të konsiderueshme) dhe normalisht efektiviteti i fondeve është cënuar rëndë. 

6. Nga auditimi në Autoritetin Rrugor Shqiptar, kemi konstatuar se institucioni

reflekton një nivel të ulët përgjegjshmërie me pasoja negative në efektivitetin e 

përdorimit të fondeve buxhetore në këtë sektor strategjik. Dëmi i konstatuar është i 

konsiderueshëm, i ardhur kryesisht nga mungesa e mbikëqyrjes gjatë zbatimit të 

projekteve në infrastrukturën rrugore. Më konkretisht, ka rezultuar: 

 Mungesa e një politike të kujdesshme për realizimin e projekteve, të cilat

janë të mbivendosura dhe të paharmonizuara me politikat e zhvillimit në

sektorin e transportit;

 Kryerja e një numri të konsiderueshëm prokurimesh me objekt “konsulencë,

studime dhe projektime për projekte investimi”, ndërkohë që mungojnë

fondet e programuara për realizimin e këtyre projekteve. Kjo praktikë e cila ka

sjellë kosto shtesë në kontratat e lidhura për zbatimin e punimeve si pasojë e

shkëputjes në kohë ndërmjet projektimit dhe zbatimit të projekteve;

 si dhe shumë mungesa të tjera.
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Kemi rekomanduar hartimin e një strategjie kombëtare afatmesme dhe afatgjatë të 

zhvillimit të infrastrukturës rrugore, duke e konsideruar si domosdoshmëri 

harmonizimin e investimeve në infrastrukturën rrugore, në përputhje me këtë 

strategji dhe projektbuxhetet afatmesme të miratuara. 

LUFTA KUNDËR ANTIKULTURËS SË PANDËSHKUESHMËRISË 

Kongresi i XXII-të i INTOSAI-t nënvizoi se “SAI-t kanë nevojë të mbledhin dhe 

promovojnë gjerësisht ne publik rezultatet e auditimeve të kryera prej tyre, duke 

theksuar risqet emundshme në zbatimin e politikave dhe programeve të qeverisë, 

risqe të cilat mund të minojnë një menaxhim të shëndetshëm të Financave 

Publike”. 

Ndërsa shprehemi të kënaqur me nivelin e zbatimit nga administrata shtetërore të 

masave organizative dhe administrative të propozuara nga KLSH (i cili është në 

nivelin e zbatueshmërisë së rekomandimeve të SAI-ve të zhvilluara europiane), 

konstatojmë me shqetësim se në masat me karakter disiplinor për largimin nga 

puna të nëpunësve të lartë të Shtetit, të kapur në abuzim flagrant me pronën dhe 

fondet publike, përqindja e zbatueshmërisë është më e ulta. Moszbatimi nga 

qeveria i rekomandimeve të KLSH për largimin nga shërbimi civil apo nga puna të 

nëpunësve të tillë ushqen çdo ditë antikulturën e pandëshkueshmërisë, të përhapur 

gjerësisht në vend, si dhe pengon ose bllokon shqyrtimin nga ana e Prokurorisë të 

dosjeve penale të dorëzuara nga KLSH për këta funksionarë të lartë. 

Ndërsa mospranimi nga subjektet e audituara i dëmeve ekonomike të konstatuara 

nga KLSH dhe i rekomandimeve për zhdëmtim dëmton jo thjesht KLSH-në, por mbi 

të gjitha financimet publike, ekonominë shqiptare dhe qytetarët shqiptarë, pasi 

janë para të abuzuara mbi ta. 

Në përputhje me objektivin e tij strategjik të përmirësimit të qeverisjes, nëpërmjet 

thellimit të luftës kundër korrupsionit, institucioni gjatë vitit 2016, për shkelje të 

dispozitave ligjore në fuqi, me pasojë shpërdorimin e fondeve publike dhe 

dëmtimin e pronës publike, KLSH ka bërë 49 kallëzime penale ndaj 176 punonjësve 

publikë, kryesisht nëpunës të lartë dhe të mesëm të administratës. Nga një analizë 

në vite, numri i kallëzimeve penale gjatë pesë viteve 2012-2016 është rreth 4.5 herë 

më shumë se kallëzimet penale në pesëvjeçarin 2007-2011, ose në pesëvjeçarin e 

fundit kemi ecur me një ritëm gjithsej 219 kallëzime ose një kallëzim penal në javë. 

Si dëshmi të vullnetit të saj për të luftuar antikulturën e pandëshkueshmërisë, i 

kemi kërkuar në vijimësi Qeverisë që të nxjerrë një urdhër për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së nga ana e institucioneve në varësi të saj, por kjo nuk ka 
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ndodhur. Nxjerrja e urdhrit do të kishte kontribuar jo vetëm në rritjen e 

zbatueshmërisë së rekomandimeve të institucionit, por edhe në shtimin e 

përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies së administratës sonë publike. Nga ana tjetër, 

Qeveria do të kishte mundur të siguronte nëpërmjet KLSH-së, ashtu sikundër çdo 

qeveri e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian e ka SAI-n vendas: një pasqyrë 

transparente dhe profesionale ku të shihte veten, të identifikonte me përgjegjësi 

gabimet dhe të orientohej për korrigjimin e tyre, duke forcuar imazhin e saj në 

publik dhe rritur besimin e qytetarit ndaj qëllimeve, politikave dhe programeve të 

qeverisë. 

Kongresi i XXII-të i INTOSAI-t u kërkoi SAI-ve të ishin: “Një zë publik që bën thirrje 

për profesionalizëm dhe përgjegjshmëri të lartë të administratës shtetërore”. Lind 

pyetja: si do të arrijmë t’i shërbejmë më mirë qytetarit? Mesazhi dhe motoja e dytë 

qendrore e Kongresit të dhjetorit 2016 të INTOSAI-t ishte “Të bashkuar në ambicie 

dhe vendosmëri”. Në përputhje me këtë moto, ambicia jonë si SAI, si KLSH, duke 

zbatuar orientimin themelor strategjik të INTOSAI-t për të qenë një organizatë 

model, është të udhëheqim nëpërmjet shembullit. Vetingu ynë, transparenca e 

plotë në sytë e qytetarit e pozicionit dhe qëndrimit moral, etik dhe e mungesës së 

konfliktit të interesit për audituesin suprem publik shqiptar është kryerja e thellë 

dhe me integritet e procesit të vetëvlerësimit të një SAI, i quajtur ndryshe paketa 

INTOSAINT. Kjo paketë, e përgatitur nga Gjykata Holandeze e Auditimit dhe e 

lancuar nga INTOSAI në vitin 2012, u njoh nga audituesit tanë dhe u adoptua 

zyrtarisht nga KLSH gjatë vitit 2013 dhe viti 2016 përfaqëson vitin e tretë radhazi të 

përdorimit të procesit INTOSAINT të vetëvlerësimit të integritetit, duke shikuar 

thellë brenda vetes sonë, për të zbuluar mangësitë dhe dobësitë që kemi dhe për t’i 

shmangur ato në të ardhmen. Jemi të ndërgjegjshëm se ngelet shumë punë për të 

realizuar integritetin e plotë në institucion. 

Gjatë këtyre pesë viteve 2012-2016, jemi përpjekur me mbikëqyrje dhe monitorim, 

që në institucion të mos rezultojnë incidente të karakterit korruptiv apo shkelje 

ndaj integritetit. Kjo praktikë është ndjekur rigorozisht nga ne, pasi 

mosndëshkueshmëria sjell dëme të pariparueshme për institucionin e KLSH-së dhe 

humbjen e kredibilitetit institucional në përgjithësi dhe të besimit të qytetarit në 

veçanti. 

Në analizën vjetore të KLSH-së për vitin 2015, një vit më parë, Presidenti i 

Republikës, SH.T.Z. Bujar Nishani gjatë fjalës së tij përshëndetëse u shpreh: “Nuk 

nguroj të them që keni arritur një standard më të arrirë, më të përparuar, dhe 
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ndoshta jeni ndër institucionet më të para që keni ngritur në një shkallë më të lartë 

çështjen e asaj që përbën sfidën më të madhe të shoqërisë sonë besimin”. 

Gjykojmë se çdo institucion publik duhet ta kryejë procesin e vetëvlerësimit të 

integritetit, si një mjet efektiv për të promovuar vlerat etike të tij dhe për të luftuar 

korrupsionin dhe konfliktin e interesit. 

Realizimin me sukses të “vetingut” të KLSH, përputhshmërisë së integritetit të 

institucionit, e konfirmoi në nëntor 2016 Drejtori i Përgjithshëm i Gjykatës së 

Auditimit të Austrisë, z. Robert Sattler, me prezantimin e Raportit “Peer Review 

(Rishikim mes Kolegëve)” për Kontrollin e Lartë të Shtetit, duke vlerësuar 

pavarësinë e lartë të institucionit, të fituar nëpërmjet zbatimit me përpikmëri të 

standardeve ndërkombëtare të auditimit të jashtëm publik, ISSAI, si dhe ligjin e ri 

integral të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë në nëntor 2014. 

PARTNERITETET 

Tema e Dytë themelore e Kongresit INCOSAI XXII ishte Profesionalizmi dhe çfarë 

mund të nxisë besueshmërinë për ta bërë INTOSAI-n një organizatë më të shquar 

ndërkombëtare. Në harkun kohor 2012-2016, jemi involvuar në aktivitetet e 

INTOSAI-t dhe EUROSAI-t ,që na japin mundësi të krahasojmë dijet tona 

profesionale me eksperiencat më të mira evropiane, si dhe t’i shtojmë ato. 

Përgjatë vitit 2016, KLSH, nëpërmjet të gjithë drejtuesve dhe audituesve, ka marre 

pjese në 53 aktivitete të rëndësishme si Kongrese, Konferenca, Takime, seminare, 

trajnime, (këto të fundit edhe në kuadrin e zbatimit të marrëveshjeve të 

bashkëpunimit me SAI-et homologe). Ndër kryesoret përmend pjesëmarrjet ne 

Kongresin e XXII-të të INTOSAI-t në Abu Dhabi, ne Takimin e Grupit të Punës së 

INTOSAI-t për Rishikimin e ISSAI 30- Kodit të Etikës; Takimi i Komitetit të Kontaktit 

të Institucioneve Supreme të Auditimit të BE-së (dy takime), etj. 

Ky standard i besueshmërisë nuk mund të sigurohet pa ngritjen e kapaciteteve 

audituese nëpërmjet trajnimit dhe shkëmbimit të eksperiencave. Gjatë vitit 2016, 

153 auditues të KLSH-së kanë marrë pjesë në aktivitetet jashtë vendit, ose 765 

ditë/njerëz në total. Thënë ndryshe, pothuajse të gjithë punonjësit e institucionit 

kanë qenë të paktën një herë jashtë vendit në trajnime. 

KLSH ka forcuar kapaciteteve audituese, nëpërmjet një procesi të vazhdueshëm 

kualifikimi, kryerjes se trajnimeve të thelluara dhe gërshetimit të ngritjes arsimore 

me veprimtarinë praktike audituese. Struktura e punonjësve ka vijuar të ndryshojë 

në favor të stafit auditues me kualifikime profesionale, akademike dhe grada 
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shkencore, si dhe me kualifikim në fusha të dyta ekspertize. Janë promovuar 

drejtues departamenti në institucion auditues me mbi 10 vjet eksperiencë dhe/ose 

me grada shkencore. Gjatë vitit të kaluar, çdo auditues i KLSH u trajnua për 29 ditë, 

ose sa njëzetfishti i vitit 2011. Në 5 vitet 2012-2016, ne kemi mesatarisht 25 ditë 

trajnimi për auditues, nga vetëm 2.1 ditë trajnimi në vitet 2007-2011. 

Në modernizimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit po japin një kontribut të çmuar 

Gjykata Europiane e Audituesve (ECA), nëpërmjet internshipeve të saj, si dhe Zyra e 

Auditimit Qeveritar të SHBA-së (GAO), përmes fellowship-eve. Falë kësaj asistencë, 

në KLSH po krijohet një gjenerate e re audituesish me parametrat e kolegëve të tyre 

perëndimore. Në vitin 2016, 4 auditues të Kontrollit të Lartë të Shtetit u trajnuan 

pranё ECA-s për një periudhë 5 mujore. Në total janë 9 auditues të KLSH-së që kanë 

fituar internship-et tek ECA. Po aq produktiv për KLSH-në ka rezultuar edhe 

bashkëpunimi me GAO-n amerikane, ku gjatë vitit 2016 një audituese e KLSH-së 

mori pjesë në një fellowship 4 mujor pranë kësaj zyre dhe gjatë këtij viti dy auditues 

të tjerë do të ndjekin këtë fellowship. 

Viti 2016 shënoi vitin e parë të nisjes së zbatimit të Projektit të Binjakëzimit IPA 

2013 mes KLSH-së dhe dy SAI-ve partnere nga vende të BE-së, NIK-ut polak dhe 

Zyrës Kombëtare të Auditimit të Kroacisë, me vlerë 2, 1 milion euro. Për realizimin e 

këtij projekti do të kryhen 92 misione, me qëllim përmirësimin e kornizës ligjore të 

auditimint, zhvillimin e metodologjive të auditimit dhe kapaciteteve të raportimit, 

forcimin e kapaciteteve institucionale dhe përmirësimin e impaktit të rezultateve të 

auditimit. Gjate vitit te kaluar u kryhen 36 misione nga ekspertët polakë dhe kroatë. 

TRANSPARENCA DHE KOMUNIKIMI 

Gjatë vitit  2016, shtypi shqiptar ka pasqyruar  raportet dhe njoftimet për shtyp të 

KLSH-së me  931 artikuj, njoftime, editoriale dhe komente analitike, përkundrejt 

922 gjithsej përgjatë vitit 2015. Gazetarët u janë përgjigjur prononcimeve të 

institucionit dhe problematikave të dala nga auditimet e ushtruara. Audituesit tanë 

gjatë vitit të kaluar kanë qenë të pranishëm pothuajse në të gjitha gazetat me 135 

shkrime, të shkruara nga 72 auditues. Gjatë katër viteve, 2013-2016 audituesit e 

KLSH kanë botuar 396 artikuj në shtypin shqiptar. 

Qasja e re në transmetimin e informacionit tek publiku në këto pesë vite 2012-

2016, ka ndryshuar pozitivisht mënyrën e perceptimit të qytetarit për veprimtarinë 

audituese (e më gjerë) të KLSH-së, duke rritur si besimin e publikut ndaj institucionit 

ashtu edhe vetëbesimin e audituesve në punën e tyre. Në kuadër të Projektit të 
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Binjakëzimit, jemi duke hartuar një strategji të re komunikimi, në bashkëpunim me 

SAI-n e Polonisë dhe partnerë vendas gazetarë të njohur. 

Me qëllim njohjen më të plotë dhe të drejtpërdrejtë të veprimtarisë së Institucionit 

nga qytetarët, KLSH organizoi Javën e Hapur për Qytetarët ne datat 28 Tetor-04 

Nëntor 2016. 

Gjatë vitit 2016, kemi vijuar të trajtojmë me korrektësi dhe profesionalizëm letrat 

dhe ankesat e qytetarëve, të cilët në çdo rast kanë marrë përgjigje, edhe kur çështja 

e ngritur prej tyre ka qenë jashtë kompetencave të institucionit. Megjithatë, edhe 

në këto raste KLSH i ka orientuar qytetarët, nëpërmjet përgjigjeve zyrtare se cilit 

institucion duhet t’i drejtohen për të marrë përgjigje për shqetësimet e tyre. Gjatë 

vitit te kaluar, kemi trajtuar 660 letra dhe ankesa, nga të cilat 318 jashtë 

kompetencës dhe juridiksionit të institucionit. Nga 342 ankesa në kompetencë të 

KLSH, 209 prej tyre janë verifikuar dhe u është dhënën përgjigje, ndërsa 133 janë në 

proces verifikimi. U kërkojmë ndjesë të gjithë atyre qytetarëve që nuk kemi patur 

mundësi, për shkak të mungesës së kompetencave tona si institucion, t’i 

ndihmojmë në zgjidhjen e problemeve që na kanë parashtruar. 

Faqja në internet e KLSH-së është një dritare për informacion të shumtë dhe të 

strukturuar mirë. Qytetaret mund të gjejnë informacione të shumta për aktivitetin e 

institucionit, por veçanërisht për raportet e auditimeve. Gjatë vitit 2016, kemi 

vendosur në internet vendimet e plota për 152 auditime, nga 154 të realizuara 

gjithsej, pra në masën 98.7%. 

Duke jetësuar drejtimin strategjik të INTOSAI dhe EUROSAI për menaxhim në 

përputhje me parimet e komunikimit transparent, KLSH ka intensifikuar 

marrëdhëniet me mediat, publikun dhe qytetarët. Ky vit është i pestë radhazi, ku 

analizat vjetore në nivel departamenti auditimi zhvillohen krejtësisht të hapura, në 

mjedise universitare, në prani të përfaqësuesve të medias. 

PUBLIKIMET 

KLSH vjen në pesë vitet e fundit 2012-2016 me një kolanë botimesh prej 67 tituj 

librash profesionale, udhëzuesish auditimi, si dhe me karakter informativ dhe 

historik. Çdo vit dinamika e botimeve të institucionit rritet me 10% dhe përçon 

drejtimet strategjike të reformimit të institucionit. Botimet e KLSH-së janë zbatim i 

detyrimeve ndërkombëtare të angazhimit të institucioneve të auditimit edhe në 

fushën e botimeve të dokumentacionit për t’i mundësuar qytetarëve një akses më 

të gjerë. Kolana e botimeve pasurohet nga viti në vit. 
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Gjatë vitit 2016, të 51 botimeve të viteve 2012-2015 ju shtuan 16 botime të reja, si 

Audituesit e KLSH-së në Shtypin e përditshëm, Volumet V dhe VI, Analiza vjetore, 

2015, Revista "Auditimi publik", numrat 12, 13 dhe 14, Botimi i ISSAI-ve, 1- 400, 

Direktivat e BE-së mbi Prokurimin Publik dhe Kontratat Koncesionare, Auditimet e 

Performancës në KLSH  2012-2015; Projekti i Binjakëzimit, IPA 2013, Raporti Vjetor i 
Performancës, KLSH 2015, në shqip dhe anglisht, Konferenca e IV-t Shkencore e 
KLSH-së, volumi i  I-rë dhe i  II-te, Eksperienca e vendeve evropiane ne auditimin e 
jashtëm publik dhe 4 vjet Auditim i jashtëm Publik  2012-2015. Botimet kanë 
ndihmuar, duke e bërë më transparente të gjithë veprimtarinë e institucionit dhe 
duke ndikuar në rritjen e kapaciteteve audituese.

Kryekontrollori i Përgjithshëm i SHBA-ve, z. Gene L. Dodaro, mik i shqiptarëve dhe i 

KLSH, në leksionin e tij në Konferencën Vjetore 2013 të Shoqatës Amerikane të 

Administratës Publike “Elliot Richardson”, thekson: “Si dikush që e ka kaluar 

karrierën e tij si një auditues federal, mund të them pa hezitim: puna solide 

audituese, e bazuar në integritetin dhe parimet e tjera etike është e domosdoshme 

për një mbikëqyrje efektive të qeverisë dhe mbajtjen e njerëzve përgjegjës. Puna e 

GAO-s nxjerr në drite mangësitë qeveritare, inkurajon sjelljen e duhur nga ana e 

zyrtarëve publikë dhe e kontraktorëve privatë, si dhe ndihmon për të penguar 

sjelljen e diskutueshme. Puna solide audituese gjithashtu kontribon në rezultate më 

të mira të politikave publike dhe në përmirësimin e performancës së qeverisë”. 

Ju faleminderit! 
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PERFORMANCA, AKTIVITETET, ARRITJET DHE SFIDAT E ZYRËS KOMBËTARE 
TË AUDITMIT TË KOSOVËS 

Fjala përshëndetëse e Auditorit të Përgjithshëm të ZKA, z. Besnik OSMANI 

I nderuar kryetar , I nderuar rektor, të nderuar auditor 

Sigurisht që është një kënaqësi e veçantë të 

jem në Analizë Vjetore dhe që të kemi 

mundësi që të dëgjojmë për rezultatet e 

institucionit tuaj dhe njëkohësisht që të 

marrim edhe mësimet tona. Më lejoni që në 

mënyrë të veçantë të falenderoj kryetarin e 

KLSH jo vetëm për ftesën, por edhe për 

bashkëpunimin dhe përkrahjen që i ka dhënë 

Zyrës së Auditimit të Kosovës, gjatë gjithë 

kësaj kohe. Ju e dini që ne kemi një 

marrëveshje bashkëpunimi kemi bërë një 

program të përbashkët, i cili po realizohet me 

shumë sukses, që nga sesionet trajnuese, 

auditimet paralele, shkëmbimeve dhe përvojave, e deri tek mobilizimi për 

integrimin në SAI-t të Kosovës në institucionet ndërkombëtare të auditimit, siç 

është INTOSAI dhe EUROSAI. Sigurisht që misionet tona sa janë fisnike po aq janë 

edhe me përgjegjësi të madhe. Plotësimi i standardeve ndërkombëtare të auditimit 

dhe plotësimi i standardeve të kontabilitetit paraqet një sfidë të veçantë, sfidë kjo e 

cila i adresohet në radhë të parë institucioneve që janë subjekt i auditimit,  por 

sigurisht edhe institucioneve si ky i yni, që bëjnë auditime. 

Qeveria në Kosovë nga viti 2003 kur është themeluar për herë të parë, ka arritur një 

zhvillim të rëndësishëm, megjithëse jo gjithmonë ka arritur rezultatet e pritura nga 

publiku dhe sigurisht ka një hendek për të plotësuar. Ne besojmë shumë që paraja 

publike të qeveriset në mënyrë të efektive dhe shërbimet për publikun do të jenë 

më të mira, prandaj ne duke bërë auditimet tona dhe duke realizuar mandatin tonë 

në mënyrë të qartë kemi treguar sa herë edhe Kuvendit të Republikës së Kosovës 

por edhe qytetarëve, se cilat janë përmirësimet që ne presim nga qeveria jonë, cilat 
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janë përmirësimet që ne presim nga institucionet e pavarura, cilat janë 

përmirësimet që ne presim nga ndërmarrjet publike dhe cilat janë përmirësimet që 

ne presim edhe nga komunat. 

Përgjegjësia dhe mandati i Auditorit të Përgjithshëm u përcoll i fundit nga Kombet e 

Bashkuara dhe Bashkimi Europian tek kosovarët dhe besoj që është mesazhi më i 

mirë që vjen nga bashkësia ndërkombëtare sa e rëndësishëm është puna audituese 

dhe sa fisnik duhet të ndiheni edhe ju edhe kolegët e mi në Prishtinë për punën që 

bëjnë. Derisa me gjithë të tjerët kompetenca kur ka ndodhur shumë më herët në 

mënyrë të veçantë mbas deklarimit të pavarësisë së Kosovës, Zyra Kombëtare e 

Auditimit ka marrë kompetencat e plota në vitin 2016. Për herë të parë Kuvendi i 

Kosovës ka arritur që të zgjedhë një Auditor të Përgjithshëm në Kosovë.  

Në vazhdim do të zbatohet një ligj i ri, i cili në vitin 2016 ka shtuar disa kompetenca 

për Zyrën Kombëtare të Auditimit. Derisa është një institucion kushtetues dhe detyra 

primare është kontrolli ekonomik dhe financiar i parasë publike thotë me ligjin e ri, në 

mënyrë të detajuar janë përcaktuar të gjitha obligimet, të cilat më janë mandatuar 

për të gjitha organizatat që përdorin paranë publike duke dhënë mandat auditorit të 

përgjithshëm që të ndjekë paranë publike deri tek përfituesi i fundit që në termat e 

tjerë nënkutpon edhe në sektorin privat, nëse paraja është publike deri te pjesa që ka 

të bëjë me një ekspanmzion për ndërmarrje publike, me trajtimin e huave të kredive 

dhe të sistemeve të teknologjisë informative. Debati i gjerë që tani po zhvillohet në 

Prishtinë, ka të bëjë me auditimin e partive politike, sepse edhe ato janë përfituese të 

fondit të demokratizimit apo parasë publike, i cili çdo vit u shpërndahet mbi bazë të 

një formule të caktuar. Sigurisht që qëndrimi ynë është që të jemi sa më larg, për 

shkak të ruajtjes së besimeve dhe kredibilitetit të institucioneve por jo gjithçka varet 

nga ne, sigurisht që parlamenti i Kosovës do të jetë ai që do të marrë vendimin 

përfundimtar lidhur me këtë çështje, javëve apo muajve në vijim. 

Sa i përket auditimeve ne auditojmë të gjitha organizatat publike pa përjashtim, duke 

bërë auditime të mandatuara, së paku një herë një vit për pasqyrat individuale 

financiare dhe duke bërë edhe auditimin e përgjithshëm të shtetit. Gjithsej janë mbi 

96 auditime vjetore, për të cilat këto Zyra Kombëtare e Auditimit jep opinion bazuar 

në standardet ndërkombëtare të auditimit dhe të kontabilitetit. Fatkeqësisht ne nuk 

kemi qenë në gjendje vitin e kaluar t’ju japim një opinion pozitiv për qeverinë për 

pasqyrat financiare të vitit 2015 dhe kemi kualifikuar opinion e përgjithshëm të 

qeverisë për shkak të keqklasifikimeve në vlerë prej 28 milion eurove, si pasojë e 

gabimeve gjatë përpilimit të ligjit vjetor të buxhetit apo gjatë implementimit të ligjit 

vjetor të buxhetit. Po ashtu kemi dhënë 95 opinionine individuale, nga të cilat vetëm 
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25 opinione kanë qenë plotësisht të pastra mbi 30 prej tyre kanë qenë në theksim të 

çështjes. Për disa organizata buxhetore, veçanërisht sa i përket komunave, jemi i 

detyruar për shkak të rezultateve konkrete të kemi një mohim të opinionit.  

Po ashtu do të kryejmë auditime të performancës është një numër jo shumë i madh 

po është shumë i rëndësishëm, për ne është një sfidë e veçantë. Ju e dini që 

auditimet e performancës kërkojnë një kapacitet shumë të madh të kapitalit 

njerëzor dhe përdorues shumë të mirë analitikë edhe statistikorë, njohës shumë të 

mirë të administrative publike dhe kemi parasysh edhe kuadrin shkollor që del në 

mënyrë të veçantë në Kosovë nga niveli akademik, prandaj ne tani jemi duke 

punuar një skemë të veçantë të certifikimit të auditorëve të performancës se ashtu 

siç kemi bërë për auditorët e sektorit privat sistemit aktual të kontabilitetit ,ashtu 

siç kemi bërë për auditorët e sistemit të kontabilitetit bazuar me Kesh, e cila 

përdoret nga institucionet publike dhe tani jemi në fazën e fundit të dizajnimit të 

skemës për certifikimin e auditorëve të cilët do të merren me auditimet e 

performancës. Po ashtu kemi audituar edhe të gjithë auditimet e sistemeve të 

projekteve dhe auditimet kërkesave pas kërkesave, që zakonisht vijnë nga 

komuniteti i donatorëve, për të cilat për ne paraqesin një risi të veçantë me vetë 

faktin se japin një mundësi edhe për zhvillimin auditorëve tonë.  

Para pak kohësh bazuar në ligjin e ri ne kemi miratuar një skemë të re organizative 

të Zyrës Kombëtare të Auditimit, e cila do të mbështetet në katër shtylla kryesore:  

1. Auditimin e institucioneve qendrore;

2. Auditimin e institucioneve lokale,

3. Auditimin e performancës dhe ndërmarrjet publike;

4. Konmtrolli e cilësisë edhe zhvillimet metodoligjike në auditim.
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Produktet e reja që kemi dhënë gjatë viteve të fundit, në mënyrë të veçantë gjatë 

viti të fundit, kanë të bëjë me aditimin e ndërmarrjeve publike, me rritjen e numrit 

të auditimeve paralele dhe me përgatitjet fillestare që i kemi bërë për të dhënë 

opinion për pajtueshmëri ligjore,  bazuar në standardet ndërkombëtare të auditimit 

të kontabilitetit. Lidhur me këto  ne kemi një program të veçantë bashkë me zyrën e 

Bashkimit Europian me projektin e ri të binjakëzimit, i cili do të përkrahë aktivitetet 

e zyrës sonë dhe kemi marrëveshjen e re me SAI-n Suedez për pesë vitet e 

ardhshëm. 

Kemi dy plane për Zyrën Kombëtare të Auditimit, i pari është plani afatmesëm 

strategjik 3-vjeçar që është një obligim ligjor dhe i dyti thotë është plani operacional 

i auditimeve vjetore. Natyrisht që ballafaqohemi me sfida dhe i kemi të ndara në dy 

grupe: 

1. Sfidat që kemi nga jashtë. Është niveli jo i kënaqshëm i implementimit të

rekomandimeve nga ana e institucioneve. Kemi pak më shumë se 30% të 

rekomandimeve të aplikuara. Është hera e parë që pas publikimit të raportit në selinë 

e Kosovës që qeveria e Kosovës ka marrë zotim dhe ka nxjerrë dhe miratuar planin e 

veprimit. Ne shpresojmë se implementimi i rekomandimeve nga 30% të rritet. 

2. Sfida e dytë është ruajtja e pavarësisë financiare dhe operacionale, duke pasur

parasysh që në të njëjtën kohë financohemi nga Kuvendi i Kosovës dhe të njëjtën 

kohë vet ai është subjekti i auditimit. Natyrisht në relacion me ministrinë e 

financave dhe me institucionet e tjera e rëndësishme është ruajtja e integritetit dhe 

neutralitetit apo shmangja e ndërhyrjeve politike. 

Sfidat tona të brendshme kanë të bëjnë me menaxhimin e ndryshimit. Sfida e 

radhës është rritja e kapaciteteve të stafit, për të implementuar kërkesat e reja të 

ligjit. Për momentin janë 130 auditorë dhe numri i tyre do të rritet në 150 në vitin e 

ardhshëm, derisa sipas planit strategjik në vitin 2019 besojmë që do të jetë deri në 

190–200 auditorë, të cilët sipas projeksioneve tona do të jenë në gjendje të 

mbulojnë të gjitha kërkesat ligjore që dalin për Zyrën Kombëtare të Auditimeve, si 

dhe të gjithat kërkesat të dala nga standardet ndërkombëtare të auditimit të 

kontabilitetit. 

Dy fjalë për bashkëpunimin, sigurisht që bashkëpunimi me Shqipërinë është i 

natyrshëm i përhershëm edhe unë dua t’ju them edhe njëherë ashtu siç i kam thënë 

kryetarit Leskaj, mikut tim Bujar, se sa herë që Zyra Kombëtare e Auditimit për aq sa 

është Zyra Kombëtare e Auditimit në Kosovës do të jemi në dispozicion tuajin me 

kënaqësinë. Bashkëpunimi tjetër sigurisht që është bashkëpunimi jonë i përbashkët 
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dhe ndihma që ju jepni  për të ndihmuar Kosovën për tu bërë pjesë dhe për tu bërë 

anëtare e INTOSAI-t dhe EUROSAI-t. Problemet që ne kemi me të mos qenit anëtarë 

i Kombeve të Bashkuara natyrisht që përkthehet në problem të tjera të 

pjesëmarrjes në aktivitete dhe mekanizma ndërkombëtare. Ne jemi në përgatitjet e 

fundit dhe po besojmë që me ndihmën e miqve tanë për aq sa kemi punuar 

vazhdimisht gjatë këtyre 12 muajve në tetor do të jemi anëtar të INTOSAI-t, dhe 

sigurisht pas disa muajsh edhe të EUROSAI-t. Besoj që zyra kombëtare e auditimit 

do të ketë mundësi që t’i bashkohet familjes së madhe europiane dhe botërore të 

auditimit, për vetë faktin se tani vazhdojmë të jemi në nivelin e vëzhguesve.  

Këtu unë do të dëshiroja që të ndalem për t’ju falënderuar edhe njëherë për ftesën, 

për t’ju ftuar edhe njëherë për bashkëpunim sa më cilësor, për t’ju uruar sukses  

Analizën Vjetore, për t’ju përgëzuar për rezultatet të cilat Kryetari prezantoi sot 

këtu para nesh, sigurisht për të diskutuar edhe për ato që nuk i kemi bërë dhe të 

cilat duhet ti bëjmë në të ardhmen dhe unë sigurisht që ndihem i lumtur. Ne kishim 

një debat gjatë rrugës, për emrin Vlora dhe çfarë koincidence që edhe kjo analizë 

organizohen në Vlorë.  

Çdo ditë po e vërej një të vërtetë mbi punën e auditimit. Më kanë thënë për që ka 

vetëm dy të pavërteta, të cilat vërtet besoj që janë në praktikën tonë, por të cilat do 

të na bëjnë krenarë. E para që ne themi që jemi këtu edhe jemi në shërbim të 

institucioneve dhe e dyta që ata na thonë gjithmonë që jeni të mirëseardhur, 

sigurisht që veprimtaria audituese është në shërbim të qytetarëve të vendeve tona 

edhe është nder për ne që na u ka dhënë mundësia tona të kontribuojmë. E dyta, 

numri i miqve tanë do të zvogëlohet por jo për fajin tonë po për shkak të gabimeve 

të tyre dhe sigurisht që do të rritet numri i përkrahësve dhe i qytetarëve që do të 

dëshirojnë që KLSH dhe Zyra Kombëtare e Auditimit të vazhdojnë me integritetin e 

tyre të japin rezultatet të pakontestueshme. 

Faleminderit shumë për vëmendjen! 
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BASHKËPUNIMI I UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” ME KONTROLLIN E 
LARTË TË SHTETIT, TRADITË E VJETËR POR MODERNE 

Fjala përshëndetëse e Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali”, 
Prof.Dr. Roland ZISI. 

I nderuar z. Leskaj, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, 

i nderuar z. Besnik Osmani, Audituesi i Përgjithshëm i Zyrës Kombëtare të Auditimit 

të Kosovës,  

të nderuar pjesëmarrës, të nderuar profesorë,  

të nderuar studentë.  

Ju faleminderit që jeni në Universitetin 

“Ismail Qemali”dhe është një kënaqësi 

dhe një nder i veçantë që ditën e sotme 

në ambientet e këtij Universiteti  Kontrolli 

i Lartë i Shtetit organizon Analizën Vjetore 

të punës për vitin 2016. Me këtë rast në 

emër të studentëve dhe të pedagogëve 

dhe në emrin tim personal dëshiroj të 

falenderoj në mënyrë të veçantë mysafirin 

e nderuar prej Kosovës z. Besnik Osmani 

dhe që ti them në emër të studentëve dhe 

pedagogëve së bashku me Vlorën dhe me 

Ilirin por edhe me kolegët e tjerë të 

Kosovës, është i mirëpritur dhe është në 

shtëpinë e tij dhe në Universitetin “Ismail 

Qemali” të Vlorës. Po kështu në mënyrë të 

veçantë dëshiroj t’ju falenderoj të gjithë ju ekspertëve dhe auditues të Kontrollit të 

Lartë të Shtetit. Për të thënë që bashkëpunimi i universitetit “Ismail Qemali” me 

KLSH-n tashmë është një traditë e vjetër por edhe moderne një traditë, por dhe një 

punë e vyer dhe me rëndësi për të dyja palët, sidomos ne. Përmes këtij bashkëpunimi 

ne kolaudojmë vendimmarrjen e brendshme të ligjshmërisë rregullsinë e akteve tona 

dhe të vendimmarrjeve ekonomiko financiare, cilësinë e shërbimeve ndaj studentëve 

edhe sigurisht që bashkëpunimi më i madh në kuadrin e këtij partneriteti është me 
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fakultetin ekonomik sepse aty janë edhe strukturat ekonomike financiare të 

kontabilitetit të turizmit të biznesit, të cilat kanë përafërsi apo gjejnë integritet apo 

integrim me çka përbën thelbin e KLSH-së dhe me kurrikulat tona mësimore në 

shërbim të edukimit të studentëve. 

Sigurisht dëshiroj të them që ekspertiza juaj dhe auditimi juaj gjithmonë për ne 

është i vlefshëm, jeni të nderuar dhe të respektuar që jeni këtu dhe do të jeni 

vazhdimisht për arsye sepse edhe ne kemi nevojë. Sidomos në këtë fazë të 

implementimit të ligjit të ri të arsimit të lartë, i cili nënkupton një organizim 

akademik, administrativ apo ekonomiko financiar tjetër të institucionit. 

Në këtë ligj është parashikuar njësia e auditimit të brendshëm të institucionit,  e cila 

shkon paralel me auditimin e jashtëm dhe që janë në harmoni për të krijuar atë 

vendimmarrje dhe atë shtrat pune në mënyrë që të respektohet deri në fund 

ligjshmëria e vendimmarrjeve ekonomiko financiare dhe administrative. Sigurisht 

që objektivat kryesore të Universitetit janë ato të fushës akademike dhe 

universitare, por asnjëherë ne nuk kemi neglizhuar detyrimet tona ndaj ligjshmërisë 

administrative ekonomike dhe financiare dhe gjithmonë kemi punuar dhe do të 

punojmë mbi një volum të madh, për të rritur kapacitetet menaxhuese në zbatimin 

e kërkesave të standardeve të ligjshmërisë rregullshmërisë dhe vlerësimit të 

drejtimit të lartë apo të drejtimit në nivelet më të ulta. Kemi punuar gjithashtu dhe 

do të vijojmë që të punojmë për përdorimin efektiv dhe të dobishëm të të gjitha 

grandeve që na jepen nga qeveria, mirëadministrimin e të ardhurave nga tarifat e 

shkollimit dhe të shërbimeve, mirëadministrim e të ardhurave të stafit pedagogjik, i 

cili krijon të ardhura përmes veprimtarisë së kërkimit shkencor në pjesëmarrjet e 

tyre në projektet e mëdha të Bashkimit Europian apo më gjerë. Gjithashtu kemi dhe 

do të kemi parasysh respektimin e zbatimin e të gjithë rekomandimeve jep KLSH.  

Sigurisht ne kemi një nevojë urgjente për një kontroll modern për veprimtarinë e IT-

së dhe sidomos të veprimtarisë ekonomiko financiare që zhvillohen me fondet e 

Bashkimit Europian. Unë besoj se nga ju do të marrim gjithë ekspertizën e duhur 

për këtë aspekt. 

Në funksion të një organizimi sa më të mirë unë ju dëshiroj sukses jo vetëm kësaj 

analize por dhe të gjitha analizave që shpresoj do të bëhen në Universitetin “Ismail 

Qemali” të Vlorës. 

Ju faleminderit 
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PARTNERITETI ME EKSPERTË TË INTOSAI-t DHE BANKËS BOTËRORE 

FORCIMI I KAPACITETEVE TË AUDITIMIT TË JASHTËM NË SHQIPËRI 

Nga zëvendës Presidenti i NIK-ut Polak, z.Wojciech KUTYLA 

Së pari, si Lider i Projektit, në të cilin përfaqësoj 

Zyrën Supreme të Auditimit të Polonisë, partner 

kryesor i Projektit, më lejoni shpreh kënaqësinë 

time për pjesëmarrjen tonë në këtë aktivitet. 

Së bashku me kolegët tanë nga Shqipëria dhe 

Kroacia, kemi punuar dhe do të punojmë për të 

mbështetur Kontrollin e Lartë të Shtetit në 

Shqipëri: 

- Për zhvillimin e tij si një auditues efektiv dhe i 

pavarur i fondeve publike; 

- Dhe aktiviteti i të cilit bazohet në standardet 

ndërkombëtare të auditimit si dhe në praktikat 

më të mira të BE-së. 

Më lejoni t’ju kujtoj se standardet kryesore të auditimit të zhvilluara nga INTOSAI 

qartësisht shprehin se: Institucioni Suprem i Auditimit është një element i  

rëndësishëm për shtetin. Një shtet, në të cilin administrata publike është e 

përgjegjshme, transparente dhe efektive. 

Me anë të këtij projekti kemi mbështetur kolegët tanë shqiptarë duke ofruar 

eksperiencën tonë dhe t’i ndihmojmë ata në zhvillimin e zgjidhjeve që përshtaten 

me nevojat dhe kërkesat specifike të Kontrollit të Lartë të Shtetit në Shqipëri. 

Me anë të projektit, kemi mbështetur kolegët shqiptarë që të përfitojnë sa më 

shumë të jetë e mundur nga këto ndryshime dhe t’i zbatojnë ato në praktiken e 

përditshme të KLSH-së në mënyrë efektive. 

Projekti ynë ndahet në tre komponentë: 
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1. I pari i referohet kuadrit ligjor të institucionit suprem të auditimit.

2. I dyti komponent i rëndësishëm lidhet me metodologjinë e auditimit në

administratën publike, në fushat e auditimit financiar dhe të përputhshmërisë,

auditimit të përformancës dhe auditimit IT, një fushë e re në aktivitetin e KLSH-së.

3. Komponenti i tretë e ka përqendrimin në forcimin e kapaciteteve institucionale

të KLSH-së.

Aktivitetet e realizuar dhe të planifikuara do të kontribuojnë në rritjen e eficiencës 

në organizimin e planifikimit dhe aktiviteteve të punës. Njëri prej tyre është dhe 

rishikimi i politikave të burimeve njerëzore të cilat do të: 

- synojnë zhvillimin profesional të personelit, 

- ofrojnë trajnim, 

- zhvillojnë kompetencat dhe aftësitë e kërkuara, 

- dhe, në përgjithësi, do të mbështesin personelin në punën e tij. 

Një tjetër fushë kryesore e këtij komponenti është rritja e ndërgjegjësimit të 

grupeve të interesit dhe publikut në përgjithësi mbi auditimin dhe rezultatet e tij. 

Këtu, dëshirojmë të përqëndrohemi në mënyrën e përgatitjes së raporteve të 

auditimit dhe ta bëjmë kontekstin e tyre interesant për grupet e ndryshme të 

interesit: deputetët e Kuvendit, mediat, qytetarët. 

Qëllimi ynë është që të gjithë aktivitetet e propozuara të projektit të përputhen më 

misionin, vizionin dhe objektivat e përfshirë në strategjinë e institucionit tuaj. 

Ecuria e  projektit deri me tani paraqitet si vijon: 

Totali 16 Shkurt 2017 

24 muaj 11 muaj(46%) 

1031 ditë të ekspertëve 477 (46%) 

84 misione 40 46%) 

Gjithashtu nga50 detyra në total  deri me 16 Shkurti 2017 janë: 

– 21 të implementuara

– 6 në zbatim

– 23 për t’u implementuar.

Siç mund ta vini re, aktivitetet e zhvilluara dhe ato qe do të zhvillohen mbulojnë të 

gjitha aspektet e një Institucioni të Lartë Kontrolli. Kjo është një sfidë për të gjithë 
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ne. Sidoqoftë, Institucionet Supreme të Auditimit të Polonisë dhe Kroacisë kanë një 

bashkëpunim të gjatë dhe të suksesshëm me Kontrollin e Lartë të Shtetit Shqiptar. 

Kjo është arsyeja pse, unë besoj, se së bashku do të arrijmë të gjitha objektivat e 

projektit dhe në të njejtën kohë bashkëpunimi do të jetë me përfitim për të gjithë 

ne. 

Jam i sigurt së projekti ynë do të jetë shumë i suksesshëm dhe se me anë të 

zbatimit të këtij projekti do të ndihmojmë kolegët shqiptarë që ta shndërrojnë 

KLSH-në në një institucion model të qeverisjes së mirë në sektorin publik në 

Shqipëri. 
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EUROSAI, PLANI STRATEGJIK 2017-2023 

Nga këshilltari i Presidentit të NIK-ut Polak, z.Jacek JEZIERSKI. 

EUROSAI (Organizata Europiane e Institucioneve 

Supreme të Auditimit) është një nga grupet 

rajonale, pjesë e Organizatës Ndërkombëtare të 

Institucioneve të Larta të Auditimit (INTOSAI). 

EUROSAI e themeluar më 1990, përmbledh 50 

Institucione Supreme të Auditimit (SAI) dhe me 5 

gjuhë zyrtare. 

Misioni i saj është lehtësimi i bashkëpunimit midis 

anëtarëve të saj për të forcuar auditimin në 

sektorin publik, si dhe për menaxhimin e financave 

publike në rajon, duke mbështetur anëtarët e saj në përmbushjen e mandateve të 

tyre. 

EUROSAI është një rrjet dinamik ku SAI-et dhe stafi i tyre mund të shkëmbejnë 

njohuri në auditimin në sektorin publik, duke u mundësuar atyre përgjigjen e 

nevojave dhe rrethanave në ndryshim. Me anë të mbështetjes dhe aktiviteteve të 

tij, EUROSAI do të kontribuojë në forcimin e SAI-ve dhe në menaxhimin e 

shëndoshë financiar publik dhe të qeverisjes së mirë, transparencës dhe 

llogaridhënies publike, duke shtuar kështu vlerën e jetës së qytetarëve. 

Vlerat themelore të EUROSAI-t janë: 

 Pavarësia - ne jemi një organizatë jo politike; 

 Profesionalizmi - ne respektojmë standarde të larta profesionale dhe 

veprojmë me integritet; 

 Përfshirje - ne vlerësojmë shumëllojshmërinë e 50 anëtarëve tanë të 

SAI, dhe stafin e tyre. 

Vlerat instrumentale të EUROSAI-t janë: 

 Bashkëpunimi - ne ndajmë njohuritë dhe mësojmë nga njëri-tjetri; 
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 Inovacioni - ne nuk qëndrojmë në vend dhe përpiqemi të arrijmë një 

kulturë inovative të të mësuarit dhe përmirësimit ndërsa promovojmë 

mënyra të qëndrueshme dhe efikase të shkëmbimit të njohurive; 

 Përgjegjshmëria - ne i përgjigjemi çështjeve të zhvillimit të rajonit. 

Plani i Parë Strategjik i EUROSAI-t  2011-2016: 

 2008 Krakovë, 

 2011 Lisbonë. 

Plani i Dytë Strategjik i EUROSAI-t 2017-2023: 

 Shkurt 16 2017 Kisziniev, 

 2017 Stamboll. 

Qëllimet strategjike janë: 

1. Mbështetja e auditimeve efektive, inovative dhe të përshtatshme

përmes promovimit dhe ndërmjetësimit të bashkëpunimit profesional;

2. Ndihmesa e SAI-ve për tú marrë me mundësi dhe sfida të reja duke

mbështetur dhe lehtësuar zhvillimin e kapaciteteve të tyre

institucionale.

Qëllimi 1 ka si objektiva strategjik: 

1.1 Të nxisë bashkëpunimin lidhur me auditimin duke vepruar si ndërmjetës midis 

anëtarëve 

 Një rritje në auditimet bashkëpunuese, ‘cross-marketing' dhe iniciativa 

të përbashkëta lidhur me auditimin, veçanërisht në auditimet e temave 

me interes të përbashkët dhe aktual. 

 SAI-t janë në gjendje të krijojnë me shpejtësi auditimet bashkëpunuese 

si dhe t'u përgjigjen sfidave ekzistuese dhe atyre në zhvillim, kur 

nevojat lindin dhe lehtësohen nga EUROSAI.  

1.2 Të mbështesë zhvillimin e qasjeve dhe metodave të reja të auditimit duke 

shfrytëzuar teknologjitë e reja 

 “Qasje të reja" janë zhvilluar nga anëtarët dhe janë ndarë me 

komunitetin EUROSAI, si për shembull, duke përdorur analiza të të 

dhënave, ose duke audituar çështjet komplekse ndër sektoriale dhe 

duke zbatuar SDG-të.  



Kontrolli i Lartë i Shtetit       6 

44 Botime 

1.3 Të lehtësojë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës brenda EUROSAI dhe me 

palët e jashtme të interesuara dhe partnerët  

 Një “vend tregu” - që është lehtësisht dhe lehtësisht i aksesueshëm - 

ekziston për shkëmbimin e njohurive, aftësive të auditimit, ekspertizës 

dhe ekspertëve. 

 EUROSAI zhvillon praktikat më të mira, iniciativat e inovacionit dhe 

njohuritë lidhur me auditimin e sektorit publik midis anëtarëve, brenda 

grupeve specifike të fokusuara si YES! Dhe gjatë ngjarjeve të 

organizuara posaçërisht. 

Qëllimi 2 ka si objektiva strategjike: 

2.1 Të lehtësojë dhe mbështesë iniciativat e zhvillimit të kapaciteteve institucionale 

të nevojave  

 Në bazë të një vlerësimi të nevojave, që pasqyron shumëllojshmërinë e 

anëtarëve, EUROSAI koordinon dhe lehtëson iniciativat për zhvillimin e 

kapaciteteve institucionale, të cilat organizohen dhe zbatohen nga 

anëtarët e EUROSAI ose partnerët e jashtëm. 

 Iniciativat për zhvillimin e kapaciteteve fokusohen si në aftësitë e 

auditimit, ashtu edhe në temat institucionale si pavarësia, komunikimi 

dhe menaxhimi i palëve të interesuara, lidershipi, etika dhe menaxhimi  

 EUROSAI promovon e-learning, komunitetet e praktikës dhe iniciativa 

të tjera inovative të zhvillimit të kapaciteteve, krahas praktikave, 

vizitave studimore dhe programeve të trajnimit të nxitura nga kërkesa.  

2.2 Të nxisë dhe inkurajojë zhvillimin institucional nëpërmjet vetë-vlerësimeve, 

vlerësimeve të kolegëve dhe vlerësimeve të tjera  

 Anëtarët e EUROSAI kryesojnë me shembull (ISSAI 12, ISSAI 20 dhe 

ISSAI 30). 

 Anëtarët përdorin mësime të ndërthurura të nxjerra nga rezultatet e 

vetë-vlerësimeve, rishikimeve të kolegëve dhe vlerësimeve të tjera.  

2.3 Të promovojë dhe të lehtësojë zbatimin e Kornizës së Pronave Profesionale të 

INTOSAI (IFPP) dhe të kontribuojë në zhvillimin e saj të ardhshëm  
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 Anëtarët e EUROSAI janë të vetëdijshëm për vlerën e shtuar të aplikimit 

të standardeve profesionale ndërkombëtare sa më shumë që të jetë e 

mundur. 

 EUROSAI bashkëpunon me Forumin për Shpalljet Profesionale të 

INTOSAI (FIPP) dhe jep të dhëna dhe reagime në planin e saj strategjik 

të punës. Inputet e EUROSA-tI bazohen në një pozitë të fortë të 

përbashkët të anëtarëve të saj. 

 EUROSAI është i përfshirë aktivisht në iniciativat e INTOSAI dhe 

organizatave të tjera për të kontribuar në zhvillimin e vazhdueshëm të 

standardeve dhe udhëzimeve  

2.4 Të ndjekë dhe të kontribuojë në zhvillimin e iniciativave dhe produkteve 

INTOSAI për profesionalizimin e auditorëve, 

 EUROSAI jep kontribut rajonal për iniciativat dhe produktet e INTOSAI, 

bazuar në një pozitë të fortë të përbashkët të anëtarëve të saj. 

 EUROSAI vepron si ndërmjetës i produkteve INTOSAI për 

profesionalizimin e auditorëve për anëtarët. 

2.5 Të shprehë interesat e përbashkëta institucionale të anëtarëve të EUROSAI në 

kuadër të komunitetit më të gjerë INTOSAI  

 EUROSAI, në bashkëpunim me palët e interesit dhe partnerët, është 

përgjegjës ndaj nevojave të anëtarëve të saj dhe i mbështet ato në 

çështje kyçe, si p.sh. pavarësia dhe integriteti i tyre. 

 EUROSAI është i vëmendshëm ndaj diversitetit të nevojave të 

anëtarëve të saj, adreson atë diversitet dhe inkurajon përfshirjen e të 

gjithë anëtarëve në aktivitetet rajonale. 
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ZHVILLIMI I AUDITIMIT TË PROKURIMEVE PUBLIKE NË KLSH 

Nga eksperti Amerikan i Bankës Botërore për Projektin e Prokurimeve Publike, 

z.Simeon A. SAHAYDACHNY. 

Prokurimi publik luan rol kyç në: 

• Sigurimin e shërbimeve  të nevojshme pë

shoqërinë dhe biznesin;

• Integritetin dhe vlerën e parave në

shpenzimet publike;

• Zbatimin dhe realizimin e programeve dhe

oblektivave të politikave të zhvillimit të

qëndrueshëm.

Auditimi i Prokurimeve Publike ndihmon që 

sistemi i prokurimit të përmbushë funksionet e 

tij në mënyrë të përgjegjshme dhe efektive. 

Prokurimi publik dhe Auditimi i Prokurimeve Publike janë në zhvillim paralel. 

Për shkak të rolit strategjik të prokurimit publik, me qëllim zhvillimin e mëtejshëm 

të auditimit të prokurimeve, fuqizimin e rolit të shumëfishtë të KLSH-së, ngritjen e 

kapaciteteve të KLSH dhe ngritjen e kapaciteteve të sistemit të prokurimit, projekti i 

Bankës Botërore mbi “Përmirësimi i Monitorimit të Pajtueshmërisë dhe Rritja e 

Transparencës në Prokurimin Publik në Shqipëri”, ka si objektiva:  

- Sigurimin e ndihmës për Agjencinë e Prokurimit Publik (APP); 

- Ndihmën për KLSH në zhvillimin e Manualit të Auditimit të Prokurimit dhe 

ngritjes së kapaciteteve. 

Qëllimi i Manualit të Auditimit të Prokurimi është: 

- Zhvillim i mëtejshëm i auditimit të prokurimeve; 

- Fuqizimi i rolit të shumëfishtë të KLSH; 

- Ngritja e kapaciteteve të KLSH; 

- Ngritja e kapaciteteve të sistemit të prokurimit.  

Ky manual do të jetë dinamik dhe do ti nënshtrohet përditësimit. 
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Referenca për këtë manual janë: 

• Struktura ligjore e KLSH-së;

• Struktura ligjore për prokurimin publik;

• Dokumentet mbështetëse metodologjike të INTOSAI-t;

• Rregulloret e Prokurimit të Bankës Botërore për Huamarrësit;

• Udhëzimet praktike të BE-së (PRAG).

Në këtë manual përfshihen: 

 Kontekstin e KLSH-së;

 Funksionimi i KLSH në auditimin e prokurimit publik

 Planifikimi dhe menaxhimi i auditimit të prokurimit publik;

 Auditimi i përputhshmërisë;

 Auditimi i performancës së prokurimit publik;

 Prokurimi i koncensioneve dhe partneritetit publik-privat (PPP);

 Auditimin projekteve me  financim nga Banka Botërore dhe Bashkimi

Europian;

 Raporti i auditimit të sistemit të prokurimit publik;

 Rezultate e auditimit:

 Anekse me pyetjet e auditimit.

ASPEKTET E AUDITIMIT TË PËRPUTHSHMËRISË 

Disa nga aspektet kryesore në auditimin e përputhshmërisë së prokurimit publik 

janë: 

 Mbulimi i të gjitha fazave të ciklit të prokurimit;

 Administrimi dhe menaxhimi i funksionit të prokurimit;

 Planifikimi dhe përgatitja e procedurave të prokurimit:

 Inicimi i prokurimi.t

 Aplikimi i Ligjit të Prokurimi.t

 Pajtueshmëria me Regjistrin e Parashikimit të Prokurimit Publik.

 Vlerësimi i çmimit.

 Ndarja në disa pjesë.

 Planifikimi i blerjeve të vogla.
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 Formulimi i specifikimeve teknike/përshkrime – Zgjedhje të metodës së

prokurimit;

 Përzgjedhja e kritereve të vlerësimit të ofertave – Përgatitja e dokumenteve

kërkimore;

 Kërkimi i tenderave:

 Sqarim dhe modifikim të dokumenteve për kërkesë.

 Periudha kohore për përgjigjet.

 Paraqitja e tenderave (kërkesat formale).

• Hapja dhe vlerësimi i ofertave – Pranueshmëria dhe kualifikimet –

Përgjegjësitë e rëndësishme.

• Përdorimi i marrëveshjeve.

• Procedurat për dhënien e kontratave sektoriale • Anulimi i procedurave të

prokurimit.

• Regjistrimi dhe depozitimi.

• Aplikimi i dispozitave të etikës dhe llogaridhënies.

• Menaxhimi i kontratave.

ASPEKTET E AUDITIMIT TË PERFORMANCËS SË PROKURIMIT PUBLIK 

Ky auditim fokusohet në: 

 Nëse ndërhyrjet, programet dhe institucionet po veprojnë në përputhje me 

parimet ekonomike, me efikasitetit dhe efektivitetit 

 Nëse ka vend për përmirësim. 

 Performanca shqyrtohet kundrejt kritereve të përshtatshme 

 Shkaqet e devijimeve nga ato kritere ose probleme të tjera janë analizuar. 

Temat e auditimit të performancës së prokurimit publik: 

 Administrimi dhe menaxhimi i funksionit të prokurimit:

 A është struktura, organizimi, menaxhimi, planifikimi dhe monitorimi i 

prokurimit efikas dhe efektiv? A janë të efektshme dhe efektive 

kontrollet e brendshme? 

 A ka CA stafin me aftësitë e nevojshme për menaxhimin e kontratave? 

 Numri mesatar i ditëve të trajnimit të ndjekura për anëtar stafi. 
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 Përqindja e prokurimeve të gjetura me regjistrime jo të plota që mbahen 

(identifikoni një mostër të rastësishme prej të paktën 10 proceseve të 

prokurimit dhe kontrolloni të dhënat). 

 Kryerja e procedurave të prokurimit, si:

a. Planifikimi dhe përgatitja:

 Përqindja e prokurimit nuk është parashikuar në Regjistrin e

Parashikimit të Prokurimit? 

 U zhvillua një strategji e prokurimit? • U krye hulumtimi i tregut? 

 Si vlerësohen, zvogëlohen, alokohen dhe monitorohen rreziqet? 

 A janë marrë parasysh çështjet e menaxhimit të zinxhir të furnizimit 

dhe rreziku? 

 A është marrë parasysh përvoja e fituar në prokurimet e 

mëparshme? 

 A ishte aktiviteti i prokurimit në përputhje me operacionin dhe 

programin e programit të CA-së? 

 A ishte qëllimi i prokurimit dhe shpenzimet e përfshira të 

arsyeshme dhe proporcionale në raport me nevojat e CA-së dhe 

rezultatet e pritura? 

 Ishte e përshtatshme zgjedhja e formatit të kontratës? P.sh. çmimi 

fiks ose i ndryshueshëm? 

b. Zgjedhja e metodave të prokurimit dhe nivelet e konkurrencës dhe

transparencës, të dhëna cilësore dhe sasiore:

 Përshtatshmëria e zgjedhjes së metodës së prokurimit;

 Numri dhe përqindja e transaksioneve të prokurimit sipas metodës

së prokurimit; 

 Përqindja e vlerës së kontratës sipas metodës së prokurimit; 

 Përqindja e prokurimit sipas numrit të transaksioneve dhe vlerës së 

procesuar përmes sistemit të prokurimit elektronik; 

 Shtrirja e përdorimit të marrëveshjeve kuadër në dispozicion. 

c. Vlerësimi i ofertave:

 Përqindja e prokurimit në të cilën shpërblimi është bërë në bazë të

çmimit të ofertës më të ulët? 

 A është aplikuar një qasje e vlerës për para në vlerësimin e ofertave? 
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 A janë aplikuar kriteret e kostos së ciklit jetësor në vlerësimin e 

ofertave? 

d. Kërkimi i ofertave Të dhëna të rëndësishme

 Numri mesatar i ditëve për t'iu përgjigjur kërkesave me shkrim për

sqarime; 

 Sa kohë i është dhënë operatorëve ekonomikë për të rishikuar 

ofertat/propozimet pas një ndryshimi në dokumentet e 

përzgjedhjes? 

 Përqindja e ofertave që janë teknikisht të përgjegjshme; 

 Ofertat që janë teknikisht të përgjegjshme krahasuar me bazën. 

 Zbatimi dhe efektiviteti i politikave;

 Ngarkesa e punës së prokurimit dhe nivelet e personelit;

 Shqyrtimi i ankesave:

 Numri dhe prokurimit;

 përqindja e procedurave të që marrin të paktën një ankesë;

 Përqindja e rasteve që kanë pasur ankesa që janë zgjidhur;

 Përqindja e ankesave që rezultojnë në modifikimin e dokumenteve të

prokurimit ose vendimet e vlerësimit. 

 Menaxhimi i kontratave:

 A ekzistojnë mekanizma të mjaftueshme për monitorimin e 

performancës së kontratës? 

 A janë përcaktuar qartë rolet dhe përgjegjësitë në menaxhimin e 

kontratave? 

 A u zbatua në mënyrë efektive kontrata? A është pagesa e bërë në 

përputhje me mallrat, punimet ose shërbimet e marra, dhe a ka 

përmbushur performanca e kontratës standardet e pritshme? 

 Mjaftueshmëria e monitorimit të kontratave; 

 Burime mbështetëse për kontraktorët nga CA; 

 Numri mesatar i ditëve për të paguar një faturë sapo të marrë jo të 

kontestuar; 

 Përqindja e kontratave sipas numrit të plotësuar në orar dhe brenda 

çmimit origjinal të kontratës. 

• Kohët e përpunimit të prokurimit;

• Nivelet e konkurrimit;
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• Etika dhe konfliktet e interesit;

• Aspektet e transparencës dhe mbajtjes së shënimeve;

• Angazhimi qytetar.

Mbi Rezultatet e auditimit të performancës së prokurimit publik duhet të kihet 

parasysh:  

• Si renditen rezultatet dhe karakteristikat cilësore dhe sasiore të objektit të

fituar sipas treguesve dhe standardeve të zbatueshme?

• Cili është perceptimi i përdoruesve të fundit / konsumatorëve të prokurimit

lidhur me efektivitetin e rezultateve të prokurimit dhe nivelin e kënaqsisë

së tyre?

• A arriti prokurimi një nivel të kënaqshëm të vlerës për para?

• A ekzistojnë mekanizma për të vlerësuar performancën e furnizuesve të CA-

së?

AUDITIMI I KONCESIONEVE/3 P-TË 

• Përshkrimi mbi hapat kyç në koncesione dhe partneritetet publike-private

(PPP);

• Udhëzimet e INTOSAI-t mbi Praktikat më të Mira për Auditimin e 3 P-ve dhe

Koncesioneve - pyetjet e auditimit;

• Qasja e auditorit për auditimin e PPP – Studimi i projektit 3P:

 Menaxhimi i projektit; 

 Procedura e prokurimit; 

 Kontratë e përfunduar;  

 Faza operacionale. 

Për të testuar dhe të ndihmuar në finalizimin e Manualit, si dhe përmirësimin e  

metodologjisë janë kryer dy auditime pilote: 

1. Auditimi i përputhshmërisë i një projekti të financuar nga BE;

2. Auditimi i performancës i sistemit të prokurimit.

Mendojmë se është e nevojshme të prezantohet një praktikë e KLSH-së për 

raportim periodik mbi performancën e sistemit të prokurimit (duke përfshirë 

komponentët e ndryshëm të sistemit të prokurimit, kuadrin ligjore dhe politik, 

rregullimet institucionale, praktikat procedurale, burimet njerëzore). Një raport i 

tillë do të mbështesë përpjekjet e Qeverisë dhe Parlamentit për të përmirësuar 

planifikimin dhe zbatimin e buxhetit. 



Kontrolli i Lartë i Shtetit       6 

52 Botime 

BASHKËPUNIMI I KLSH-së ME ORGANIZATA TË SHOQËRISË CIVILE, ORGANIZATA 
TË PROFESIONISTËVE TË FUSHËS DHE ME BOTËN AKADEMIKE 

Nga Prof.Dr.Jorgji BOLLANO, Prof.Dr.Sazan GURI dhe z. Fatos ÇOÇOLI. 

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI 

Në pesë vitet e fundit, KLSH ka lidhur 42 

marrëveshje bashkëpunimi, nga të cilat 

24 me OJF, 12 me institucione 

homologe dhe të tjerat me institucione 

shtetërore dhe Universitete Publike.  

Në datën 10 shkurt 2016 u nënshkrua 

Marrëveshja e Bashkëpunimit mes 

KLSH-së dhe Revistës “MONITOR” – 

KLSH angazhohet për shkëmbimin e të 

dhënave me interes reciprok, duke 

krijuar një mundësi tjetër komunikimi 

me publikun me qëllim rritjen e 

transparencës. 

Në datën 25 shkurt 2016, u nënshkrua  marrëveshja e bashkëpunimit me 

Konfindustrian – nje vlerë më tepër, duke plotësuar në mënyrë të natyrshme njëra 

tjetrën.  

Në datën 22 prill 2016, mes KLSH-së dhe organizatës jofitim prurëse “Albanian 

Platform for Policy Advocacy” -  me të rinj të moshës 18-30 vjeç, të cilët me 

vendosmëri dhe guxim kanë hyrë në tregun shqiptar të ideve.  

Në datën 02 qershor 2016, Kontrolli i Lartë i Shtetit, nënshkroi marrëveshje  

Bashkëpunimi me Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil - dhënia e 

asistencës teknike për përmirësimin e funksionimit të institucioneve që përfshihen 

në fushën e shërbimit civil. 

Në datë 06 tetor 2016, Marrëveshje e Bashkëpunimit mes KLSH-së dhe Institutit për 

Kontabilitet, Auditim dhe Financa (IKAF), të Kosovës, në kuadër të rritjes së 
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standardeve profesionale në auditim, nëpërmjet trajnimeve, workshop-eve e 

aktiviteteve të tjera të përbashkëta.  

Bashkëpunime me profesoratin e Universiteteve dhe me Organizatat e 

Profesionistëve të fushës, duke vlerësuar maksimalisht kontributin e tyre për 

Revistën Shkencore të KLSH-së, Konferencat Shkencore të KLSH-së, trajnimet, 

rekrutimet e stafit, etj.  

Në korrik 2016, Marrëveshje me Fakultetin Ekonomik, për të bashkëpunuar në 

rritjen e kapaciteteve dhe njohurive profesionale të stafit të Kontrollit të Lartë të 

Shtetit dhe në shtimin e aktivitetit kërkimor të Fakultetit të Ekonomisë të 

Universitetit të Tiranës në fushën e auditimit të jashtëm.  

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME SAI-T HOMOLOGE 

Në datat 2-4 mars, gjatë një vizite zyrtare në Poloni, Kryetari i KLSH dhe Presidenti 

i NIK-ut Polak, z. Kwiatowski  nënshkruan një Deklaratë të Përbashkët, ku theksuan 

angazhimin e tyre për zbatimin e suksesshëm të Projektit të Binjakëzimit.  

Në datën 9-10 Mars 2016, në Pragë, Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit zhvilloi 

takime pune në Zyrën Supreme të Auditimit të Republikës Çeke dhe nënshkroi një 

Marrëveshje Bashkëpunimi me homologun e tij,  

Në datën 3 tetor 2016, Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Bujar Leskaj, zhvilloi 

një vizite zyrtare në Zyrën Supreme të Auditimit të Republikës së Bullgarisë (BNAO) 

dhe nënshkroi një Marrëveshje Bashkëpunimi me homologun e tij.  

LISTA E MARRËVESHJEVE ME INSTITUCIONET SHTETËRORE 

Nr. INSTITUCIONET Titullari 
Data e nënshkrimit 

të marrëveshjes 

1 ILDKP Adriatik Llalla 02.03.2012 

2 Ministria e Financave Ridvan Bode 08.05.2012 

3 
Zyra e Prokurorit të 
Përgjithshëm  

Ina Rama 28.06.2012 

4 DAP Blerta Selenica 28.12.2012 

5 APP Klodiana Cankja 28.12.2012 

6 
Komisioneri për 
Mbikëqyrjen e 
Shërbimit Civil  

Pranvera Strakosha 02/06/2016 
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LISTA E MARRËVESHJEVE ME OJF-TË, 2012-2016 

Nr. OJF Titullari Data e nënshkrimit 

1 
Lëvizja Europiane 
Shqipëri 

Gledis Gjipali 23.04.2012 

2 
Instituti i Studimeve 
Bashkohore 

Artan Hoxha 23.04.2012 

3 
Qendra për Transp. dhe 
Informim të Lirë 

Sami Neza 23.04.2012 

4 
Instituti për Demokraci 
dhe Ndërmjetësim 

Sotiraq Hroni 23.04.2012 

5 
Transparency 
International Shqipëri 

Lutfi Dervishi 23.04.2012 

6 Alternativa Civile Mentor Kikia 23.04.2012 

7 Instituti “G&G” Prof. Sazan Guri 28.12.2012 

8 
Këshilli Kombëtar i 
Kontabilitetit. 

Prof. Jorgji Bollano 28.12.2012 

9 IEKA Prof.Dr. Hysen Çela 28.12.2012 

10 
Fakulteti Gjeologji-
Miniera 

Prof.Dr. Përparim 
Hoxha 

17.06.2013 

11 SHKÇAK, Kosovë Ardiana Bunjaku 13.09.2013 

LISTA E MARRËVESHJEVE ME SAI-et HOMOLOGE 

Nr. SAI Homologe Kryetari 
Data e 

nënshkrimit të 
marrëveshjes 

1. 
Zyra e Audituesit të 
Përgjithshëm të Kosovës 

Lars Large Olofsson 14.02.2012 

2. 
Gjykata e llogarive e 
Sllovenisë 

Igor Soltes 25.04.2012 

3. 
Institucioni Suprem i Auditimit 
të Polonisë 

Jacek Jazierski 23.05.2012 
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4. 
Zyra Shtetërore e Auditimit të 
Kroacisë 

Ivan Klesic 27.11.2012 

5. Gjykata e Llogarive te Turqisë Recai Akyel 16.12.2012 

6. 
Gjykata e Audituesve e 
Austrisë 

Josef Moser 08.07.2013 

7. 
Institucioni Shtetëror i 
Auditimit të Malit të ZI 

Milan Dabovic 12.07.2013 

8.. 
Zyra e Auditimit të 
Institucioneve të Bosnje 
Hercegovinës 

Milenko Sego 17.07.2013 

9. 
Zyra Shtetërore  e Auditimit të 
Republikës së Maqedonisë 

Tanja Tanevska 27.11.2013 

10. Marrëveshje me TIKA Birol Cetin 14.02.2014 

11. 
Zyrën Supreme të Auditimit të 
Republikës Çeke 

Ing.Miloslav Kala 09.03.2016 

12. 
Zyrën Kombëtare të Auditimit 
të Bullgarisë 

Tzvetan Tzvetkov 03.10.2016 

PERFUNDIME 

 Është vrarë droja e marrëdhënieve KLSH me institucionet e tjera civile, për

pasojë rritje e besimit të shoqërisë civile drejt saj.

 KLSH-ja këto pesë vjet, nga një shërbestar me detyra të kufizuara është

kthyer në shërbestar i tërë shoqërise dhe institucioneve të shtetit shqiptar,

madje sipas parimit mendje dhe komunikim të hapur.

 KLSH-ja këto pesë vjet, auditimet dhe perfomancën mjedisore e ka kthyer

nga koncepte fakultative në institucion mendimi dhe organizimi.

 KLSH-ja këto pesë vjet, nga vëzhgues prej larg është kthyer në pjesëmarrës

dhe kontribuues i barabartë e i drejtpërdrejt në auditimet ndërkombëtare.

SUGJERIME 

 Të ketë një përmbledhje jo teknike të auditimeve dhe kontrolleve, veç

rasteve sekret shtetëror, në shqip dhe në anglisht, ku më pas të gjenden

forma inkurajimi të organizatave të kontraktuara ose jo, për ta bërë

abstraktin dhe vendimet e Kryetarit të KLSH pjesë të qëllimeve në shërbim

të zgjidhjes së çështjeve përkatëse.
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RAPORTI I PERFORMANCËS INSTITUCIONALE PËR VITIN 2016 

A. RAPORTI I VEPRIMTARISË AUDITUESE 
Nga Kryetari i KLSH-së, z. Bujar LESKAJ 

1. Mbi impaktin e veprimatarisë audituese të KLSH-së në fushën e menaxhimit të

financave publike dhe ekonomisë

KLSH në auditimet e realizuara gjatë vitit 2016, ka kërkuar përmes rekomandimeve 

ndërhyrje që synojnë përmirësimin e kuadrit rregullator dhe reflektojnë praktikat më 

të mira në menaxhimin e financave publike, duke adresuar rekomandime për 

përmirësime ligjore kryesisht të lidhur me zbatimin e buxhetit por dhe ndërhyrje të 

rëndësishme sidomos në sektorë nevralgjik për vendin.  
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1.1 Kemi kërkuar vëmendje të shtuar në përgatitjen e buxheteve afatmesme dhe 

vjetore.  

Qëndrueshmëria makro-fiskale dhe stabiliteti i sektorit financiar, konsiderohen1 si një 

ndër përparësitë më të mëdha, për shkak të ndikimit thelbësor mbi aftësinë e vendit 

për të kaluar në një model rritjeje të qëndrueshme. Iniciativa për krijimin e Këshillit të 

Pavarur Fiskal duhet të jetë prioritet. Kemi theksuar se mungon një vlerësim i plotë i 

procesit vendimmarrës të investimeve publike në planifikimin e niveleve të 

qëndrueshme të investimeve në të gjithë sektorin publik; shpërndarjen e investimeve 

në sektorët dhe projektet e duhura; zbatimin e projekteve në kohë dhe brenda 

buxhetit të parashikuar, pasi përmirësimet në menaxhimin e investimeve publike 

mund të rrisin ndjeshëm efikasitetin dhe produktivitetin e tyre. Mungon një veprim 

konkret për forcimin e kapaciteteve të administratës publike në lidhje me vlerësimin 

ekonomik (jo vetëm vlerësim teknik dhe financiar) të projekteve të investimeve 

kapitale, pra në çmasë përfitimet sociale nga projekti respektiv do të tejkalojnë kostot 

e projektit. Këto kapacitete do të përdoren edhe për të vlerësuar, pas realizimit, 

kthimin social-ekonomik në projektet e realizuara të investimeve. Tendenca për 

përqendrim të investimeve kapitale kryesisht tek financimi i huaj (në programim rreth 

50% e tyre janë financim i huaj), ngre problematikën e realizimit të investimeve jashtë 

procedurave të prokurimit publik shqiptar duke kërkuar ekspertizë brenda 

strukturave shtetërore për të vlerësuar me kujdes kontratat të cilat nuk rregullohen 

me legjislacionin shqiptar. Decentralizimi fiskal të përgatitet në një kuadër ligjor 

efektiv dhe realist. Kemi kërkuar që Ministria e Financave në mënyrë të vazhdueshme 

të ndjek financat e qeverisjes vendore sidomos në kushtet kur vlerësohet një borxh i 

prapambetur vendor në nivele të konsiderueshme. 

1.2 Kemi kërkuar vëmendje dhe saktësi në raportimin e treguesve fiskalë. 

a. Fondit të Zhvillimit të Rajoneve të përfshihet në procesin e PBA-së, për arsyen

se niveli këtij fondi ka ardhur duke u shtuar nga njëri vit në tjetrin (për vitin 2016 

planifikuar në 14,979 milion lekë pra rritur me 210% në krahasim me vitin 2014). Ne 

gjykojmë dhe kemi rekomanduar se pjesa e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve, si fond 

që menaxhohet nga KZHR dhe shpenzohet në njësitë vendore duhet të përfshihet 

kuadrin makroekonomik dhe në kërkesat buxhetore afatmesme të njësisë së 

qeverisjes së përgjithshme, me qëllim që, në to të bëhen pjesë dhe pasqyrohen 

1
Dokument i Bankës Botërore. Kuadri i Partneritetit Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe 

Zhvillim, Korporatës Ndërkombëtare Financiare dhe Agjencisë shumëpalëshe të garantimit të 
investimeve me Shqipërinë.
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shpërndarja e buxhetit të shtetit dhe politikat e programit të Qeverisë që kanë 

lidhje me këtë fond për periudhën 3-vjeçare, përmirësim që do të sjellë dhe 

kufizimin e alokimit të tij në fillim të vitit, me qëllim ruajtjen e vlerës në kohë të 

parasë të fondeve në financim të projekteve. Me rëndësi janë masat në drejtim të 

pasqyrimit të saktë dhe lehtësisht të evidentueshëm, në një zë të veçantë, të vlerës 

së planifikuar dhe faktike të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve të shpërndarë dhe 

përdorur nga njësitë e pushtetit vendor dhe ato qendror, duke lejuar një analizë 

dhe pasqyrim të kthjellët të treguesve të planifikuar dhe faktik të buxhetit të 

shtetit.  

b. Kemi kërkuar krijimin e një baze të dhënash, jo lehtësisht të modifikueshme për

projektet me financim të huaj, me kontroll të shtuar shtetëror për ecurinë e tyre, në 

funksion të regjistrimit të saktë dhe të plotë të treguesve në lidhje me shpenzimet 

kapitale me financim të huaj. Në mënyrë që të mos ketë devijime të raportimit por 

edhe të shtohet kontrolli, duhet të orientohen projektet drejt skemës së plotë të 

thesarit, duke minimizuar grantet dhe projektet e skemës së pjesshme për të cilat 

humbet gjurma audituese duke ngritur një sistem raportimi mbi bazë të praktikave 

më të mira të kontabilizimit dhe raportimit të tyre si dhe domosdoshmërisht të 

ndërpriten praktikat e alokimit të fondeve nga një projekt drejt tjetrit.  

c. Kemi kërkuar hartimin dhe përmirësimin e udhëzimit standard të zbatimit të

buxhetit me procedura për përdorimin e Fondit të Kontigjencës, për të siguruar 

argumentimin e pamundësisë së financimit nga buxheti vjetor, si dhe të përcaktojë 

dokumentacionin e domosdoshëm për të justifikuar kërkesën dhe përdorimin i tij, 

po ashtu, të përcaktojë procedurë mbi llogaritjen e kostos për fondin e kërkuar, si 

dhe rregulla të qartë mbi afatet e paraqitjes për mendim, para se të shqyrtohet në 

Këshillin e Ministrave.  

d. Për pagesat e vendimeve të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, të

hapet një llogari ekonomike në Sistemin Informatik Financiar të Qeverisë (SIFQ), në 

mënyrë që dhe raportimi për shpenzimet për këto vendime të gjykatave 

ndërkombëtare, të dalë i qartë dhe në tabelën fiskale të çdo viti buxhetor, duke 

patur parasysh vlerën e lartë që përballon buxheti si rezultat e këtyre vendimeve.  

1.3 Mbi menaxhimin e borxhit publik. 

Për borxhin publik, si një tregues i rëndësishëm, por dhe me ndikim të lartë në 

qëndrueshmërinë e financave publike dhe projeksionet ekonomike të së ardhmes, 

në vijimësi kemi rekomanduar vendosjen e kufirit tavan të këtij borxhi në 

Kushtetutë (propozim i paraqitur Kuvendit që në vitin 2012), në masën 60 përqind 
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të Produktit të Brendshëm Bruto të vendit dhe arritjen e këtij niveli të shtrirë në 

kohë, në terma afatgjatë. KLSH ka kërkuar monitorim të kujdesshëm të disa 

aktiviteteve të parashikuara në Strategjitë e Menaxhimit të Financave Publike 2014-

2020, të lidhura me borxhin publik, duke vendosur indikatorët kryesorë të borxhit, 

të cilët të jenë të qëndrueshëm, të publikueshëm dhe të kuptueshëm nga qytetari. 

Njëlloj si në vitin 2012, ku në raportimin e Buxhetit faktik të vitit 2011 kemi qenë të 

parët që kërkuam në Kuvend shlyerjen e detyrimeve të prapambetura dhe të 

akumuluara ndër vite ndaj sipërmarrjes private, për vitin e kaluar rekomanduam(në 

simultanitet me shqetësimin e ngritur edhe nga FMN) marrjen e masave të shpejta 

për të identifikuar plotësisht dhe shlyer borxhin e akumuluar dhe në rritje të 

shpejtë të njësive të qeverisjes vendore.  

Ndërkohë që kemi ripërsëritur kërkesën që Banka e Shqipërisë dhe Ministria e 

Financave të unifikojnë dhe plotësojnë kërkesat për raportim të borxhit mbi të 

njëjtat kritere, në mënyrë që analizat të jenë të krahasueshme. Në kuadër të 

mbajtjes nën kontroll të risqeve të portofolit, menaxhimit të riskut të kursit të 

këmbimit, prioritet duhet të jetë mbajtja nën kontroll e borxhit të jashtëm duke 

vendosur tavan vjetor për totalin e borxhit të jashtëm në përbërje të borxhit publik 

në përputhje dhe strategjinë afatmesme të manaxhimit të borxhit publik. Për të 

mimizuar risqet operacionale të veprimit mbi një bazë rregullative jo plotësisht dhe 

qartësisht të saktësuar, kemi kërkuar të veprohet me shpejtësi për të miratuar aktet 

normative të cilat plotësojnë dhe shpjegojnë frymën e ndryshimeve ligjore në 

drejtim të huamarrjes shtetërore, borxhit shtetëror dhe garancive shtetërore të 

huasë në vend. Duhet që parashikimi i efekteve të rritjes apo uljes së borxhit publik 

të lidhen me rritjen ekonomike, varfërinë, apo tregues të tjerë ekonomik. Mbajtja 

nën kontroll e nivelit të borxhit shtetëror me efekte të rëndësishme në financat 

publike, por edhe zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm, duhet të bëhet me 

koordinim të Politikës Monetare dhe asaj Fiskale.  

1.4 Për investimet kapitale publike. 

Kemi theksuar se mungon një vlerësim i plotë i procesit vendimmarrës në 

planifikimin e niveleve të qëndrueshme të investimeve në të gjithë sektorin publik, 

në shpërndarjen e investimeve në sektorët dhe projektet e duhura, në zbatimin e 

projekteve në kohë dhe Brenda buxhetit të parashikuar.  

KLSH ka konstatuar mungesën e një veprim konkret për forcimin e kapaciteteve të 

administratës publike për vlerësimin ekonomik (jo vetëm vlerësim teknik dhe 

financiar) të projekteve të investimeve kapitale, pra në çmasë përfitimet sociale dhe 



Analiza Vjetore  2016 

KLSH 2017       61 

në nivel të qytetarit nga projekti respektiv do të tejkalojnë kostot e projektit. Këto 

kapacitete do të përdoren edhe për të vlerësuar, pas realizimit, kthimin social-

ekonomik në projektet e realizuara të investimeve.  

Tendenca në rënie e investimeve kapitale tregon se borxhi publik përgjithësisht nuk 

është përdorur për rritjen e investimeve. Ritmi vjetor i rritjes së borxhit është më i 

lartë se ritmi vjetor i rritjes ekonomike, duke reflektuar sinjale risku për stabilitetin 

makroekonomik dhe zhvillimet ekonomike në të ardhmen. 

1.5 Mbi përgatitjen e Pasqyrave të Konsoliduara Financiare të shtetit dhe 

Raportimin financiar të sektorit publik. 

Vijon të konstatohet mungesa e një bazë të unifikuar të mbajtjes së kontabilitetit, 

adresime të ndryshme të përgjegjësive për përgatitjen e pasqyrave financiare të 

konsoliduara të Qeverisë. Mungesa e pasqyrave të konsoliduara të shtetit, ndikon 

jo vetëm në nivelin e transparencën, por është e lidhur ngushtësisht me ndjekjen e 

kujdesshme të financave publike dhe analizën e treguesve makroekonomik. Kemi 

kërkuar që të merren masa për krijimin e një drejtorie të veçantë për kontabilitetin 

dhe raportimin financiar, e cila të merret me hartimin dhe zbatimin e metodologjive 

të nevojshme për Kontabilitetin Publik dhe Raportimin Financiar. Standardet 

Ndërkombëtare të Kontabilitetit Publik IPSAS, i kemi gjykuar si baza kryesore 

metodologjike mbi të cilën do të hartohen pasqyrat financiare të shtetit, edhe për 

të familjarizuar punonjësit e administratës publike me kërkesat e reja.  

1.6 Mbi forcimin e rolit të auditimit të brendshëm dhe sistemeve të menaxhimit 

financiar. 

Kemi theksuar nevojën për rritje të pavarësisë së strukturës që merret me 

konsolidimin e politikave dhe ndjek organizimin dhe funksionimin e strukturës së 

auditit të brendshëm si një strukturë e rëndësishme që siguron mirëadministrim të 

entiteteve publike, duke e vënë këtë strukturë në varësi të Kryeministrit. Si njësi 

qendrore kemi kërkuar të ketë në varësi funksionale (metodologjike dhe raportimi) 

të gjitha strukturat e auditimit të krijuara në nivel të qeverisjes së përgjithshme, 

model që afron shërbimin e strukturave të auditit të brendshëm me nevojat e 

sektorit publik për llogaridhënie.  

Njësitë e auditimit të qeverisjes qendrore dhe institucioneve të pavarura të kenë 

detyrimin të raportojnë dhe të jenë në varësi funksionale nga kjo Njësi me 

funksione të përqëndruara. Kjo mënyrë varësie funksionale (jo si struktura) 

gjykojmë se krijon kushte të favorshme për pavarësi, profesionalizëm por dhe 

garanton një nivel raportimi në kohë reale duke inkurajuar dhe masa për 
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përmirësim të problematikave, përmes bërjes së zbatueshme të rekomandimeve të 

dhëna nga këto struktura. 

1.7 Transparenca e financave të partive politike. 

Në Ligjin nr. 8580, datë 17.02.2000 “Për Partitë Politike”, cilësohet se Komisioni 

Qendror i Zgjedhjeve është organi përgjegjës për monitorimin dhe mbikëqyrjen e 

financimit të partive, sipas rregullave të këtij ligji, ndërkohë që në këtë ligj nuk gjejmë 

referencë për rregullime të veçanta për administrimin dhe raportimin e financave të 

partive politike. Dispozitat në fuqi nuk mundësojnë rregullime të detajuara lidhur me 

regjistrimet kontabël, paraqitjen e informacionit financiar dhe afatet kohore të 

parashikuara për depozitimin e pasqyrave financiare pranë Komisionit Qendror të 

Zgjedhjeve. Partitë politike në Shqipëri nuk i publikojnë vetë informacionet financiare 

as për publikun e gjerë, as për anëtarët e tyre. Megjithëse Komisioni Qendror i 

Zgjedhjeve është organi përgjegjës për monitorimin dhe mbikëqyrjen e financimit të 

partive dhe fushatave zgjedhore, por deri më sot nuk ka luajtur ndonjë rol aktiv në 

rritjen e transparencës së fondeve të partive politike. Për këtë arsye KLSH ka 

rekomanduar ndërmarrjen e një iniciative ligjore për hartimin e një Ligji “Për 

Financimin dhe Auditimin e Subjekteve Politike” me qëllim të krijimit të një kuadri 

rregullator të mënyrës, kushteve të financimit, administrimit, mbikëqyrjes, 

transparencës dhe raportimit të përdorimit të pasurisë dhe të ardhurave të 

subjekteve politike sipas praktikave më të mira që rregullojnë këtë fushë.  

1.8 Prokurimi publik dhe mungesa e eficiencës në realizimin e tij 

Një nga kërcënimet e financave publike është niveli i ulët i efektivitetit në 

prokurimin e mallrave, shërbime dhe realizimit të punimeve kryesisht në 

infrastrukturën rrugore. Ajo që nuk po arrihet të sigurohet përmes sistemit 

elektronik të prokurimit është me vlera për paranë e shpenzuar, një tregues i 

rëndësishëm për një sistem eficient prokumi publik. Megjithë vëmendjen e shtuar 

të të gjithë aktorëve dhe faktorëve që përfshihen në menaxhimin e financave 

publike, në drejtim të përmirësimit dhe forcimit të sistemit të prokurimit publik ka 

aspekte të cilat adresojnë nevojën për ndërhyrje.  

Ajo që synohet nga një sistem modern prokurimi janë plotësimi i parimeve kryesore 

të konkurrencës, tregut të lirë dhe efektivitetit në prokurimin e mallrave, të 

shërbimeve dhe punimeve që përbëjnë dhe bazën kryesore të fondeve të 

prokuruara. Duke përpunuar të dhënat e siguruara nga sistemi i prokurimit 

elektronik, kemi konstatuar që prokurimi i fondeve sipas llojit të procedurës është 

realizuar me procedura të cilat nuk garantojnë konkurrencën e hapur (negocimi i 
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kontratave është lloji më i përhapur i procedurave të përdorura, referuar numrit të 

procedurave të realizuara përgjatë vitit 2016, me 59% të tyre).  

PROCEDURA Vlera % Numri % 

I hapur lokal 74,363,904,466 85.1% 2062 40.7% 

Kërkesë për propozim 6,865,449,405 7.9% 2958 58.4% 

I hapur ndërkombëtar 6,142,594,121 7.0% 47 0.9% 

TOTALI 87,371,947,992 100% 5670 100% 

Lloji më i shpeshtë i procedurës së përdorur, siç duket edhe nga tabela është ai i 

kërkesës për propozim me gati 59 % të totalit të procedurave të zhvilluara. Me këtë 

nivel të rritur të procedurave në mungesë të një konkurrence të plotë, sistemi nuk 

mund të prodhoje produkt me efektivitetin dhe ekonomicitetin e kërkuar në 

shpenzimin e fondeve. Ndërkohë që përqendrimi më i madh me rreth 85 % të 

totalit të fondit të prokuruar në vlerë është një tregues që fsheh mungesën e 

konkurrencës pasi në analizë më të thelluar, konstatojmë se vlera e lartë është 

reflektim i një numri shumë të vogël procedurash të hapura të realizuara me një 

konkurrent, pra në mungesë të konkurrencës që synon ky lloj prokurimi. Nëse i 

referohemi Efektivitetit, ai shikohet i lidhur me diferencën e fondit limit me fondin e 

prokuruar sipas llojit të procedurës së ndjekur. Ky është një tregues i 

mirëpërdorimit ose jo të fondeve duke pasur parasysh variabla si planifikimi i 

prokurimeve apo hartimi i specifikimeve teknike.  

Nga analiza e zonave me risk për Autoritetet kontraktore të cilat janë konsumatorët 

me të mëdhenj të fondeve rezulton se po mbizotëron fenomeni fitimi i ofertave 

Efektiviteti i prokurimeve publike viti 2016 

Efektiviteti i prokurimeve publike viti 2016



Kontrolli i Lartë i Shtetit       6 

64 Botime 

anomalisht të ulta në vlera jo normale nga 20 deri me 80 % të cilat kanë riskun e 

mos efektivitetit në planifikimin e fondeve (rrezikun e marrëveshjeve) si dhe riskun 

e mos kryerjes në cilësi dhe kohë të punimeve e kontratave të shërbimeve. 

Vizualizimi i takon të dhënave për 559 autoritete kontraktore, 1118 operatore 

ekonomike të përfshirë në 4527 procedura të prokurimit elektronik.  

Nga ana tjetër, të dhënat tregojnë një përqëndrim të fondeve publike në disa 

operatorë kryesorë të cilët jepen në vizualizimin e mëpshtëm. Autoritetet që kanë 

marrë një sasi të madhe të fondeve përmes sistemit të prokurimit publik janë 

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Ministria e Punëve të Brendshme 

(Drejtoria e Prokurimeve të Përqëndruara), Ministria e Shëndetsisë, Autoriteti 

Rrugor Shqiptar. Ndërsa nga njësitë e qeverisjes vendore fondet mund të 

evidentohen qartë Bashkia Tiranë dhe Bashkia Fier. 

Trajtimi i barabartë ndërmjet operatorëve ekonomikë pjesëmarrës është një 

tregues i konkurrencës së lirë në zhvillimin e prokurimeve duke kontribuar në 

shpenzimin me efektivitet dhe eficiencë të fondeve publike. Rritja e operatorëve 

pjesëmarrës dhe nga ana tjetër shkalla e përqendrimit të fondeve në operatorët 

ekonomikë janë përdorur si matës për vlerësimin e konkurrencës në përfitimin e 

kontratave me fonde publike.  

Në të gjitha procedurat e prokurimit të zhvilluara janë shpallur fitues 1,140 

operatorë ekonomikë për 5,067 procedura prokurimi në total.  
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Nga analiza e bazës së të dhënave evidentohet që gjatë vitit 2016, 50% e vlerës 

totale të prokuruar është fituar nga 57 operatorë ekonomikë. Nga ana tjetër kemi 

llogaritur se 5% e totalit të operatorëve kanë fituar 14.7% të prokurime të 

zhvilluara. 20 operatorët ekonomike, që gjatë vitit 2016, kanë fituar 27.4% të vlerës 

të fondit të prokuruara nga fondi total i prokuruar në 5,067 procedurat e realizuara, 

janë listuar si më poshtë. 

Një problematikë tjetër me efekte në financat publike kur i referohemi prokurimeve 

është mënyra e llogaritjes së fondit limit, duke u bazuar në tre oferta pjesë e të 

cilave dhe oferta e operatorit fitues, megjithëse kjo procedurë është në përputhje 

me kërkesat ligjore, konstatojmë se ka deformuar jo pak fondet e prokuruara, tipike 

është procedura e prokurimit të sistemit të kamerave në Drejtorinë e Përgjithshme 

të Policisë së Shtetit. 

Për të dytin vit rradhazi, në Raportin për Zbatimin e Buxhetit Faktik 2015, KLSH ka shpalosur 
hartën e risqeve fiskale dhe financiare më të rëndësishme të vendit, një pjesë të të cilave u 
përmendën më sipër, për të cilat ka kërkuar që Qeveria të marrë masa për përgatitjen dhe 
zbatimin e një plani konkret për zbutjen deri në eliminim të këtyre risqeve. Gjithashtu janë 
propozuar edhe masa thelbësore, duke kontribuar në plotësimin e kërkesave të Kapitullit 32 
”Kontrolli Financiar” dhe Kapitullit 33 “Dispozitat Financiare dhe Buxhetore” të 
Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit me Bashkimin Europian. Kjo qasje është në linjë të plotë 
me Kongresin e XXII-të të INTOSAI-t që rekomandon se “SAI-t duhet të realizojnë një kuptim 
të përbashkët të sistemeve të Menaxhimit Financiar, pikat e forta dhe dobësitë e tyre, 
faktorët kryesore të riskut dhe implikimet për arritjen e objektivave të zhvillimit të 
qëndrueshëm. Ky kuptim do të ishte thelbësor për realizimin e auditimit të buxhetit të 
qeverisë në një mënyrë gjithëpërfshirëse, për identifikimin e shkaqeve të dështimeve në 
Buxhet, duke çuar në raporte më të mira auditimi dhe në rritjen e zbatueshmërisë së 
rekomandimeve të SAI-t dhe, prej këtej, në shëndoshjen efektive të financave publike të një 
vendi”.  
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1.9 Përgjegjshmëria dhe llogaridhënia përmes identifikimit të përgjegjësive në 

keqadministrimin e fondeve dhe burimeve. 

Nga auditimet e realizuara gjatë vitit 2016 janë konstatuar shkelje dhe parregullsi 

financiare që i përkasin periudhës objekt auditimi 2013-2016. 

1. Parregullsi dhe shkelje financiare në të ardhurat dhe në shpenzimet e kryera

konsideruar si dëm ekonomik në shumën totale prej 25,481 milion lekë (188 milion 

euro), nga e cila rekomanduar për zhdëmtim në vlerën 24,723 milion lekë ose në 

masën 97%.  

2. Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në të ardhura në shumën

35,919 milion lekë dhe në nivelin e shpenzimeve në shumën 10,925 milion lekë, në 

një total prej 46,844 milion lekë (345 milion euro). 

Në total shkeljet e konstatuara kanë patur një efekt negativ për shtetin në shumën 

72,325 milion lekë, afërsisht 533 million euro. 

Dëmet kryesore të konstatuara janë të lidhura kryesisht me administrimin e 

pasurive natyrore, kështu si gjetje kryesore nga auditimet tona, theksojmë 

mosrespektimin e Marrëveshjes Hidrokarbure me ndarje prodhimi me kompaninë 

që shfrytëzon rreth 95% të prodhimit të naftës ekzistuese në rang vendi dhe 

shtrihet në zonën e vendburimit naftëmbajtës Patos-Marinëz. Ky vendburim nafte 

ka qenë ekzistues dhe kompania nuk ka rënduar kostot hidrokarbure me shpenzime 

kërkimi, por ka filluar direkt prodhimin e naftës. Për këtë arsye pritshmëria në lidhje 

me fitimin që do të vinte nga shfrytëzimi i kësaj pasurie kombëtare në dobi të 

qytetarëve ka qenë shumë e madhe. AKBN si struktura përgjegjëse kryesore, por 

edhe Albpetrol dhe Ministria e Energjitikes, në kundërshtim me marrëveshjen 

hidrokarbure, nuk kanë monitoruar dhe mbikëqyrur shpenzimet për operacionet 

hidrokarbure, por e kanë lejuar kompaninë që të kryejë shpenzime, mbi çmimet e 

tregut dhe mbi normativat dhe referencat ligjore në fuqi. Kështu që të ardhurat e 

realizuara nga shitja e naftës së prodhuar nuk kanë mbuluar kostot hidrokarbure. 

Për këtë arsye, kompania shtetërore Albpetrol, nuk ka marrë sasinë e hidrokarburit, 

naftës së premtuar në planin e zhvillimit, si dhe Buxheti i Shtetit nuk ka marrë 

tatimin mbi fitimin. Mosrealizimi i mbikëqyrjes ka sjellë humbje të mëdha në 

Buxhetin e Shtetit.  

Qëllimi jonë nuk është penalizimi i investitorëve të huaj, përkundrazi, i mbështesim 

ata, mirëpo mungesa e një kuadri rregullator të përditësuar sipas modeleve më të 

mira bashkëkohore dhe mospërcaktimi i saktë dhe i qartë i të drejtave, detyrimeve 

dhe penalizimeve në marrëveshjet hidrokarbure, si dhe perfomanca e dobët e 
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veprimtarisë së institucioneve publike në këtë fushë, e shoqëruar me një mungesë 

bashkëpunimi dhe bashkërendimi të veprimtarisë ndërmjet tyre në lidhje me 

monitorimin, inspektimin, kontrollin dhe auditimin e zbatimit të këtyre 

marrëveshjeve, ka ndikuar negativisht në arritjen e përfitueshmërisë ekonomike 

dhe financiare të Shtetit shqiptar, duke rrezikuar përdorimin racional të burimeve 

nëntokësore të naftës, si dhe duke kërcënuar mjedisin. 

Vlen të theksojmë, se së paku që nga viti 2013 e në vazhdimësi, si KLSH nga 

auditimet e ushtruara në Ministrinë e Energjisë (MEI), në Agjencinë Kombëtare të 

Burimeve Natyrore (AKBN) dhe në Albpetrol sh.a., kemi ngritur shqetësimin e 

keqshfrytëzimit të burimeve naftëmbajtëse dhe për pasojë kemi denoncuar humbje 

dhe mungesa të konsiderueshme ekonomike dhe financiare për buxhetin e shtetit, 

duke rekomanduar marrjen e masave për përmirësimin e situatës në sektorin 

hidrokarbur.  

Si KLSH një zgjidhje të shpejtë të problematikës së banorëve të fshatit Zharrëz, 

shumë më përpara ngjarjes së lëkundjeve sizmike në zonën e Marinzës dhe 

protestës së tyre, me kontribute të menjëhershme nga Buxheti i Shtetit dhe nga 

kompania që mban koncesionin hidrokarbur në zonë, në investime për 

dëmshpërblimin e dëmeve materiale ndaj familjeve dhe rikthimin e parametrave 

normalë mjedisorë në fshat. Në Projektraportin e Auditimit të nisur AKBN-së dhe 

MEI-t me shkresën e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, nr.850/7, datë 

09.03.2015, kemi cilësuar se “...një dëm tjetër i pa rekuperueshëm me pasoja 

subsidencë (fundosje) të sipërfaqes do të ndodhë për shkak të prishjes së ekuilibrit të 

forcave të brendshme në njësinë e kolektorit. çka do të çojë në shkatërrimin e 

shtresave litologjike, për rrjedhojë nuk kemi ruajtje të nëntokës, një nga kriteret 

bazë që qeveria duhet ta monitoroj në mënyrë skrupuloze, mbasi n.q.s. nuk do të 

mbahet qëndrim i menjëhershëm, do të kemi subsidencë (fundosje) të sipërfaqes së 

tokës në zonën përkatëse, e shoqëruar në vazhdimësi me lëkundje sizmike. Kjo është 

e sigurtë nga ana shkencore ku nuk shtrohet pyetja: A do të ndodhë? Por, kur do të 

ndodhë?” 

E njëjta linjë qëndrimi në favor të qytetarëve, banues të fshatit Zharrëz, u përcoll 

edhe në Vendimin e Kryetarit të KLSH me Nr. 850/11 të Prot. nr.34, datë 30.04.2015 

për auditimin në AKBN dhe MEI, në Vendimin me Nr.179, datë 31.12.2016 për 

auditimin në Albpeptrol sha., si dhe në Vendimin e datës 29.02.2017 lidhur me 

rezultatet e auditimit të fundit në AKBN. 
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1.10 Lufta kundër antikulturës së pandëshkueshmërisë 

Kongresi i XXII-të i INTOSAI-t nënvizoi se “SAI-t kanë nevojë të mbledhin dhe 

promovojnë gjerësisht në publik rezultatet e auditimeve të kryera prej tyre, duke 

theksuar risqet e mundshme në zbatimin e politikave dhe programeve të qeverisë, 

risqe të cilat mund të minojnë një menaxhim të shëndetshëm të Financave Publike”.  

Ndërsa shprehemi të kënaqur me nivelin e zbatimit nga administrata shtetërore të 

masave organizative dhe administrative të propozuara nga KLSH, (i cili është në 

nivelin e zbatueshmërisë së rekomandimeve të SAI-ve të zhvilluara europiane), 

konstatojmë me shqetësim se në masat me karakter disiplinor për largimin nga 

puna të nëpunësve të lartë të Shtetit, të kapur në abuzim flagrant me pronën dhe 

fondet publike, përqindja e zbatueshmërisë është më e ulta. Moszbatimi nga 

qeveria i rekomandimeve të KLSH për largimin nga shërbimi civil apo nga puna të 

nëpunësve të tillë ushqen çdo ditë antikulturën e pandëshkueshmërisë, të përhapur 

gjerësisht në vend, pengon, bllokon shqyrtimin nga ana e Prokurorisë të dosjeve 

penale të dorëzuara nga KLSH për këta funksionarë të lartë. 

Ndërsa mospranimi nga subjektet e audituara i dëmeve ekonomike të konstatuara 

nga KLSH dhe i rekomandimeve për zhdëmtim dëmton jo thjesht KLSH-në, por mbi 

të gjitha financimet publike, ekonominë shqiptare dhe qytetarët shqiptarë, pasi 

janë para të abuzuara mbi ta. Në përputhje me objektivin e tij strategjik të 

përmirësimit të qeverisjes, nëpërmjet thellimit të luftës kundër korrupsionit, 

institucioni gjatë vitit 2016, për shkelje të dispozitave ligjore në fuqi, me pasojë 

shpërdorimin e fondeve publike dhe dëmtimin e pronës publike, KLSH ka bërë 49 

kallëzime penale ndaj 191 punonjësve publikë, kryesisht nëpunës të lartë dhe të 

mesëm të administratës.  

Si dëshmi të vullnetit të saj për të luftuar antikulturën e pandëshkueshmërisë, i 

kemi kërkuar në vijimësi Qeverisë që të nxjerrë një urdhër për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së nga ana e institucioneve në varësi të saj, por kjo nuk ka 

ndodhur. Nxjerrja e urdhrit do të kishte kontribuar jo vetëm në rritjen e 

zbatueshmërisë së rekomandimeve të institucionit, por edhe në shtimin e 

përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies së administratës sonë publike. Nga ana tjetër, 

Qeveria do të kishte mundur të siguronte nëpërmjet KLSH-së, ashtu sikundër çdo 

qeveri e vendeve anëtare të Bashkimit Europian e ka SAI-n vendas: një pasqyrë 

transparente dhe profesionale ku të shihte veten, të identifikonte me përgjegjësi 

gabimet dhe të orientohej për korrigjimin e tyre, duke forcuar imazhin e saj në 

publik dhe rritur besimin e qytetarit ndaj qëllimeve, politikave dhe programeve të 

qeverisë.  
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2. Vlerësimi i performancës audituese të KLSH-së

Matja e performancës së një institucioni publik kushtetues është e një rëndësie 

vitale për të vlerësuar kontributin e institucionit në funksion të misionit dhe 

detyrimeve të tij kushtetuese, nivelin e besueshmërisë së tij në publik, si dhe për të 

përcaktuar sfidat e të ardhmes. Jemi në vitin e dytë të përgatitjes së një analize me 

indikatorë performance, në përputhje me kornizën ndërkombëtare të matjes së 

performancës së SAI-ve.  

Matja e performancës nëpërmjet treguesve, të cilët përmbledhin standardet ISSAI 

dhe praktikat e tjera më të mira të përcaktuara nga INTOSAI, jep një pasqyrë të 

aspekteve më të rëndësishme të aktivitetit dhe rezultateve të një SAI. Ajo përfshin 

si proceset e brendshme të institucionit (mënyrën e organizimit, zbatimin e 

rregullores së brendshme, zhvillimin e burimeve njerëzore), ashtu edhe 

komunikimet me palët e treta (partneritetet, komunikimin me qytetarët dhe 

publikun, etj.), pa lënë mënjanë dhe rezultatet e auditimeve. Kjo matje na jep 

mundësinë për të qenë një organizatë model, duke u udhëhequr nga promovimi i 

transparencës dhe llogaridhënies. 

Analiza e performancës me anë të indikatorëve, i bëjnë rezultatet e KLSH, të 

përshtatshme dhe të krahasueshme me performancën e saj në mënyrë dinamike 

gjatë kohës por edhe me SAI-et homologe, duke krijuar kështu një sistem të 

unifikuar vlerash e standardesh. Në vlerësimin e Raportimit të Rezultateve të 

Auditimit, KLSH ka përdorur kryesisht indikatorët e Kornizës së Matjes së 

Përformancës, miratuar në tetor 2016 në Kongresin e XXII të Abu Dhabit. 

2.1 Raportimi i rezultateve të auditimit 

Raportimit të Rezultateve të Auditimit, është indikatori që reflekton aktivitetit 

auditues, lidhet ngushtësisht me raportimin e auditimeve sipas llojit të tyre, auditim 

përputhshmërie, financiar, performance. Përgjithësisht indikatori lidhen me numrin 

e auditimeve (mbulimi me auditim), pra veprimtarinë audituese dhe me 

reflektimin/reagimin e subjekteve ndaj rekomandimeve të KLSH, duke sjellë një 

qasje tjetër të perceptimit të punës audituese si vlerë e shtuar për subjektet.  

Për periudhën janar-dhjetor 2016, Kontrolli i Lartë i Shtetit, nga 154 auditime të 

planifikuar për auditim ka përfunduar dhe evaduar 154, si dhe ka ushtruar dhe ka 

vijuar me përgatitjen e materialeve për 170 auditime.  

Sipas llojit, auditimet e evaduara klasifikohen: 
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 118 auditime përputhshmërie, ligjshmërie dhe rregullshmërie financiare; 

 7 auditime financiare;  

 14 auditime tematike;  

 13 auditime performance; 

 2 auditime IT (të cilat kanë qenë të orientuara si auditime përputhshmërie). 

Për vitin 2016, KLSH ka përqendruar punën e saj audituese në auditimet e 

përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare, të cilat zënë 77% të totalit të 

auditimeve. Kemi arritur të mbajmë një numër të qëndrueshëm auditimesh 

përputhshmërie, pavarësisht se referuar indikatorëve të performancës kemi një 

mbingarkim të audituesve me auditime. Pavarësisht numrit të lartë të këtij lloj 

auditimi, niveli i indikatorit të mbulimit është në 2 (pra në nivel të ulët).  

Edhe për këtë vit kemi vijuar me dhënien e opinionit për pasqyrat financiare të 

përgatitura nga institucionet publike, pavarësisht faktit se ky auditim nuk ka arritur 

të ketë një mbulim të kënaqshëm, por është realizuar vetëm në disa institucione, 

duke zënë vetëm 5% të auditimeve të realizuara, Indikatori i mbulimit është në 

nivelin 0. Ky nivel i ulët mbulimi të auditimeve financiare i referohet një politike të 

kujdesshme të shtrirjes së këtij auditimi përsa kohë që po punohet njëkohësisht 

edhe me ngritjen e kapaciteteve të brendshme lidhur me këtë lloj të ri auditimi. Për 

këtë shkak për këtë lloj auditimi nuk kemi aplikuar indikatorët e kornizës së matjes 

së performancës së SAI. 
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Në lidhje me auditimet e performancës të ushtruara gjatë viti 2016, ato përbënin 

9% të auditimeve të realizuara, por më e rëndësishmja është se arritën të 

plotësonin kriteret metodologjike të këtij auditimi duke garantuar siguri sipas 

standardeve më të mira të INTOSAI-it. Përvoja e krijuar e kombinuar me një bazë të 

re metodologjike i ofrojnë audituesve një guidë të qartë për veprimtarinë 

audituese, Indikatori i mbulimit është në nivelin 2. Trendin e auditimeve sipas llojit 

në vite, e tregon më qartë grafiku i mëposhtëm. 

Auditimet e performancës në vitet 2012-2016 kane njohur jo vetëm zhvillim cilësor 

por edhe sasior, duke u rritur mbi 3,5 herë në krahasim me periudhën 2007-2011.  
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Zhvillimi i auditimeve është në linjë dhe në përputhje të plotë me objektivat e 

paravendosura në planin strategjik 2013-2017 dhe me planin vjetor të vitit 2016, si 

dhe në një drejtim me orientimet e Kongresit të XXII të INTOSAIT, mbajtur në Abu 

Dhabi. Ky kongres thekson nevojën “për një qasje gjithëpërfshirëse drejt auditimeve 

të performancës dhe inkurajimi për auditime të përbashkëta dhe për një shkëmbim 

më intensiv të njohurive mes SAI-ve”. 

Lidhur me trendin e auditimeve financiare, të treguara në figurë, duket sikur kemi 

rënie të numrit të tyre, shpjegojmë se përpara vitit 2015 nuk është dhënë opinion 

për pasqyrat financiare, por për shkak se janë aplikuar praktikat NAO në auditimin e 

rregullshmërisë financiare auditimet raportoheshin si auditime financiare. Në vitin 

2015, u realizua 1 auditim financiar sipas standardeve të këtij auditimi, duke 

konkluduar me opinion për pasqyrat financiare, ndërkohë që gjatë 2016 u realizuan 

7 auditime financiare me dhënie opinioni për pasqyrat. 

Analiza, kërkon shpërndarjen e auditimeve sipas institucioneve. Po ti referohemi 

kësaj analize, duke i klasifikuar institucionet si institucione të administratës 

qendrore, vendore, administratës fiskale dhe shoqërive me kapital shtetëror, për 

vitin 2016, janë audituar 37 subjekte të administratës qëndrore, 51 subjekte të 

pushtetit vendor, 14 auditime në sistemin tatimor dhe doganor, 20 shoqëri me 

kapital shtetëror dhe 7 projekte me financim të huaj. Jane audituar 19 subjekte të 

lidhura me administrimin e pronës dhe vetëm 6 subjekte të mbrojtjes së mjedisit. 

Ndërsa 13 auditimet e performancës që janë realizuar gjatë vitit 2016 janë shtrirë 

në 106 subjekte. 

Veprimtaria e audituese e KLSH-së sipas institucioneve: 
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Rezultatet e auditimeve.2 

Nga auditimet e realizuara gjatë vitit 2016 janë konstatuar shkelje dhe parregullsi 

financiare që i përkasin periudhës objekt auditimi 2013-2016. 

1. Parregullsi dhe shkelje financiare në të ardhurat dhe në shpenzimet e kryera

konsideruar si dëm ekonomik në shumën totale prej 25,481 milion lekë (188 

milion euro), nga e cila rekomanduar për zhdëmtim në vlerën 24,723 milion lekë 

ose në masën 97%.  

2. Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në të ardhura në shumën

35,919 milion lekë dhe në nivelin e shpenzimeve në shumën 10,925 milion lekë, 

në një total prej 46,844 milion lekë (345 milion euro). 

Në total shkeljet e konstatuara kanë patur një efekt negativ për shtetin në 

shumën 72,325 milion lekë, afërsisht 533 million euro. 

Nëse do të analizojmë dëmin sipas sektorëve vërejmë se niveli më i lartë i dëmit 

edhe për këtë vit është ai i shkaktuar në administrimin e pronës shtetërore dhe 

koncesionet (kryesisht në fushën e administrimit të sektorit hidrokarbur), në vlerën 

15,671 milion lekë ose 62% të vlerës totale të dëmit të rekomanduar për zhdëmtim.  

2
 Të dhënat mbi pranimin e zbatimin e rekomandimeve për auditimet e përfshira në këtë raport janë 

verifikuara nëpërmjet procesit të verifikimit të rekomandimeve, që KLSH ka kryer në fund të vitit për 
auditimet e kryera gjatë nëntëmujorit 2016 si dhe janë të përditësuara me kthimet e përgjigjeve nga 
subjektet e audituara deri në momentin e hartimit të këtij raporti. 
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Pjesa tjetër e dëmit i takon sektorit të prokurimeve 3,407 milion lekë, sektor që 

mbetet me një risk të lartë për sa kohë shkeljet nuk lidhen vetëm me dëmin e 

zbuluar por edhe me mungesën e efektivitetit të një sistemi të plotë që siguron 

prokurimin e mallrave/punimeve/shërbimeve. Dëmi në prokurime zë 13% të dëmit 

total, pasuar nga 12% dëmi i konstatuar në realizimin e të ardhurave në dogana 

2,936 milion lekë, 7% e dëmit në sektorin e tatimeve 1,885 milion lekë dhe 6% në 

shpenzimet korrente 1,586 milion lekë. Struktura e dëmit mbetet e njëjta në 5 vitet 

e fundit. Në paraqitjen grafike, duket qartë se administrimi i pronës shtetërore 

është zona më me risk dhe tregon se keqadministrimi ka vijuar, pa reflektuar 

përmirësim apo përgjegjshmëri menaxheriale në këtë sektor. 

Përsa është konstatuar, komunikimi ka qenë në kohë reale dhe me një akses të 

kënaqshëm me rreth 98% të vendimeve në WEB. 

Treguesi i dobishmërisë 

Dobishmëria si tregues performance për SAI, matet si raport dëm i konstatuar ndaj 

buxhetit të shpenzuar si institucion për çdo vit. Për vitin 2016 rezulton se për çdo 

një lek të shpenzuar për institucionin e KLSH-së janë kërkuar për tu zhdëmtuar 76.8 

lekë3. Ky indikator në harkun kohor të viteve 2002-2016 rezulton si me poshtë: 

3
 Indikatori i dobisë së auditimit është raporti i shpenzimeve buxhetore faktike të KLSH-së me sasinë e 

fondeve të  zbuluara dhe të  kërkuara për zhdëmtim nga KLSH. 
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Duhet të theksojmë se në vitin 2015, indikatori reflekton edhe dëmin e konstatuar 

në MEI për zgjidhjen e çështjes CEZ. Niveli i lartë i këtij indikatori, tregon për një 

punë të madhe audituese dhe një fokus në fusha me risk të lartë në administrimin e 

financave publike.  

Për vitet 2012-2016 rezulton se për çdo një lek të shpenzuar për institucionin e 

KLSH-së janë kërkuar për tu zhdëmtuar rreth 6 herë më shumë lekë se për 

periudhën 2002-2011. Ky tregues flet qartë për punën e madhe audituese dhe 

vullnetin për të ndikuar në rritjen e përgjegjshmërisë institucionale përmes 

ndëshkueshmërisë së çdo nëpunësi që abuzon apo shpërdoron fondet publike.  



Kontrolli i Lartë i Shtetit       6 

76 Botime 

2.2 Rekomandime për ndryshime apo përmirësim të legjislacionit 

Gjatë vitit 2016 janë rekomanduar gjithsej 65 propozime për ndryshime ligjore, 

ndryshime që prekin nga rekomandime për amendime në korniza ligjore, si në 

rastin e ndryshimeve apo përmirësimeve të kërkuara për konsolidimin fiskal, 

raportimin financiar në sektorin publik, ndërhyrjet në ligjin e buxhetit dhe 

plotësime në ligjin për huamarrjen, skemën e sigurimeve shoqërore, etj., por edhe 

në përmirësime të kuadrit të brendshëm rregullativ të institucioneve me synim 

forcimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe rritjen e efektivitetit të 

përdorimit të fondeve publike. Nga 65 propozime të rekomanduara konstatohet se 

janë pranuar 62 ndërhyrje, nga të cilat rezulton se vetëm 10 janë zbatuar, pra 

rezulton se vetëm 16% e rekomandimeve të pranuara janë zbatuar. Ky nivel i ulët 

tregon se jo të gjitha rekomandimet për përmirësime kornizash rregullative kanë 

marrë vëmendjen e duhur nga institucionet e audituara. Ajo që është konstatuar 

nga ndjekja e këtij grupi rekomandimesh është që institucionet ngrenë grupet e 

punës për të deklaruar statusin e rekomandimit në proces, por procesi vijon për 

vite. Kjo të bën të gjykosh që raportimi që subjektet bëjnë pranë KLSH, ka një nivel 

të shtuar të formalitetit të trajtimit të këtyre rekomandimeve. Për të parë edhe 

ecurinë e këtyre rekomandimeve në një shtrirje kohore nga viti 2002 e deri tani, 

kemi paraqitur në grafikun e mëposhtëm.  

Për vitet 2012-2016 rezulton se propozimet për përmirësime ligjore janë rritur në 

masën 50% krahasuar me periudhën 2002-2011. 



Analiza Vjetore  2016 

KLSH 2017       77 

2.3 Rekomandime për masa organizative 

Nga 2780 masa organizative të rekomanduara, të gjitha në drejtim të forcimit të 

menaxhimit financiar dhe sistemeve të kontrollit, rezulton se 1970 masa janë 

pranuar me një nivel pranimi 70%, nga këto rezulton se janë zbatuar plotësisht 656 

masa ose vetëm 33%. Nivel të lartë kanë masat organizative në proces zbatimi me 

1104 masa. Referuar të dhënave kemi një nivel realizimi më të ulët të këtyre 

masave 23% të realizuara në vitin 2016 kundrejt 63,5% të realizuara në vitin 2015. 

Të dhënat e grafiku reflektojnë më së mirë nivelin e ulët të reagimit të shpjetë të 

administratës shtetërore ndaj rekomandimeve për përmirësimin e situatës dhe 

përgjegjshmërisë në qeverisje. 

Për vitet 2012-2016 rezulton se masat organizative të rekomanduara janë rritur me 

25%  krahasuar me periudhën 2002-2011. 
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2.4 Rekomandime për masa shpërblim dëmi 

Nga vlera e përgjithshme e shkeljeve të konstatuara prej 72,325 milion lekë, vlera e 

dëmit ekonomik të konstatuar është 25,481 milion lekë, për të cilën është 

rekomanduar shpërblim në vlerën 24,723 milion lekë ose në masën 97% të vlerës së 

dëmit ekonomik. Pjesa më e madhe e dëmit vijon të konstatohet në fushën e 

administrimit të pronës (koncesione), pasuar nga prokurimet publike. Gjetjet 

kryesore janë në Autoritetin Rrugor Shqiptar, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, 

AKSH, Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë 

së Shtetit pasuar nga konstatimet në Albpetrol, Autoriteti Portual Durrës, disa 

projekte të rëndësishme të infrastrukturës rrugore financuar nga fonde të huaja, 

etj.  

Vlerë e zbatuar, do të thotë kontabilizim i dëmit të konstatuar dhe të pranuar dhe 

nisjen e procedurave të kërkimit por nuk do të thotë se vlera e rekomanduar është 

arkëtuar. Ka një ngërç procedurial që krijon një distancë kohore nga momenti i 

konstatimit të dëmit deri në momentin e arkëtimit gjithmonë nëse kjo kërkesë nuk bie 

në proceset e stërzgjatura gjyqësore, për të cilat pavarësisht përpjekjeve KLSH nuk ka 

kapacitete njerëzore por as mundësi për ti ndjekur ndër vite. Me mënyrën se si KLSH, 

*Për vitin 2015, dëmi i zbuluar në MEI në vlerën 67.1 miliard lekë apo 479 milion euro

(shkaktuar nga Marrëveshja e Zgjidhjes me Mirëkuptim), ndërsa në gjithë institucionet e 
tjera është 58.7 miliard lekë. 
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ndjek zbatimin e rekomandimeve me impakt në financat publike është e pamundur të 

ndjekë deri në fund masat që kanë të bëjnë me shpërblim dëmi, duke patur parasysh 

shtrirjen kohore që kërkon ndjekja administrative dhe gjyqësore e tyre.  

2.5 Rekomandime për masa disiplinore dhe administrative 

Gjatë vitit 2016, janë dhënë 1490 masa disiplinore dhe administrative, nga të cilat 

467 masa rezultojnë të pa pranuara ose në nivelin 31% të masave të rekomanduara. 

Për masat disiplinore, bazuar në njoftimet zyrtare me shkrim nga organet përkatëse 

si dhe nga auditim i zbatimit të rekomandimeve në subjektet e audituara, tregon 

një nivel të lartë mospranimi me afër 40% të masave të rekomanduara, ndërkohë 

që nga masat e pranuara ka një nivel të lartë të deklarimit si të zbatuara me rreth 

73%. Ky nivel i lartë nuk tregon realisht nivelin e ndëshkuemshmërisë së personave 

të papërgjegjshëm por ka të bëjë me faktin se një pjesë e institucioneve kanë 

analizuar shkeljet dhe kanë dalë me një vendim duke dhënë një masë më të vogël 

ose duke mos dhënë masë fare. Këtë praktikë e gjejmë më shumë në strukturat e 

tatimeve dhe të doganave, apo në institucionet e pushtetit vendor ku 

Kryebashkiakët me vendime të Komisioneve Disiplinore kanë ndryshuar nivelin e 

masës.  

Nr. Masa disiplinore 
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1 Vërejtje 332 264 79 199 75 60 

2 Mbajtja deri në 1/3 e 
pagës për një 
periudhë deri në 
6/muaj 

92 70 76 46 65 50 

3 Pezullim nga e drejta 
e ngritjes në detyrë 

142 112 78 98 88 69 

4 Largim nga Shërbimi 
Civil 

49 31 63 19 61 39 

5 Zgjidhje Kontratës së 
Punës 

100 73 73 60 82 60 

6 Kompetencë e 
Titullarit 

323 144 45 87 60 27 
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Gjatë vitit 2016, duke parë një lloj rezistence në drejtim të dhënies së masave 

disiplinore nga ana e titullarëve të institucione kemi zgjedhur në shumë raste që 

masat ti lihen në kompetencë titullarëve të institucionit, kështu 31% e masave të 

rekomanduara janë në kompetencë të titullarit, por edhe në këtë rast niveli i 

pranueshmërisë është më i ulti në masën 45% dhe niveli i masave të zbatuara 

kundrejt atyre të rekomaduara rezulton 27 %. Kemi konstatuar se edhe kur masat 

janë pranuar nga titullarët nuk është vepruar dhe konstatohet nivel i ulët i 

zbatueshmërisë në masën 60%. Nivelin më të lartë të pranueshmërisë dhe 

zbatueshmërisë e kanë masat “pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë”, 

përkatësisht me një niveli 78% i pranuar dhe nga këto 88% të zbatuara. 

Por edhe niveli i lartë i zbatimit të rekomandimeve nuk është një tregues real i 

reagimit shtetëror ndaj shkeljeve dhe papërgjegjshmërive të konstatuara në 

realizimin e funksioneve shtetërore, pasi kemi konstatuar se në shumë raste 

institucionet kanë dërguar pranë Komisioneve Disiplinore nëpunësit shtetëror, pra 

është zbatuar rekomandimi jonë por nga ana e Komisioneve Disiplinore, nuk është 

dhënë masa e rekomanduar ose nuk është dhënë masë fare.  

Në gjykimin tonë këto të dhëna tregojnë që kultura e pandëshkueshmërisë është e 

lartë dhe rritet me nivelin e nëpunësve në funksionet shtetërore. Në të gjitha rastet 

kur është kërkuar largimi nga detyra për nëpunës të lartë të administratës nuk 

është vepruar, mund të përmendim rastin e Drejtorit të Përgjithshëm të ARRSH, 

Administrator i Albpetrolit, Drejtores Juridike në Bashkinë e Tiranës (për shkeljet 

kur ishte Sekretare e Përgjithshme e MMRS), Drejtues të projekteve të 

infrastrukturës rrugore pranë ARSH, etj. 
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Për masat administrative, bazuar në njoftimet zyrtare me shkrim nga organet 

përkatëse si dhe nga auditim i zbatimit të rekomandimeve në subjektet e audituara, 

tregon një nivel të lartë mospranimi me afër 27% të masave të rekomanduara, 

ndërkohë që nga masat e pranuara ka një nivel të lartë të deklarimit si të zbatuara 

me rreth 47%. Po të shikojmë trendin e masave disiplinore dhe administrative, 

konstatojmë se niveli i zbatueshmërisë së tyre ka ardhur duke u ulur nga viti në vit, 

duke reflektuar nivelin më të ulët të zbatimit të tyre në vitin 2016 me 44% të 

masave të rekomanduara. Tendenca në vite e masave disiplinore dhe 

administrative dhe statusi i zbatimit të tyre 

Të dhënat tregojnë se niveli i masave disiplinore dhe administrative janë në të 

njëjtin nivel si për 2002-2011 edhe për 2012-2016, por kur i referohemi zbatimit të 

tyre ka dyfishim të realizimit, fakt që lidhet me masat administrative të dhënë nga 

APP, e cila është shtrirë në më shumë persona se sa ka rekomanduar KLSH për 

shkeljet e konstatuara në fushën e prokurimeve.  

2.6 Kallëzimet penale 

Për vitin 2016, KLSH ka përgatitur dhe përcjellë në organet përkatëse të Prokurorisë 

49 kallëzime penale, dhe 4 dosje për vlerësim, për të cilat deri më sot organi i 

Prokurorisë ka marrë 6 vendime pushimi/mosfillimi, të ankimuara këto nga ana 

jonë në Gjykatat kompetente. Referuar periudhës në të cilën janë hartuar këto 

kallëzime penale evidentohet një shtrirje e tyre pothuajse në të gjithë muajt e vitit, 
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duke kulmuar veçanërisht në muajt Qershor, Shtator dhe Dhjetor. Të dhënat 

tregojnë se është përgatitur 1 kallëzim penal çdo javë të vitit. 

Kallëzimet penale në numrin më të madh të tyre i referohen shkeljeve nga 

funksionaret e pushtetit vendor ndjekur me pas nga funksionar të institucioneve të 

administrimit të aseteve dhe kontrollit të territorit 38 kallëzime, në nivel qendror 

gjatë vitit 2016 janë bërë 6 kallëzime ndërsa në shkeljet për realizimin e projekteve 

të huaja janë bërë 5 kallëzime. 

Po ti analizojmë personat e kallëzuar penalisht në kallëzimet penale të KLSH-së 

konstatojmë se në 49 kallëzimet penale janë kallëzuar penalisht 191 persona. Në 

kryerjen e veprave penale nëpunësit e nivelit teknik/ekzekutiv kanë një rol prej 72% 

ndërsa ata të nivelit të lartë drejtues 23%. Pjesa tjetër prej 5% rezulton të jetë roli i 

subjektit privat. Në rast se do të shikonim shpërndarjen e kallëzimeve penale sipas 

subjekteve do të vinim re që peshën kryesore e zënë institucionet e pushtetit 

vendor me 53% të ndjekura më pas nga institucione si AVRPP/ALUIZNI me 23%. 

Sipas funksioneve rezultojnë të kallëzuar penalisht 10 titullarë në pushtet vendor, 8 

drejtor institucionesh, 22 regjistrues pronash, 9 mbikëqyrës punimesh, 1 titullar 

institucion i pavarur, të tjerët janë nëpunës të niveleve më të ulta. 
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2.7 Raportimi i Auditimeve të Teknologjisë së Informacionit 

Auditimi i Teknologjisë së Informacionit në KLSH zë zanafillën në Projekt Idenë e 

paraqitur në datën 14 dhjetor 2011, të paraqitur pranë Komisionit për Ekonominë 

dhe Financat të Kuvendit të Shqipërisë nga z. Bujar Leskaj, kandidat i nominuar nga 

Presidenti i Republikës për detyrën e Kryetarit të KLSH-së: ...Teknologjia e 

Informacionit do jetë një nga instrumentet bazë të rritjes së performancës së punës 

së KLSH-së dhe do të lehtësojë kontrollet e kryqëzuara të transaksioneve financiare”. 

Në aktivitetin e saj Drejtoria e Auditimit të IT është mbështetur në objektivat e 

sintetizuara në planin strategjik të zhvillimit për vitet 2013-2017.  

Gjatë vitit 2016 u planifikuan 3 auditime të teknologjisë së informacionit nga të cilat 

u realizuan 2 auditime dhe auditimi i tretë është në proces për tu përfunduar në 

vitin 2017. Në përfundim të auditimeve janë dhënë 34 rekomandime për 

përmirësim të situatës së konstatuar.  

Mesazhi i auditimit në FSDKSH. 
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Mesazhi i auditimit në Drejtorinë e Thesarit pranë Ministrisë së Financave 

Matjen e performancës e kemi kryer mbi treguesit kyç të saj që përfshijnë fazat 

kryesore të procesit të auditimit: 

- Mbulimi me auditim; 

- Pranimi i rezultateve të auditimit; 

- Publikimi i rezultateve; 

- Ndjekja e rekomandimeve dhe zbatimi i tyre. 

Niveli i mbulimit me auditim është një tregues, i cili ndodhet në nivelin më të ulët jo 

vetëm për KLSH. Shkalla e mbulimit është një ndër treguesit me nivel të ulët edhe 

në SAI-t e zhvilluara të Organizatës së INTOSAIT për vetë specifikat e Auditimit IT. Si 

masë për minimizimin e risqeve, që sjell mbulimi i ulët, kemi kryer: rritjen e numrit 

të auditimeve me 25% për vitin 2016, duke mbajtur trendin rritës edhe gjatë vitit 

2017; auditimin e subjekteve me risk më të lartë; përfshirjen në auditimet 

financiare e të përputhshmërisë edhe të problemeve të Auditimit IT, niveli 04 

Pranimi i rezultateve të auditimit në nivelin 4 vjen si rezultat i: 

a. Shkallës së lartë të parregullsive, të cilat janë evidente në të gjitha fushat e

auditimit IT; 

b. Argumentimit të gjetjeve me bazën e duhur ligjore;

c. Krijimit të një fryme bashkëpunimi me subjektin, duke i shpjeguar se bashkë

punojmë për një qëllim; 

d. Përdorimit të metodologjisë së duhur. Niveli 4.5

Shkalla e lartë e publikimit të rezultateve vjen si pasojë e zbatimit të politikave që 

po ndjek KLSH në drejtim të rritjes së transparencës për informimin e 

taksapaguesve, niveli 3.56. 

4
 Niveli 4 mbulim mbi 80 % i subjekteve, niveli 3 mbulim 60%, niveli 2 mbulim 40%, niveli 1 mbulim 

20%, niveli 0 mbulim nën 20%. 
5
 Niveli 4 pranim mbi 80 % i rekomandimeve, niveli 3 pranim 60%, niveli 2 pranim 40%, niveli 1 pranim 

20%. 
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Jemi në nivelin 3-4 për ndjekjen e rekomandimeve dhe 0-1 për zbatimin e tyre, për 

shkak të nivelit të ulët të investimeve dhe mungesës së traditës së nevojshme në 

qeverisjen IT.  

2.8 Raportimi i Auditimeve Financiare 

Gjatë vitit 2016, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka programuar dhe ka evaduar 7 

angazhime për auditime financiare, bazuar jo vetëm në një model koherent por 

edhe duke zbatuar standardet ndërkombëtare të auditimit. Për formulimin e 

opinionit mbi pasqyrat financiare jemi mbështetur më në ISSAI 1700 “Objektivi i 

auditimit është formimi i një opinioni për pasqyrat financiare bazuar në vlerësimin e 

konkluzioneve të nxjerra nga evidencat e auditimit dhe shprehja e qartë e opinionit 

në një raport të shkruar, ku përshkruhet baza e tij; dhe ISSAI 1200 “Gjatë auditimit 

financiar, objektiva kryesor të audituesit janë dhënia e një sigurie të arsyeshme, 

nëse pasqyrat financiare janë pa gabime materiale, në mungesë të mashtrimeve 

apo gabimeve duke përbërë bazën për shprehjen e opinionit nga audituesi si dhe 

raportimi në përputhje me standardet dhe gjetjet nga auditimi”. Pavarësisht se 

është duke u punuar njëkohësisht me ngritjen e kapaciteteve të reja në drejtim të 

auditimit financiar mund të themi se është bërë një punë e mirë në përmbushjen e 

objektivave lidhur me këtë lloj auditimi. Gjatë vitit 2016, është dhënë opinion për 

rregullshmërinë e përgatitjes së pasqyrave financiare në subjektet si më poshtë: 

1. Ministria e Financave (Aparati);

2. Inspektorati i Lartë i Deklarimit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave;

3. Qendra e Studimeve Albanologjike;

4. Shërbimi Informativ Shtetëror;

5. Prokuroria e Përgjithshme;

6. Këshilli i Ministrave (Aparati)

7. Akademi e Shkencës.

KLSH ka dhënë 1 opinion të kualifikuar më theksim të çështjes (Akademia e 

Shkencave); 1 opinion të pakualifikuar (Qendra e Studimeve Albanologjike); dhe 5 

opinione të pakualifikuara, por të shoqëruara me masa për drejtimin në mënyrë që 

të përmirësohen sistemet e kontrollit të brendshëm dhe menaxhimi financiar 

brenda institucioneve në funskion të rritjes së cilësisë së raportimit të 

transaksioneve financiare dhe përgatitjes së pasqyrave financiare 

6
 Niveli 4 brenda 15 ditëve, niveli 3 brenda 30 ditëve, niveli 2 75% e rezultateve brenda 60 ditëve, 

niveli 1 50% e rezultateve brenda 60 ditëve niveli 0 më pak se 50% brenda 60 ditëve. 
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Qendra e Studimeve Albanologjike 

Bazat për opinion të kualifikuar mbi besueshmërinë e pasqyrave financiare. 

Nga auditimi u konstatua se, grupi i auditimit, nuk jep dot siguri të arsyeshme mbi 

vlerën kontabël të njohur si Aktive të trashëgimisë kulturore për një vlerë totale 

prej 217,622 mijë lekë, për shkak të pasaktësive të konstatuara në evidentimin e 

këtyre aktiveve si dhe llogaritjes gabim të amortizimit për këto aktive. Konstatuam 

përfshirje të këtyre aktiveve, me pa të drejtë brenda zërit të Inventarit Ekonomik të 

Aseteve të Trashëgimisë Kulturore e për rrjedhojë përllogaritja në nivel grupi e 

amortizimit të këtij zëri për një vlerë rreth 43,524 mijë lekë (me një normë 20%), ka 

shtrembëruar vlerën e aktivit deri dhe vetë qëllimin që ka raportimi financiar për të 

siguruar informacion rreth pozicionit financiar, performancës dhe ndryshimeve të 

pozicionit financiar të një njësie, i cili është i dobishëm për një gamë të gjerë 

përdoruesish me impakt në vendimmarrje. Pasaktësi konstatuam në llogaritjen dhe 

pasqyrimin e amortizimit të Aktiveve të Patrupëzuara në vlerën 2,495 mijë lekë. 

Nuk është respektuar parimi i kontabilitetit rritës në përgatitjen e pasqyrave 

financiare, me efekte në rezultatin e periudhës në masën 954 mijë lekë.  

Nga sa më sipër, konstatohet se pasqyrat financiare të QSA-së mbartin një 

gabim material prej 46,974 mijë lekë. 

Opinion i kualifikuar. 

Në gjykimin e KLSH-së, si edhe mbështetur në ISSAI 17007, përveç efekteve të 

çështjeve të përshkruara të “Bazat për opinion të kualifikuar”, pasqyrat financiare 

vjetore të Qendrës së Studimeve Albanologjike, paraqesin drejtë, të gjitha 

aspektet materiale, pozicionin financiar të QSA-së më datë 31.12.2014 dhe 

rezultatet e operacioneve dhe flukseve të arkës, në përputhje me aktet ligjore dhe 

nënligjore në fuqi. Është në përgjegjësinë tonë, si auditues të pavarur, të 

shprehemi se, parregullsitë e konstatuara sa më sipër ofrojnë një bazë të 

mjaftueshme për dhënien e opinionit të kualifikuar. 

Akademia e Shkencave 

Opinion i pakualifikuar me theksim çështje. 

Në gjykimin e KLSH-së, si edhe mbështetur në ISSAI 1700, përveç efekteve të 

çështjeve të përshkruara të “Theksim Çështje”, pasqyrat financiare vjetore të 

7
 ISSAI 1700: Objektivi i audituesit është të shprehë qartë një opinion të modifikuar mbi pasqyrat 

financiare, i nevojshëm nëse (...) audituesi e ka të pamundur të sigurojë evidencat e duhura për të 
konkluduar se, pasqyrat financiare nuk përmbajnë gabime materiale dhe që transaksionet e kryera, 
përputhen në të gjitha aspektet materiale me ligjet dhe rregullat në fuqi.
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Institucionit Akademia e Shkencave, paraqesin drejtë, në të gjitha aspektet 

materiale, pozicionin financiar të Institucionit dhe rezultatet e operacioneve dhe 

flukseve të arkës, në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. Është në 

përgjegjësinë tonë, si auditues të pavarur, të shprehemi se, transaksionet 

financiare të paraqitura në llogaritë vjetore për periudhën e audituar janë në 

përputhje me rregullat financiare në të gjitha aspektet materiale. 

Theksim Çështje 

Gjykojmë se çdo përdorues i këtij raporti nuk do të arrinte në një kuptim të saktë të 

pasqyrave financiare nëse nuk do të tërhiqej vëmendja lidhur me zërin “Ndërtime 

dhe konstruksione” të aktivit të bilancit, ku pasqyrohet objekti në përgjegjësi 

administrimi të Akademisë së Shkencave, për të cilin institucioni nuk ka Certifikatë 

Pronësie. Megjithëse institucioni ka iniciuar procedurat përkatëse administrative 

në ZVRPP, Tiranë, çështja mbetet akoma për tu theksuar. 

Nuk janë kryer rregullimet kontabël të mbylljes së llogarisë “Studime dhe kërkime” 

me vlerë 532,559 lekë (jo materiale), e cila përfaqëson fondet e alokuara dhe të 

shpenzuara nga Buxheti i Shtetit në vitin 2005, në artikullin 230 “Projekte”, në 

kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit. Gjithashtu vlera e 

prezantuar në zërin “Detyrime afatshkurtra” të pasivit të bilancit nuk rakordon në 

çelje të periudhës ushtrimore për vlerën 242,470 lekë (gabim jo material). 

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të 

Interesave 

Opinion i pakualifikuar 

Në gjykimin e KLSH-së, mbështetur në standardet ISSAI 1700 dhe ISSAI 12008, 

pasqyrat financiare vjetore të Institucionit të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit 

dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, paraqesin drejtë, në të gjitha 

aspektet materiale, pozicionin financiar të Institucionit të Inspektoratit të Lartë të 

Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave më datë 

31.12.2015. 

Është në përgjegjësinë tonë, si auditues të pavarur, të shprehemi se evidencat e 

auditimit të ofruara janë të mjaftueshme dhe ofrojnë një bazë të mjaftueshme për 

dhënien e opinionit të pakualifikuar. 

8
 ISSAI 1200: Gjatë auditimit financiar, objektiva kryesor të audituesit janë dhënia e një sigurie të 

arsyeshme, nëse pasqyrat financiare janë pa gabime materiale, në mungesë të mashtrimeve apo 
gabimeve duke përbërë bazën për shprehjen e opinionit nga audituesi si dhe raportimi në përputhje 
me standardet dhe gjetjet nga auditimi.  
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Prokuroria e Përgjithshme 

Opinion i pakualifikuar 

Në gjykimin e KLSH-së, mbështetur në standardet ISSAI 1700 dhe ISSAI 1200, 

pasqyrat financiare vjetore të Institucionit të Prokurorisë së Përgjithshme (Aparati), 

paraqesin drejtë, në të gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të 

institucionit më datë 31.12.2015. I njëjti opinion vlen edhe për pasqyrën e realizimit 

të buxhetit. 

Është në përgjegjësinë tonë, si auditues të pavarur, të shprehemi se evidencat e 

auditimit të ofruara janë të mjaftueshme dhe ofrojnë një bazë të mjaftueshme për 

dhënien e opinionit të pakualifikuar. 

Theksim Çështje 

Nuk arritëm të krijojmë bindje për saktësinë e raportimit të konsoliduar të këtij 

institucioni, për shkak të formalitetit të konstatuar në realizimin e këtij procesi. Nuk 

kishte asnjë procedurë kontrolli apo dhe verifikimi paraprak të pasqyrave të njësive 

të varësisë si dhe konstatuam mungesë të plotë të shënimeve shpjeguese të lidhura 

me këto pasqyra financiare. Nga auditi i brendshëm nuk kishte misione auditimi të 

lidhura me auditimin financiar dhe certifikimin e shifrave të pasqyruara në këto 

pasqyra në njësitë e ndryshme të varësisë. Në gjykimin tonë risku për paraqitje të 

drejtë dhe saktë të transaksioneve apo ligjshmërisë së veprimeve të pasqyruara 

brenda periudhës kontabël është i lartë.  

Këshilli i Ministrave 

Opinion i pakualifikuar 

Nga auditimi i pasqyrave financiare të Aparatit të Këshillit të Ministrave, 

mbështetur në standardet ISSAI 1700 dhe ISSAI 1200, për vitin ushtrimor deri më 

31 dhjetor 2015, të cilat përfshijnë pasqyrën e gjendjes ekonomike, pozicionit 

financiar (hyrjeve dhe daljeve (pagesave) në para, pasqyrën e amortizimit, 

pasqyrën e krahasimit të fondeve buxhetore dhe rezultateve aktuale dhe shënimet 

shpjeguese shoqëruese të tyre, arritëm në konkluzionin se: Pasqyrat financiare 

prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale 

lidhur me hyrjet dhe daljet në para, si dhe të buxhetit të realizuar nga Aparati i 

Këshillit të Ministrave për vitin 2015, në përputhje me bazën ligjore e nënligjore që 

rregullon këtë veprimtari e referuar përgjatë Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
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Shërbimi Informativ Shtetëror 

Opinion i pakualifikuar 

Në gjykimin e KLSH-së, mbështetur në standardet ISSAI 1700 dhe ISSAI 1200, 

pasqyrat financiare vjetore të Institucionit të Shërbimit Informativ të Shtetit, 

paraqesin drejtë, në të gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të 

institucionit më datë 31.12.2015. I njëjti opinion vlen edhe për pasqyrën e 

realizimit të buxhetit. 

Është në përgjegjësinë tonë, si auditues të pavarur, të shprehemi se evidencat e 

auditimit të ofruara janë të mjaftueshme dhe ofrojnë një bazë të mjaftueshme për 

dhënien e opinionit të pamodifikuar. 

Ministria e Financave 

Opinion i pakualifikuar 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Ministrisë së Financave (Aparati) për vitin 

ushtrimor, më 31 dhjetor 2014 dhe 31 dhjetor 2015, të cilat përfshijnë pasqyrën e 

gjendjes ekonomike, pozicionit financiar (hyrjeve dhe daljeve (pagesave) në para, 

pasqyra e amortizimit, pasqyrën e krahasimit të fondeve buxhetore dhe 

rezultateve aktuale, shënimet shpjeguese që shoqëronin këto pasqyra.  

Në gjykimin tonë pasqyrat financiare prezantojnë një pamje të drejtë, në të gjitha 

aspektet materiale lidhur me hyrjet dhe daljet në para, si dhe të buxhetit të 

realizuar nga Ministria e Financave (Aparati).  

2.9 Kontrolli i Sigurimit të Cilësisë në të Ftohtë i Dosjeve të Auditimit. 

Sigurimi i cilësisë konsiderohet si një proces i domosdoshëm në identifikimin 

objektiv të mangësive si dhe dhënien e rekomandimeve konkrete në lidhje me 

masat që duhen marrë për përmirësimin e punës në të ardhmen, duke siguruar 

kështu një cilësi më të lartë të punës audituese. Në zbatim të ISSAI 40, Kryetari i 

KLSH-së me Urdhrin nr. 137, datë 05.11.2016 “Për Kontrollin e Sigurimit të Cilësisë” 

vendosi ngritjen e grupit të punës për shqyrtimin e kontrollit të cilësisë së dosjeve 

të auditimit, i cili përzgjodhi 30 dosje auditimi ose 30% e dosjeve të auditimeve të 

kryera dhe të evaduara për 9-mujorin 2016.  

Forma dhe përmbajtja e Raportit të auditimit 

Në përgjithësi forma dhe përmbajtja e raporteve të auditimit rezulton të jetë në 

përputhje me, Formularë Standardë të Auditimit, megjithatë në rastet e 



Kontrolli i Lartë i Shtetit       6 

90 Botime 

përzgjedhura të dosjeve vihen re disa mangësi në këtë drejtim, nuk rezulton të ketë 

procesverbal ose ndonjë dokument që të vërtetojë kryerjen e këtij takimi mbyllës.  

Terminologjia e përdorur në Raport. 

Për vlerësimin e këtij kriteri, grupi ka dhënë disa komente të cilat konsistojnë në 

probleme të ndryshme, megjithatë ky fakt lidhet me përgatitjen profesionale të 

audituesve në veçanti dhe grupit në përgjithësi. Kjo ka bërë që pavarësisht 

vlerësimit për këtë kriter të mos jepet siguri e mjaftueshme për cilësinë pasi shihet 

në këndvështrime të ndryshme.  

Zbulimet dhe konkluzionet e paraqitura në raport 

Në përgjithësi nuk ka ndryshime të pajustifikuara mes Projektraportit të Auditimit 

dhe Raportit Përfundimtar në dosjet e përzgjedhura për vlerësim. Konstatohet se ka 

mangësi të natyrave të ndryshme në lidhje me këtë kriter. Ndryshimet kanë ardhur 

si pasojë e riformulimit të masave dhe argumenteve ligjore gjatë fazës së vlerësimit 

të observacioneve, të cilat nuk ishin trajtuar në fazën e Projekt raportit, si dhe të 

pasqyrimit të vërejtjeve të bëra nga Kryetari i KLSH-së.  

Vlerësimi i observacioneve dhe shpjegimeve të subjektit të audituar dhe pasqyrimi i 

tyre në Raport. 

Në përgjithësi është bërë vlerësimi i të gjithë observacioneve dhe shpjegimeve të 

subjektit të audituar dhe pasqyrimi i tyre në Raportin Përfundimtar të Auditimit, në 

zbatim të Ligjit nr. 154/2014 si dhe rregullores së brendshme. Në lidhje me takimet 

ballafaquese janë dhënë vlerësimet në kriteret përkatëse më sipër. 

Në përgjithësi forma dhe përmbajtja e raporteve të auditimit rezulton të jetë në 

përputhje me, Formularë standard të Auditimit, megjithatë në rastet e 

përzgjedhura të dosjeve vihen re disa mangësi në këtë drejtim, nuk rezulton të ketë 

procesverbal ose ndonjë dokument që të vërtetojë kryerjen e këtij takimi mbyllës.  

Terminologjia e përdorur në Raport. 

Për vlerësimin e këtij kriteri, grupi ka dhënë disa komente të cilat konsistojnë në 

probleme të ndryshme, megjithatë ky fakt lidhet me përgatitjen profesionale të 

audituesve në veçanti dhe grupit në përgjithësi. Kjo ka bërë që pavarësisht 

vlerësimit për këtë kriter të mos jepet siguri e mjaftueshme për cilësinë pasi shihet 

në këndvështrime të ndryshme.  
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2.10 Raportimi i Auditimit të Performancës 

Një qeverisje e mirë shprehet përmes një performance të mirë dhe vendet e 

zhvilluara perëndimore e kanë kthyer fokusin e tyre pikërisht tek auditet e 

performancës. Dekadat e fundit kanë qenë dëshmitare të ndryshimeve të thella 

ekonomike, sociale, politike, klimatike e demografike. Lëvizjet e popullsisë, 

ndryshimi i moshës mesatare të saj, rritja e kufizimeve në energji, burime 

ekonomike e monetare, kërkesat për rritje të vazhdueshme të mirëqenies, etj., të 

gjitha këto kanë rritur ndërgjegjësimin e publikut për aktivitetin ekonomik 

qeveritar. Të amplifikuara edhe nga krizat e viteve të fundit, performanca është 

bërë sot një çështje e të gjithëve, qofshin këta punonjës të sektorit privat apo atij 

publik. Pikërisht për këto arsye, në secilin prej vendeve të sipër përmendura, këto 

lloj auditesh zënë rreth 30-40% të punës audituese. 

Gjithnjë duke e mbajtur vëmendjen tek shtimi dhe rritja e cilësisë së auditimeve, 

auditimet e performancës janë shndërruar në një nga shtyllat e zhvillimit dhe 

modernizimit të KLSH-së. Institucioni po përballet çdo ditë me një sfidë të fortë për 

ta përqendruar punën tek auditimi i performancës, sepse ai i shërben vlerësimit të 

përgjegjshmërisë publike, duke lidhur objektivat strategjike me fondet publike. 

Sfida më e madhe për këtë lloj auditimi është që ai mos të zbatohet thjesht si 

procedurë, por të konceptohet si një filozofi e të menduarit dhe vepruarit nga i 

gjithë stafi i KLSH-së. Një filozofi pune që konsideron se auditimi nuk është një 

qëllim në vetvete, por në radhë të parë një instrument parandalimi, instrument 

korrigjimi dhe këshillimi për institucionin që auditohet. 

Zhvillimi i auditimeve është në linjë dhe në përputhje të plotë me objektivat e planit 

strategjik 2013-2017 të KLSH. Gjatë vitit 2016, kemi realizuar 13 auditime 

performance në reformat qeveritare, projektet dhe shërbimet social-ekonomike, 

projektet infrastrukturore, projektet mjedisore dhe energjetike, si dhe projektet 

dhe shërbimet social-kulturore. Për këtë vit, auditimet e performances do të 

vazhdojnë të përqendrohen në marrëveshjet koncesionare, sigurinë e 

konsumatorit, prokurimet publike, performancën e borxhit publik, etj. Nga viti 2016 

spikasin auditime të tilla si: 

a) Rehabilitimi i ish të përndjekurve politikë në periudhën e tranzicionit

Konteksti i auditimit: Pas ndryshimeve demokratike në vitin 1992, qeveria mori 

përsipër që në vitin 1993, me anë të akteve të veçanta, t'i garantojë kësaj shtrese 

krijimin e lehtësirave dhe të përparësive të kërkesave të tyre individuale apo 

kolektive në fushat e veprimtarisë ekonomike, financiare dhe sociale.  
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Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 44 thekson se: “Kushdo ka të drejtë 

të rehabilitohet dhe/ose zhdëmtohet në përputhje me ligjin, në rast se është 

dëmtuar për shkak të një akti, veprimi ose mosveprimi të paligjshëm të organeve 

shtetërore. 

11 vjet nga Rezoluta e Këshillit të Europës dhe 10 vjet nga Rezoluta e Kuvendit të 

Shqipërisë për dënimin e krimeve të komunizmit, nuk kemi një qëndrim konsekuent 

si nga pushteti shtetëror, ashtu edhe shoqëria në tërësi, në drejtim të eliminimit të 

pasojave të shkaktuara prej regjimit komunist, gjë që luan një rol të rëndësishëm në 

ndërtimin e shtetit ligjor, emancipimin e shoqërisë dhe edukimin e brezave të rinj.  

Psikoza e një pjese të shoqërisë së sotme e konsideron si barrë faturën financiare 

që po dëmshpërblehet, duke lënë në harresë faktin se kjo shtresë ka dhënë një 

kontribut shumë të madh me ndërtimin e një sërë veprash madhore, për të cilat 

vetë regjimi “mburrej”, si: tharje kënetash, kombinate, rafineri, miniera, vepra 

bujqësore, etj., të cilat zënë peshë në prodhimin e përgjithshëm dhe që akoma sot 

disa prej tyre janë pasuri kombëtare me vlera. 

Mesazhi Kryesor: “Kuadri ligjor i miratuar dhe masat e marra nga Ekzekutivi në 

periudhën e tranzicionit për Rehabilitimin e ish të dënuarve e të përndjekurve 

politikë në vendin tonë i kanë arritur pjesërisht objektivat, nuk kanë siguruar 

plotësisht dhe kanë dështuar në rehabilitimin e kësaj shtrese të shoqërisë në një 

kohë optimale. Dispozitat ligjore kanë qenë të fragmentarizuara dhe jo 

gjithëpërfshirëse, burimet financiare të pamjaftueshme dhe ka munguar 

bashkëpunimi i duhur dhe koordinimi i punës së institucioneve shtetërore për t’i 

ardhur në ndihmë ish të dënuarve e të përndjekurve politikë. Shoqëria shqiptare i 

ka mundësitë për dëmshpërblimin material dhe rehabilitimin e arsyeshëm të këtij 

grupi shoqëror në një kohë optimale, duke iu përgjigjur kështu detyrimeve ligjore 

dhe atyre të përcaktuara në Konventat Ndërkombëtare, të cilat ka marrë përsipër 

me vendosjen e shtetit të së drejtës, për mbylljen e kësaj plage shoqërore në 

vendin tonë”. 

b) Shërbimi i transportit publik në Bashkinë Tiranë

Konteksti i auditimit: Problemi social që nxiti këtë ide është fakti që një pjesë e 

konsiderueshme e popullsisë (36%) me vendbanim Tiranën, përdorin kryesisht 

transportin publik me autobus. Aktualisht transporti publik qytetas përmbushet në 

masë më të gjerë nëpërmjet transportit me autobusë dhe pjesërisht me taksi apo 

biçikleta. Për shkak të peshës që zë dhe problematikave të lakuara së tepërmi në 

media, gjithashtu fakti që format e tjera të transportit publik janë më të 

personalizuara, fokusi ynë në këtë auditim u përqendrua tek transporti publik i linjave 
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qytetase që ofrojnë këtë shërbim në Tiranë. Konkretisht numri i tyre referuar shtrirjes 

gjeografike të qytetit, cilësia dhe standardet e këtij shërbimi, si dhe problematikat e 

tij. Transporti publik u krijua jo vetëm si një shërbim publik dhe social, por edhe si një 

pjesë e rëndësishme e strukturës së zhvillimit ekonomik dhe shoqëror në përgjithësi. 

Duke qenë se popullsia e Tiranës është rritur ndjeshëm gjatë 20 viteve të fundit dhe 

qyteti si qendër kryesore ekonomike i ka zgjeruar kufijtë e tij gjeografikë, bëhet i 

domosdoshëm hartimi dhe implementimi i planeve të detajuara mirë, për një 

transport publik që përmbush kërkesat sasiore dhe cilësore të qytetarëve. Në qytetin 

e Tiranës prej vitesh konstatohet mediatikisht një pakënaqësi në rritje e qytetarëve, 

të cilët shprehnin indinjatën për cilësinë e këtij lloj transporti dhe konkretisht 

autobusë të vjetër, shpejtësia e lëvizjes e ulët, numri i mjeteve i pamjaftueshëm, 

higjiena dhe pastërtia janë në nivele shqetësuese, etj. Ofrimi i një transporti publik 

cilësor që i nxit qytetarët në përdorimin e tij, ndikon drejtpërsëdrejti si në 

përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe të mjedisit në tërësi, por edhe në uljen e trafikut, i 

cili është një nga problemet me të cilat përballen çdo ditë qytetarët e Tiranës. 

Mesazhi kryesor: “Bashkia e Tiranës nuk garanton në nivel të kënaqshëm një 

shërbim të pranueshëm të transportit publik qytetas.  

Kuadri rregullator shfaq mangësi. Mungojnë akte të cilat duhet të ishin pjesë e 

kuadrit rregullativ për të siguruar një shërbim cilësor të transportit urban qytetës. 

Mungesa e disa prej tyre, të cilat janë mjaft të rëndësishme në vendosjen e 

standardeve të cilësisë dhe monitorimin e shërbimit të ofruar nga operatorët, i jep 

përmasa afatshkurtra marrëdhënies mes operatorëve privatë dhe Bashkisë. Në 

kushte të tilla, është e vështirë të ndërtohen strategji për ofrimin e shërbimit të 

duhur të transportit publik qytetës. Ekzistojnë dallime mes objektivave strategjike 

dhe strategjive të hartuara për t’i realizuar ato. Gjithashtu, ka mungesa në plane 

taktike dhe operacionale, në përmbushje të këtyre objektivave strategjikë të 

miratuar me vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit dhe veprimet e ndërmarra 

nga drejtimi janë afatshkurtra, jokoherente dhe pa vizion.  

Nga ana tjetër, marrëdhëniet e parregulluara formalisht midis strukturave brenda 

dhe në varësi të Bashkisë, ulin ndjeshëm efektivitetin e komunikimit dhe 

rrjedhimisht nuk garantojnë një proces efektiv në menaxhimin dhe monitorimin e 

këtij shërbimi. AMK nuk ka metodologji të miratuara bashkëkohore dhe kapacitetet 

e mjaftueshme për planifikimin dhe kryerjen e kontrolleve efektive në terren. 

Procedura e ekzekutimit të masave administrative nga DPTTV rezulton të jetë 

selektive, joefektive dhe e pabazuar në ligj.” 
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c) Shkollimi dhe formimi profesional

Konteksti i auditimit: Sfida për arsimin dhe formimin profesional qëndron në rritjen 

bashkëpunimit të gjithanshëm të institucioneve qendrore e vendore, sipërmarrjeve 

e bizneseve, partnerëve të tjerë zhvillimorë, publikut, etj., për: 

 Të kërkuar e përshtatur lidhjen e shkallës arsimore dhe të kualifikimit me 

nevojat e ekonomisë së tregut në vend dhe përshtatja me nevojat e vendeve të 

rajonit e më gjerë.  

 Hartimin e politikave dhe strategjive për vlerësimin e profesioneve dhe 

profesionistëve; 

 Motivimin e të rinjve e individëve për të vlerësuar profesione për të cilat ka 

shumë nevojë tregu i punës, bizneset apo ekonomitë e vogla familjare; 

 Arritjen e matjes nëpërmjet një sistemi me qark të mbyllur “arsim-profesion-

punësim”, mbi plotësimin e kënaqësive të palëve të interesit, qeverisë, të rinjve 

e individëve dhe sipërmarrjeve e biznesit; 

 Arritjen e qëllimit final përmirësimit të jetesës nëpërmjet rritjes së punësimit e 

plotësimit të kërkesave të tregut të punës me punonjës të mirë-kualifikuar. 

Mesazhi Kryesor: “Nxitje të reformave në ndryshimin e mentalitetit të mos 

vlerësimit të arsimit dhe formimit profesional, motivimin e të rinjve e individëve për 

të vlerësuar profesione “të lodhshme, të pashpërblyera të papëlqyera” dhe 

plotësimit të kërkesave të tregut të punës me punonjës të mirë kualifikuar”. 

d) Mbrojtja e konsumatorëve nga abuzimet tregtare me peshën dhe matjet

Konteksti i auditimit: Një ndikim të konsiderueshëm në jetën publike (private dhe 

zyrtare) kanë saktësitë e matjeve, ose treguesit e instrumenteve matës, rezultatet e 

të cilëve, në se nuk kontrollohen dhe monitorohen në vijimësi, shkaktojnë jo pak 

probleme pikësëpari ekonomike dhe financiare, por edhe shëndetësore e sociale. 

Në këtë mënyrë është shumë e rëndësishme që konsumatorët të njohin (dinë) atë 

çfarë janë duke marrë, dhe pikërisht për t’i mbrojtur nga abuzime të tilla, është 

ngritur dhe shërben Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë, pasi metrologjia është 

shkenca e matjes, e cila përfshin si përcaktimet eksperimentale ashtu dhe ato dhe 

teorike në çdo nivel të pasigurisë dhe në çdo fushë të shkencës dhe teknologjisë. 

Gjatë aktiviteteve të jetës së përditshme, si individ apo organizatë publike dhe 

private, përballemi me çështje të lidhura ngushtë me metrologjinë, pasi matjet janë 

një pjesë mjaft e rëndësishme dhe zënë një vend të gjerë të veprimtarisë humane. 

Kështu, ushqimet e përditshme blihen në bazë të peshës, konsumi i energjisë 

elektrike dhe ujit faturohen në bazë të matjeve, furnizimi i automjeteve me 
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karburant bëhet në bazë të vëllimit, koha përdoret në pagesat e telefonisë celulare, 

monitorimi i shpejtësisë së automjeteve për një udhëtim të sigurt, niveli i 

shkarkimeve të gazrave nga automjetet, kryerja e kontrolleve mjekësore që të 

sigurohet shëndeti (nga pajisje me funksion të matshëm) etj. Vitet e fundit kanë 

marrë një përhapje të gjerë tregtimi i produkteve ushqimore të parapaketuara, së 

bashku me rritjen e shpejtë të numrit të supermarketeve, i cili kërkon një kontroll 

më të thelluar dhe me shtrirje më të gjerë. Në se i referohemi vëllimeve të tregtisë 

në botë, vlerësohet se afërsisht 90 % e saj është e matshme. Pra nëpërmjet matjeve 

jo vetëm garantohen tregje të hapura dhe të ndershme, sigurohet saktësi aty ku 

kërkohet, por dhe kursehen jetë, para dhe kohë.  

Mesazhi Kryesor: “Mbrojtja e konsumatorëve shqiptar nga abuzimet me peshën 

dhe matjen nuk është në nivelin e kërkuar bashkëkohor, pasi performanca e DPM-

së ka shfaqur mangësi për shkak të kuadrit rregullator të papërputhur plotësisht me 

direktivat e BE-së dhe të pa harmonizuar mirë me aktet e tjera ligjore e nënligjore; 

nga menaxhimi joeficient dhe joefektiv i burimeve njerëzore; nga mospërfshirja në 

verifikimin e instrumenteve matës të fushave me rëndësi jetike për popullsinë si atë 

të shëndetësisë, mjedisit, komunikimit telefonik, sigurisë publike etj; nga mungesa 

e bashkëpunimit me institucionet e tjera publike për përfshirjen në verifikim të të 

gjithë subjekteve me instrument matës në përdorim; nga problematikat e 

licencimit, monitorimit dhe inspektimit të personave të autorizuar në fushën e 

matëseve të energjisë elektrike dhe të ujit; nga veprimtaria inspektuese jo të 

qëndrueshme; si dhe nga mangësitë e konstatuara në fushën e kryerjes së 

investimeve dhe përdorimit të aseteve.” 

e) Shërbimi i urgjencës mjekësore

Konteksti i auditimit: E drejta për shërbim shëndetësor cilësor kërkon që 

institucionet e kujdesit shëndetësor dhe profesionistët të ofrojnë nivele të 

kënaqshme shërbimi. Kjo nënkupton specifikimin dhe zbatimin e standardeve të 

miratuara të cilësisë, të cilat duhet të hartohen dhe implementohen nga 

Institucionet Shëndetësore. 

Si pjesë e sistemit shëndetësor, Shërbimi i Urgjencës është një aspekt i rëndësishëm 

i politikave shëndetësore, një nga pikat e para të kontaktit të pacientit me sistemin 

shëndetësor, ku pacienti krijon perceptimin mbi këtë shërbim dhe shërbimin 

shëndetësor në përgjithësi. Shërbimi i Urgjencës Mjekësore, parë si një sistem, në 

funksion të shëndetit ndaj pacientit, ka një rol të rëndësishëm dhe vendimtar në 

trajtimin paraprak të personave në rrezik për jetën, duke çuar ndjeshëm në 

pakësimin e humbjes së jetëve. Produkti i këtij shërbimi është “Unik, është Jetë 
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Njerëzore”. Është rëndësia e këtij shërbimi, që rrit ndjeshmërinë e publikut ndaj tij. 

Perceptimi dhe reagimi i publikut ndaj mangësive dhe cilësisë së dobët të shërbimit 

të ofruar ka njohur raste ekstreme deri në përballjen fizike të pacientëve dhe 

shoqëruesve të tyre me stafin mjekësor. Kjo për shkak të mosorganizimit në 

mënyrën e duhur të këtij shërbimi, por edhe të një mungese të theksuar të nivelit 

kultural në përgjithësi dhe edukimit shëndetësor në veçanti të publikut. 

Mesazhi Kryesor: “Kujdesi ndaj shëndetit në sistemin e Urgjencës Mjekësore, është 

ende larg plotësimit të standardeve për ofrimin me cilësi dhe në kohë të këtij 

shërbimi jetik për individin. MSH, QKUM dhe strukturat e tjera të ngarkuara me ligj, 

po ecin me ritme të ulta në plotësimin e akteve normative dhe riorganizimin e 

sistemit. Aktualisht në institucionet shëndetësore, vepron një SHUM me mangësi 

në plotësimin e standardeve në disa komponentë si: -burime njerëzore (sasi dhe 

cilësi), infrastrukturë, kushte pune dhe të sigurisë në punë; mjete transporti dhe 

pajisje mjekësore; medikamente, shtuar këtyre dhe një nivel i ulët i kulturës 

mjekësore të popullatës. Ka mungesë organizimi dhe bashkëpunimi të katër 

niveleve të urgjencës, me efektivitet dhe eficencë të ulët, duke ndikuar ndjeshëm 

në cilësinë e SHUM paraqitet shërbimi shëndetësor parësor, i cili ka një rol 

potencial për të përmirësuar cilësinë e shëndetit, me efekt në uljen e rasteve të 

urgjencës mjekësore si dhe uljen e kostove financiare.” 

f) Profesioni i audituesit publik – Roli i tij në llogaridhënie

Konteksti i auditimit: Me këtë auditim performance kemi vendosur në qendër të 

vëmendjes suportin e nevojshëm ndaj auditimit të brendshëm në sektorin publik 

përmes bashkëpunimit me auditimit e jashtëm me qëllim që auditimi i brendshëm 

të forcojë pavarësinë e tij profesionale, të nxisë zbatimin e standardeve 

ndërkombëtare të AB-së dhe të veprojë si një vlerë e shtuar jo vetëm për titullarin e 

institucioni ku vepron, por edhe për auditimin e jashtëm.  

Ky auditim synon të nxisë bashkëpunimin midis auditimit të brendshëm dhe 

auditimit të jashtëm duke evidentuar pikat e kontaktit të punës audituese dhe 

mundësitë e zhvillimit të metodologjive të përbashkëta. 

Mesazhi Kryesor: “Në programet e trajnimit për certifikimin e audituesve të 

brendshëm publikë në shkallë vendi të organizuara nga Drejtoria e Harmonizimit të 

Auditimit të Brendshëm pranë Ministrisë së Financave janë përfshirë njohuri bazë 

për funksionin e auditimit të jashtëm publik dhe përmbajtja e tyre adreson aspekte 

të cekëta të veprimtarisë së auditimit të jashtëm publik në përgjithësi, si për 

shembull çfarë është auditimi i jashtëm dhe nevoja për auditimin e jashtëm, duke 

mos trajtuar konkretisht aspektet më të rëndësishme të funksionit të auditimit të 
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jashtëm në Shqipëri, si edhe duke mos përmendur aspak marrëdhënien konkrete 

midis auditimit të brendshëm dhe të jashtëm, standardet përkatëse dhe ku ato 

takohen me njëri tjetrin, dhe rolin e gjithësecilit në llogaridhënie.” 

g) Menaxhimi i mbetjeve urbane në Bashkinë Tiranë

Konteksti i auditimit: Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ka sanksionuar 

objektivin "Për një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për 

brezat e tanishëm dhe të ardhshëm" dhe "Për shfrytëzim racional të burimeve 

natyrore ..., bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm" (neni 59,1 / d, dh) si 

dhe të drejtat e çdo individi "të jetë i informuar për gjendjen e mjedisit dhe 

mbrojtjen e tij" (neni 56). 

Ashtu si në gjithë Shqipërinë, edhe në territorin e Bashkisë së Tiranës, administrimi i 

mbetjeve është në një nivel shume të ulët. Nuk ka një sistem të sigurt për 

administrimin e mbetjeve, si ato bashkiake dhe ato të rrezikshme (atyre të 

prodhuara nga industritë dhe ato shtëpiake). 

Administrimi i mbetjeve urbane në vendin tonë është i decentralizuar. Në pjesën 

më të madhe të qyteteve, shërbimi i mbledhjes dhe transportimit të mbetjeve 

kryhet nga kompani private të menaxhimit të mbetjeve, të cilat janë të 

kontraktuara nga bashkitë.  

Zonat rurale nuk janë të mbuluara akoma nga shërbimet e menaxhimit të mbetjeve. 

Pjesa me e madhe e mbetjeve të këtyre zonave depozitohen nëpër lumenj ose në 

anë të rrugëve, të cilat “pastrohen” nga ujërat dhe në këtë mënyrë zhvendosen në 

një pjesë tjetër toke, në rrjedhjet ujore dhe në fund përfundojnë në zonat 

bregdetare.  

Mbetjet bashkiake kanë një përqindje të lartë të mbetjeve organike dhe nuk 

ekziston ndonjë metodë riciklimi (përpunimi) për të reduktuar sasinë e mbetjeve 

organike që hidhen në vend-depozitime. 

Mesazhi Kryesor: “Nëpërmjet kontraktimit të operatorëve ekonomikë për 

menaxhimin e mbetjeve urbane Bashkia e Tiranës nuk ka arritur objektivat në 

drejtim të shërbimit të popullatës dhe ruajtjes së mjedisit në territorin e saj. Kuadri 

rregullator në zbatim strategjisë kombëtare dhe akteve ligjore bashkëkohore të 

miratuara nuk është i përditësuar dhe si rrjedhojë objektivat nuk janë të qarta e të 

përcaktuara mirë. Edukimi publik në drejtim të rritjes së ndërgjegjësimit dhe 

pjesëmarrjes së komunitetit në menaxhimin e mbetjeve, nga ana e strukturave të 

bashkisë dhe operatorëve ekonomikë ka patur mangësi të theksuara, nuk ka qenë i 

mjaftueshme dhe nuk ka dhënë ndonjë impakt të ndjeshëm social, për mbajtjen 
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pastër të qytetit dhe për ndarjen e mbetjeve në burim për riciklim; në menaxhimin 

e mbetjeve urbane të bashkisë së Tiranës, si një organ vendor dhe më pranë 

komunitetit, qasja “qeverisja me pjesëmarrje” duhet të ishte gjithnjë në qendër të 

vemendjes së strukturave përgjegjëse të bashkisë. Venddepozitimi i mbetjeve në 

zonën e Sharrës nuk plotëson kushtet e parametrat e një landfillit bashkëkohor me 

parametra të lartë mjedisor sidhe ka tejkaluar afatin e përdorimit dhe kapacitetet e 

përpunimit.” 

h) Menaxhimi i Parqeve Kombëtare

Konteksti i auditimit: Sfida në çështjet mjedisore qëndron në të drejtën e publikut 

për akses në informacionin mjedisor, akses në drejtësi për çështjet mjedisore dhe 

pjesëmarrja e publikut të interesuar në vendimmarrjet mjedisore; 

Vlerësimit të rezultateve e objektivave të vendosura, në përputhje me politikat e 

ndërmarra sepse, menaxhimi i parqeve kombëtare nuk është plotësisht në harmoni 

me parimet e efektivitetit, pavarësisht zhvillimeve pozitive të kohëve të fundit, 

përpjekjeve dhe iniciativave për ndryshime, etj. 

Mesazhi Kryesor: “Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura në bashkëpunim me 

Ministrinë e Mjedisit, grupet e interesit, të krijojë një qasje të re, në hartimin e 

politikave mjedisore, menaxhimin me efektivitet me qëllim ruajtjen e diversitetit 

dhe fizibilitetit, sigurimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore, që ti garantojnë 

dhe vlerësojnë parqet natyrore kombëtarë si gur i çmuar për zhvillimin e ekonomisë 

dhe mbrojtjen e natyrës të trashëguar nga brezat”. 

i) Performanca e institucioneve përgjegjëse për jetimët – Rasti i shtëpisë së

fëmijës “Zyber Hallulli” 

Konteksti i auditimit: Problemet sociale kanë qenë gjithnjë prezente në auditimet e 

performancës. Si një auditim krejt novator në natyrën e vet, ai përpiqet të japë 

ndihmë institucioneve publike në përmbushjen e përgjegjësive të tyre ndaj 

përfituesve dhe taksapaguesve shqiptarë, me ekonomicitet, efektivitet dhe 

eficiencë. 

Nga informacionet e marra nga Shërbimi Social Shtetëror, rreth 0.3% e fëmijëve 

shqiptarë9, kanë nevojë për përkujdesjen e institucioneve shoqërore publike e jo 

publike, qofshin këto rezidenciale apo ditore, qofshin këto rezidenciale apo ditore. 

Konkretisht, në vitin 2015, 2826 fëmijë të moshës 0-18 vjeç marrin mbështetjen e 

institucioneve shoqërore publike e jo publike. 

9 Bazuar në të dhënat e Census-it sipas INSTAT për vitin 2011, numri i personave 0-19 vjeç është 
847’312. 
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Mesazhi Kryesor: “Shtëpia e Fëmijës Zyber Hallulli nuk garanton një shërbim 

plotësisht efektiv në përkujdesin dhe integrimin shoqëror të fëmijëve rezidencialë.  

Pavarësisht ristrukturimit në apartamente për fëmijë sipas grup-moshave, hartimi 

dhe zbatimi i strategjive efektive për deinstitucionalizmin kërkon përcaktimin e 

qartë të tipologjisë së shërbimit. Ka shumë problematika në plotësimin e të gjitha 

planeve të përkujdesit, në saktësinë dhe seriozitetin e informacionit të 

përgjithshëm, në aspektin planet shëndetësore, arsimore, psikosociale dhe në 

procesin e rishikimit të tyre.  

Rekrutimi i stafit nuk është bërë sipas kritereve që vendosen nga aktet rregullative. 

Dhe mospërmbushjet e kritereve sjellin mungesë efektiviteti të stafit dhe të 

institucionit, kosto në kurriz të jetës së fëmijëve.” 

j) Marrëveshjet hidrokarbure

Konteksti i auditimit: Shfrytëzimi racional i pasurive nëntokësore të naftës dhe 

gazit përbën një nga shtyllat e zhvillimit, për sa kohë veprimtaria e institucioneve 

publike është efektive. Shqipëria konsiderohet një vend hidrokarbur mbajtës, 

prodhimi i naftës bruto ka njohur oshilacione të mëdha, që me nivelin më i lartë 

prej 2,250,000 tonë në vitin 1974 dhe 316,000 tonë më i ulët në vitin 2000. 

Duke filluar nga viti 2003, konstatohet se pesha specifike e naftës së prodhuar nga 

sektori publik (Albpetrol sh.a.) bie vazhdimisht dhe rritet prodhimi nga sektori 

privat i marrëveshjeve hidrokarbure: nga 90% me 10% në 3% me 97%. 

Vlerësohet se sektori i industrisë nxjerrëse në vitin 2014 punëson më pak se 1% të 

punonjësve gjithsej të regjistruar. 

Që nga viti 2004 janë nënshkruar 16 marrëveshje gjithsej për zhvillimin dhe 

prodhimin e hidrokarbureve në tokë (on shore), nga të cilat vetëm pesë prej tyre 

janë në fazë prodhimi: Bankers, Transatlantic, Transoil, Sherwood dhe Phoenix. 

Prodhimi i naftës bruto në vitin 2015 nga kompanitë hidrokarbure në masën 92% i 

përket kompanisë Bankers Petroleum. 

Përgjithësisht zhvillimi i sektorit hidrokarbur nëpërmjet dhënies së vendburimeve 

nëpërmjet marrëveshjeve hidrokarbure është karakteristikë e vendeve 

ekonomikisht të varfra, me institucione të dobëta dhe me një bazë ligjore të 

pazhvilluar mirë, duke mundësuar ofrimin e kapitalit të huaj financiar, njerëzor, 

teknik dhe të përvojës në fushën e prodhimit të naftës 

Si përfundim, zhvillimi i kërkimit, zbulimit dhe prodhimit të naftës nëpërmjet 

marrëveshjeve hidrokarbure është i lidhur ngushtë me formën, përmbajtjen, 
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raportin e detyrimeve dhe afatin e zbatimit të tyre të përcaktuara në këto 

marrëveshje; si dhe me monitorimin e vazhdueshëm dhe të gjithanshëm të tyre, në 

funksion të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe financiar të vendit. 

Mesazhi Kryesor: “Mungesa e një kuadri rregullator të përditësuar sipas modeleve 

më të mira bashkëkohore dhe mospërcaktimi i saktë dhe i qartë i të drejtave, 

detyrimeve dhe penalizimeve në marrëveshjet hidrokarbure, si dhe perfomanca e 

dobët e veprimtarisë së institucioneve publike në këtë fushë, e shoqëruar me një 

mungesë bashkëpunimi dhe bashkërendimi të veprimtarisë ndërmjet tyre në lidhje 

me monitorimin, inspektimin, kontrollin dhe auditimin e zbatimit të këtyre 

marrëveshjeve, ka ndikuar negativisht në arritjen e përfitueshmërisë ekonomike 

dhe financiare të shtetit shqiptar, duke rrezikuar përdorimin racional të burimeve 

nëntokësore të naftës, si dhe duke kërcënuar mjedisin”. 

k) Performanca e sh.a.-ve kah certifikimit financiar

Konteksti i auditimit: Certifikimi i raportimit financiar është mjaft i rëndësishëm për 

procesin e vendimmarrjes nga ana e investitorëve dhe përdoruesve të tjerë të këtij 

informacioni. Certifikimi i pasqyrave financiare është detyrim që vjen nga ligji, por 

dhe një domosdoshmëri për të pasur transparencë dhe besueshmëri. Ky proces 

rregullohet me ligje, udhëzime dhe rregullore për auditimin ligjor, organizimin e 

profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar. Shoqëritë publike 

detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara 

publikimit të tyre, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese të cilët kanë dhe 

koston përkatëse për këtë shërbim. 

Në zbatim të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, 

i ndryshuar, caktimi i ekspertëve kontabël të autorizuar për certifikimin e pasqyrave 

financiare ose rivlerësime bëhet nga asambleja e ortakëve të shoqërisë, një 

zgjedhje normale pasi ortakët e shoqërisë përfaqësojnë kapitalin dhe mund të 

marrin çdo vendim në lidhje me shpenzimet e shoqërisë. Kjo mënyrë zbatohet dhe 

në shoqëritë aksionere me kapital publik, ku ekspertët kontabël caktohen nga 

përfaqësuesi ligjor i ortakut të vetëm të shoqërisë, që është ministri i linjës. Në këto 

shoqëri çdo shërbim i nënshtrohet ligjit të prokurimit publik. Përjashtim bëjnë 

rivlerësimet e aseteve dhe certifikimi i pasqyrave financiare. 

Mesazhi Kryesor: “Procesi i certifikimit të pasqyrave financiare është i rëndësishëm 

për përdorimin e pasqyrave nga ana e investitorëve dhe përdoruesve të tjerë të 

këtij informacioni. Për të mirësuar cilësinë e auditimit dhe rritjen e rolit të raportit 

të auditimit në vendimmarrjen e shoqërive publike, duhet siguruar një përmirësim i 

transparencës në procedurat e auditimit. Procesi i caktimit të ekspertëve kontabël, 
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bëhet në mënyrë arbitrare në mungesë të udhëzimeve dhe rregullave, pa 

transparencë dhe kritere të përcaktuara. Në të njëjtën mënyrë vazhdon dhe procesi 

i lidhjes së kontratës me ekspertët kontabël të autorizuar, ku tarifimi për shërbimin 

e kryer vendoset në mënyrë unilaterale nga ekspertët duke mos dhënë shënime 

shpjeguese të rëndësishme lidhur me kontributin në auditim, sa dhe nga kush 

partner auditimi është ofruar kontributi me qëllim që të përdoret pushteti motivues 

i tregut në nxitjen e cilësisë së auditimit përmes seriozitetit në angazhim, rritjen e 

transparencës së procedurave, honorarëve dhe efektivitetin e këtij shërbimi në 

këndvështrimin kosto/përfitim.” 

l) Performanca e detyrimeve të ndërsjella KESH-OST-OSHEE

Konteksti i auditimit: Sistemi energjetik gjendet prej kohësh në një krizë financiare 

të trashëguar nga periudhat e mëparshme. 

Mungesa e eficiencës dhe performanca e ulët e këtyre shoqërive, ka ndikuar në 

rritjen e kostove të shërbimit, në përkeqësimin e tregueseve makro-ekonomik, duke 

ndikuar për rrjedhojë në mirëqenien e qytetarëve dhe në rritjen e nivelit të 

borxheve midis tyre. 

Fuqizimi i sektorit energjetik, do të sillte uljen e barrës së buxhetit të shtetit për 

financimin e tij, duke rritur mundësinë për investime në fushën e arsimit, 

shëndetësisë, infrastrukturës, etj. 

Mesazhi Kryesor: “Masat e marra nga qeveria mund të konsiderohen të 

përshtatshme për situatën emergjente e të rënduar financiarisht të shoqërive 

publike të sektorit energjetik, por ato janë të pamjaftueshme për të konsoliduar 

qëndrueshmërinë e treguesve ekonomiko-financiarë për sistemin në afat të gjatë. 

Në situatën aktuale ku gjenden shoqëritë publike të sektorit të energjisë, nevojitet 

mbështetja nga qeveria me një kuadër të ri ligjor, i cili duhet të pasqyrojë saktë 

kërkesat e tyre për të kapërcyer krizën financiare dhe krijuar platformën për një 

performancë optimale në të ardhmen. 

Nga ana tjetër, organet drejtuese të këtyre shoqërive kanë qëndruar dhe vazhdojnë 

të mbeten pasivisht në pritje të vendimeve qeveritare dhe, me praktikat e tyre 

menaxheriale të orientuara kah afatit të shkurtër, nuk kanë arritur deri tani të rrisin 

efektivitetin e këtyre shoqërive. Vendimet e marra dhe zbatimi i tyre janë kryesisht 

sporadike dhe jo rezultat i studimeve të mirëfillta të situatës në të cilën gjenden 

shoqëritë. Rezultatet e parametrave ekonomiko-financiarë të këtyre shoqërive do 

të rezultonin më të përmirësuara, nëse vendimmarrjet e grupeve të interesit të 

sektorit energjetik, do të ishin të bashkërenduara dhe të planifikuara, duke 
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rezultuar kështu në vendime strategjike e jo thjesht operacionale e të 

fragmentuara.” 

m) Menaxhimi i burimeve njerëzore në pushtetin vendor

Konteksti i auditimit: Në këtë fazë tranzitore, rolin kryesor në informimin e 

qytetarëve mbi mënyrën, rrugët, format dhe kohën e marrjes së shërbimeve me 

cilësi e luajnë punonjësit e bashkisë dhe menaxhimi jo efektiv dhe eficient i stafit 

cenon direkt qytetarët në marrjen e shërbimeve apo investimeve në komunitet si 

rezultat i kapaciteteve jo të mjaftueshme të burimeve njerëzore, mosfunksionimit 

të sistemit në bashki përsa i përket orientimit, përgjegjësive dhe kompetencave në 

nivele të ndryshme të vendim-marrjes dhe nyjeve që afrojnë shërbime direkt tek 

qytetari. 

Rëndësi po aq të madhe sa kanë burimet njerëzore në drejtim të ofrimit të sa më 

shumë shërbimeve në kohë e me cilësi për qytetarët, ka edhe roli që luajnë burimet 

njerëzore në menaxhimin e taksave të qytetarëve të cilat duhet të përkthehen në 

investime cilësore për komunitetin. 

Nga raportimet zyrtare, të mediave dhe të qytetarëve në rrugë jo formale rezulton 

se relacioni qytetar-bashki varion përmes një kaosi jo evident, formalisht në dukje 

përsa i përket komunikimit, informimit dhe transparencës, të cilat lidhen direkt me 

kapacitetet profesionale dhe cilësinë e burimeve njerëzore të bashkisë. Gjithashtu 

evidentohet në vazhdimësi një pakënaqësi e komunitetit në drejtim të menaxhimit 

të taksave të tyre përsa i përket investimeve në infrastrukturë me të cilat qytetari 

përballet në jetën e përditshme. 

Mesazhi Kryesor: “Mungesa e strategjive specifike për menaxhimin e burimeve 

njerëzore pas zgjedhjeve vendore të vitit 2015, për zbërthim e zbatim të SKNDQV 

2015-2020 dhe planeve të veprimit taktike e operacionale, në zbërthim të 

objektivave të përcaktuara në buxhetet respektive të NJQV (Bashkia Shkodër, Vlorë, 

Selenicë, Berat dhe Kuçovë) për burimet njerëzore, mungesa e investimit në 

NJMBNJ për rritjen e kapaciteteve institucionale dhe profesionale të këtyre 

strukturave si dhe performanca e dobët e funksionimit të sistemeve të monitorimit 

të veprimtarisë së burimeve njerëzore në administratat respektive dhe në raport 

me komunitetin, kanë ndikuar negativisht në arritjen e qëllimit të reformës 

administrativo-territoriale, nëpërmjet SKNDQV 2015-2020, për konsolidimin e një 

administrate vendore të çburokratizuar, të paanshme politikisht profesionale dhe 

transparente.” 
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B. RAPORTI I ZHVILLIMIT  INSTITUCIONAL 
MENAXHIMI I NDRYSHIMIT, QEVERISJA E BRENDSHME INSTITUCIONALE 

Nga Sekretar i Përgjithshëm, znj. Luljeta NANO 

1. Progresi i zhvillimit dhe reformës institucionale të KLSH-së

Kontrolli i Lartë i Shtetit përgjatë vitit 2016, vijoi me 

konsolidimin e reformës institucionale në rrugën 

drejt progresit dhe modernizimit institucional në 

reflektim të kërkesave dhe praktikave më të mira të 

BE-Acquis Communitaire, zbatimit të një platforme 

ambicioze dhe bashkëkohore të zhvillimit 

institucional referuar të gjitha dimensioneve të 

mirëfunksionimit dhe rritjes se performances se 

KLSH-së në funksion të mire qeverisjes dhe 

llogaridhënies publike.  

Për të demonstruar nivelin me të cilin KLSH, 

performon kundrejt standardeve të INTOSAI-t, 

KLSH ka aplikuar si instrument të matjes së përformancës instrumentin “Korniza e 

Matjes së Performancës së Institucioneve Supreme të Auditimit” i miratuar në 

Kongresin e INTOSAI, Abu Dhabi Dhjetor 2016.  

KLSH është radhitur ndër Institucionet Supreme të Auditimit që në mënyrë 

vullnetare ka përqafuar nismën e vetëvlerësimit të performancës institucionale kjo 

në funksion të progresit dhe avancimit në çuarjen përpara të reformave të 

zhvillimit, pasi kjo kornizë e matjes së performancës në mënyrë konstruktive na 

mundëson zhvillimin e kapaciteteve institucionale në një plan strategjik, 

monitorimin e objektivave dhe rritjen e përgjegjshmërisë.  

Dokumenti standard i INTOSAI-t “ Korniza e Matjes së Performancës së 

Institucioneve Supreme të Auditimit” i miratuar në Kongresin e INTOSAI Abu Dhabi 

Dhjetor 2016 ka një grup treguesish për të matur performancën e SAI-ve kundrejt 

praktikave më të mira ndërkombëtare në drejtim të menaxhimit institucional ashtu 

dhe të performancës së veprimtarisë audituese. KLSH bazuar në këtë metodologji 

ka kryer vlerësimin e këtyre gjashtë fushave : 

1. Pavarësia dhe Kuadri Ligjor;

2. Qeverisja e Brendshme dhe Etika;
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3. Cilësia e Auditimit dhe Raportimi;

4. Burimet Njerëzore dhe Trajnimi;

5. Komunikimi dhe menaxhimi i palëve të treta;

6. Menaxhimi financiar, Asetet dhe Strukturave mbështetëse.

Sikurse është konfirmuar tashmë institucioni ka nisur rrugën pa kthim drejt 

implementimit të Standardeve ISSAI një nga sfidat më të vështira të Institucioneve 

Supreme të Auditimit në të gjithë komunitetin e INTOSAI-t dhe gjykuar në këtë 

aspekt, nëpërmjet përdorimit të këtij instrumenti po japim në detaje nivelin me të 

cilin KLSH aplikon Standartet INTOSAI dhe njëherazi dhe perspektivat e zhvillimit në 

këtë drejtim. 

1.1 Strategjia për Menaxhim dhe Zhvillim 2013-2017, e ripunuar 

Zgjerimi i fushës audituese me Ligjin e ri organik të KLSH 154/2015 lindi nevojën e 

rishikimit të Strategjisë së Zhvillimit Institucional 2013-2017 dhe Planit të Veprimit 

për periudhën 2015- 2017. Rishikimi i Strategjisë, synoi vendosjen e prioriteteve 

dhe alokimin e drejtë e të përshtatshëm të burimeve, duke u fokusuar në arritjen e 

objektivave dhe menaxhimin e risqeve, në përputhje me detyrimet që burojnë nga 

Ligji Organik.  

Menaxhimi i ndryshimit nëpërmjet sigurimit të vijueshmërisë së implementimit të 

objektivave të Strategjisë së Zhvillimit të KLSH-së 2013-2017 (e ripunuar) miratuar 

me Vendimin e Kryetarit nr. 42 datë 31.03.2015, ka vijuar me fokusimin në 6 

objektivat prioritare të modernizimit institucional: 

1. Zgjerimi i kapaciteteve institucionale në drejtim të thellimit dhe zhvillimit të

kuadrit rregullator në një linjë me Standardet ISSAI.

2. Rritja e kapaciteteve audituese dhe e cilësisë së veprimtarisë audituese.

3. Konsolidimi dhe rritja e auditimeve të performancës.

4. Zhvillimi dhe konsolidimi si dhe rritja e numrit të auditimeve IT dhe

përdorimit të IT në auditim.

5. Rritja e kontributit të KLSh-së në luftën kundër korrupsionit.

6. Rritja e ndikimit përmes komunikimit dhe bashkëpunimit.

Menaxhimi i ndryshimit dhe reformimit institucional gjatë vitit 2016 është realizuar 

duke ndjekur hapat e mëposhtme:  

 Rivlerësim i vazhdueshëm, duke përditësuar, përshtatur dhe zgjeruar 

dimensionet objektivave strategjike nëpërmjet nën/objektivave. 

 Sigurimi i monitorimit si një proces, i cili mundëson përditësimin e objektivave 

duke i shtuar vlerë strategjisë për zhvillim institucional. 
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 Procesi i Monitorimit të Strategjisë në nivel vjetor. Përgjatë vitit 2016, u krye 

procesi i monitorimit të strategjisë duke mundësuar në këtë mënyrë përditësimin e 

objektivave duke i shtuar vlerë strategjisë për zhvillim institucional. Për këtë me 

vendim të Kryetarit nr. 123 datë 29.09.2016, është miratuar Raporti i Monitorimit 

të Strategjisë së Zhvillimit të KLSH-së 2013-2017 (e ripunuar).  

Mund të konfirmohet që menaxhimi strategjik institucional është udhëhequr drejt 

normave dhe parimeve ndërkombëtare të auditimit të jashtëm publik si dhe në 

konvergjencë të plotë me Strategjinë e Zhvillimit të EUROSAI-t dhe të INTOSAI-t duke 

përmbushur në këtë mënyrë pritshmëritë, përgjatë gjithë periudhës së 

implementimit të strategjisë.  

1.2 Strategjia e Implementimit të Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit 

Në një linjë me Strategjinë e Zhvillimit të Institucionit, u përgatit Strategjia e 

Implementimit të Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi bazën e 

Marrëveshjes së nënshkruar me 12 mars 2013 me IDI-n, institutin e zhvillimit të 

INTOSAI-t. Përdorimi i teknikave “CAAT” (teknikave të vlerësimit të 

përputhshmërisë) na mundësoi të identifikonim kërkesat e ISSAI-ve për çdo lloj 

auditimi, duke hapur kështu rrugën për një analize SWOT për secilin lloj auditimi që 

kryen KLSH. Në qershor të vitit 2015, KLSH raportoi pranë IDI-t mbi përmbushjen e 

detyrimeve të marrëveshjes së angazhimit, pjesë e së cilës është zhvillimi i 

Strategjisë dhe Planit të Veprimit të Implementimit të ISSAI-ve.  

Procesi i implementimit të standardeve ISSAI është dinamik dhe në funksion të vetë 

zhvillimit të tij. Kjo duket qartë dhe nga niveli më i lartë i përmbushjes të 

objektivave të Strategjisë gjatë vitit 2016, i shprehur në mënyrë më të detajuar në 

matricën e implementimit pjese e Raportit të Monitorimit të kësaj strategjie i cili 

është miratuar me Vendimin e Kryetarit nr. 123 datë 29.09.2016.  

KLSH në kuadër të përmbushjes së objektivit strategjik, për zhvillimin e standardeve 

kombëtare të auditimit përgjatë vitit 2016 ka përkthyer dhe publikuar ISSAI-të e 

përditësuara si një bazë e rëndësishme për zhvillimin e standardeve nga vete 

institucioni i KLSH-së dhe konkretisht: 

 ISSAI 100 “Parimet themelore të Auditimit në Sektorin Publik”; 

 ISSAI 200 “Parimet themelore të Auditimit Financiar”; 

 ISSAI 300 “Parimet themelore të Auditimit të Performancës”; 

 ISSAI 400 “Parimet themelore të Auditimit të Përputhshmërisë”. 
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Raporti i monitorimit të Strategjisë së Implementimit të ISSAI-ve i përgatitur dhe 

publikuar përgjatë vitit 2016 dëshmoi për një ndjekje zbatim rigoroz të përmbushjes 

së objektivave por jo vetëm, ky raport është dëshmi e përpjekjeve institucionale për 

të progresuar drejt implementimit të plotë të Standarteve ISSAI.  

Nga monitorimi ka rezultuar përmbushja e objektivave dhe e planit të veprimit dhe 

aktiviteteve në funksion të arritjes së pritshmërive të progresit dhe modernizimit 

institucional.  

Implementimi i ISSAI-ve është një proces i gjatë dhe në vijimësi po ndërthuret me 

veprimtaritë dhe aktivitetet e KLSH që po kryhen në kuadër të zbatimit të projektit 

IPA 2013 “Forcimi i Institucionit Suprem të Auditimit. 

1.3 Hartimi dhe implementimi i Manualeve të auditimit financiar dhe të 

përputhshmërisë. Kryerja e auditimeve pilot përgjatë vitit 2016. 

Në kuadër të zbatimit të kërkesave të Strategjisë së Menaxhimit institucional 2013-

2017 (të ripunuar), të Strategjisë së Implementimit të ISSAIve dhe të aktiviteteve të 

parashikuara në Strategjinë e Menaxhimit të Financave Publike 2014-2020 Shtylla 6, 

si dhe në përmbushje të kërkesave të Programit Buxhetor Triger Matrix, në dhjetor 

2015 u ngritën grupet e punës për hartimin e Manualit të Auditimit të 

Përputhshmërisë dhe Manualin e Auditimit Financiar.  

Të dy Manualet janë hartuar bazuar në kërkesat e standardeve ISSAI, të përcaktimit 

të prioriteteteve dhe hartimit të Strategjisë së Implementimit të Standarteve 

Ndërkombëtare ISSAI 2015-2016, në kërkesat e Udhërrëfyesve të IDI-t INTOSAI, 

ISSAI-ve dhe praktikat më të mira të fushës (Manuali i Gjykatës Europiane të 

Audituesve) dhe konkretisht: 

 ISSAI 100 “Parimet themelore të auditimit të sektorit publik” që përcakton 

parimet themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 

 ISSAI 400 “Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë” që përcakton 

parimet themelore të ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me 

kontekstin specifik të auditimit të përputhshmërisë; 

 ISSAI 200 “Parimet themelore të auditimit financiar” që përcakton parimet 

themelore të ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me 

kontekstin specifik të auditimit të pasqyrave financiare; 

 ISSAI 4000 “Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e 

përputhshmërisë”; 
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 ISSAI 4100 “Udhëzimet për auditimin e përputhshmërisë për auditimet që 

kryhen veçmas nga auditimi i pasqyrave financiare”; 

 Standarde Ndërkombëtare të Auditimit (ISA) të Federatës Ndërkombëtare të 

Kontabilistëve IFAC; 

 Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (IPSAS); 

 Manualin e Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës Europiane të 

Audituesve; 

 Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI “Për implementimin e Standarteve 

Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e Përputhshmërisë dhe 

Auditimin Financiar”, si dhe në praktikat më të mira të fushës . 

Manualet u miratuan nga Kryetari i KLSH-së me 31.12.2015 dhe iu dërguan 

Delegacionit Europian dhe SIGMA-s për dhënie mendimi dhe opinioni në funksion 

të përmirësimit të tyre. 

Në përfundim të procesit të rishqyrtimit nga SIGMA kjo e fundit adresoi 

rekomandimet në të cilën theksohej që: Përmirësime të mëtejshme duhet të vijojnë 

bazuar në mësimet e nxjerra nga auditimet pilot për të suportuar audituesit në 

zbatimin e Standardeve të Auditimit INTOSAI.  

 Kryerja e auditimeve pilot në funksion të testimit të manualeve të auditimit 

Për vitin 2016 referuar Programit Buxhetor Triger Matrix, pjesë e Strategjisë së 

Menaxhimit Financiar Publik 2014-2020 KLSH kishte detyrimin të kryente 13 

auditime pilot 3 Auditime financiare dhe 10 auditime përputhshmërie, bazuar në 

Manualet e mësipërme në funksion të testimit të tyre në praktikë dhe përmirësimin 

e manualeve të hartuara. Për këtë me Vendimin e Kryetarit nr. 197, date 

31.12.2015 u përcaktuan Departamentet respektive që do të angazhoheshin me 

këtë detyrë. KLSH në fund të vitit 2016, përmbushi kryerjen e auditimeve pilot 

konform detyrimeve të përcaktuara nga Matrica e zbatimit të programit buxhetor 

të Strategjisë së Menaxhimit të Financave Publike dhe është në pritje të kryerjes së 

misionit të shqyrtimit nga ekspertet e SIGMAS.  

KLSH në një linjë me rekomandimin e adresuar nga BE që “KLSH të rrisë numrin e 

auditimeve pilot financiarë/të përputhshmërisë/rregullshmërisë, në përputhje me 

manualet e përditësuara dhe standardet e auditimit të INTOSAI-t”. (Progres-Raporti 

2016 për Shqipërinë, faqe 85) në planin e veprimtarisë audituese të vitit 2017 KLSH 

ka planifikuar që të rrisë në mënyrë progresive me rreth 40 % pilotimin e 

auditimeve të përputhshmërisë dhe e shprehur në terma konkrete numri i 
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auditimeve të përputhshmërisë do të rritet nga 10 auditime përputhshmërie në 14 

auditime që do të kryhen përgjatë vitit 2017.  

Zhvillimi i auditimeve financiare, dhënia e opinionit për pasqyrat financiare do të 

përbëjë një nga prioritetet e veprimtarisë audituese.  

Në planin e veprimtarisë audituese të vitit 2017 kemi parashikuar rritjen në mënyrë 

progressive duke dyfishuar numrin e auditimeve pilot financiare dhe e shprehur në 

terma konkrete numri i auditimeve financiare do të rritet në 10 auditime financiare 

përgjatë vitit 2017.  

 Hapat e mëtejshme për përmirësimin e manualeve 

Me Urdhërin e Kryetarit nr. 77, datë 30.06.2016 është ngritur Grupi i punës për 

përmirësimin e Manualeve të Auditimit të Përputhshmërisë dhe Financiar. Ky 

vendim i referohet rekomandimeve të SIGMAS-s dhe aktiviteteve të implementimit 

të Projektit IPA 2013. Bazuar në rekomandimet e SIGMAS, adresuar KLSH-së 

theksohej që: Përmirësime të mëtejshme duhet të vijojnë bazuar në mësimet e 

nxjerra nga auditimet pilot për të suportuar audituesit në zbatimin e Standardeve të 

Auditimit INTOSAI.  

Aktualisht KLSH po punon për reflektimin dhe shqyrtimin e praktikave dhe 

kërkesave specifike që po rezultojnë nga auditimi pilot si dhe do të vijojë integrimi i 

sugjerimeve dhe rekomandimeve që po rezulton nga procesi i rishikimit dhe 

përditësimit të manualeve ekzistuese përgjatë implementimit të projektit IPA 2013. 

2.4 Implementimi një Sistemi Efektiv të Menaxhimit të Riskut. Strategjia për 

Menaxhimin e Riskut. 

Strategjia e Menaxhimit të Riskut të KLSH-së është një prej dokumenteve bazikë 

dhe boshti i sistemit të menaxhimit të riskut miratuar me Vendimin e Kryetarit nr. 

42 datë 30.03.2015.  

Qëllimi i Strategjisë është të sigurojë që koncepti i menaxhimit të riskut të jetë në 

themel të kulturës organizative nëpërmjet filozofisë së zvogëlimit të riskut dhe 

vlerësimit të tij, për çdo veprimtari që kryen institucioni i Kontrollit të Lartë të 

Shtetit. 

Ky dokument përcakton parimet e përgjithshme të menaxhimit të riskut në 

Kontrollin e Lartë të Shtetit, metodë sistematike që përdoret për të identifikuar, 

analizuar, vlerësuar, trajtuar, monitoruar dhe komunikuar risqet kryesore që 

shoqërojnë përgjegjësitë e KLSH me qëllim minimizimin e ngjarjeve negative të 

paparashikuara dhe maksimizimin e mundësive. 
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Strategjia e Menaxhimit të Riskut në KLSH është hartuar mbështetur në ISSAI 9130 

“Udhëzues për Standardet e Kontrollit të Brendshëm për Sektorin Publik- 

Informacion i zgjeruar për Menaxhimin e Riskut Institucional” dhe në Ligjin nr. 

10296, datë 08.07.2010 ”Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. Strategjia 

gjithashtu i referohet përgjegjësive dhe objektivave të vendosura në Strategjinë e 

Zhvillimit të KLSH 2013-2017, të rishikuar. 

KLSH konsideron se për të qenë efektiv, menaxhimi i riskut duhet të bëhet pjesë e 

kulturës së KLSH e integruar në planet dhe veprimtaritë e përditshme të punës dhe 

nuk duhet parë si një program i shkëputur. Në vijim, menaxhimi i riskut është 

detyrë dhe përgjegjësi e çdo punonjësi në KLSH, të çdo niveli deri në hierarkinë më 

të lartë drejtuese.  

Qëllimi i Strategjisë është të sigurojë që koncepti i menaxhimit të riskut të jetë në 

themel të kulturës organizative nëpërmjet filozofisë së zvogëlimit të riskut dhe 

vlerësimit të tij, për çdo veprimtari që kryen institucioni i Kontrollit të Lartë të 

Shtetit.  

Strategjia e Menaxhimit të Riskut fokusohet si në risqet e nivelit strategjik ashtu 

dhe ato operacional. Strategjia e Menaxhimit të Riskut në Kontrollin e Lartë të 

Shtetit, jep një qasje gjithëpërfshirëse dhe të strukturuar për të identifikuar, 

vlerësuar dhe menaxhuar riskun e institucionit. Ajo synon të ndërtojë dhe të nxisë 

zhvillimin duke u bazuar në rishikime të rregullta dhe procese të përditësimit të 

vlerësimeve. 

Ekipi i menaxhimit të riskut si komponent kryesor për një sistem efektiv të 

menaxhimit të riskut. 

Me vendimin e Kryetarit nr 161 datë 13.02.2016 me qëllim funksionimin e një 

sistemi efektiv të menaxhimit të riskut është ngritur dhe funksionon ekipi i 

menaxhimit të riskut të KLSH. Anëtarët e Ekipit të Menaxhimit të Riskut, 

bashkëpunojnë dhe bashkërendojnë veprimtarinë e tyre me titullarët e njësive 

strukturore, Drejtorët e Departamenteve dhe Drejtorive repektive në funksion të 

përmbushjes së përgjegjësive menaxheriale në të gjithë procesin e identifikimit, 

vlerësimit, monitorimit të riskut me qëllim kryesor përmbushjen e objektivave të 

Departamentit/Drejtorisë si dhe të objektivave institucionale.  

Po kështu në përputhje me kërkesat e Ligjin “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin” është rishikuar regjistri i riskut për KLSH-në, me qëllim përditësimin e tij 

me risqet e reja të brendshme dhe të jashtme si në nivel institucional dhe 

strukturor.  
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 I gjithë ky proces I është nënshtruar analizimit, përditësimit të kontrolleve në 

funksion të minizimit të riskut.  

Menaxhimi i riskut në Kontrollin e Lartë të Shtetit 

Menaxhimi i Riskut është një proces shoqërues i arritjes së objektivave të synuar. 

Ndërgjegjësimi dhe shprehja e komponentëve të riskut në një regjistër analitik rrit 

mundësitë e suksesit të arritjes së objektivave në përputhje me Misionin dhe 

Vizionin institucional. Menaxhimi i Riskut përfshin identifikimin, vlerësimin, 

kontrollin dhe monitorimin e atyre ngjarjeve të mundshme që mund të kenë ndikim 

negativ në arritjen e objektivave të njësisë dhe është i ndërtuar të japë garanci të 

arsyeshme që këto objektivat do të arrihen. Objektivat e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit janë shprehur në Strategjinë për Zhvillim Institucional, 2015-2017, e 

rishikuar. Këto objektiva janë në përputhje me rekomandimet për zhvillim të 

Rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë për KLSH-në, Tetor 2016. Në veçanti 

rekomandimi numër 7 “KLSH gjatë vitit 2016 e në vijim të zbatojë strategjinë e 

Menaxhimit të Kontrollit të Riskut me qëllim identifikimin, analizimin dhe 

monitorimin e risqeve kryesore që shoqërojnë përgjegjësitë e KLSH në funksion të 

minimizimit të ngjarjeve negative të paparashikuara dhe maksimizimin e mundësive 

gjatë veprimtarisë audituese” lidhet me komponentët e riskut të Strategjisë për 

Zhvillim; me risqet menaxheriale, risqet institucionale, risqet e lidhura me 

veprimtarinë audituese si të regjistrit të aktiveve. Zbërthimi në këto komponentë i 

riskut plotëson kuadrin e menaxhimit të riskut institucional në të gjithë dimensionet 

e funksionimit të institucionit.  

Menaxhimi i Riskut në KLSH është një proces, i cili gjen mbështetje në zbatimin e 

suksesshëm të tij, për hir të plotësimit të njëkohshëm të menaxhimit të mjedisit të 

punës, sigurimit të një rrjeti të komunikimit të risqeve dhe aktiviteteve që 

ndërmerren për këtë qëllim, ka një mbështetje të fortë nga menaxhimi i lartë dhe 

realizohet e suportuar nga një kulturë pozitive institucionale.  

KLSH ka përdorur identifikimin e vazhdueshëm të riskut i cili është i nevojshëm për 

të identifikuar risqe të reja që nuk kanë dalë më parë , ndryshimet në risqet 

ekzistuese ose risqe ekzistenca e të cilave nuk është më e përshtatshme për KLSH. 

Në çdo rast, risqet janë konsideruar të lidhura ngushtë me objektivat, janë adresuar 

dhe prioritarizuar në lidhje me to sipas nivelit përkatës, nga niveli më i ulët teknik 

deri tek objektivat strategjikë. Në këtë aspekt janë identifikuar ngjarjet nëse mund 

të ndodhin dhe ndikimi që do të kenë nëse ndodhin dhe në këtë identifikim janë 

marrë në konsideratë një gamë e gjerë e faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm të 
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cilët mund të shtojnë mundësinë e risqeve apo dhe mundësive, në konteksin e 

plotë të qëllimit të veprimtarisë audituese të KLSH.  

KLSH në dokumentin final ka rezultuar me 3 Matrica të risqeve: 

(i) Matrica e risqeve të lidhura me veprimtarine audituese 

(ii) Matrica e riskeve menaxheriale institucionale si dhe 

(iii) Matrica e riseve të menaxhimit financiar, të aktiveve dhe të funksioneve 

mbështetëse. 

(i) Matrica e risqeve të lidhura me veprimtarinë audituese 

Menaxhimi i procesit të auditimit për arritjen e objektivit të rritjes së cilësisë në 

auditim kërkon identifikimin e komponentëve të riskut. Risqet dhe faktorët e 

risqeve janë grupuar në dy komponentë kryesorë: faktorë të jashtëm dhe faktorë të 

brendshëm: Faktorët e jashtëm përfshijnë, por nuk kufizohen në faktorë që 

derivojnë nga ndryshimet e ambientit politik, social e teknologjik dhe problemet 

ekonomike që ndikojnë si mbi vetë KLSH ashtu dhe në subjektet që auditohen. 

Faktorët e brendshëm rrjedhin nga mandati, mënyra e menaxhimit dhe përfshijnë 

strukturën, kompetencat, aftësitë si dhe mënyrën se si funksionojnë sistemet e 

informacionit. Si pjesë e Strategjisë së Menaxhimit të Riskut të KLSH-së, çdo 

Departament Auditimi dhe Drejtori, ka përpiluar Regjistrin e Riskut Departamental, i 

cili lidhet me procesin e auditimit.  

(ii) Matrica e risqeve të menaxhimit institucional 

Menaxhimi financiar dhe kontrolli përbën një tjetër faktor, i cili ndikon në arritjen e 

objektivave të institucionit. Pas identifikimit të të gjitha objektivave strategjive dhe 

plan veprimeve operacionale, procesi i menaxhimit të riskut kërkon që menaxherët 

të identifikojnë të gjitha risqet që lidhen me secilin objektiv (d.m.th. ngjarjet që 

mund të kërcënojnë arritjen e objektivit, përfshirë mos përfitimin nga të gjitha 

mundësitë që jepen). Identifikimi i risqeve që lidhen me menaxhimin financiar dhe 

kontrollin është një proces që përfshin gjetjen, njohjen dhe përshkrimin e risqeve 

që mund të ndikojnë arritjen e objektivave. Ai gjithashtu përfshin identifikimin e 

shkaqeve dhe pasojave të mundshme që lidhen me realizmin e objektivave të 

institucionit. Matrica e risqeve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, ndërthur 

elementët e Menaxhimit Financiar dhe të Kontrollit me objektivat e vendosura në 

Strategjinë për Zhvillim institucional, 2015-2017, e rishikuar. Risqet janë të jashtme 

dhe të brendshme. Risqet e jashtme lidhen me elementë gjeopolitikë, ekonomik 

dhe partnerët e jashtëm. Risqet e brendshme lidhen me Risqe që lidhen me 
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planifikimin, proceset dhe operacionet e sistemit, Risqet që lidhen me burimet 

njerëzore, Risqet që lidhen me aspektet e ligjshmërisë dhe mbikëqyrjes si dhe Risqe 

që lidhen me komunikimin dhe informimin.  

(iii) Matrica e riseve të menaxhimit financiar, të aktiveve dhe të funksioneve 

mbështetëse. 

Menaxhimi i aktiveve është një pjesë themelore e menaxhimit financiar. Ky regjistër 

është i vlefshëm në përgatitjen e llogarive, por më rëndësi paraqet se 

keqmenaxhimi i aseteve cënon në periudhë afatgjatë zhvillimin normal të 

veprimtarisë audituese. Gjithashtu është një praktikë e mirë, që të verifikohet 

gjendja e aktiveve aktuale të njësisë dhe të planifikohen ndryshime. Regjistri i 

aktiveve përfshin si aktivet e luajtshme dhe ato të paluajtshme si dhe të specifikon 

aktivet të cilat gjenden në pronësi të njësisë dhe ato që gjenden nën kontrollin e tij 

ligjor. Së bashku me risqet e funksioneve mbështetëse sigurohet zhvillimi normal i 

punës audituese. 

1.5 Imlementimi i një sistemi efektiv të etikës dhe integritetit 

Në fokus të veprimtarisë menaxheriale institucionale është sigurimi i vijimësisë së 

implementimit të një sistemi efektiv të integritetit dhe etikës nëpërmjet zbatimit të 

kornizës rregullative dhe udhëzuese INTOSAINT, të Kodit të Etikës dhe Rregullores 

së Organizimit Administrativ të KLSH-së. 

Referuar faktit se Etika dhe integriteti janë komponentë kyç dhe parakushte për 

krijimin e besimit tek Institucioni Suprem i Auditimit, KLSH përgjatë vitit 2015 u 

angazhua edhe në hartimin e një kodi të ri të etikës i cili u miratua me Vendimin e 

Kryetarit nr 56 datë 30.04.2015. 

Kodi Etik i KLSH-së reflekton praktikat më të mira të fushës duke u hartuar si një 

dokument integral ku janë përfshirë : Kodi Etik i KLSH-së, Kodi Etik i Gjykatës 

Europiane të Audituesve dhe ISSAI 30- Kodi i Etikës i INTOSAI-t . 

Mund të konfirmohet se në Kodin e Etik të KLSH-së për herë të parë një sërë 

parimesh dhe vlerash etike janë trajtuar në një profil dhe optikë bashkëkohore dhe 

në reflektim të sfidave me të cilat përballen audituesit publikë në nivel global. 

Dimensioni etik në përgjithësi dhe ai integritetit në veçanti janë trajtuar jo vetëm si 

një kërkesë që duhet të përmbushet nga i gjithë stafi i KLSH-së por vlerat etike dhe 

integriteti janë trajtuar në një profil dhe nivel institucional si një nga përparësitë e 

veprimtarisë menaxheriale që tenton në krijimin e një stature institucionale që 
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KLSH të jetë dhe funksionojë si model i ekselencës etike dhe që udhëheq sipas 

shembullit.  

KLSH ka siguruar që i gjithë kuadri rregullativ dhe udhëzues hartohet nën frymën 

INTOSAINT, për të promovuar integritetin, si karakteristikë kyçe e besimit të 

perceptuar nga Kuvendi dhe palët e interesit. 

IntoSAINT është një instrument vetë-vlerësimi e cila po gjen përdorim gjithnjë e më 

të gjërë në komunitetin e INTOSAI-it dhe mundëson për vlerësimin e risqeve ndaj 

integritetit dhe maturitetit të sistemeve për të menaxhuar këto risqe. Po kështu me 

Urdhrin e Kryetarit nr 26 datë 27.01.2017 “Për ngritjen e strukturës përgjegjëse për 

sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”është ngritur struktura përgjegjëse 

konform përcaktimit të ligjit “nr 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e 

sinjalizuesve”. 

Aktualisht, forcimi i sistemit të etikës dhe integritetit është nder prioritetet e 

menaxhimit institucional dhe si anëtar i grupit Task Force për auditimin dhe etikën, 

ka ngritur tashmë strukturën e tij etike, Sektorin e Etikës dhe Integritetit, ka Kodin 

e tij të Etikës dhe në reflektim edhe të praktikave më të mira të institucioneve më 

të përparuara analoge ka ngritur edhe Komisionin e Etikës. 

Komisioni i Etikës funksionon si organizëm ad-hoc i gjykimit profesional dhe mbulon 

çështjet që kanë të bëjnë me etikën dhe integritetin.  

Në funksion të përmbushjes së objektivit që sjellja etike e stafit të KLSH-së të jetë 

pjesë integrale të veprimtarisë së çdo audituesi, përgjatë vitit 2016 veprimtaria e 

komisionit dhe sektorit të etikës është fokusuar në trajtimin e rasteve të 

moszbatimit të normave dhe kërkesave bazë të Kodit të Etikës.  

Në periudhën në vijim, KLSH synon: 

 Realizimin e një auditimi të performancës ”Mbi vlerësimin e integritetit në 

institucionin e KLSH-së”. 

 Monitorimin në vijimësi të risqeve dhe maturitetit të sisteme të integritetit, 

etikës dhe disiplinës institucionale. 

 Përgatitja e Raporteve të Monitorimit nga Sektori i Etikës dhe Integritetit mbi 

inspektimet e kryera. 

 Monitorimi nga ekspertët e jashtëm dhe bashkëpunimi me agjensitë e tjera 

dhe OJF antikorrupsion. 
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1.6 Ndryshimet e Strukturës Organizative 

Ndryshimet dhe zhvillimet që kanë ndodhur në ambientin veprues të KLSh-së gjatë 

viteve të fundit, pritshmëritë që erdhën si rezultat i miratimit të Ligjit të Ri, nxorën 

në pah nevojën për rishikim dhe përshtatje të strukturës organizative dhe formave 

të bashkëveprimit midis njësive të Insitucionit. 

Ndryshimet e Strukturës organizative kanë konsideruar mundësinë e plotësimit të 

strukturës organizative në funksion të një menaxhimi efektiv institucional, dhe një 

strukture sa më të qartë dhe të një shtresëzimi sa më optimal. Rishikimi ka 

konsideruar ndryshime të mundshme të përgjegjësive dhe ndarje të roleve si për 

funksionet primare audituese ashtu dhe ato mbështetëse duke synuar një hierarki 

të përshtatshme dhe linja të qarta raportimi Po kështu është synuar që të 

adaptohet një strukturë organizative fleksibël dhe që reflekton kërkesat e “COSO 

model” kundrejt pesë komponentëve për të siguruar sisteme efektive të kontrollit 

të brendshëm duke formuar në këtë mënyrë një sistem të integruar që reagon në 

mënyrë dinamike ndaj ndryshimit të kushteve eventuale.  

Në funksion të arritjes së pritshmërive për modernizimin institucional si dhe 

implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI, përgjatë vitit 

2016 vijoi konsolidimi i funksionimit të Departamentit të Performances i krijuar qe 

në fillim të vitit 2012, është krijuar dhe funksionon Departamenti i Politikave të 

Auditimit (në 2017 Departamenti i Strategjisë dhe Metodologjisë së Auditimit), 

boshti kryesor i veprimtarisë të të cilit është hartimi i politikave të auditimit dhe 

mbështetja e departamenteve të auditimit gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre 

audituese. Po kështu është krijuar dhe funksionon Departamenti Juridik dhe i 

Zbatimit të Standardeve, në përberjen e së cilës është ngritur dhe funksionon 

Drejtoria e Kontrollit të Cilësisë dhe Zbatimit të Standardeve si dhe Sektori i 

Kontrollit në “të nxehte” dhe në të “ftohtë” strukture kjo në nje linjë dhe në 

përmbushje të objektivit strategjik të kryerjes së veprimtarisë audituese në një linjë 

me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI si dhe forcimit të komponentit të 

kontrollit dhe sigurimit të cilësisë konform kërkesave të ISSAI 40 “Sigurimi i 

cilësisë”. Në funksion të objektivit të KLSH-së, për të bërë pjesë të praktikave të saj 

audituese dhe Auditimet e Teknologjisë së Informacionit u krijua një drejtori e 

veçantë Drejtoria e Auditimit të TI-së. 

Bazuar edhe në rekomandimet e adresuara nga ekspertet e huaj përgjatë procesit 

të implementimit të projektit IPA aktivitetit “Shqyrtimi i strukturës aktuale” sipas të 

cilit u rekomandua emërimi i strukturës së Drejtorit të Përgjithshëm u ndryshua 
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struktura aktuale me emërimin e postit të Drejtorit të Përgjithshëm me fokus 

“performancën audituese”. 

Mbi zhvillimin e metodologjisë së hartimit të planit vjetor bazuar në vlerësimin e 

riskut.  

Një nga faktorët që ka ndikuar pozitivisht në sigurimin e cilësisë të punës audituese 

për vitin, 2016 është edhe përmirësimi i Metodologjisë, përgatitja e studiuar e 

programit vjetor të veprimtarisë së KLSH-së që lidhet me përcaktimin e prioriteteve 

të mundshme, argumentimin dhe përfshirjen në programin e auditimit të 

subjekteve të auditimit mbi bazën e vlerësimit të riskut dhe përcaktimit të 

materialitetit, duke i kombinuar këto auditime edhe me detyrimet kushtetuese e 

ligjore që ka KLSH, për auditimin periodik të tyre. Në funksion sa më sipër dhe në 

përmbushje dhe të aktiviteteve të planifikuara në Strategjinë e Zhvillimit 

Institucional plani i veprimit për zbatimin e Strategjisë u hartua Udhëzimi nr 4 datë 

31.12.2015 miratuar nga Kryetari “Për hartimin e planit vjetor të KLSH-së bazuar në 

vlerësimin e riskut”.  

Në bashkëpunim me ekspertët Polak, Drejtorinë e Metodologjisë dhe Zhvillimit dhe 

Drejtuesve të Departamenteve/Drejtorive, në kuadër të projektit IPA, u zhvillua 

përmirësimi i metodologjisë së planifikimit vjetor të auditimeve dhe plani vjetor i 

auditimeve për vitin 2017 u krye nën asistencën e eksperteve të projektit IPA 2013. 

Objektivi i kësaj praktike ishte që nëpërmjet konsultimit, diskutimit, hartimit të 

rekomandimeve, vlerësimit të risqeve të sigurohen ndryshime pozitive në 

planifikim. Rëndësia e këtij aktiviteti lidhet me planifikimin më të mirë të forcës 

audituese si dhe gjetjen e subjekteve më të mira e të mundshme për t’u audituar, 

për të realizuar optimizmin e performancës institucionale. 

1.7 Mbi zbatimin e planit të veprimit të rekomandimeve të Rezolutës së Kuvendit 

të Tetorit 2016 

KLSH bazuar në detyrimet Kushtetuese dhe ligjore paraqiti në Kuvendin e Shqipërisë 

“Raportin vjetor të përformancës, 2015” në referencë të të cilit Kuvendi adresoi më 

datë 20 tetor 2016, “Rezolutën mbi perfomancën e Kontrollit të Lartë i Shtetit “. 

Nëpërmjet kësaj Rezolute, Kuvendi i Shqipërisë, ka vlerësuar rolin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit, si institucioni kushtetues i pavarur i kontrollit të jashtëm 

ekonomiko-financiar, që auditon menaxhimin me eficiencë dhe dobishmëri të 

fondeve dhe pronës publike e shtetërore, ka vlerësuar rëndësinë e funksionimit të 

këtij institucioni mbi bazë të garantimit të parimeve të pavarësisë, integritetit, 

objektivitetit, përgjegjshmërisë, interesit të publikut, profesionalizmit, 
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bashkëpunimit dhe transparencës si dhe ka konfirmuar mbështetjen dhe nxitjen në 

misionin e institucionit për të punuar dhe kontribuar për një qeverisje të mirë 

Në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi dhe praktikat më të mira të BE-së e 

standardeve ndërkombëtare INTOSAI, Kontrolli i Lartë i Shtetit përgatiti Planin e 

Veprimit si një instrument efikas për për zbatimin e plotë, me eficiencë dhe në kohë 

të Rekomandimeve të Rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë dhe ia dërgoi Kuvendit 

në datë 25.10.2016.  

Rekomandimet e Rezolutës së Kuvendit, janë në të njëjtën linjë dhe integrohen me 

objektivat e Strategjisë së Zhvillimit 2013-2017 (të ripunuar) të KLSH, bazuar në 

drejtimet dhe planet strategjike të zhvillimit të organizatave INTOSAI (2011-2016) 

dhe EUROSAI (2011-2017), si dhe të ligjit nr. 154/2014, “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollin e Lartë të Shtetit” i ndryshuar. Rekomandimet e Rezolutës 

dhe Plani i veprimit janë integruar me objektivat dhe aktivitetet e implementimit të 

Projektit të binjakëzimit IPA 2013 në funksion të forcimit të kapaciteteve 

administrative dhe zhvillimit të mëtejshëm të modernizimit institucional, të 

implementimit të Sandardeve Ndërkombëtare të Auditimit të përdorura gjerësisht 

nga Komuniteti INTOSAI dhe të praktikave më të mira të EU-së, të cilat KLSH-ja po i 

implementon në bashkëpunim dhe ndërveprim me NIK-un Polak dhe SAI-in e 

Kroacisë. 

KLSH është e angazhuar maksimalisht në implementimin e masave të konkretizuara 

në Planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve të Rezolutës së Kuvendit të 

Tetorit të vitit 2016.  

1.8 Zhvillimi dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore të Institucionit 

KLSH, ka instaluar një politikë të burimeve njerëzore që mishëron vlerat parimet 

dhe objektivat e përgjithshme të menaxhimit të burimeve njerëzore në duke synuar 

sigurimin e një stafi me kompetencë aftësi dhe angazhime ndaj zbatimit të 

parimeve etike për të kryer veprimtarinë audituese dhe atë menaxheriale në 

përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit INTOSAI dhe me kuadrin 

ligjor në fuqi.  

Bazuar në kërkesat e ISSAI 40 në të cilin përcaktohet që “Politikat e burimeve 

njerëzore përfshijnë (ndër të tjera): rekrutimin, zhvillimin profesional dhe 

promovimin. KLSH e ka orientuar implementimin e politikave drejt procedurave 

transparente të rekrutimit, promovimit dhe sigurimit të kompetencës profesionale 

nëpërmjet zhvillimit të vazhdueshëm profesional.  
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Qëllimi i KLSH-së është që të përmirësojë vazhdimisht performancën e tij, kjo mund 

të arrihet vetëm nëpërmjet një stafi i cili është i motivuar, është i mirë menaxhuar 

si dhe që shpërblehet në mënyrë të drejtë.  

Menaxhimi efektiv dhe profesional i Burimeve Njerëzore është jetik për 

institucionin e KLSH-së.  

Për vitin 2016, me anë të Vendimit nr. 7, datë 03.02.2016 të Kryetarit të KLSH, “Për 

Strukturën e Renditjes së Punëve, Klasifikimin e Vendeve të Punës dhe Nivelin e 

Pagave në KLSH”, i ndryshuar është miratuar struktura organike me një total prej 

176 punonjësish. Nga viti 2011 dhe 2012 vite, në të cilat struktura ka pasur një 

numër total prej 156 punonjësish ka ardhur duke u rritur me një shtesë prej 5 

vendesh në vitin 2013 përkatësisht 161 punonjës, 5 vende për vitin 2014, 

përkatësisht 166 punonjës, 5 vende për vitin 2015, përkatësisht 171 punonjës dhe 5 

vende për vitin 2016, përkatësisht 176 punonjës. 

Në total trupa audituese në vitin 2016 është 143 punonjës (nga 139 në vitin 2015, 

132 në vitin 2014, 130 në vitin 2013, 122 punonjës në 2012 dhe 121 punonjës 2011) 

që zë rreth 81 % të numrit total të punonjësve.  

Siç shikohet qartë edhe nga grafiku struktura e punonjësve ka vijuar të ndryshojë në 

favor të stafit auditues. 

Klasifikuar sipas arsimimit, në strukturën organike për vitin 2016, punonjësit me 

arsim të lartë zënë 160 punonjës ose në masën rreth 94.7 % kundrejt numrit total 

të punonjësve në vitin 2016, nga 162 punonjës ose në masën rreth 94.7% kundrejt 

numrit total të punonjësve që rezultonin në vitin 2015, nga 157 punonjës, ose në 

masën rreth 95% që rezultonin në vitin 2014, nga 149 apo 94% që rezultonin në 

vitin 2013, 145 punonjës, ose në masën 93% në vitin 2012, dhe 141 punonjës ose 

90% që rezultonin në vitin 2011.  
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Të ndarë sipas profilit të diplomimit, klasifikimi i punonjësve me arsim të lartë 

paraqitet:  

Me qëllim përmirësimin e performancës së tyre si dhe për të fituar njohuri, aftësi 

dhe teknika të reja, një pjesë e punonjësve kanë përfunduar studimet në degë të 

dyta apo në certifikata të ndryshme të cilat bëjnë të mundur që ato ti përdorin 

aftësitë e tyre që tashmë i kanë, në mënyrë më efektive në situata të reja dhe 

përkatësisht: 

 Dy punonjës (Drejtore të Përgjithshme) kane titullin “Profesor”dhe “Profesor i

Asc”. 

 Katër punonjës kanë titullin “Doktor i shkencave”.

 16 (10%) punonjës kanë një diplomë të dytë nga të cilët 13 në Drejtësi, 2 në

Financë dhe 1 të tjera. 

 1 punonjës ka Diplomë Ndërkombëtare në Kontabilitet dhe Auditim (CIPFA).

 4 punonjës kanë certifikatën Kontabël i Miratuar dhe 1 punonjës ka certifikatën

Ekspert Kontabël. 

 20 punonjës kanë certifikatën e Audituesit të Brendshëm.

 8 punonjës kanë certifikatën e Vlerësimit të Pasurive të Paluajtshme.

 8 punonjës kanë certifikata të trajnimeve të zhvilluara on-line nga IDI (Iniciativa

për zhvillim e INTOSAI-t). 
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Rekrutimi dhe përzgjedhja është pika e nisjes për menaxhimin e burimeve 

njerëzore. Ai është i lidhur ngushtë me strategjinë, strukturën dhe funksionet e 

KLSH. Rekrutimi dhe përzgjedhja janë të rëndësishme pasi ato ndihmojnë KLSH-në 

që të sigurohet që ai ka stafin e duhur me kualifikimet e duhura, aftësitë dhe 

përvojën për të plotësuar nevojat e tanishme dhe ato që ka në të ardhmen. 

Gjatë vitit 2016 janë ndjekur të gjitha procedurat sipas rregullave dhe dispozitave 

ligjore në fuqi mbi nëpunësit civil, për rekrutimin e 24 punonjësve, nga 27 punonjës 

që janë rekrutuar në vitin 2015, nga 25 punonjës që janë rekrutuar në vitin 2014, 21 

punonjës që janë rekrutuar në vitin 2013 apo nga 25 të rekrutuar në vitin 2012.  

Në zbatim të nevojave dhe ligjit organik të KLSH, gjatë vitit 2016 janë rekrutuar 

nëpërmjet akteve të emërimit apo kontratave të përkohshme me afat të përcaktuar 

2 punonjës, gjatë vitit 2015 janë rekrutuar nëpërmjet akteve të emërimit apo 

kontratave të përkohshme me afat të përcaktuar 2 punonjës, gjatë vitit 2014 

nëpërmjet akteve të emërimit apo kontratave të përkohshme me afat të përcaktuar 

2 punonjës krahasuar me vitet 2013 ku janë rekrutuar nëpërmjet kontratave të 

përkohshme me afat të përcaktuar 6 punonjës, apo krahasuar me vitin 2012 ku janë 

rekrutuar 3 punonjës me akt emërimi dhe 8 punonjës me kontrata të përkohshme. 

KLSH në vetvete përfaqëson një institucion të krijimit të mundësive për promovimin 

dhe për integrimin e stafit të ri në procesin auditues. Kështu, gjatë vitit 2016 janë 

zhvilluar 5 testime dhe është miratuar ngritje në kategori për 16 auditues, ndërsa 

gjatë vitit 2015 janë zhvilluar 6 testime dhe është miratuar ngritje në kategori për 

27 auditues, gjatë vitit 2014 janë zhvilluar 6 testime dhe janë realizuar 20 

ndryshime në kategori, gjatë vitit 2013 janë zhvilluar 3 testime dhe janë realizuar 23 

ndryshime në kategori, duke ju dhënë në këtë mënyrë mundësinë zhvillimit të 

karrierave profesionale brenda institucionit, nëpërmjet konkurimit. Ndërkohë që 

numërohen 2 raste të uljes në kategori. 

Për vitin 2016 përbërja e punonjësve sipas funksioneve dhe detyrave që kryejnë ka 

qenë: 

 15 Personel drejtues, që përbën 8.8% të numrit total të punonjësve, nga 16 

Personel drejtues 9.3% në vitin 2015, nga 13 në vitin 2014, 14 në vitin 2013, 2012 

dhe 10 në vitin 2011. 

 9 Kryeauditues që përbën 5.3% të numrit total të punonjësve në vitin 2016, nga 

9 Kryeauditues 5.3% në vitin 2015, nga 9 (5.4%) Kryeauditues në vitin 2014, 7 (4%) 

Kryeauditues në vitin 2013, 5 në vitin 2012 dhe 7 në vitin 2011. 
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 119 Auditues (70 %), nga 114 Auditues (66.7 %) në vitin 2015, nga 111 Auditues 

(67 %) në vitin 2014 / 106 (66%) Auditues në vitin 2013, 105 në vitin 2012 dhe 106 

në vitin 2011.  

 17 Punonjës mbështetës (përgjegjës sektori, specialistë, juristë, zëdhënës, 

punonjës shërbimi) që përbën 10 % të numrit totat të punonjësve për vitin 2016, 

nga 23 Punonjës mbështetës që përbën 13.4 % të numrit totat të punonjësve për 

vitin 2015, nga 33 në 2014 ,nga 28 në 2013, 23 në vitin 2012 dhe 22 në vitin 2011.  

 9 Punonjës shërbimi që përbën 5.3% të numrit total të punonjësve, nga 9 (5.2%) 

në vitin 2015, nga 8 (5%) në vitin 2014, 9 në vitin 2013, 2012 dhe 10 në vitin 2011.  

Tregues të tjerë po aq të rëndësishëm për burimet njerëzore janë mosha e 

punonjësve të institucionit dhe raporti femra/meshkuj gjatë viteve 2011-2015 

përkatësisht si më poshtë: 

 Mosha mesatare në KLSH në fund të vitit 2016 është 43.3 vjeç, nga 45.4 vjeç

në vitin 2015, nga 46.1 vjeç në vitin 2014, 46.21 vjeç që rezultonte në vitin 2013, 48 

vjeç në vitin 2012 dhe 50 vjeç në vitin 2011. 

 Vjetërsia në institucion është 9 vjet, nga 7.2 vjet në vitin 2015, nga 8 vjet në

vitin 2014, 8.2 vjet për person që ka qenë në vitin 2013, 5.5 në vitin 2012, 9.1 në 

vitin 2011. 

 Rezultojnë 34 punonjës nën moshën 30 vjeç, nga mosha 31-50 vjeç janë 67

punonjës nga ndërsa mbi moshën 51 vjeç janë 68 punonjës. 

 Raporti femra/meshkuj 39.1% me 60.9% në vitin 2016, nga 39.7% me 60.2% në

vitin 2015, nga 39% me 61% që ishte në vitin 2014, 37% me 63 në vitin 2013, 32% 

me 68% në vitin 2012, 33.5% me 66.5% në vitin 2011. 
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Rezultojnë të punësuara në Institucion 69 punonjëse femra, 8 prej të cilave në 

pozicione drejtuese (Sekretare e Përgjithshme, Drejtore e Përgjithshme, Drejtore 

Departamenti, Drejtore Drejtorie, Kryeaudituese, Përgjegjëse Sektori), 17 

punonjëse femra në Departamente, Drejtori dhe Sektorë mbështetës e ndihmës 

dhe 44 punonjëse femra në pozicione audituese. 

1.9 Zhvillimi Profesional dhe Trajnimi 

Zhvillimi metodologjik 

Zhvillimi i metodologjisë audituese, por edhe i proceseve të vlerësimit metodologjik 

përbën bazat për funksionimin në nivelet e kërkuara institucionale. Aktualisht 

Kontrolli i Lartë i Shtetit është në një fazë të evoluar të procedurave të funksionimit 

dhe të metodologjisë audituese. Zhvillimet e vitit 2016 kanë përfshirë përmbushjen 

e tre objektivave kryesore:  

 aplikimin e kornizës legjislative për auditim;  

 zhvillimin e mëtejshëm të metodologjisë të auditimit dhe të kapaciteteve 

audituese; 

 forcimin e kapaciteteve institucionale, si dhe përmirësimin e impakteve të 

auditimit.  

Proceset zhvillimore pozitive kanë qenë: 

 Përmirësim dhe rishikim i treguesve të matjes së performancës institucionale.

Pjesë e Strategjisë së Menaxhimit të Financave Publike 2014-2020 (SMFP) në vendin 

tonë është duke u realizuar reformimi i administratës në përafrim të normave të 
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Komunitetit Europian. KLSH bën pjesë në kapitullin e gjashtë të pasaportës së 

indikatorëve. Indikatorët e përmirësuar janë: 

 Indikatori 6.1.1 u përmirësua duke reflektuar pasqyrimin më të saktë të rritjes 

së pjesës e auditimeve financiare në totalin e auditimeve. Metodologjia e 

rivlerësuar është përqindja e tipeve të auditimit ndaj totalit; 

 Indikatori 6.1.2 u diferencua duke evidentuar nivelin e pranuar të 

rekomandimeve (accepted), një tregues i ndryshëm nga ai i zbatuar 

(implementuar); 

 Indikatori 6.1.13 reflektoi strategjinë e trajnimit dhe metodologjinë e matjes së 

ditëve të trajnimit mbi standardet. Metodologjia e matjes evidentoi numri i 

ditëve të trajnuara mbi standardet ndaj numrit total të ditëve të trajnuara, si 

dhe përqindja e audituesve të trajnuar për standardet. 

 Përmirësim i Udhëzimit të Zbatimit të Rekomandimeve. Në udhëzimin nr 1 datë

04.11.2016 “Për procedurat për ndjekjen dhe dokumentimin e punës, në auditimin e 

verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit”, u 

reflektuan përmirësimet që ka pasuar kuadri rregullator dhe funksional i KLSH-së, 

përmirësimi i metodologjisë audituese dhe nga implementimi i standardeve ISSAI. 

Në këtë udhëzim u reflektua gjithashtu eksperienca e akumuluar nga KLSH, si dhe 

konkluzione të bashkëpunimit me ekspertë të projektit IPA, SAI-t homologe dhe 

angazhimi në veprimtari ndërkombëtare të INTOSAI-t, ECA-s dhe SIGMA-s. 

Kornizimi i procesit të ndjekjes së rekomandimeve i shërben jo vetëm audituesit të 

KLSH-së, por edhe subjektit të audituar, i cili orientohet në veprimtarinë tij për të 

zbatuar rekomandimet e KLSH-së. 

 Përmirësim i Udhëzimit mbi rritjen e kapaciteteve audituese dhe të cilësisë në

auditim. Udhëzimi numër 2 datë 30.12.2016 ka ardhur si një përmirësim i udhëzimit 

të vitit 2012 për të promovuar dhe mbështetur zhvillimit profesional dhe individual 

të audituesve të KLSH-së. Qëllimi i këtij udhëzuesi është forcimi i mëtejshëm i 

kapaciteteve të burimeve njerëzore të institucionit të KLSH-së, duke orientuar 

zhvillimin e vazhdueshëm profesional të audituesit. Udhëzimi është zhvilluar në 

funksion të promovimit të zhvillimit profesional. Si i tillë më shumë se sa një 

Udhëzim, që synon të promovojë zhvillimin profesional i audituesve të  KLSH-së, ai 

është një normë që tregon për përgjegjshmërinë që ndjejmë Ne, ndaj qytetarit dhe 

shoqërisë, pjesë e përpjekjeve Tona për të bërë ndryshimin në jetën e gjithsecilit. Ai 

synon jo vetëm zhvillimin profesional të audituesve, por edhe nxitjen e qëndrimeve 

dhe të një stili jetese. Orientimet e këtij udhëzimi synojnë të krijojnë një atmosferë, 

ku kërkesa e llogarisë për vete dhe për kolegun, nxit frymën e bashkëpunimit dhe të 
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përgjegjshmërisë. Përpjekjet e institucionale të KLSH-së për të aplikuar standardet e 

auditimit dhe praktikat e mira audituese duhet të shoqërohen me këtë frymë 

zhvillimi individual. 

Krahas sa me sipër janë zhvilluar procese të pikasura zhvillimore: 

 Monitorimi i Strategjisë së Menaxhimit të Risqeve institucionale dhe

departamentale; 

 Monitorimi i Strategjisë së Zhvillimit, 2013-2017, e rishikuar;

 Monitorimi i Strategjisë së Implementimit të Standardeve të auditimit ISSAI;

 Përmirësimi i manualeve të auditimit.

Në kuadër të projektit IPA, në bashkëpunim me ekspertët e NIK-ut Polak, ekspertët 

e SAI-t Kroat dhe ekspertët lokal të KLSH-së, në vitin 2016, u realizuan një sërë 

aktivitetesh zhvillimore të metodologjisë dhe të praktikave të punës, duke përftuar 

konkluzione në formë rekomandimesh, të cilat do të kthehen në objektiva dhe plan 

veprimesh. Në mënyrë të shkurtuar evidentojmë: 

 Zhvillimi i metodologjisë së planifikimit vjetor në auditim. Në bashkëpunim me

ekspertët Polak, Drejtorisë së Metodologjisë dhe Zhvillimit dhe Drejtuesve të 

Departamenteve/Drejtorive, në kuadër të projektit IPA, u zhvillua përmirësimi i 

metodologjisë së planifikimit vjetor të auditimeve. Objektivi i kësaj praktike ishte që 

nëpërmjet konsultimit, diskutimit, hartimit të rekomandimeve, vlerësimit të risqeve 

të sigurohen ndryshime pozitive në planifikim. 

 Hartimi i përmbajtjes së dokumentit të politikave të burimeve njerëzore. Në

bashkëpunim me ekspertët Polak, Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Drejtuesve 

të Departamenteve/Drejtorive, në kuadër të projektit IPA, u zhvillua përcaktimi i 

metodave të rekrutimit, motivimit, përshkrimit të punës për secilin auditues, 

zhvillimi i sistemit të promovimit dhe zhvillimi i karrierës, zhvillimi i programeve të 

trajnimeve dhe të vlerësimit të punonjësve.  

 Analiza e kuadrit rregullator të KLSH-së. Në bashkëpunim me ekspertët Polak,

Departamentit Juridik, Kontrollit të Zbatimit të Standardeve dhe Etikës si dhe 

Drejtuesve të Departamenteve/Drejtorive, në kuadër të projektit IPA, u zhvillua 

analiza e kuadrit rregullator dhe e implementimit të ligjit 154/2014 të KLSH-së. 

Kundrejt Deklaratës së Limës dhe standardeve të INTOSAI-it u evidentuan 

dimensionet e kësaj përqasje në drejtim të përmirësimit të ligjit, ridimensionimit të 

marrëdhënieve me institucionet e audituara si dhe roli i ligjit të KLSH-së në zbatimin 

e standardeve të auditimit. 
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 Rishikimi dhe përditësimi i manualit të performancës. Në bashkëpunim me

ekspertët Kroat, Drejtorisë së Performancës, Drejtorisë së Metodologjisë dhe 

Zhvillimit si dhe Drejtuesve të Departamenteve/Drejtorive, në kuadër të projektit 

IPA, u krye rishikimi i manualit të performancës Ky rishikim evidentoi mangësitë e 

risqeve të përdorura në auditimin e performancës dhe proceset e punës prej 

planifikimit të auditimit deri në hartimin e raportit përfundimtar. 

 Zhvillimi i manualit interaktiv të auditimit të IT. Në bashkëpunim me ekspertët

Polak, Drejtorisë së IT, Drejtorisë së Metodologjisë dhe Zhvillimit si dhe Drejtuesve 

të Departamenteve/Drejtorive, në kuadër të projektit IPA, bazuar në manualin e 

auditimit të IT të KLSH-së, u zhvilluan rekomandime për përmirësime të mëtejshme 

të tij. Rritja e prakticitetit dhe përshtatja e mëtejshme me punën audituese ishin 

gjithashtu produkte të këtij zhvillimi. 

 Modulet standard të trajnimit për auditimin IT, për audituesit e KLSH-së. Në

bashkëpunim me ekspertët Polak, Drejtorisë së IT, Drejtorisë së Metodologjisë dhe 

Zhvillimit si dhe Drejtuesve të Departamenteve/Drejtorive, në kuadër të projektit 

IPA, u zhvilluan rekomandime për përmirësime të mëtejshme bazuar në Handbook-

un e Grupit të Punës së auditimit IT dhe përshtatja për nevojat e KLSH-së. 

 Shqyrtimi i komunikimit të KLSH-së, përcaktimi i qëllimeve, objektivave dhe mjeteve

për strategjinë e komunikimit të KLSH-së. Në bashkëpunim me ekspertët Polak, 

Drejtorisë së IT, Drejtorisë së Komunikimit, Botimit dhe të Marrëdhënieve me Jashtë, 

Drejtorisë së Metodologjisë dhe Zhvillimit si dhe Drejtuesve të 

Departamenteve/Drejtorive, në kuadër të projektit IPA, u evidentuan aspekti elektronik 

i komunikimit në KLSH, pjesëmarrja/roli i departamenteve të auditimit në procesin e 

përgatitjes së informacionit për palët e interesit. Për këtë u zhvillua dhe një workshop 

mes ekspertëve Polak, Kroat dhe atyre të KLSH-së. Në këtë workshop u evidentuan 

mënyra e përmirësimit të komunikimit të KLSH-së me palët e interesit dhe median. 

 Shqyrtimi i strukturës së brendshme organizative. Në bashkëpunim me ekspertët

Polak, Drejtorisë së Metodologjisë dhe Zhvillimit dhe Drejtuesve të 

Departamenteve/Drejtorive, në kuadër të projektit IPA, Objektivat e këtij shqyrtimi 

ishin përmirësimi i proceseve funksionale, strukturës organizative dhe i mënyrës për 

aplikimin e një performance efektive dhe eficiente të detyrimeve që lindën nga ligji i 

ri organik 154/2014. 

 Zhvillimi i metodologjive për kontrollin dhe sigurimin e cilësisë. Politikat dhe

Udhëzuesit për Menaxhimin e Cilësisë si dhe Check listat janë pasues të 

implementimit të standardeve dhe zhvillimit të manualeve në përmirësimin 

metodologjik të procesit auditues.  
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Procesi i trajnimit të zhvilluar në vitin 2016 

Aplikimi i procesit të trajnimit në KLSH është tashmë i zhvilluar dhe me një traditë 

disa vjeçare. Për këtë zhvillimi i kërkesave të mësipërme mund të konsiderohet një 

proces i konsoliduar.  

Bazuar në objektivin e Strategjisë për Zhvillim, 2015-2017, dhe në Programin Vjetor 

të Trajnimeve, gjatë vitit 2016 janë zhvilluar gjithsej: 

 3,702 ditë trajnimi për punonjësit dhe

 342 ditë trajnimi nga stafi menaxherial për audituesit.

Në total ditët e trajnimit të zhvilluara në vitin 2016 janë 4,044. Ecuria e këtij 

treguesi përgjatë viteve është: 
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Përsa i përket treguesve të konsoliduar rezulton se mesatarisht ditë trajnimi për 

periudhën 2012-2016 janë realizuar 3484.8 ditë trajnimi kundrejt 112.8 ditë trajnimi 

realizuar përgjatë periudhës 2002-2011.  

Duke e grupuar në kategori: 

 e trajnimeve në fushën e metodologjisë audituese;

 trajnime në fushën e kuadrit rregullator dhe funksional të subjekteve që

auditohen; 

 të tjera ku kemi përfshirë trajnimet nga konferencat, workshop-et dhe vizitat

studimore. 

Trajnimi është strukturuar në mënyrën e shprehur në grafikun në vijim: 

Të gjithë audituesit janë trajnuar në standarde, manuale dhe metodologji 

audituese. Në këtë mënyrë procesi i trajnimit ka plotësuar objektivat e strategjisë 

për Aplikimin e Standardeve të Auditimit, ISSAI, si dhe aplikimin e Indikatorëve të 

Performancës të Strategjisë së Menaxhimit të Financave Publike 2014-2020 (SMFP), 

indikatori 6.1.3. 

Në funksion të maksimizimit të cilësisë dhe larmisë së dijeve, në procesin e trajnimit 

është synuar diversifikimi i burimeve të informacionit. 
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Burimet e informacionit janë ekspertët brenda KLSH-së, ekspertë të jashtëm në 

vend, ekspertë të jashtëm nga partnerët tanë strategjik.  

 Ekspertë brenda KLSH-së Në KLSH ka Prof. As. Dr dhe “Doktor të Shkencave”,

auditues që kanë një diplomë të dytë në Drejtësi, në Financë dhe në fusha të tjera, 

punonjës që kanë Diplomë Ndërkombëtare në Kontabilitet dhe Auditim (CIPFA); 

punonjës që kanë certifikatën Kontabël i Miratuar dhe punonjës me titullin e 

Ekspertit Kontabël; punonjës që kanë certifikatën e Audituesit të Brendshëm; 

punonjës që kanë certifikatën e Vlerësimit të Pasurive të Paluajtshme, punonjës që 

kanë certifikata të trajnimeve të zhvilluara on-line nga IDI, CEF dhe auditues të 

trajnuar pranë Gjykatës Europiane të Audituesve. Kjo bërthamë përbën një aset për 

trajnues të brendshëm, e cila i shërben procesit të trajnimit brenda KLSH-së. 

 Ekspertë nga organizata, shoqata të ndryshme dhe njësi akademike për

aktivitete të përbashkëta trajnimi dhe shkëmbimi eksperience – KLSH ka organizuar 

vazhdimisht konferenca, workshop-e të hapura dhe tryeza të rrumbullakëta me 

pjesëmarrje të aktorëve të ndryshëm të shoqërisë civile. Një traditë e tillë duhet 

konsoliduar më tej dhe kthyer në kulturë institucionale për krijimin e një profili 

transparent, vlerë shtues dhe bashkëkohor. KLSH ka nënshkruar marrëveshje 

bashkëpunimi me shumë shoqata, institute profesionale dhe shkencore si një 

veprimtari që përmirëson gjithashtu edhe procesin e shkëmbimit të dijeve. 

 Ekspertë jashtë KLSH-së nga partnerët tanë Në kuadër të asistencës për

Shqipërinë dhe të zbatimit të Instrumentit të Para Zgjerimit, IPA 2013, financim nga 

Bashkimi Europian për “Forcimin e kapaciteteve të Auditimit të Jashtëm”. Projekti i 

binjakëzimit në vitin 2016 është aplikuar duke angazhuar ekspertë të NIK-ut Polak 

dhe SAI Kroat. Projekti u shfaq si një mbështetje e rëndësishme teknike për 

zbatimin e ligjit të ri, diversifikimin e mëtejshëm të llojeve të auditimeve të KLSH-së 

dhe rritjen e kapaciteteve audituese në përputhje me Standardet Ndërkombëtare 

të Auditimit dhe praktikat më të mira të fushës.  
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KLSH ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Zyrën Shtetërore të Auditimit të 

Republikës së Maqedonisë, Gjykatën e Audituesve të Austrisë, Zyrën e Auditimit të 

Institucioneve të Bosnjë dhe Hercegovinës, Institucionin Shtetëror të Auditimit të 

Malit të Zi dhe me tre partnerët strategjikë; SAI Turk, Polak dhe Kroat. 

Në funksion të vlerësimit të nevojave për trajnim dhe ndërtimit të planeve 

trajnuese të përshtatura në fund të vitit 2016 u zhvillua mbledhja e të dhënave 

përmes formularit të “Planit Individual të Trajnimeve”. Ky formular kishte si synim 

evidentimin e nevojave në lidhje me: 

 fushën e preferuar të trajnimit;

 metodën e preferuar të trajnimit;

 evidentimi i temës më të rëndësishme të vitit 2016;

 evidentimi i natyrës së trajnimit;

 evidentimi nevojave në fushën e teknologjisë dhe teknikave CATT-s;

 mbledhje e informacionit në lidhje me fusha të tjera të zhvillimit të procesit të

trajnimit.

Projektimi i këtij formulari është kryer me qëllim optimizmin e mundësive dhe të 

kërkesave për trajnim. Për këtë secila temë e trajtuar ka karakter shtresëzues 

rendor. Të anketuarit u orientuan që secila alternativë të evidencohesh me pikë, 

totali i të cilave ishte 100%. Pikëzimi i barabartë nënkuptonte mungesë të 

preferencave dhe pikëzimi më i lartë nënkuptonte alternativën e preferuar. Në çdo 

çështje u përfshi një alternativë e paplotësuar, duke synuar krijimin e një pyetësori 

interaktiv. 

Në vijim do të evidentojmë rezultatet e këtij pyetësori duke evidentuar përmes 

përshkrimeve grafike sugjerimet e mbledhura. 

Fusha e preferuar e trajnimit. Pyetja e shtruar në këtë rast ishte evidentimi i fushës 

së preferuar për t`u trajnuar.  

Shtresat e trajtuara ishin: 

1. Trajnime në standarde ISSAI,

2. Trajnime në Manualet e Auditimit,

3. Trajnime rregullore të procedurave të auditimit, etj.,

4. Trajnime për ligjin organik të KLSH-së, rregullore e brendshme, strategji

zhvillimi,

5. Trajnime kuadri rregullator i subjektit që do të auditohet nga

Departamenti/Drejtoria juaj dhe

6. Trajnim të tjera.
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Rezultatet paraqiten: 

Evidentohet kërkesa për trajnime në fushën e manualeve të auditimit, rregulloreve 

të procedurave të auditimit si dhe të kuadrit rregullator të subjektit të audituar. Në 

trajnime të tjera prej 15% predominon kërkesa për trajnime në teknika auditimi 

eksperienca të marra nga vizitat studimore në homologët tanë ndërkombëtar. Në 

përgjithësi dispersioni i vogël i të dhënave tregon për një orientim të procesit të 

trajnimit në të gjithë këto fusha, pa lënë mënjanë ndonjërën prej tyre. 

Metoda e preferuar e trajnimit. Pyetja e shtruar në këtë rast ishte evidentimi i 

metodës më të preferuar për tù trajnuar. Shtresat e trajtuara janë: 1. Trajnime face 

– to face; 2. Trajnime e-learning; 3. Trajnime në workshope, konferenca shkencore,

peer review; 4. Trajnime në departament; 5. Trajnime jashtë shtetit; 6. Trajnim të 

tjera. Rezultatet paraqiten: 

Evidentohet metoda face to face, apo ballë për ballë, si dhe dëshira për tu trajnuar 

jashtë shtetit, për të përftuar nga eksperienca e homologëve tanë ndërkombëtar. 

Në këtë rast dispersioni është më i madh, por përsëri mbetet i vogël dhe tregon për 

një orientim të procesit të trajnimit në të gjithë këto fusha, pa lënë mënjanë 

ndonjërën prej tyre. Në trajnime të tjera predominojnë kërkesa për forma të 

trajnimit si case studies, etj. 

Tema e preferuar e trajnimit. Kjo pyetje kërkoi të evidentojë modën e temave të 

kërkuara. Ajo është në ngjashmëri me pyetjen e parë, por ka një karakter më 
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specifik duke evidentuar edhe temën. Kjo pyetje nuk ka karakter shtresëzues, pasi 

synon evidentimin e më të mirës. Rezultatet e kësaj pyetje evidentojnë kërkesa të 

audituesit, të cilat lidhen me punën e bërë në departamentin ku ai punon. Këto 

statistika do të përbëjnë orientime të zhvillimit të proceseve trajnuese në 

departament. 

Natyra e trajnimit. Pyetja e shtruar në këtë rast ishte evidentimi i natyrës së 

preferuar për t`u trajnuar. Shtresat e trajtuara ishin: 1. Trajnime për punën e 

përditshme audituese (rregullore, formularë, etj.); 2. Trajnime të formimit të 

përgjithshëm (metodologji, standarde); 3. Trajnime për njohje të informacionit 

rreth zhvillimeve më të fundit institucionale; 4. Trajnime në fushën e teknikave 

CATTs (Excel, word, Idea, etj.); 5. Trajnime mbi metodat e riskut,; 6 Trajnim të tjera. 

Rezultatet paraqiten: 

Paraqitet më mirë trajnimi për dije në fushën e punës së përditshme dhe të 

zhvillimit metodologjik.  

Teknologjia e preferuar. Si një indikator i rëndësishëm për të ndihmuar në zhvillimin 

e mëtejshëm të Helpdesk-ut, u formua kjo pyetje në këto shtresa: 1. Trajnime për 

word, paketa Office; 2. Trajnime për Excel, paketa Office; 3. Trajnime për IDEA; 4. 

Trajnime për përdorimin e faqes Web të KLSH-së, email, intranet, etj.; 5. Trajnime 

për software prezantues si Power Point, Prezi, etj.; 6. Trajnim të tjera. Rezultatet 

paraqiten: 
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Mbizotëron kërkesa për programet IDEA dhe Excel. Në teknika të tjera përfshihen 

kërkesa për njohjen e programeve të funksionimit të subjekteve e që auditojmë si 

Asycuda World, C@ST, etj. 

Këto të dhëna së bashku me ato të rezultuara nga analiza e nevojave në nivel 

institucioni u integruan në Planin e Konsoliduar të Zhvillimit Profesional Individual 

në nivel institucional. 

Vlerësimi i veprimtarisë për zhvillimin profesional dhe të trajnimeve 

Procesi i vlerësimit në KLSH është realizuar në: 

- vetëvlerësim duke përdorur indikatorët e matjes së performancës; 

- vlerësime nga jashtë, duke përfshirë vlerësimin mes kolegësh dhe në vlerësimin 

nga ekspertë të jashtëm.  

Shkurtimisht këto praktika vlerësuese, të zhvilluara përgjatë vitit 2016, ishin: 

 Analiza institucionale. Mbi këtë aparat vlerësimi është zhvilluar analiza e

veprimtarisë institucionale të KLSH-së. Kjo analizë zhvillohet në nivel departamental 

dhe më pas në nivel institucional. Metodologjia e përdorur është ajo SWOT, duke 

evidentuar fuqitë, dobësitë oportunitetet dhe risqet. Përditësimi i dijeve mbi 

metodologjinë e aplikuar në vlerësimin vjetor në nivel departamental dhe 

institucional do të ofronte mundësi për një analizë më të qartë dhe më 

gjithëpërfshirëse të të gjithë punonjësve të KLSH-së. Në analizë, morën pjesë 

personalitete të ndryshme të politikës, botës akademike, të qeverisë dhe 

partnerëve tanë strategjik, duke na ofruar informacion dhe vlerësim mbi 

institucionin. 

 Peer review. Së bashku me auditues të Gjykatës Austriake të Auditimit u

realizua procesi i Peer Review nga një staf prej 4 audituesish, tre prej tyre janë 

auditues të Gjykatës Austriake të Auditimit si dhe një përfaqësuese e SAI-t të 

Moldavisë. Mbi bazën e këtij procesi vetëvlerësimi mes kolegësh u zhvillua Raporti 

mbi “Vlerësim i Pavarësisë së Kontrollit të Lartë të Shtetit Shqiptar” nga kolegët e 

institucioneve homologe.  

Në Maj 2016 u zhvillua procesi i Vetëvlerësimit të Auditimit IT (ITASA) në KLSH, me 

Moderatorë nga Gjykata Europiane e Auditorëve dhe nga Zyra Kombëtare Bullgare 

e Auditimit dhe Koordinatorin Lokal Drejtori i Drejtorisë së Auditimit të Teknologjisë 

së Informacionit. Qëllimi i kësaj ITASA është menaxhimi me një mprehtësi specifike 

të gjendjes së funksionit të Auditimit IT dhe pozicionimi i këtij auditimi me sfidat e 

të ardhmes. Kjo do të thotë, marrje në konsideratë të mandatit të Institucionit të 
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Lartë të Auditimit, jetëgjatësinë dhe shumëllojshmërinë e projekteve IT në sektorët 

të qeverisjes, metodologjinë ekzistuese të auditimit TI si dhe kompetencat e stafit. 

 Workshop-e. Si pjesë e motos për shkëmbimin e eksperiencave dhe në

funksion të angazhimeve në çështjet e rëndësishme ndërkombëtare të auditimit, 

KLSH ka ndërmarrë një agjendë të gjerë pjesëmarrjesh në workshop-e 

ndërkombëtare. Disa prej tyre janë PPA II, Luxemburg, ISSAI 30, Krakov, Workshop 

mbi Opinionin e Auditimit, Beograd, Hyrje në Auditimin e IT, Luxemburg, Seminar, 

Prokurimet Publike, Dubrovnik, PPA II, Podgoricë, TFA & Ethics, Madrid, Auditimi i 

IT, Ankara, Menaxhimi dhe Vlerësimi i Riskut, Luxemburg, ECA, Analiza e Projekteve 

dhe Politikave, ECA, PPA II, Prishtinë, Prokurimi Publik, CEF, Lubjanë, Menaxhimi i 

projekteve të Biznesit, PPA II, Suedi, Workshop mbi Korrupsionin dhe Mashtrimin, 

CEF, Slloveni, Workshop mbi Standardet e Kontabilitetit, CEF, Slloveni, auditimi 

operativ, Shkup, etj. 

 Konferenca shkencore. Në vijimësi të traditës së realizimit të proceseve

zhvillimore në nivel konferencash shkencore, në Qershor 2016 KLSH zhvilloi 

Konferencën mbi “Riskun dhe Auditimin”. Qasjet në analizën e riskut ishin të 

shumta, por prezantimet e tre ditëve të Konferencës synuan identifikimin e 

kërcënimeve ndaj ekonomisë se vendit si dhe vlerësimin e risqeve, duke treguar 

mënyrat për t’i menaxhuar ato.  

1.10 Zhvillimi i Procesit të Peer review nga Gjykata Austriake e Auditimit 

Pavarësia Dhe Kuadri Ligjor 

Në Deklaratën e Limës (1977), Deklaratën e Meksikës (2007), në Rezolutën e 

Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara A/66/209 (2011) dhe 

rezolutën A/69/228 (2015) të miratuar, pavarësia e Institucioneve Supreme të 

Auditimit (SAI-ve) është vendimtare për të garantuar mundësinë e kryerjes së punës 

në mënyrë të lirë dhe të paanshme dhe për të kontribuar në këtë mënyrë në mirë – 

qeverisje, transparencë dhe llogaridhënie. KLSH iu përgjigj pozitivisht gjatë vitit 

2015 kërkesës së INTOSAI-t, drejtuar të gjithë Institucioneve Supreme të Auditimit, 

anëtarë të kësaj organizate, nëpërmjet së cilës i ftonte që të ishin pjesë e një Peer 

Review për pavarësinë e SAI-ve. Kontrolli i Lartë i shtetit u vetë ofrua për të qenë 

pjesë e këtij procesi, duke vlerësuar si parësore pavarësinë e SAI-ve për realizimin e 

misionit të tyre dhe u përzgjodh nga Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve 

Supreme të Auditimit si përfaqësues i EUROSAI-t për të realizuar këtë proces. Për 

këtë qëllim, partnerët: Sekretariati i Përgjithshëm i Organizatës Ndërkombëtare të 

Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI), Kontrolli i Lartë i Shtetit Shqiptar 

(KLSH), Gjykata Austriake e Auditimit (GjAA) si dhe Gjykata e Llogarive e Moldavisë 
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(GjLlM) ranë dakord të kryejnë një vlerësim të pavarësisë. Marrëveshja për 

vlerësimin nga institucionet homologe bazohet në parimet e vullnetarizmit, 

partneritetit dhe besimit reciprok. Procesi është realizuar nga auditues të Gjykatës 

Austriake të Auditimit, në periudhën 8-19 shkurt 2016.. 

Objektivi i vlerësimit nga institucionet homologe ishte t’i jepnin Kontrollit të Lartë të 

Shtetit një vlerësim të përputhshmërisë me Standardet Ndërkombëtare të 

Institucioneve Supreme të Auditimit (ISSAI) në lidhje me pavarësinë e SAI-ve (ISSAI 

10: Deklarata e Meksikës mbi pavarësinë e SAI-ve; ISSAI 11: Udhëzime dhe praktika 

të mira në lidhje me pavarësinë e SAI-ve) si dhe të jepnin rekomandime për të 

përmirësuar pavarësinë e SAI-ve. Kështu, u shqyrtuan edhe elementë qendrorë të 

ISSAI 12: Vlera dhe Dobitë e Institucioneve Supreme të Auditimit – Të bësh 

ndryshimin në jetën e qytetarëve. Rëndësia e këtyre çështjeve është vërtetuar nga 

Kombet e Bashkuara (Rezoluta A/69/228 e miratuar në vitin 2015) në promovimin 

dhe kujdesin për eficiencën, llogaridhënien dhe transparencën e administratës 

publike duke forcuar SAI-t.  

Procesi i rishikimi kishte për objekt bazuar në tetë parimet e pavarësisë, sipas 

Deklaratës së Meksikës, dhe pikërisht në: (1) ekzistencën e një kuadri efektiv ligjor; 

(2) pavarësinë e drejtuesve dhe anëtarëve të SAI-t; (3) një mandat të gjerë legjislativ 

dhe liri të plotë veprimi në kryerjen e funksioneve të SAI-ve; (4) qasjen e pakufizuar 

në informacion; (5) të drejtën dhe detyrimin për të raportuar mbi rezultatet e 

auditimit; (6) lirinë për të vendosur mbi përmbajtjen dhe kohën e raporteve të 

auditimit; (7) ekzistencën e një mekanizmi për ndjekjen e zbatimit të 

rekomandimeve dhe (8) autonomine financiare/menaxheriale/administrative dhe 

burime të përshtatshme. 

Drejtori i Përgjithshëm i Gjykatës Austriake të Auditimit, z. Robert Sattlrer 
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Pas përfundimit të punës në terren, në datën 4 nëntor 2016, në sallën e Akademisë 

së Shkencave, Drejtori i Përgjithshëm i Gjykatës së Auditimit të Austrisë, z. Robert 

Sattlrer, në prani të përfaqësuesve të profesoratit, të shoqërisë civile, medias dhe 

audituesve të KLSH, prezantoi Raportin “Peer Review ” për Kontrollin e Lartë të 

Shtetit.  

Ai vlerësoi pavarësinë e institucionit, të fituar duke zbatuar me përpikmëri 

standardet ndërkombëtare të auditimit të jashtëm publik, ISSAI, si dhe ligjin e ri 

integral të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë në nëntor 2014. 

Në përfundim të këtij procesi rezultoi se KLSH referuar dhe rezultateve të misionit 

të Peer-Review “Mbi pavarësinë e KLSH-së” kryer nga Gjykata Austriake e Auditimit 

në kuadrin rregullativ reflekton kërkesat e:  

i) ISSAI 1 Deklarata e Limës;

ii) ISSAI 10 Deklarata e Meksikës për pavarësinë e Institucioneve Supreme të

Auditimit; 

iii) ISSAI 11 “Udhërrëfyes dhe praktika të mira referuar pavarësisë së SAI-ve.

Sa më sipër KLSH gjatë ushtrimit të veprimtarisë institucionale dhe asaj audituese 

do të vijojë të implementojë kërkesat e ISSAI 1(niveli 1 i standadeve) dhe ISSAI 10 

dhe 11 (niveli 2 i standardeve).  

Raporti përfundimtar i këtij projekti i është vënë në dispozicion deputetëve të 

Kuvendit të Shqipërisë, të gjitha mediave, palëve të interesuara dhe është vendosur 

në WEB-in e KLSH-së. 

2. Bashkëpunimi Institucional: Komunikimi dhe Menaxhimi i Partneriteit

2.1  Bashkëpunimi me SAI-et partnere dhe me ndërkombëtarët 

Në analizën vjetore të KLSH-së për vitin 2015, Presidenti i Republikës, SH.T.Z. Bujar 

Nishani gjatë fjalës së tij përshëndetëse u shpreh, “ Ju(KLSH) keni vendosur një 

standard shumë të mirë të shkëmbimit të përvojave me partnerët dhe partneritet 

me institucionet e vendeve të tjera. Ajo që e jetëson këtë dinamizëm është puna e 

çdo audituesi, e çdo të angazhuari, sepse pa të do të ishte e vështirë që një 

institucion të jepte rezultate në atë rrugë dhe në atë mënyrë që e duam që të gjithë 

për të funksionuar më së miri”. 

Ky standard ka gjetur zbatim edhe gjatë vitit 2016. Në zbatim të orientimeve dhe 

realizimit të objektivave, janë ndjekur të gjitha procedurat për organizimin dhe 
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zhvillimin e aktiviteteve të përcaktuara jashtë vendit dhe konstatohet që gjatë vitit 

2016 kanë marrë pjesë në aktivitetet jashtë vendit 153 auditues (nga 157 gjithsej) 

ose 765 ditë/njerëz në total, thënë ndryshe pothuajse të gjithë punonjësit e KLSH-

së kanë qenë të paktën një herë jashtë vendit. Gjatë vitit 2015 janë trajnuar jashtë 

vendit 135 auditues dhe janë realizuar 765 ditë/njerëz. 

Ndër këto aktivitete, veçojmë vizitat dhe pjesëmarrjen e Kryetarit të KLSH në 

aktivitetet e mëposhtme, të cilat kanë pasur rëndësi të veçantë në vendosjen e 

partneriteteve strategjike të bashkëpunimit të KLSH-së: 

Sigurisht, një nga aktivitetet më të rëndësishme të 2016 ishte Kongresi i XII i 

INTOSAI-t, zhvilluar në datat 5-11 dhjetor 2016, në Abu Dhabi të Emirateve të 

Bashkuara Arabe. Kongresi organizohet një herë në çdo tre vjet dhe është aktiviteti 

më i rëndësishëm i INTOSAI-t. Kongresi diskutoi mbi mënyrat se si kjo organizatë 

mund të kontribuojë në Objektivat për Zhvillimin e Qëndrueshëm duke theksuar 

mesazhin se audituesit e jashtëm sigurojnë një depërtim tepër të rëndësishëm të 

trupave legjislative, qeverive dhe shoqërisë në lidhje me arritjen e qëllimeve për një 

zhvillim të qëndrueshëm. Punimet e Kongresit vijuan me miratimin e 4 

dokumenteve tepër të rëndësishëm që ishin: 

1) Rregullat Proceduriale;

2) Buxheti i INTOSAI-t për vitin 2017-2019;

3) Plani Strategjik i INTOSAI-t 2017-2022 dhe

Kongresi i XXII i INTOSAI në Abu Dhabi 
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4) Ndryshimet në Statutin e Organizatës.

Gjatë zhvillimit të Kongresit, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Bujar Leskaj 

zhvilloi një sërë takimesh me homologë dhe personalitete të shquara 

ndërkombëtare në fushën e auditimit, si Dr. Harib Al Amimi, President i Institucionit 

të Auditimit Shtetëror të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Kryetar i INTOSAI-t, 

z.Gene L. Dodaro, Kontrollor i Përgjithshëm i Zyrës së Llogarive Qeveritare (GAO) të

Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Dr. Vitor Caldeira, President i Gjykatës 

Portugeze të Llogarive, z. Krzysztof Kwiatkowski, President i Zyrës Supreme të 

Auditimit të Polonisë, zj. Androniki Theotokatou, Presidente e Gjykatës së Llogarive 

të Greqisë dhe me z. Besnik Osmani, Auditor i Përgjithshëm i Zyrës Kombëtare të 

Auditimit të Kosovës. 

Ndër aktivitetet dobiprurëse në kuadër të angazhimit të KLSH-së për adoptimin e 

standardeve ndërkombëtare të auditimit të jashtëm publik është Takimi i Grupit të 

Punës së INTOSAI-t për Rishikimin e ISSAI 30- Kodit të Etikës, në datat 2-4 mars 

2016, në kuadër të së cilës Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Z. Bujar Leskaj 

zhvilloi një vizitë në Krakov, Poloni. Gjatë qëndrimit të tij në Krakov, z. Leskaj u 

takua me Presidentin e Zyrës Supreme të Auditimit të Polonisë, z. Krzysztof 

Kwiatowski me të cilin u diskutua për fillimin e projektit të binjakëzimit IPA për 

ngritjen e kapaciteteve institucionale të Kontrollit të Lartë të Shtetit, i cili tashmë 

prej marsit 2016 ka filluar të implementohet në KLSH. Në datat 2-4 mars 2016 ky 

grup pune zhvilloi takimin e tij të fundit, në të cilën u diskutuan komentet e 

Takimi i Grupit të Punës së INTOSAI-t për Rishikimin e ISSAI 30- Kodit të Etikës. 
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përcjella nga 31 SAI-e mbi draftin e ISSAI 30, bërë publik nga INTOSAI, i cili u 

miratua në Kongresin e Abu Dhabit. 

Anëtarësimi i Shqipërisë në NATO ka shtuar në aktivitetet e Kontrollit të Lartë një 

takim të rëndësishëm siç është mbledhja e Njësive Audituese Kombëtare CNABN, 

ku me 10 maj 2016 u diskutua rreth Raportit vjetor të aktivitetit të Bordit 

Ndërkombëtar të Audituesve (IBAN) për NATO-n. Tashmë prej disa vitesh, Kontrolli i 

Lartë i Shtetit merr pjesë aktive në këtë aktivitetet të përvitshëm, si Institucioni 

Suprem i Auditimit të Shtetit Shqiptar, anëtar i NATO. Bordi i Audituesve të NATO-s 

(IBAN) duke qenë një njësi auditimi e jashtme, e pavarur, e përbërë nga 6 anëtarë e 

që raporton në Këshillin e NATO-s, është përgjegjës për auditimet financiare dhe 

ato të performancës për të gjitha njësitë, programet dhe trupat shumëkombëshe të 

NATO-s.  

Përgjatë vitit 2016 KLSH ka qenë prezente në 53 aktivitete të rëndësishme si 

Kongrese, Konferenca, Takime, seminare, trajnime, (këto të fundit edhe në kuadrin 

e zbatimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit me SAI-et homologe). Projekti i 

Binjakëzimit IPA “Forcimi i kapaciteteve të Auditimit të Jashtëm”, me asistencën e 

NIK-ut polak dhe SAI-t Kroat ka çelur një horizont të ri në trajnimet e KLSH-së duke i 

konkretizuar njohuritë e përfituara në praktikë, nëpërmjet auditimeve të 

përbashkëta pilot. Ndër më të rëndësishmet përmendim pjesëmarrjet në:  

 Takimet e Grupit të Punës të EUROSAI-t mbi Auditimin e Mjedisit (WGEA);

 Kongresin e II-të të Prokurimeve Publike në Slloveni;

 Takimi i VII-të i Task Force së EUROSAI-t për Auditimin dhe Etikën

 Seminarin mbi Qasjen Audituese të Gjykatës Europiane të Audituesve, zhvilluar

në Luksemburg;

 Takimi i Grupit të Punës së EUROSAI-t për Teknologjinë e Informacionit, Poloni;

 Trajnimet pranë Gjykatës Turke të Llogarive dhe NIK-ut polak;

 Seminarin e Institutit Europian për Administratën Publike mbi Prokurimin Publik

dhe Koncesionet e BE-së;

 Workshop-et PPAII, Auditim Paralel i Performancës në Prokurimin Publik;

 Konferenca e Programit SIGMA mbi “Marrëdhëniet SAI-Parlament”, etj.
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Takimi i VII-të i Task Force së EUROSAI-t për Auditimin dhe Etikën. 

Takimi i Komitetit të Kontaktit të Institucioneve Supreme të Auditimit të 

BE-së (dy takime). 

Kryetari i KLSH, z.  Bujar Leskaj dhe Auditori i Përgjithshëm i 

ZKA,  z.Besnik Osmani gjatë nënshkrimit të Marrëveshjes  së 

Bashkëpunimit dhe Planit të Veprimit. 
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Në datën 3 tetor 2016, Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Bujar Leskaj, zhvilloi 

një vizite zyrtare në Zyrën Supreme të Auditimit të Republikës së Bullgarisë (BNAO) 

dhe nënshkroi një Marrëveshje Bashkëpunimi me homologun e tij, Presidentin e 

BNAO-s, z. Tzvetan Tzvetkov.  

Mjaft i rëndësishëm dhe frytdhënës është dhe pjesëmarrja e audituesve të KLSH në 

trajnimet e organizuara nga Gjykata Turke e Llogarive, ku gjatë vitit 2016 u trajnuan 

36 auditues (176 auditues në vitet 2012-2015). Ky bashkëpunim i ngushtë dhe 

produktiv është meritë e z. Recai Akyel, ish-presidentit të Gjykatës së Llogarive, 

aktualisht anëtar i Gjykatës Kushtetuese të Turqisë. 

Referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit të nënshkruar dhe Projektit IPA, në NIK-un 

Polak u trajnuan 37 auditues lidhur me rolin e SAI në luftën kundër korrupsionit dhe 

mashtrimit dhe vizita studimore mbi çështjet e komunikimit. 

Vizitë zyrtare në Zyrën Supreme të Auditimit të Republikës së 
Bullgarisë (BNAO). 
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Qendra për Ekselencë në Financë 

në Ljubjanë, CEF, vazhdon të jetë 

një nga institucionet kryesore të 

trajnimeve të audituesve të 

KLSH-së. Me lektorët nga më të 

mirët të fushës së financave në 

botë, në CEF audituesit e KLSH-së 

janë njohur me teknikat më 

bashkëkohore të auditimit në 

fushën e auditimit financiar, ku 

mund të përmendim workshop-et mbi zbatimin e buxhetit dhe mbi Standardet 

IPSAS të Kontabilitetit në Sektorin Publik. 

Me rëndësi për t’u shquar është Seminari me temë Prokurimi Publik dhe 

Koncesionet e BE-nga Institutit Europian për Administratën Publike. Ky institut 

është një nga qendrat më prestigjioze mbi integrimin europian dhe sfidat e reja të 

menaxhimit publik, e cila ofron aktivitete trajnuese, hulumtime shkencore dhe 

shërbime konsulence në fushën e vendimmarrjes së BE, ligjeve dhe politikave të saj 

si dhe çështjeve rajonale. 

Workshop-et mbi Auditimin Paralel të Performancës (PPAII) përbëjnë një tjetër 

aktivitet me rëndësi për 

vitin 2016. Pas Malit të 

Zi, Kosovës dhe Suedisë, 

PPAII u ndal në Tiranë 

ku u organizuar 

workshop-i i katërt i 

Auditimi Paralel të 

Performancës mbi 

Prokurimet Publike. 

Pjesëmarrja e KLSH-së 

në këtë format është 

një tjetër dëshmi e 

konsolidimit të auditimit të performancës në Kontrollin e Lartë të Shtetit. 

Marrëdhëniet SAI-Parlament po marrin një protagonizëm në kuadër të forcimit të 

llogaridhënies, transparencës dhe mirë-qeverisjes. Më datën 8-9 nëntor në Ankara 

të Turqisë u zhvillua Konferenca e Institucioneve Supreme të Auditimit të vendeve 

kandidate dhe vendeve para-kandidate dhe Gjykatës Europiane të Audituesve (ECA) 
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me temë “Zhvillimi i marrëdhënieve efektive ndërmjet Institucioneve Supreme të 

Auditimit dhe Parlamenteve”, organizuar nga SIGMA në bashkëpunim me Gjykatën 

e Llogarive të Turqisë. Në konferencë morën pjesë SAI-et e Shqipërisë, Kosovës, 

Maqedonisë, Turqisë, Bosnjë-Hercegovinës, Serbisë, Malit të Zi, si dhe përfaqësues 

të Gjykatës Europiane të Audituesve, DG Budget dhe SIGMA-s. Pjesëmarrja reflektoi 

qëllimin e temës së përzgjedhur ku të ftuar ishin përfaqësues të SAI-ve dhe 

Parlamenteve të vendeve kandidate dhe potencialisht kandidate të BE-së, duke u 

shndërruar kështu në një forum mes parlamentarësh dhe komunitetit të audituesve 

të Rrjetit. KLSH u përfaqësua nga një delegacion i kryesuar nga Kryetari z. Bujar 

Leskaj, ndërsa Parlamenti nga deputeti Ervin Koçi, anëtar i Komisionit për 

Ekonominë dhe Financat. 

Të gjitha këto aktivitete kanë ndikuar pa dyshim në rritjen e kapaciteteve 

profesionale të audituesve të KLSH dhe gjithashtu kanë motivuar punonjësit në 

punën e tyre të përditshme sepse ndihen të vlerësuar për kontributin që japin në 

realizimin e objektivave të institucionit. 

Internshipi i ECA-s dhe fellowship i GAO-s 

Në modernizimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit kanë dhënë një kontribut të çmuar 

Gjykata Europiane e Audituesve (ECA), nëpërmjet intershipeve dhe Zyra e Auditimit 

Qeveritar të SHBA-së GAO, përmes felloëship-eve. Falë kësaj asistencë, në KLSH po 

krijohet një gjenerate e re audituesish me parametrat e kolegëve të tyre euro-

atlantik.  
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Në vitin 2016, 4 auditues të Kontrollit të Lartë të Shtetit kanë qenë pjesë e 

strukturave tё ECA-s për një periudhë 5 mujore, duke përfituar nga programet e 

internshipit tё kёtij institucioni, pёr tё kontribuar pranё departamenteve dhe 

drejtorive tё ndryshme tё ECA-s. Internshipi është konsideruar një mjet shumë i 

rëndësishëm për të ofruar njohuri mbi auditimin e fondeve të BE-së, për audituesit 

e SAI-ve të vendeve që aspirojnë të bëhen anëtare të BE-së. Në total janë 9 

auditues të KLSH-së që kanë fituar internship-et tek ECA, përfshirë një auditues që 

ka filluar internshipin në mars 2017. 

Po aq produktive për KLSH-në ka rezultuar edhe bashkëpunimi me GAO-n e SHBA-

së ku gjatë vitit 2016 një audituese e KLSH-së mori pjesë në një felloëship 4 mujor 

pranë kësaj zyre ndërsa gjatë 2017 dy auditues jane duke ndjekur këtë fellowship. 

Ky kurs studimor 4-mujor është hartuar për të forcuar kapacitetet e SIA-ve e për të 

rritur llogaridhënien dhe mirëqeverisjes. Pjesëmarrësit kanë mundësi të njihen me 

përvojën amerikane të auditimit, me qëllim zhvillimin e strategjive për të sjellë 

ndryshim dhe për ta përcjellë dijen e përfituar në SAI-et e tyre respektive.  

Kontroll i Lartë i Shtetit ka botuar në vitin 2015 Standardet e Auditimit të SHBA-së 

dhe ndërthurja e kësaj dije teorike me njohuritë praktike të audituesve që kanë 

ndjekur fellowship-in do të sjellë përmirësimin e metodologjisë audituese për 

kryerjen e auditimeve me cilësi të lartë, me kompentencë, integritet, objektivitet 

dhe pavarësi. 

2.2 Implementimi i projektit të binjakëzimit IPA 2013, “Forcimi i kapaciteteve të 

auditimit jashtëm”. 

Në 17 shkurt 2016 u nënshkrua kontrata e projektit të binjakëzimit mes KLSH-së 

dhe dy SAI-ve partnere të vendeve të BE-së, NIK-ut polak dhe Zyrës Kombëtare të 

Auditimit të Kroacisë dhe viti 2016 shënoi vitin e parë të implementimit të projektit, 

me vlerë 2, 1 milion euro do të implementohet brenda 24 muajve.  

Kontrolli i Lartë të Shtetit, për linçimin e projektit organizoi konferencën për 

Projektin e Binjakëzimit “Forcimi i kapaciteteve të auditimit të jashtëm në Shqipëri”. 

Në lançimin dhe prezantimin e Projektit  morën pjesë z. Krzysztof Kwiatowski, 

President i Zyrës Supreme të Auditimit të Polonisë, z. Ivan Klesiç, Auditues i 

Përgjithshëm i Zyrës Shtetërore të Auditimit të Kroacisë, Ambasadorje e BE-së në 

Tiranë, zj. Romana Vlahutin, Ambasadori i Republikës së Polonisë në Tiranë, 

z.Marek Jeziorski, Ambasadorja e Republikës së Kroacisë në Tiranë, zj Sanja Bujas

Juraga, përfaqësues të Ministrisë së Financave, të Shoqërisë Civile, të botës 

akademike, të mediave, auditues të KLSH-së, etj. 
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Objektivat kryesore të këtij projekti: 

- Përmirësimi i kornizës ligjore për auditimin; 

- Zhvillimin i metodologjive të auditimit dhe kapaciteteve të raportimit;  

- Forcimi i kapaciteteve institucionale dhe përmirësimi i impaktit të rezultateve të 

auditimit. 

Prej fillimit të projektit dhe deri në fund të dhjetorit 2016 janë zhvilluar 36 misione, 

në të cilat ekspertët polakë e kroatë në bashkëpunim me drejtues e auditues të 

KLSH kanë synuar përmbushjen e objektivave të sipërcituara.  

Përmirësimi i kornizës ligjore të auditimit është objektivi kryesor, i cili synon 

përmirësimin e akteve ekzistuese ligjore, miratimin e dokumenteve dhe akteve të 

tjera me synim përmirësimin e aktivitetit auditues. Në pesë misionet e kryera gjatë 

vitit 2016 ekspertët polakë kanë analizuar legjislacionin primar dhe sekondar mbi të 

cilën ushtron aktivitetin e tij KLSH dhe hanë hartuar dokumentet e mëposhtme: 

 Analiza e kornizës ligjore të KLSH vis-à-vis deklaratave të INTOSAI-t dhe

standardeve të tjera ndërkombëtare; 

 Analiza e kornizës ligjore të KLSH-së -à-vis modeleve të shteteve anëtare të BE;

 Analiza e aplikimit të ligjit dhe identifikimi i pengesave të mundshme për

implementimin e ndryshimeve të paraqitura; 

 Udhëzues praktik për implementimin e ligjit të ri të KLSH në fusha të veçanta;

 Plani i veprimit për draftimin e akteve nënligjore;

 Analiza e rishikimit të rregullores ës brendshme dhe propozimet për

amendimin në përputhje me ligjin e ri të KLSH dhe qasja e re për auditimet e 

përputhshmërisë, auditimin financiar dhe atë të performancës;  
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 Analiza e akteve rregullatore për marrëdhëniet e KLSH me parlamentin dhe

praktika konkrete për marrëdhëniet midis dy institucioneve; 

 Draft udhëzuesin për institucionalizimin e marrëdhënieve të KLSH me

parlamentin si dhe plani dhe masat për implementimin e këtij udhëzuesi. 

Detyra kryesore e 

Institucioneve Supreme 

të Auditimit është të 

shqyrtojë nëse fondet 

publike shpenzohen me 

ekonomicitet, eficiencë 

dhe efektivitet, në 

përputhje me rregullat 

dhe rregulloret 

ekzistuese. Një nga 

objektivat kryesore të 

SAI-ve është ndërtimi i kapaciteteve sepse vetëm duke realizuar auditime bazuar në 

njohuri shkencore dhe teknike të përditësuara dhe në kualifikimet e nevojshme 

profesionale, mund të jemi të sukssshëm dhe të përmbushusim parimet e 

pavarësisë, integritetit, profesionalizmit, besueshmërisë, gjithëpërfshirjes, 

bashkëpunimit dhe inovacionit. 

Përmbushja e objektivit të dytë të projektit atij të zhvillimit të metodologjive të 

auditimit dhe kapaciteteve audituese përbën numrin më të madhe të aktiviteteve 

të planifikuara në projekt. Për periudhën mars- dhjetor 2016 janë zhvilluar 22 

misione, në të cilat është punuar në drejtimet e mëposhtme: 

- Përmirësimin e metodologjisë audituese për luftën kundër korrupsionit dhe 

mashtrimit; 

- Zhvillimin e mëtejshëm të qasjes bazuar në risk në auditimet financiare dhe 

atyre të përputhshmërisë nëpërmjet asistencës së eksperteve polakë në hartimin e 

planit vjetor të auditimit për 2017; 

- Shqyrtimit dhe përditësimit të manualit të auditimit të performancës, si dhe 

trajnimi i audituesve në këtë fushë; 

- Inicimin e punës për zhvillimin e manualit të auditimit të teknologjisë së 

informacionit, zhvillimit të moduleve për auditimet standarde për auditimet IT dhe 

krijimin e një help desk-u për auditimet IT;  

- Zhvillimin e metodologjive për sigurimin dhe kontrollin e cilësisë.  
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Nga 22 misionet e kryera, 5 prej tyre kanë përfunduar. Kështu ekspertët kanë 

shqytuar sistemin e luftës kundër korrupsionit dhe mashtrimit në Shqipëri, 

rezultatet e KLSH në fushën e zbulimit të këtyre fenomeneve, kanë trajnuar 50 

punonjës të KLSH dhe kanë përgatitur një manual lidhur me çështjet e luftës kundër 

korrupsionit dhe mashtrimit.  

Pas takimeve me stafin drejtues të KLSH, diskutimeve dhe trajnimeve ekspertët 

polakë kanë paraqitur një kuadër të procedurave të planifikimit, me afate kohore 

që mundësojnë kohë të mjaftueshme për të gjithë fazën e planifikimit, e cila lidhet 

ngushtë me vlerësimin e riskut, modelin e kartës së planifikimit të auditimit dhe 

dokumentin për përllogaritjen e ditëve të auditimit për çdo auditues. Në kuadër të 

përmirësimit të metodologjive audituese nga ekspertët janë shqyrtuar dy auditime 

financiare (Auditimi i ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare në Drejtorinë e 

Menaxhimit të Tokave dhe Ujrave në Ministrinë e Bujqësisë e Zhvillimit dhe 

Auditimi i përputhshmërisë i ushtruar në Drejtoritë Rajonale të Tatimpaguesve të 

Mëdhenj Tiranë), të kryera gjatë vitit 2016 dhe janë dhënë rekomandimet për 

përmirësime të mundshme në fusha të caktuara të auditimit financiar dhe atij të 

përputhshmërisë. 

Për vetë natyrën e tij të ndryshme nga auditimet klasike, auditimi i performancës 

kërkon zhvillimin e metodologjive të cilat ecin me zhvillimet dinamike të ekonomisë 

dhe teknologjisë. Në këtë kuadër ekspertët kroatë pas shqyrtimit të manualit 

ekzistues të auditimit të performancës, bazuar edhe në praktikat më të mira të 

fushës kanë paraqituar rekomandimet për përmirësimin e këtij manuali.  

Ekspertët në bashkëpunim të ngushtë me drejtues dhe auditues të KLSH do të 

vazhdojnë të punojnë gjatë vitit 2017 lidhur me hartimin e manualit të auditimit të 

teknologjisë së informacionit dhe hartimin e udhëzuesve dhe metodologjive për 

kontrollin dhe sigurimin e cilësisë.  

Një rëndësi të veçantë për institucionet supreme të auditimit ka impakti i 

rezultateve të auditimit për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies. Për këtë 

qëllim në përmbushje të objektivit të tretë të projektit të binjakëzimit “Forcimi i 

kapaciteteve institucionale dhe përmirësimi i impaktit të rezultateve të auditimit 

të KLSH-së” janë zhvilluar 9 misione, të cilat kanë shqyrtuar aktivitetin e KLSH dhe 

kanë synuar përmirësimin në: 

 Planifikimin e ndryshimeve në menaxhim;
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 Shqyrtimin e situatës aktuale të burimeve njerëzore në KLSH dhe hartimin e

përmbajtjes së politikave në këtë fushë si dhe draftimin e politikave dhe të një

udhëzuesi;

 Shqyrtimin e komunikimit të KLSH, përcaktimin e detyrave dhe mjeteve për

strategjinë e komunikimit;

 Komunikimin e brendshëm dhe përcaktimin e nevojave për komunikimin e

brendshëm dhe zhvillimin;

 Shqyrtimin e procedurave aktuale të auditimit lidhur me sigurimin e

transparencës, duke siguruar rritjen e besimit të opinionit publik tek institucioni.

Tetë prej këtyre misioneve kanë përfunduar tërësisht duke rezultuar me : 

 Paraqitjen e një dokumenti mbi analizën e riskut në planin e komunikimit dhe të

rekomandimeve për këtë çështje;

 Prezantimin e rezultateve të rishikimit të situatës së burimeve njerëzore në KLSH

dhe rekomandimet për përmirësimin e saj si, paraqitjen e një raporti për këtë

çështje dhe përmbajtjen e dokumentit për politikat e burimeve njerëzore;

 Prezantimin e një liste për qëllimet strategjike në fushën e komunikimit dhe

skemën për kanalet e komunikimit të brendshëm.

Implementimi i projektit ka pasur një impakt të konsiderueshëm në trajnimin e 

stafit të KLSH në fusha të ndryshme ku mund të përmenden trajnimet për luftën 

kundër korrupsionit dhe mashtrimit, trajnimet për auditimin IT, trajnimet për 

auditimin e performancës dhe trajnimet për komunikimin.  

Në takimet me ekspertët e misioneve të ndryshme jane perfshire 89 punonjës të 

KLSH ose ndryshe janë realizuar 884 ditë/njerëz. Nga buxheti prej 6.9 milion lekë të 

parashikuara nga buxheti i shtetit për këtë projkt për vitin 2016 janë shpenzuar 1.6 

milione leke. 

Projekti do të vijojë deri në mars të vitit 2018 dhe ne jemi të bindur se, mbi bazën e 

eksperiencës së partnerëve të Projektit të Binjakëzimit, SAI-t polak dhe SAI-t kroat, 

produktet e Projektit do të forcojnë zbatueshmërinë e rekomandimeve tona, si mjet 

thelbësor për të ndikuar në mirëqeverisjen publike të vendit. 

2.3 Komunikimi dhe Transparenca 

Komunikimi nuk e ka humbur asnjëherë rëndësinë e tij, përveçse ka konfirmuar që 

është një mjet shumë i rëndësishëm dhe i pazëvendësueshëm për të transmetuar 

dhe këmbyer mendimet, idetë, eksperiencat dhe mbi të gjitha për të bindur 

interlokutorët, partnerët, bashkëpunëtorët për cilësinë dhe rëndësinë e idesë, 

produktit, shërbimit, etj. Nuk mund të ketë jetë profesionale pa komunikuar, pa 
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këmbyer, pa transmetuar dhe pikërisht komunikimi na lejon të ndajmë, të bëjmë 

për vete dhe të bindim.  

Bota e sotme e komunikimit është bota e imazhit sepse impakti i prodhuar është 

imediat. 

KLSH ka kuptuar në kohë rëndësinë e komunikimit, duke hapur institucionin dhe duke 

rritur gradualisht transparencën e veprimtarisë së tij. Në fund të vitit 2016, KLSH ka 

qenë i pranishëm 6.7 herë më shumë me informacione dhe mesazhe në median e 

shkruar dhe kemi gjashtëfishuar prezencën e institucionit në median audiovizive, 

krahasuar me vitin 2010.  

Gjatë vitit 2016, shtypi i shkruar ka pasqyruar raportet dhe deklaratat për shtyp me 

një numër prej 931 artikuj, njoftime, editorialë dhe komente analitike, përkundrejt 

922 gjithsej përgjatë 2015. Gazetarët u janë përgjigjur prononcimeve tona, 

problematikave të dala nga auditimet e ushtruara nga ana jonë dhe aktiviteteve të 

ndryshme gjatë këtij viti. Transparenca e veprimtarisë së KLSH-së po rritet nga viti 

në vit, dhe kjo evidentohet nëpërmjet shifrave të grafikut të mëposhtëm: 

Në këtë drejtim ka ndikuar dukshëm edhe prezenca e audituesve të KLSH-së në 

median e shkruar, shkrimet e të cilëve i janë paraqitur të përmbledhura publikut në 

6 volume (periudha 2013-2016), të cilët janë botime të kolanës së KLSH-së. 

Shkrimet e audituesve përmbajnë gjithnjë e më shumë shkrime konkrete për 

problematikat që hasen më shpesh në jetën e përditshme të qytetarit që merr 

shërbime publike, por dhe që janë më të mprehtat, të cilat janë evidentuar në 

auditimet e kryera prej tyre. 
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Gjatë vitit 2016, KLSH ka qenë prezent pothuajse në të gjitha gazetat me 135 

shkrime, të shkruara nga 72 auditues të KLSH-së. Gjatë katër viteve, 2013-2016 

audituesit e KLSH kanë botuar 396 artikuj. 

Strategjia afatmesme e zhvillimit të KLSH-së për periudhën 2013-2017 (e rishikuar për 

vitet 2015-2017), në Objektivin 6 të saj “ Rritja e ndikimit përmes Komunikimit dhe 

Bashkëpunimit” i ka dhënë komunikimit një rëndësi parësore. 

KLSH ka zbatuar elementë modernë të komunikimit dhe është duke hartuar një 

strategji të re komunikimi, në bashkëpunim me Institucionin Suprem të Auditimit 

(SAI) të Polonisë, në kuadër të Projektit të Binjakëzimit mes të dy SAI-ve, IPA 2013 

(financim i BE-së). 

Kontrolli i Lartë i Shtetit me gjetjet dhe rekomandimet e tij është përpjekur të 

këshillojë dhe të ndreqë shumë nga të metat konkrete të administrimit të fondeve 

publike në Shqipëri. Për këtë qasje, mbështetur edhe në ISSAI 12, “Vlerat dhe 

Dobitë e SAI-ve - sjellja e ndryshimeve në jetën e qytetarëve”:“SAI-et promovojnë 

eficiencën, përgjegjshmërinë, efektivitetin dhe transparencën e administratës 

publike. Një SAI i pavarur, efektiv dhe i besueshëm është një komponent thelbësor 

në një sistem demokratik, ku përgjegjshmëria, transparenca dhe integriteti janë 

pjesë e domosdoshme e një demokracie të qëndrueshme”, ai është bërë më i 

besueshëm nga mediat dhe qytetarët. 

Faqja e WEB-it të KLSH-së është një dritare më shumë dhe të interesuarit mund të 

gjejnë informacione të shumta për aktivitetin e KLSH-së dhe vecanërisht për 

raportet e auditimet. Gjatë vitit 2016 KLSH ka vendosur në WEB, në kuadër të rritjes 

së transparenës vendimet e plota të Kryetarit të KLSH-së për 152 auditime, nga 154 

të realizuara gjithsej, pra në masën 98.7%. 
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Institucioni i Kontrollit të Lartë të Shtetit ka zgjeruar ndjeshëm kanalet e 

komunikimit me median e shkruar të vendit, gazetat dhe revistat, gjatë periudhës 

2012-2016 dhe qasja e re e KLSH-së është në përputhje të plotë dhe bazohet në 

standardet profesionale të auditimit publik suprem ISSAI-et, dhe përkatësisht në 

Deklaratën e Limës (ISSAI 1), si dhe në Standardin ISSAI 20 “Parimet e 

Transparencës dhe të Përgjegjshmërisë”, Parimi i 8-të, mbi komunikimin në kohë 

dhe gjerësisht të Institucioneve Supreme të Auditimit.  

Mënyra e re e komunikimit dhe e transmetimit të informacionit tek publiku nga 

KLSH, ka ndryshuar pozitivisht mënyrën e perceptimit të publikut për veprimtarinë 

audituese (e më gjerë) të KLSH-së, duke rritur edhe besueshmërinë e qytetarëve tek 

puna e institucionit por duke rritur njëkohësisht edhe vetëbesimin e audituesve në 

punën e tyre por duke qenë njëkohësisht të vëmendshëm ndaj çdo detaji dhe të 

përgjegjshëm për detyrën e vështirë dhe misionin që kanë marrë përsipër për të 

informuar publikun dhe Kuvendin Shqipërisë në lidhje me përdorimin e burimeve 

publike me ekonomicitet, efektivitet dhe efiçiencë nga pushteti qendror, lokal dhe nga 

njësi të tjera publike. 

Me qëllim njohjen më të plotë dhe të drejtpërdrejtë të veprimtarisë së 

Institucionit nga qytetarët, Kontrolli i Lartë i Shtetit organizoi Javën e Hapur për 

Qytetarët, nga datat 28 Tetor-04 Nëntor 2016. 

Duke vlerësuar misionin e tij si agjent i publikut dhe i Kuvendit, për përdorimin me 

efektivitet, efiçiencë dhe ekonomicitet të burimeve dhe fondeve publike, KLSH 

synon forcimin e besimit të qytetarit dhe publikut në tërësi, nëpërmjet njohjes më 

nga afër të veprimtarisë së tij, auditimeve dhe rezultateve të tyre, si dhe 

partneritetet që ka krijuar brenda dhe jashtë vendit për të përmirësuar qeverisjen 

publike, duke u përpjekur të luftojë në thellësi korrupsionin. 

Gjatë kësaj jave, qytetarët vizituan 

mjediset e Kontrollit të Lartë të Shtetit 

dhe u njohën me historikun dhe arritjet 

e institucionit në 91 vitet e ekzistencës 

së tij nëpërmjet mini-muzeut në 

korridorin qendror të KLSH, dhe 

takimeve qe patën me drejtues, 

auditues dhe ekspertë të ndryshëm të 

institucionit, duke marrë të gjithë 

informacionin për të cilin ata ishin të 
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interesuar duke përfshirë edhe auditimet në proces. 

Lançimi i javës se hapur në KLSH u be 

nga Kryetari, z. Bujar Leskaj në datë 28 

tetor 2016 në sallën e Akademisë së 

Shkencave, gjatë një leksioni të 

mbajtur nga profesori Sang M. Lee, 

nga Universiteti i Nebraskës, SHBA. 

Në datën 3 tetor u zhvillua një workshop në bashkëpunim me “Platforma Shqiptare 

për Advokimin e Politikave” dhe u trajtua tema “Prezantimi i gjetjeve nga 

monitorimi i qeverisë për vitin 2015 dhe 6 mujorin e parë të vitit 2016”.  

Në kuadër të Javës së Hapur, në datën 4 nëntor, u zhvillua aktiviteti i prezantimit të 

auditimit të Departamentit të Performancës “Rehabilitimi i ish-të Përndjekurve 

Politikë në Periudhën e Tranzicionit”, ku morën pjesë përfaqësues të të gjithë 

Shoqatave të ish të Përndjekurve Politikë të vendit tonë, drejtori i Institutit të 

Integrimit të ish të Përndjekurve Politikë z. Bilal Kola dhe përfaqësues të tjerë të 

stafit të këtij Instituti, Drejtori i Institutit të Studimit të Krimeve të Komunizmit z. 

Agron Tufa, ish të burgosur politikë, disa OJF, përfaqësues të medias, studiues, etj. 

Kryetari i KLSH z. Bujar Leskaj, theksoi rëndësinë e këtij auditimi që realizohet për 

herë të parë në vendin tonë, evidentoi gjendjen e kësaj shtrese të shoqërisë, rolin e 
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strukturave shtetërore dhe mundësitë e pashfrytëzuara për një rehabilitim sa më të 

plotë të ish-të përndjekurve politikë. 

KLSH vijon të nxjerrë cdo tre muaj buletinin statistikor, në të cilin përfshihen dëmi 

ekonomik i konstatuar, të ardhurat e munguara, masat disiplinore dhe 

administrative të rekomanduara, si edhe kallëzimet penale të dorëzuara në 

Prokurori, për auditimet e përfunduara në periudhat respektive. Buletini përveçse 

publikohet në WEB i dërgohet Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Institucioneve 

të pavarura, Delegacionit të BE-së në Tiranë, Përfaqësive diplomatike të akredituara 

në Tiranë, të gjitha institucioneve shtetërore qendrore, OJF-ve, të gjitha 

organizatave që kemi marrëveshje bashkëpunimi, etj. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë vitit 2016 ka vijuar të trajtojë me korrektesë dhe 

profesionalizëm letrat dhe ankesat e qytetarëve, të cilët në çdo rast kanë marrë 

përgjigje, edhe kur çështja e ngritur prej tyre ka qenë jashtë kompetencave të 

institucionit. Megjithatë, edhe në këto raste KLSH i ka orientuar qytetarët, 

nëpërmjet përgjigjeve zyrtare se cilit institucion duhet ti drejtohen për të marrë 

përgjigje për shqetësimet e tyre. Gjatë 2016, KLSH ka trajtuar 660 letra dhe ankesa, 

nga të cilat 318 jashtë kompetencës dhe juridiksionit të institucionit. Nga 342 

ankesa në kompetencë të KLSH, 209 prej tyre janë verifikuar dhe u është dhënën 

përgjigje, ndërsa 133 janë në proces verifikimi. 

Zhvillimi i analizës vjetore të performances institucionale të vitit 2015. 

Në datën 1 shkurt 2016, Kontrolli i Lartë i Shtetit zhvilloi, Analizën Vjetore të punës 

së Institucionit për vitin 2015. 
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Analizën e nderuan me pjesëmarrjen e tyre Presidenti i Republikës së Shqipërisë 

SH.T.Z. Bujar Nishani, Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, 

Z.Donald Lu, Kryetari i Komisionit të Ekonomisë dhe Financave në Kuvendin e 

Shqipërisë, z.Erion Braçe, Prokurori i Përgjithshëm, z.Adriatik Llalla, Avokati i 

Popullit, z.Igli Totozani, Ministri i Drejtësisë,z.Ylli Manjani; Inspektor i Përgjithshëm i 

ILDKPKI, z.Shkëlqim Ganaj,Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z.Gent Sejko, Kryetari 

i Autoritetit të Konkurencës, znj.Lindita Lati, deputetë të Kuvendit të Shqipërisë, 

etj.Analiza u zhvillua me pjesëmarrjen e shumë përfaqësuesve të shoqërisë civile 

dhe organizatave profesionale të fushës, përfaqësues të botës akademike. Në 

analizën Vjetore të KLSH-së mori pjesë një delegacion me 10 auditues i ZAP-it të 

Kosovës, i kryesuar nga Zv/Audituesi i Përgjithshëm z.Artan Venhari. 

Në fjalën përshëndetëse që Kreu 

i Shtetit shqiptar, SHTZ Bujar 

Nishani, u drejtoi të 

pranishmëve, vlerësoi punën dhe 

kontributin e audituesve dhe 

drejtuesve të tyre për gjithë 

investimin profesional, qytetar 

dhe institucional, duke 

rikonfirmuar rëndësinë e madhe 

që ka KLSH-ja dhe duke vënë në 

pah se KLSH “ka arritur një një standard më të arrirë, më të përparuar, dhe ndoshta 

është ndër institucionet më të para që ka ngritur në një shkallë më të lartë çështjen 

e asaj që përbën sfidën më të madhe të shoqërisë sonë besimin…”. 
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Analiza e punës së institucionit vijoi me Raportin e performancës institucionale për 

vitin 2015, “Treguesit Kryesorë të Raportimit referuar fushave të performancës së 

KLSH-së bazuar në instrumentin e vetëvlerësimit “Matja e Performancës së 

Institucioneve Supreme të Auditimit” dhe në praktikat më të mira të komunitetit të 

INTOSAI-t. 

Më pas grupe audituesish referuan lidhur me auditimet me impaktet më të 

rëndësishme dhe me efekte të konsiderueshme në menaxhimin e financave publike 

dhe zhvillimin ekonomik të vendit si Auditimet në Sektorin Energjetik, në 

Menaxhimin e Financave Publike, në Sistemin e Shëndetësisë në sistemet 

informatike, etj. Më tej, u prezantuan arritjet e KLSH-së në auditimet e 

Performancës, forcimin e kapaciteteve Institucionale nëpërmjet Programit të 

Zhvillimit të Vazhdueshëm të stafit, me transparencën e aktivitetit të KLSH-së: si një 

nga treguesit kryesorë të modernizimit të institucionit dhe të komunikimit të tij 

shumë dimensional, etj. 

Dita e dytë e analizës u zhvillua në 

një nga sallat e Universiteti 

Politeknik të Tiranës dhe u është 

dedikuar audituesve të rinj, të cilët 

nën moton e konferencës së I-rë 

dhe të II-të, të Young EUROSAI me 

temë qendrore “SAI dhe Unë”. 

Referuan 23 auditues të rinj, të 

cilët kishin përzgjedhur tema me 

fokus drejt se ardhmes .Tema e trajtuara kishin të bënin me matjen e performances 

se SAI-t, bashkëveprimin KLSH-Media, një mjet për rritjen e përgjegjshmërisë se 

qeverise dhe besueshmërisë se institucionit tek publiku, SAI në një shoqëri 

multikulturore, ndikimi i teknologjisë në profilin profesional të një audituesi, lidhja 

midis ISSAI-ve dhe IPSAS-ve, etj. Në përfundim të dy ditëve të Analizës së vitit 2015, 

KLSH u fokusua tek sfidat e institucionit për vitin 2016.  

2.4 Bashkëpunimi me organizata të shoqërisë civile, organizata të 

profesionistëve të fushës dhe me botën akademike 

Në pesë vitet e fundit, KLSH ka lidhur 42 marrëveshje bashkëpunimi, nga të cilat 24 

me OJF, 12 me institucione homologe dhe të tjerat me institucione shtetërore dhe 

Universitete Publike.  
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Në datën 10 shkurt 2016 u 

nënshkrua Marrëveshja e 

Bashkëpunimit mes KLSH-së dhe 

Revistës “MONITOR”. Në zbatim të 

kësaj Marrëveshje, KLSH do të 

angazhohet për shkëmbimin e të 

dhënave me interes reciprok, duke 

krijuar një mundësi tjetër 

komunikimi me publikun me qëllim 

rritjen e transparencës. 

Në datën 25.02.2016, u nënshkrua 

marrëveshja e bashkëpunimit me 

Konfederatën e Industrive të Shqipërisë 

(z.Gjergj Buxhuku, Administrator i 

Përgjithshëm).  

KLSH ka qenë në vazhdimësi i hapur për 

bashkëpunime të tilla dhe ka 

eksperienca të mira në këtë drejtim. 

Nënshkrimi i marrëveshjes me 

Konfindustrinë është një vlerë më tepër 

sepse fusha e aktivitetit të këtyre organizatave është e ndryshme dhe plotësojnë në 

mënyrë të natyrshme njëra tjetrën.  

Në datën 22 prill 2016, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-së 

dhe organizatës jo-fitim prurëse “Albanian Platform for Policy Advocacy” 

(Platforma Shqiptare për Advokimin e Politikave)”. Kryetari i KLSH-së, ka vlerësuar 

seriozitetin dhe ambicien e kësaj organizate, që përbëhet nga të rinj të moshës 18-

30 vjeç, të cilët me vendosmëri dhe guxim kanë hyrë në tregun shqiptar të ideve, 

duke u ndjekur me interes nga publiku dhe duke ndikuar në rritjen e llogaridhënies 

dhe të transparencës së veprimtarisë së institucioneve publike.  

Marrëveshja do të ketë përfitime të dyanshme, nga njëra anë, veprimtarët e 

“Platformës Shqiptare për Advokimin e Politikave” do të njihen me auditimet, 

gjetjet dhe rekomandimet e një institucioni të pavarur kushtetues si KLSH dhe nga 

ana tjetër, audituesit e KLSH-së do të përfitojnë nga kurajo e këtyre të rinjve për të 

denoncuar si edhe nga ndjeshmëria që ka opinioni qytetar ndaj veprimtarëve të 

kësaj organizate, të cilët kanë treguar vlera gjatë kësaj kohë të aktivizimit të tyre në 

jetën shoqërore të vendit.  
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Në kuadër të kësaj marrëveshje, në datën 3 tetor u zhvillua një workshop (pjesë e 

Javës së Hapur) i përbashkët me temë “Prezantimi i gjetjeve nga monitorimi i 

qeverisë për vitin 2015 dhe 6 mujorin e parë të vitit 2016”. Përfaqësues të KLSH 

bënë një bilanc të të gjitha auditimeve të kryera si dhe numrin e kallëzimeve të 

dërguara në prokurori. Në raportin përfundimtar të Auditimit në Autoritetin Portual 

Durrës, KLSH është bazuar edhe tek informacionet dhe gjetjet e Organizatës 

“Platforma Shqiptare për Advokimin e Politikave”. 

Në datën 2 qershor 2016, Kontrolli i Lartë i Shtetit, nënshkroi marrëveshje 

Bashkëpunimi me Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil.  

Ky bashkëpunim thekson faktin që për Kontrollin e Lartë të Shtetit, shtimi i cilësisë 

së punës audituese është thelbësor dhe për Komisionerin për Mbikëqyrjen e 

Shërbimit Civil, dhënia e asistencës teknike për përmirësimin e funksionimit të 

institucioneve që përfshihen në fushën e shërbimit civil paraqet një interes të 

veçantë.  

Kryetari i KLSH-së, z.Bujar Leskaj dhe Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, 

znj.Pranvera Strakosha. 

Kryetari i KLSH-së, z.Bujar Leskaj Drejtori Ekzekutiv i APPA, 

z.Brenton Kotorri.
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Në datë 6 tetor 2016 u nënshkrua 

Marrëveshja e Bashkëpunimit mes 

KLSH-së dhe Institutit për 

Kontabilitet, Auditim dhe Financa 

(IKAF), të Kosovës, përfaqësuar nga 

Drejtori Ekzekutiv, z.Bujar Krasniqi. 

Marrëveshja u nënshkrua në kuadër 

të rritjes së standardeve profesionale 

në auditim, nëpërmjet trajnimeve, 

workshopeve e aktiviteteve të tjera 

të përbashkëta. 

Bashkëpunime me profesoratin e Universiteteve dhe me Organizatat e 

Profesionistëve të fushës ka përvijuar edhe përgjatë vitit 2016, duke vlerësuar 

maksimalisht kontributin e tyre për Revistën Shkencore të KLSH-së, Konferencat 

Shkencore të KLSH-së, trajnimet, rekrutimet e stafit, etj.  

Në korrik 2016, në mjediset e 

Fakultetit Ekonomik të Universitetit 

të Tiranës, u nënshkrua Marrëveshja 

e Bashkëpunimit mes KLSH-së dhe 

Fakultetit Ekonomik. Marrëveshja 

vjen në kuadër të interesit dhe 

dëshirës së mirë të të dyja 

institucioneve për të bashkëpunuar 

në rritjen e kapaciteteve dhe 

njohurive profesionale të stafit të Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe në shtimin e 

aktivitetit kërkimor të Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës në fushën 

e auditimit të jashtëm. Implementimi i marrëveshjes do të ketë në thelb kontributin 

e ekspertizës së botës akademike, në veçanti të Departamentit të Kontabilitetit, në 

rritjen e cilësisë së punës audituese. Tre fusha të tjera ku do të kristalizohet 

bashkëpunimi mes botës akademike dhe KLSH-së do të jenë Konferenca Shkencore 

Vjetore e KLSH-së, Revista kërkimore shkencore “Auditimi Publik” dhe zhvillimi i një 

Peer Review me Fakultetin e Ekonomisë. Në tetor të këtij viti, Kontrolli i Lartë i 

Shtetit dhe Fakulteti i Ekonomisë do të zhvillojnë një Konferencë Shkencore të 

përbashkët me temë, “Auditimi, Qëndrueshmëri dhe Zhvillim“. 

Përgjatë vitit 2016, Kryetari i KLSH ka nënshkruar tre marrëveshje të tjera 

bashkëpunimi me SAI-t homologe.  
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Në datat 2-4 mars, gjatë një vizite zyrtare në Poloni, Kryetari i KLSH, z. Leskaj dhe 

Presidenti i NIK-ut Polak, z. Kwiatowski nënshkruan një Deklaratë të Përbashkët në 

të cilën të dy institucionet në vijim të Marrëveshjes së Bashkëpunimit të vitit 2012, 

theksuan angazhimin e tyre për implementimin e suksesshëm të Projektit të 

Binjakëzimit. 

Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Z. Bujar Leskaj dhe Presidenti i Zyrës Supreme të 
Auditimit të Polonisë, Z. Krzysztof Kwiatowski gjatë nënshkrimit të një Deklarate të 

Përbashkët. 

Në datën 9-10 Mars 2016, në Pragë, z. Bujar Leskaj, Kryetar i Kontrollit të Lartë të 

Shtetit zhvilloi takime pune në Zyrën Supreme të Auditimit të Republikës Çeke dhe 

nënshkroi një Marrëveshje Bashkëpunimi me homologun e tij, Presidentin e Zyrës 

Supreme të Auditimit të Republikës Çeke, Ing. Miloslav Kala. Marrëveshja u përgatit 

në bazë të Nenit 15 të Deklaratës së Limës, të parimeve të përbashkëta të respektit, 

besimit dhe bashkëpunimit dypalësh. 

Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit , Z. Bujar Leskaj dhe Presidenti i Zyrës Supreme të 
Auditimit të Republikës Çeke, Ing.Miloslav Kala, gjatë nënshkrimit të një Marrëveshje 

Bashkëpunimi . 
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Në datën 3 tetor 2016, Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Bujar Leskaj, 

zhvilloi një vizite zyrtare në Zyrën Supreme të Auditimit të Republikës së 

Bullgarisë (BNAO) dhe nënshkroi një Marrëveshje Bashkëpunimi me homologun e 

tij, Presidentin e BNAO-s, z. Tzvetan Tzvetkov. Përvoja e gjatë 136 vjeçare e SAI-t 

bullgar dhe cilësia e punës në auditim është një model shumë i mirë për t’u ndjekur 

nga KLSH. Nëpërmjet mbështetjes së parashikuar në marrëveshje, KLSH dhe Zyra 

Supreme e Auditimit të Republikës Bullgare, do të shkëmbejnë eksperiencë në 

veprimtarinë e tyre audituese, përmes vizitave të punës, trajnimeve dhe ëorkshop-

eve për audituesit shqiptarë, etj. Zyrën Supreme të Auditimit të Republikës së Bullgarisë 

Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit , Z. Bujar Leskaj dhe Presidenti i Zyrës Supreme të 
Auditimit të Republikës së Bullgarisë, z. Tzvetan Tzvetkov, gjatë nënshkrimit të një 

Marrëveshje Bashkëpunimi . 

Konferenca e IV-t Shkencore “Analiza e Riskut” 

Kontrolli i Lartë i Shtetit në datat 20-22 qershor 2016 zhvilloi punimet e 

Konferencës së Katërt Vjetore Shkencore me temë “Analiza e Riskut”. Viti i katërt i 

konferencës nuk përbën thjesht një rutinë kalendarike, porse konfirmon suksesin e 

saj në kapërcimin e riskut të vet, duke u konfirmuar si një forum i mendimit 

shkencor, shqiptar e të huaj. Konferenca tërhoqi vëmendjen edhe të Parlamentit 

Europian, përfaqësuar nga eurodeputeti Dr. Igor Šoltes, zv/Kryetar i Komitetit për 

Kontrollin e Buxhetit në PE. 

Konferena e IV-t vjen në vijim të tre Konferencave të mëparshme shkencore të 

zhvilluara nga KLSH, Konferencës së parë Shkencore në 28 dhjetor 2012, e cila iu 

referua historikut të institucionit, me rastin e 100 Vjetorit të Pavarësisë së Shtetit 

Shqiptar.  
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Një vit më vonë, në vitin 203, organizuam Konferencën e dytë shkencore, me temë 

“Roli i Institucioneve Supreme të Auditimit për një menaxhim financiar të 

përgjegjshëm në sfidat e sotme”, ndërsa në fund të tetorit 2014, Konferencën e 

Tretë Shkencore me temë “Auditimi kombëtar në shërbim të qeverisjes kombëtare”. 

Në Konferenvën e IV-t morën pjesë 150 përfaqësues nga SAI-t partnere të Polonisë, 

Turqisë, Kroacisë, Kosovës dhe Malit të Zi, personalitete të njohura dhe me 

eksperiencë nga Institucionet Supreme të Auditimit dhe EUROSAI, akademikë, 

profesorë dhe ekspertë të fushave të ndryshme, dhe “Analiza e Riskut” u projektua 

nën moton e INTOSAI-t “Experentia mutua omnibus prodest" (Nga eksperienca e 

përbashkët përfitojnë të gjithë). 

Konferenca u drejtua nga Kryetari i KLSH-së, z.Bujar Leskaj, nga Dr. Igor Šoltes, 

Deputet i Parlamentit Europian (ish-President i Gjykatës Sllovene të Auditimit) dhe 

z.Wojciech Kutyła, Zv/President i Zyrës Supreme të Auditimit të Polonisë ndërkohë

që u përshëndet nga Ministri i Financave, z.Arben Ahmetaj dhe Prof. Dr. Anastas 

Angjeli, në emër të Akademisë së Shkencave. 
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Konferenca përcolli mesazhin qendror që, duke qenë se kemi një përvojë modeste 

në fushën e analizës së riskut, shkak themelor në prapambetjen e vendit dhe në 

cilësinë e dobët të menaxhimit dhe vendimmarrjes publike, institucionet kryesore 

të Shtetit, në bashkëpunim me partnerët e tyre evropiane, duhet të organizojnë 

takime pune, tryeza të rrumbullakta, seminare dhe konferenca për shkëmbimin e 

përvojave të përparuara, si dhe të metodave dhe teknologjive të reja që përdoren 

në analizën e riskut, në auditim dhe në përditësimin e bazës së të dhënave për një 

vendim-marrje profesionale dhe koherente. 

Përgjatë ditëve të Konferencës, pjesëmarrësit u njohën me librat e Prof. Dr. Skënder 

Osmanit si dhe me librat e kolanës së KLSH-së të botuar dy vitet e fundit. Punimet e 

konferencës u botuan të plota në dy volume nga KLSH-ja. 

Gjatë vitit 2017 janë parashikuar të zhvillohen dy konferenca shkencore, 

Konferenca e V-të Shkencore e KLSH-së në bashkëpunim me SIGMA-n, “Roli i SAI-t 

në luftën kundër korrupsionit” dhe një tjetër Konferencë Shkencore në 

bashkëpunim me Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës, “Auditimi, 

Qëndrueshmëri dhe Zhvillim“. 

2.5 Publikimet e KLSH-se përgjatë vitit 2016 

Një shoqëri demokratike nuk kërkon thjesht një marrëdhënie individ-libër, por 

kërkon kalimin në një instancë më të lartë, mes institucionit dhe librit. Në kushtet e 

Shqipërisë, ku korrupsioni përbën një nga sfidat më të mëdha për vendin, lidhja e 

institucioneve me librin është pjesë integrale e luftës kundër korrupsionit. 

Dukshëm, binomi mirëqeverisje-kulturë është i pandashëm dhe për të ruajtur këtë 

ligjësi nevojitet afrimi i institucioneve shtetërore me librin, këtë “institucion” 

kulturor.  

Për Kontrollin e Lartë të Shtetit, arti i të shkruarit ka një rëndësi jetike. KLSH e 

reflekton veprimtarinë e saj në raportet e auditimit, të cilat në vetvete përbëjnë një 

libër të “vogël”. Sigurisht, ato nuk janë letërsi e mirëfilltë por një kronikë besnike e 

një ngjarje, ndodhie, në të cilën personazhi kryesor është interesi publik dhe 

audituesit janë ”narratori” që evidenton ”personazhet dhe fenomenet” negative. 

Në këtë këndvështrim, roli i audituesit merr tiparet edhe të një shkrimtari, pasi 

mënyra e të shkruarit të raportit ka aq rëndësi sa vetë shifrat dhe rekomandimet. 

Këtë marrëdhënie, Kontrolli i Lartë i Shtetit e ka sjellë në një stad më të lartë, ku 

institucioni shërben si një shtëpi e librit, duke i shtuar kështu një dimension tjetër 

shumë të rëndësishëm transparencës.  
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KLSH vjen në pesë vitet e fundit 2012-2016 me një kolanë botimesh prej 67 titujsh. 

Çdo vit dinamika e botimeve të institucionit rritet me 10 përqind dhe përçon 

drejtimet strategjike të reformimit të institucionit, që janë rritja e kontributit në 

përmirësimin e qeverisjes publike. Botimet e KLSH-së janë zbatim i detyrimeve 

ndërkombëtare të angazhimit të institucioneve të auditimit edhe në fushën e 

botimeve të dokumentacionit për t’i mundësuar qytetarëve një akses më të gjerë. 

Kolana e botimeve, e cila pasurohet nga viti në vit, pasqyron çdo kronikë të 

reformave që ka nisur KLSH dhe nëpërmjet tyre, ne rrisim transparencën dhe 

llogaridhënien tonë si institucion, duke rritur njëkohësisht edhe besimin e 

qytetarëve ndaj punës sonë.  

Gjatë vitit 2016, Drejtoria e Komunikimit, Botimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë ka 

vijuar me sukses punën në këtë drejtim, duke i shtuar 51 botimeve të viteve 2012-

2016, 16 botimet e 2016, me titujt e mëposhtëm : 

 Audituesit e KLSH-së në Shtypin e përditshëm, Volumi V (Korrik-Dhjetor 2015); 

 Analiza vjetore, 2015; 

 Revista "Auditimi publik" nr. 12 (Shtator-Dhjetor 2015); 

 Botimi i ISSAI-ve, 1- 400; 

 Direktivat e BE-së mbi Prokurimin Publik dhe Kontratat Koncesionare ; 

 Auditimet e Performancës në KLSH 2012-2015; 

 Audituesit e KLSH-së në shtypin e përditshëm, Volumi VI ; 

 Projekti i Binjakëzimit, IPA 2013; 

 Revista "Auditimi publik" nr. 13 (janar-prill 2016); 

 Raporti Vjetor i Performancës, KLSH 2015, në shqip; 

 Raporti Vjetor i Performancës, KLSH 2015, në anglisht; 

 Konferenca e IV-t Shkencore e KLSH-së, volumi I-rë; 

 Konferenca e IV-t Shkencore e KLSH-së, volumi II-të; 

 Eksperienca e vendeve evropiane në auditimin e jashtëm publik; 

 4 vjet Auditim i jashtëm Publik 2012-2015; 

 Revista “Auditimi publik” nr. 14 (maj-gusht 2016); 
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Revista Shkencore “Auditimi Publik”, arriti në numrin 14 të saj dhe është tregues i 

përkushtimit dhe vlerave të institucionit që vijon të botoje çdo 4 muaj një numër të 

kësaj Reviste. Rritja në numër e kësaj reviste, kërkimore-shkencore, është një 

indikator i rritjes së kapaciteteve audituese të vetë KLSH-së dhe reflekton punimet 

shkencore të stafit të KLSH-së, botës akademike si dhe praktikave më të mira nga 

SAI-et homologe dhe organizatave ndërkombëtare. Këtë vit kanë vijuar 

bashkëpunimin me ne për realizimin e Revistës personalitete të fushës së 

Ekonomisë nga vendi si dhe personalitete të njohura dhe me eksperiencë nga 

Institucionet Supreme të Auditimit (SAI) nga vende të rajonit e më gjerë, si: 

President i EUROSAI-t, njëkohësisht President i Gjykatës Holandeze, Arno Visser; Dr. 

Igor Soltes, zv/Kryetar i Komisionit të Parlamentit Europian për Kontrollin e Buxhetit 

të BE-së, Prof. Dr. Skënder Osmani,Prof. Dr. Sherif Bundo, Prof.Dr. Niko Pano, Dr.Zef 

Preçi, Prof. Dr. Omer Stringa, Prof. Dr Sazan Guri, etj. 
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Modernizimi i KLSH-së është një proces i vazhdueshëm e që bazohet në disa piketa, 

në standardet e INTOSAI-t, të cilat mbeten në qendër të linjës botuese të Kontrollit 

të Lartë të Shtetit. Kështu, libri “ISSAI, 1-400” përbën një botim që reflekton 

shkallën e përthithjes nga KLSH të standardeve të auditimit por edhe sfidat që ka 

institucioni në adoptimin e plotë të tyre, me qëllim rritjen e kapaciteteve audituese 

dhe modernizimin e KLSH-së në nivelin e SAI-ve europiane. 

Me fokus në edukimin profesional të audituesve publikë, KLSH sjell tek lexuesit e 

interesuar, që përfshijnë jo vetëm audituesit por dhe studentët, profesionistë të 

fushave të tjera të lidhura më auditimin, botimin Direktivat e BE-së mbi Prokurimin 

Publik dhe Kontratat Koncesionare, si udhëzues të këshillueshëm për t’u lexuar e 

studiuar, duke i paraprirë kështu sfidave që sjell integrimi i Shqipërisë në BE-në në 

fushën e prokurimeve publike.  

Në mars të 2016 filloi implementimi i Projektit të Binjakëzimit, në kuadër të 

asistencës së BE për Shqipërinë dhe të zbatimit të Instrumentit të Parazgjerimit, IPA 

2013. Konferenca e organizuar në kuadrin e fillimit të këtij projekti është pasqyruar 

në një botim të posaçëm për shkak se aty përcaktohen drejtimet kryesore të punës 

dhe rezultatet që synohen të arrihen në modernizimin e institucionit dhe 

vecanërisht në impaktin që do të ketë ky projekt në formimin dhe dizenjimin e 

audituesit të jashtëm publik. 

Auditimi i performancës, një objektiv për t’u arritur për KLSH-në e para 2012, sot 

është një realitet i prekshëm dhe që funksionmon normalisht nëpërmjet 

Departamentit të Auditimit të Performancës, në të cilin janë të përfshirë 20 auditues 

dhe deri në fund të vitit 2016 kanë realizuar 43 auditime performance. Kjo risi e 

konsoliduar tashmë dhe ky sukses janë pasqyruar në botimin “Auditimi i 

Performancës 2012-2015” botim i përgatitur nga Kryetari i KLSH-së dhe nga z.Rinald 

Muça, Drejtori i Departamentit të Auditimit të Performancës. Ky botim është një 

kronikë e rrugëtimit të auditimit të performancës dhe libri pasqyron punën e shtrirë 

në 30 auditime dhe në mbi 130 institucione të audituara gjatë periudhës 2012-2015. 

Libri “4 vjet Auditim i Jashtëm Publik”, 2012-2015, i përgatitur nga Kryetari, z.Bujar 

Leskaj, bën një plotësim të lajtmotivit “Auditimi, dije dhe zhvillim” të linjës botuese 

që ndjek Kontrolli i Lartë i Shtetit. Ky botim shpalos përpara lexuesit të thjeshtë dhe 

atij të interesuar shqiptar, përmes dokumenteve të Kryetarit, ndryshimin dhe 

evoluimin e KLSH-së në kulturën e punës audituese dhe në rritjen e cilësisë së 

gjetjeve dhe rekomandimeve të saj. Në tërësi, libri ofron një tablo të përmasave të 

transformimeve drejt një organizate europiane të auditimit suprem, e cila udhëheq 

nëpërmjet shembullit që jep, në përputhje me orientimet Strategjike të INTOSAI-t 

dhe EUROSAI-t.  
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KLSH do të vijojë të pasurojë kolanën e botimeve të tij edhe për vitin 2017, gjatë të 

cilit janë parashikuar të botohen 16 tituj, midis të cilëve mund të përmendim: 

 Audituesit e KLSH-se në Shtypin e përditshëm, Volumi VII dhe VIII; 

 Analiza vjetore, 2016; 

 Revista "Auditimi publik" nr. 15,16 dhe 17 ; 

 Raporti Vjetor i Performances, KLSH 2016, në shqip dhe në anglisht; 

 Konferenca e V-të Shkencore e KLSH-së; 

 Kongreset e INTOSAI-t, nga Lima në Abu Dhabi; 

 Auditimi Publik, 1925-1939; 

 Manuali i Auditimit të Prokurimit Publik, etj. 

Gjatë vitit 2016, KLSH ka publikuar 16 botime, me një tirazh mesatar 250 kopje për 

titull. Numri total i faqeve për 16 titujt e botuar është 1,307,250. Kosto totale 

financiare është 2,353,050 lekë dhe vlera mesatare për çdo botim është 540 lekë. 
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AUDITIMET ME IMPAKTET MË TË RËNDËSISHME DHE ME EFEKTE TË 
KONSIDERUESHME NË MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE DHE NË 

ZHVILLIMIN EKONOMIK TË VENDIT 

A. ARRITJET NË AUDITIMET E PERFORMANCËS 

1. ECURIA E AUDITIMEVE TË  PERFORMANCËS NË KLSH

Referuesi: Dr. Rinald MUÇA –Drejtor, Departamenti i Auditimit të Performancës.

I nderuar Kryetar! 

I nderuar Dekan! 

Të nderuar Profesorë 

pjesëmarrës, kolegë dhe ish-

kolegë, ekspertë, studentë dhe 

dashamirës të KLSh-së dhe 

departamentit të performancës 

në veçanti! 

Kam kënaqësinë të qëndroj sot 

përpara jush për të prezantuar 

arritjet dhe sfidat me të cilat 

dept. u përball gjatë vitit të 

kaluar për vënien në jetë të 

misionit tonë kushtetues si 

institucion suprem i auditimit publik, respektimit të standarteve ndërkombëtare 

ISSAI për ta realizuar punën tonë me cilësi, profesionalizëm, etikë, integritet e mbi 

të gjitha për të gjeneruar vlerë të shtuar për fondet publike, implementimit me 

sukses të Planit tonë Strategjik 2013-2017 dhe veçanërisht objektivit 3 të këtij plani 

që adreson specifikisht auditimin e performancës, dhe së fundmi për të bërë 

realitet vizionin e Kryetarit që jo vetëm e themeloi departamentin, jo vetëm e 

legjitimoi veprimtarinë e tij për të sotmen dhe të ardhmen përmes Ligjit 154/2014, 
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por ç’është më e rëndësishmja, sepse na e besoi ne auditimin e performancës si e 

ardhmja audituese e një institucioni modern auditimi, të krahasueshëm me 

simotrat e veta europiane. 

Meqënëse kjo analizë zhvillohet sot në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të 

Tiranës, fakultetin më të madh aktualisht sot në vend dhe shpresojmë të mbetet i 

tillë edhe në të ardhmen dhe meqënëse një pjesë e mirë e jona, përfshirë Kryetarin, 

mua dhe mbi 50% të stafit të performancës i kemi rrënjët në këtë fakultet, do të 

kisha dëshirë që të prekja shkurtimisht historikun e zhvillimit të dept. këto 4 vitet e 

fundit, për t’u dhënë mundësinë të pranishmëve të kuptojnë akoma edhe më mirë 

arritjet dhe mosarritjet tona të vitit të kaluar e ndoshta edhe për të na ndihmuar të 

rrisim shanset tona për sukses. 

Departamenti i auditimit të performancës u krijua në Tetor 2012, ndonëse auditimet 

e performancës kanë filluar të aplikohen për herë të parë në KLSH qysh në vitin 2008, 

me asistencën dhe pilotimin e kolegëve holandezë. Gjithsesi, deri në momentin e 

krijimit të departamentit, vlen të theksohet se auditimi i performancës kishte mbetur 

në rolin e një auditimi derivat, të pjesshëm, të pakuptuar në pjesën më të madhe nga 

audituesit që e realizonin, duke mos e shfrytëzuar kështu potencialin e plotë të tij për 

të depërtuar më thellë në mënyrë më të detajuar, më shkencërisht dhe cilësisht në 

gjenerimin dhe shpenzimin e fondeve publike kah 3E-ve. Kështu, statistikisht, për 

periudhën 2008 – shtator 2012 KLSh kishte realizuar 11 auditime performance, 

ndërkohë që për periudhën tetor 2012 – 2016, KLSh ka realizuar 43 auditime 

performance dhe ka në proces 2 auditime të tjera, pa llogaritur ato që kanë nisur për 

vitin 2017. Nëse i referohemi subjekteve të mbuluara me këtë lloj auditimi, shifrat 

respektive janë 30 subjekte përpara shtatorit 2012 dhe 209 më pas deri në fund të 

2016-s. Krahasimi midis numrit të gjetjeve, konkluzioneve e rekomandimeve është i 

pamundur për këto dy periudha, sepse metodologjia e auditimit ndryshoi dhe, nëse 

në auditimet e hershme gjetjet mplekseshin me konkluzionet pa i dhënë mundësi 

lexuesit të raportit të kuptonte ku mbaronte fakti e ku fillonte qëndrimi i KLSh-së, apo 

ku rekomandimet përgjithësisht orientonin subjektin që të zbatonte ligjin, në 

auditimet e departamentit pas 2012-s, metodologjia u zgjerua së tepërmi, duke u 

finalizuar me Manualin e auditimit të performancës dhe Indikatorët e performancës 

në nivel subjekti. 

Fillimet e departamentit ishin modeste, por ambicioze. Që në fillim shënjestruam 

tema me impakt publik dhe që na rritën profesionalisht, ku mund të përmend: 

Censusi 2011, Shërbimi ushqimor spitalor, Shërbimi parashkollor, auditim i cili u 

vlerësua së tepërmi nga kolegët suedezë dhe që së fundmi, në nëntorin e vitit të 
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kaluar ua përcolla kolegëve të Afrikës së Jugut me ndërmjetësimin e znj. Sand, 

koleges sonë suedeze dhe, veçoj, auditimin e Ndarjes Territoriale-Administrative, 

auditim që nisi rreth një vit përpara se qeveria të miratonte Ligjin 115/2014 dhe që 

identifikoi të gjitha rekomandimet të cilat Kuvendi i implementoi më pas në këtë 

Ligj, përveç konsensusit pozitë-opozitë, të cilin ne e rekomanduam, por pa sukses.  

Në vitin 2014 departamenti u transformua në disa drejtime, ku më kryesori është 

padyshim miratimi i Ligjit të ri Institucional, i cili na mandatoi në mënyrë eksplicite 

për të kryer auditime performance, duke i hapur rrugën miratimit të dokumentave 

zyrtare dhe letrave të punës për këtë lloj auditimi, që pasuan menjëherë në 2015-n. 

Nga pikëpamja e punës audituese, departamenti u fokusua profesionalisht në 

auditime të cilat i bënin jehonë shqetësimeve të përditshme të jetës së qytetarëve, 

ku spikasin: performanca e KESH ShA, në të cilin rekomanduam fort që mos të 

ndryshohej çmimi i energjisë elektrike pa u zgjidhur problemi i detyrimeve të 

prapambetura, si edhe liberalizim të tregut të energjisë, ndonëse të dyja 

rekomandimet ranë në vesh të shurdhër dhe sistemi elektro-energjetik vazhdon të 

vuajë edhe sot pasojat, sikurse e konstatuam nga auditimi vijues i detyrimeve të 

ndërsjella KESH-OST-OSHEE dhe të për të cilin do flasin kolegët në vijim. Po kështu 

audituam tregun e kolaudimit të mjeteve, duke i paraprirë çështjes së debatuar të 

partneritetit publik-privat në tregje monopol, për të cilin konstatuam një sërë 

problemesh që gjetën reagimin e strukturave përgjegjëse. Rikujtoj ndër të tjera se 

kalimi online i prenotimit të shërbimit të kolaudimit u krye në mesin e këtij auditimi 

performance. Gjendemi shpeshherë në kushte të tilla, ku subjektet, pasi marrin 

shkresën për nisjen e auditimit apo pas programit të auditimit, fillojnë të reagojnë 

në avancë, duke dëshmuar kështu se edhe vetëm prania e KLSH-së është faktor për 

ndryshim. Gjithashtu, në vitin 2014 departamenti hapi edhe një kanal social 

komunikimi përveç atij zyrtar, faqen tonë në Facebook, e cila u projektua për të 

shërbyer si forum qytetar për problematikat sociale, ekonomike, etj., për të 

promovuar punën tonë përmes publikimit të pyetësorëve për publikun, publikimit 

të raporteve dhe observacioneve të subjekteve, si edhe për të rritur impaktin e 

punës sonë në brezin e ri, i cili me thënë të drejtën ka pak informacion për këto 

çështje dhe akoma edhe më pak ndërgjegjësim publik. 

Viti 2015 ishte vit i konsolidimit shkresor të punës. Në Prill të 2015-s publikuam 

Manualin e Auditimit të Performancës, mbështetur në standartet ISSAI 300, 3000 

dhe 3100, manualet e Zyrës Angleze, Suedeze dhe kryesisht Sllovene të Auditimit të 

Performancës, si edhe në Rregulloren e Brendshme Institucionale. Për këtë Manual 

do të flasi në vijim kolegu Lamaj, por ajo që dua të theksoj këtu është synimi për ta 
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konceptuar dhe implementuar punën audituese në performancë si një ndërthurje 

të auditimit, kërkimit shkencor dhe gazetarisë investigative. Teknikat e përfshira në 

manual burojnë nga tekstet universitare dhe strukturimi i punës ka si qëllim arritjen 

e 3E-ve brenda departamentit përpara se t’ua kërkojmë ato kolegëve në 

administratë. Po në Prill 2015, dept. përshtati Indikatorët e Performancës për 

Funksionet Kyçe të Institucioneve Publike, sipas eksperiencës britanike. Ky set 

indikatorësh iu vlen kolegëve auditues për të patur një platformë të unifikuar dhe 

kategorizuar të vlerësimit të performancës në nivel subjekti, duke lehtësuar 

krahasimin dhe gjenerimin e zgjidhjeve e rekomandimeve. Nga auditimet e 

evaduara në 2015-n dua të veçoj dy auditime: atë të performancës së AMF-së, i cili 

u debatua gjerësisht në Komisionin e Ekonomisë dhe Financës dhe që kulmoi me 

rritjen e çmimit të sigurimit të detyrueshëm për automjetet në mesin e vitit të 

kaluar, ndonëse auditimi ynë e shprehu qartë se 6 nga 8 kompanitë e licensuara për 

sigurim jo-jetë janë praktikisht të falimentuara dhe AMF duhet t’iu përshkallëzojë 

masat penalizuese, deri në heqjen e plotë të licencës, si edhe auditimin e ndotjes 

mjedisore në qytetet Tiranë, Durrës dhe Elbasan që evidentoi kontradiktën midis 

realitetit në të cilin jetojnë qytetarët dhe realitetit që shfaqin shifrat e organeve 

përgjegjëse. Kështu, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, për periudhën 2011-2014 e 

nxjerr në përmirësim situatën e ndotësve në ajër, me vlera brenda normave të 

lejuara jo vetëm të Shqipërisë, por në disa tregues edhe të BE-së, ndërkohë që 

numri i automjeteve për të njëjtën periudhë ka ardhur në rritje dhe cilësia e 

karburantit, për shkak të rritjes së çmimit gjatë kësaj periudhe, ka tendencën të 

ulet. Gjithsesi, Ministria e Transporteve dhe ajo e Mjedisit kanë reaguar së fundmi, 

duke forcuar rregullat për ndotjen e ajrit nga përdorimi i automjeteve. 

Në vitin 2016, vit të cilin jemi mbledhur ta analizojmë këtu sot, departamenti arriti 

të evadojë 13 auditime performance, nga 14 të planifikuara në Planin Strategjik dhe 

atë Vjetor, përmes angazhimit efektiv të mesatarisht 14 audituesve full-time të 

dept. dhe afërsisht 7 audituesve part-time nga dept. e tjera. Më konkretisht do doja 

të ndalesha në: 

1. Puna audituese

Auditimi i performancës njohu rritje në cilësi dhe sasi përgjatë 2016-s. 

Nga pikëpamja sasiore, në total evaduam 13 auditime, në 75 subjekte, me një 

numër gjetjesh, konkluzionesh e rekomandimesh, respektivisht 528, 424 dhe 396. 

Mesatarisht për çdo auditim kemi realizuar 41 gjetje, 33 konkluzione dhe 31 
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rekomandime, shifra këto të rritura respektivisht me 52, 108 dhe 54% krahasuar me 

një vit më parë.  

Nga pikëpamja e 3E-ve, gjetje, konkluzione e rekomandime që adresonin 

ekonomicitetin ishin 172, eficiencën 477 dhe efektivitetin 683.  

Për çdo auditues efektiv performance apo që ka realizuar auditime performance 

(konvertuar audituesit part-time të deptartamenteve të tjera në raportin 2 me 1), 

gjetjet mesatare për auditues janë 31, konkluzionet 25 dhe rekomandimet 23. 

Theksoj këtu se kjo mesatare në realitet duhet të jetë më e lartë, për shkak se: a) në 

4-mujorin e fundit të 2016-s dept. ka rekrutuar 4 auditues të rinj performance dhe 

për rrjedhojë, treguesit për auditues në nivel vjetor, duhet të llogariten me 

mesatare të ponderuar me kohën dhe jo të thjeshtë, por një gjë e tillë nuk mund të 

realizohej, pasi 10 auditime nga 13 u realizuan në 6-mujorin e dytë, si edhe për 

shkak se b) një pjesë e mirë e audituesve part-time u angazhuan fiktivisht në 

auditimet e performancës, por të dhënat e sakta të aktivizimit të tyre nuk u 

përcollën nga përgjegjësit e grupeve. 

Lidhur me raportin klasik të eficiensës së punës audituese, atë që krahason paratë e 

kursyera nga puna audituese, me paratë e shpenzuara për këtë punë, dept., për 

shkak të pamundësisë për të monetarizuar në çdo rast dhe aktualisht 3E-të e 

munguara, nuk e ka llogaritur si parametër. 

Nga pikëpamja e lëvrimit kohor, 3 nga 13 auditime u evaduan gjatë 6-mujorit të 

parë të vitit, ndërsa pjesa tjetër në gjysmën e dytë të tij. Kjo shpërndarje e 

pabarabartë e realizimit të planit vjetor e ka zanafillën kryesisht në kryerjen e një 

pjese të auditimeve të performancës nga auditues të dept. të tjera, të cilët për 

shkak të ngarkesës që kanë në auditimet e tyre dhe mosnjohjes së metodologjisë së 

këtij auditimi, shtyjnë në kohë nisjen e tij, si edhe për shkak të shtimit të numrit të 

audituesve të performancës gjatë 6-mujorit të dytë (2 në Korrik, 2 në Gusht dhe 4 

në Shtator). 

Për sa i përket cilësisë së auditimeve, konstatoj se: 

a) Dept. po konvergon gjithnjë e më tepër drejt strukturës raportuese të unifikuar

në manual;

b) Temat e përzgjedhura priren të reflektojnë problematikën qytetare dhe kritere

të tjera të qenësishme, si materialitetin, auditueshmërinë, testimin e teknikave

të reja, auditimet rajonale e europiane, etj.

c) Njohja dhe respektimi i standarteve ISSAI të performancës nuk është në nivelin

e duhur dhe kryesisht kjo bie në sy kur evidenca audituese merret e gatshme
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nga subjekti dhe, pa u testuar nga audituesit, futet e gatshme në projekt-raport 

e më tej në raport. I ftoj kolegët që mos të shtojnë faqet e raportit duke 

kopjuar pjesë të planeve strategjike të subjekteve apo draft-ligjeve që janë prej 

3 a mos më shumë vitesh në pritje për t’u miratuar. 

d) Analiza e riskut lë ende për të dëshiruar në një pjesë të mirë të auditimeve.

Duke përjashtuar 1 apo 2 grupe audituese që kryejnë analizën SËOT, gjithë

grupet e tjera nuk bëjnë vlerësimin, kategorizimin dhe renditjen e riskut, që më

pas të fokusojnë natyrshëm problemin e performancës. Në këtë aspekt, një rol

kyç luan edhe dept. i metodologjisë, që duhet të intensifikojë punën e tij

trajnuese e testuese.

e) Një pjesë e mirë e grupeve të auditimit janë ende të ngathëta në ndërtimin e

piramidës së çështjeve që duhen audituar, kjo edhe si pasojë e mosvlerësimit

rigoroz të risqeve. Sikurse e kam theksuar edhe në vlerësimet e dosjeve

audituese, kjo piramidë nuk markohet me teknikat e vjeljes, përpunimit dhe

analizimit të informacionit për pyetjet e nivelit më të ulët, kalendarin kohor të

realizimit të punës apo alokimit të burimeve të tjera për kthimin e përgjigjes

dhe audituesin që mban përgjegjësi për cilësinë e punës me atë çështje. Të

gjitha këto, jo vetëm që orientojnë më mirë punën, por kursejnë kohën dhe

rrisin produktivitetin.

f) Nga pikëpamja e kritereve, çdo grup auditimi ka referenca me bollëk në

auditimet që kryhen, duke vendosur jo thjesht kriteret ligjore, por edhe kritere

të tjera të BE-së apo praktika të mira.

g) Përgjithësisht observacionet e subjekteve vlerësohen dhe reflektohen me

kujdesin dhe seriozitetin e duhur dhe në këtë drejtim do i stimuloja kolegët të

bënin më tepër takime ballafaquese me subjektet dhe të mos mjaftoheshin

vetëm me anën shkresore.

h) Garantimi i cilësisë së punës audituese, pavarësisht filtrave formalë që

ekzistojnë, çalon, por gjithsesi jam optimist se me organigramën e re në KLSH

dhe asistencën e kolegëve të projektit IPA, gjërat do të përmirësohen.

i) Së fundmi, gjuha dhe stili i të shkruarit në hartimin e programeve, projekt-

raporteve dhe raporteve është përmirësuar ndjeshëm, por gjithsesi aksesimi i

përmbajtjes së raporteve nga një lexues mesatar mund të bëhet edhe më mirë,

fragmentimi i raportit në shumë çështje humbet interesin e audiencës dhe

mungesa e një strukture të specializuar në KLSH për redaktim gjuhësor,

përkthim në anglisht dhe formatim, ia zbeh në shumë raste vlerën disa

raporteve që në të kundërt do të kishin impakt në opinion dhe SAI të tjera

partnere.
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Të gjitha auditimet e performancës të vitit të kaluar tjerrin problematika të 

mprehta, por dua të veçoj në mbyllje të këtij paragrafi dy auditime që kanë patur 

jehonë në media: i pari është shërbimi i transportit publik në Bashkinë Tiranë, me 

çështjen shumë të debatuar të çmimit të urbanit dhe i dyti është auditimi i 

marrëveshjeve hidrokarbure, që sjell në vëmendje një pasuri të madhe kombëtare e 

cila po shfrytëzohet totalisht pa efektivitet tash e 10 vjet, siç është nafta. Falenderoj 

kolegët e të dyja grupeve audituese për përkushtimin, profesionalizmin, integritetin 

dhe standardin e lartë të punës që vendosën në dept. 

2. Ngritja e kapaciteteve departamentale

Edhe në 2016-n dept. përjetoi ndryshime në staf. 10 auditues ishin me 

departamentin që nga fillimi i vitit deri në fund të tij, 4 u larguan për në 

departamente të tjera apo nga institucioni dhe 12 të tjerë erdhën nga dept. të tjera, 

apo u rekrutuan rishtazi. E rëndësishme është që tashmë departamenti ka një 

bërthamë e cila mund ta profilizojë dhe udhëheqë punën në këtë mjedis dinamik 

burimesh njerëzore, ndonëse sfidat menaxheriale mbeten gjithnjë prezente dhe në 

nivele fillestare.  

Nga pikëpamja e trajnimeve, përgjithësisht është respektuar numri minimal i ditëve 

të trajnimti (25 në vit), por, po përmend sërish kërkesën time të përhershme dhe 

kahershme, mungon publikimi i kalendarit të trajnimeve që në fillim të vitit, gjë që i 

jep mundësi drejtuesve të grupeve të planifikojnë kohën për auditim, nuk ka kurrikula 

koherente trajnuese dhe departamenti i metodologjisë planifikon, ekzekuton dhe 

kontrollon me 1 apo maksimumi 2 persona. Nëse në fillim të punës sime në KLSH i 

konsideroja trajnimet si shiringa që Kryetari injektonte vazhdimisht për mos t’i lënë 

audituesit të binin në parazitizëm profesional, sot kam filluar të besoj se këto shiringa 

po kthehen në vaksina të skaduara. Gjithsesi, situata për departamentin, por edhe 

për KLSH në përgjithësi, në këtë drejtim është kompesuar kënaqshëm nga trajnimet 

jashtë vendit në kuadrin e projektit IPA dhe jo vetëm. Konkretisht kemi zhvilluar 

trajnime në Poloni, Suedi, Luksemburg, Çeki, SHBA, etj., sikurse kanë ardhur dhe plot 

kolegë të huaj për të na trajnuar në mjediset e KLSH-së. 

Lidhur me rekrutimet, formimi i anëtarëve të dept. vazhdon të mbetet i larmishëm, 

sikurse e kërkon edhe auditimi i performancës. Mbizotërojnë ekonomistët dhe 

juristët, por kemi gjithashtu edhe inxhinjierë mjedisi, marrëdhënie ndërkombëtare, 

etj. Mosha mesatare e dept. aktualisht është 42 vjeç, gjë që konsiderohet 

frytdhënëse në aspektin e kombinimit të eksperiencës, profesionalizmit e 
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seriozitetit me novatorizmin, përkushtimin dhe ambicien personale për të avancuar, 

veçanërisht e vërtetë kjo në auditim, ku kërkohet maturi, objektivitet e integritet. 

Në mbyllje të këtij paragrafi, desha t’ju sugjeroj kolegëve se mundësia më e mirë 

për trajnim dhe rritje profesionale është bashkëpunimi me njëri-tjetrin, inisiativa 

për të marrë përsipër përgjegjësi, kurajo për të evidentuar dhe publikuar probleme 

dhe frymëzimi nga ata që i japin emër të mirë departamentit. 

3. Komunikimi

Në aspektin e komunikimit, departamenti ka publikuar në faqen zyrtare të KLSH-së 

të gjitha auditimet e vitit 2016, në formën e ekstraktit të vendimit të Kryetarit. 

Sikurse edhe peer revieë e zhvilluar nga kolegët austriakë, sugjeroj që në faqen 

tonë zyrtare të publikohet raporti i plotë, së bashku me observacionet e subjekteve, 

gjë që gjithsesi në e bëjmë në faqen tonë të FB, por të shtrirë në një hark kohor më 

të gjatë. 

Lidhur me prezencën në Facebook, viti 2016 shënoi rritje të audiencës. Aktualisht 

kemi 2150 ndjekës, por në rastin e publikimeve të auditimeve të mira, arrijmë një 

audiencë prej 20.000-21.000 personash përmes sponsorizimit të postimit. 

Përgjithësisht bëhen pak komente për raportet, por në rastin e publikimit të 

pyetësorëve, pjesëmarrja është e madhe. Sikurse ua kam theksuar edhe kolegëve, 

raportet e gjata me 120-150 faqe, vështirësojnë leximin deri në fund dhe me 

vëmendje nga publiku i gjerë, ndoshta numri optimal do të ishte 70-80 faqe. 

Në median e shkruar kemi qenë të pranishëm vitin e shkuar me 22 artikuj si dept., 

ndërsa në revistën tonë të KLSH-së me rreth 2-3 të tilla. Mediatizimi i punës sonë 

është edhe direktivë e Kryetarit për nivelet: auditues i lartë, kryeauditues dhe 

drejtor, por mendoj se çdo auditues, në fund të punës audituese, mund të shkruajë 

një artikull informues për publikun. Mbeten për t’u formalizuar edhe më tej filtrat 

nëpër të cilat kalon një artikull përpara se të shkojë për botim. 

Komunikimi me subjektet ka qenë i kënaqshëm, pavarësisht se një pjesë prej tyre 

vazhdojnë të vonojnë dhënien e informacionit të kërkuar. Një e metë e punës sonë 

nga viti 2015, që duhet ndryshuar për 2016-n është faza e ndjekjes së 

rekomandimeve tona. Grupet audituese përgjithsisht janë neglizhente kur bëhet 

fjalë për implementimin dhe masën e zbatimit të rekomandimeve, që në fakt është 

një aspekt kyç i auditimit. 

Lidhur me partnerët e huaj, komunikimi ka qenë shumë i mirë. Në kuadrin e 

projektit IPA kemi përcaktuar me SAI-n kroat rrugën që do të ndjekim për auditimet 
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pilot të 2017-s. Po kështu, edhe me kolegët suedezë po kryejmë një auditim paralel 

për prokurimin publik që po ecën sipas planit. Përmend edhe një herë këtu, që 

mungesa e një strukture të specializuar për përkthim brenda KLSH-së, ul profilin e 

punës sonë tek të huajt, jo vetëm tek ata që bashkëpunojnë me ne, por edhe 

organizma të tjerë që monitorojnë apo asistojnë administratën në përgjithësi. 

E ardhmja departamentale 

Për 2017-n kemi në plan të evadojmë 16 auditime të reja dhe 1 të mbartur nga 

2016. Në terma institucionale, puna në dept. do të zerë 10% të numrit të 

auditimeve në KLSH. Sfida më e madhe vazhdojnë të mbeten raportet me impakt në 

Kuvend dhe publik, që në fakt është një sfidë shumë-dimensionale. Kërkesa e vetme 

që kam ndaj Kryetarit është t’ia besojë auditimet e performancës, audituesve të 

performancës dhe kërkesa e vetme që kam ndaj kolegëve është ta shfrytëzojnë 

2017-n si vit elektoral, për të rritur impaktin e punës së tyre me auditime 

profesionale, objektive, të pakontestueshme nga subjektet dhe të lexueshme me 

dëshirë nga publiku. 

Ju faleminderit. 
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2. PROCEDURA DHE REZULTATET E MARRËVESHJEVE HIDROKARBURE NË

SHQIPËRI

Referuesi: Gjovalin PREÇI – Kryeauditues, Departamenti i Auditimit të Performancës.

Shfrytëzimi racional i pasurive nëntokësore të 

naftës dhe gazit përbën një nga shtyllat e 

zhvillimit, për sa kohë veprimtaria e 

institucioneve publike është efektive. 

Shqipëria konsiderohet një vend hidrokarbur 

mbajtës, prodhimi i naftës bruto ka njohur 

oshilacione të mëdha, që me nivelin më i 

lartë prej 2,250,000 tonë në vitin 1974 dhe 

316,000 tonë më i ulët në vitin 2000. Duke 

filluar nga viti 2003, konstatohet se pesha 

specifike e naftës së prodhuar nga sektori 

publik (Albpetrol sh.a.) bie vazhdimisht dhe 

rritet prodhimi nga sektori privat i 

marrëveshjeve hidrokarbure: nga 90% me 

10% në 3% me 97%. 

Kryerja me ligj e auditimeve të performancës nga ana e KLSH bëri të mundur 

auditimin e tre institucioneve publike të përfshirë në nxjerrjen e hidrokarbureve, 

duke e mbyllur ciklin e plotë të tyre: Ministria e Energjisë dhe Industrisë, e cila ka 

për mision midis të tjerave hartimin dhe zbatimin e politikave që synojnë 

garantimin e shfrytëzimit të burimeve energjitike dhe minerale në funksion të 

zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe dobishmërisë publike; Agjencia 

Kombëtare e Burimeve Natyrore me objekt të veprimtarisë së saj, midis të tjerave, 

zhvillimin, mbikëqyrjen e shfrytëzimit racional të burimeve natyrore, në bazë të 

politikave qeverisëse, dhe monitorimin e postshfrytëzimit të tyre në sektorin 

hidrokarbur; si dhe Albpetroli Sha, roli kryesor i së cilës është prodhimi dhe tregtimi 

i produkteve të naftës, si dhe monitorimi i Marrëveshjeve Hidrokarbure. 

Shqipëria vlerësohet të ketë rezerva relativisht të larta të naftës, që arrijnë deri në 

400 milionë tonë, por kjo mbetet ende e pakonfirmuar, për shkak të investimeve të 

larta që kërkohen për kërkim. Sipas AKBN është e njohur se 40 milion tonë janë të 

pashfrytëzuara, ndërsa 50 milion tonë janë tashmë të shfrytëzuara. Patos-Marinza 

është zona kryesore e naftës në Shqipëri dhe më e madhja në tokë në Europë, me 
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një sipërfaqe prej rreth 17,8 mijë hektarësh dhe rezervat e saj të provuara janë 

rreth 5,4 miliard fuçi naftë.  

Sipas përcaktimeve në MH dhe LMH, si dhe ligjit për hidrokarburet ndarja e fitimit 

mes shtetit shqiptar dhe kompanive bëhet kur R≥1. Ky koeficient R është i lidhur 

ngushtë me kostot hidrokarbure, si dhe me shpenzimet për investimet e kryera nga 

kontraktorët në zonat përkatëse të vendburimeve. Deri më sot ky koeficient ka 

rezultuar më i vogël se 1, dhe në këtë rast ajo çfar ka përfituar shteti shqiptar ka 

qenë e bazuar vetëm në pjesën e prodhimit që merr Albpetroli (1% e prodhimit 

total), pjesën e prodhimit paraekzistues (atë çka prodhohet nga puset e marrë në 

shfrytëzim nga pronësia e Albpetrolit para nënshkrimit të marrëveshjes, dhe kjo me 

një koeficient zbritës vjetor sipas formulës së përcaktuar në MH) dhe të 10% të 

rentës minerare nga futja e saj në vitin 2008. 

Fakti që nxjerrja e naftës nga nëntoka më e pasur në Shqipëri dhe më gjerë, 

rezulton se akoma edhe pas 12 vitesh nuk ka arritur të mbulojë kostot përkatëse, 

dhe për pasojë shteti shqiptar përfiton diçka më pak se 2% të vlerës së prodhimit 

deri tanishëm, në një kohë që prodhimi është rritur ndjeshëm dhe nuk konstatohen 

prirje për të arritur 50% të fitimit, tregon jo vetëm për mangësi të përgatitjes dhe 

zbatimit nga ana e kontraktorit të planeve të zhvillimit për periudhën 25 vjeçare të 

zhvillimit dhe prodhimit (tashmë kanë kaluar më shumë se 10 vjet), të përputhjes së 

planeve dhe buxheteve vjetore me planet e zhvillimit, por edhe për performancë të 

dobët inspektuese, monitoruese, kontrolluese dhe audituese të enteve publike: 

MEI, AKBN dhe Albpetrol sh.a. 

Paradigma kryesore e këtij auditimi është: “Përfitueshmëria ekonomike dhe 

financiare në favor të shtetit shqiptar dhe në dobi të qytetarëve nga përdorimi 

racional i burimeve nëntokësore të naftës, duke ruajtur dhe mbrojtur mjedisin, 

arrihet në se aktiviteti i institucioneve publike në këtë fushë është i vazhdueshëm 

dhe i gjithanshëm sipas kërkesave të kuadrit rregullator, në bashkëpunim dhe 

bashkërendim të përpjekjeve dhe rezultateve, duke ju përmbajtur modeleve dhe 

praktikave më të mira ndërkombëtare të fushës, me theksin në hartimin e 

politikave të qarta dhe monitorimin rigoroz të marrëveshjeve hidrokarbure”  

Kryerja e me sukses e këtij auditimi u bë i mundur nëpërmjet përdorimit të disa 

metodave dhe teknikave audituese si: rishikim dhe vlerësimi i të dhënave 

statistikore; pyetësorë dhe intervista me drejtues, specialistë dhe punonjës të 

subjektit nën auditim; konsulta me ekspertë të fushës jashtë subjekteve të 

auditimit;analizë sasiore dhe cilësore të të dhënave të mbledhura gjatë fazës 
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studimore; krahasime me veprimtarinë dhe zhvillime të suksesshme në fushën e 

marrëveshjeve hidrokarbure; analizë sasiore dhe cilësore e veprimtarisë së 

drejtuesve, specialistëve dhe punonjësve; studim dhe analizë të marrëveshjes dhe 

liçencë-marrëveshjes të vendburimit Patos Marinëz që nga fillimi deri në shtator 

2016; vlerësim i auditimeve të kryera nga AKBN dhe Albpetrol ShA; analizë procesit 

vendim-marrës në lidhje me çështjen e marrëveshjes hidrokarbure në fazë zhvillimi 

dhe prodhimi; analiza dhe zbatimi i kuadrit ligjor dhe nënligjor të marrëveshjeve 

hidrokarbure etj. 

Duke audituar veprimtarinë e MEI-t në sektorin e marrëveshjeve hidrokarbure 

rezultoi se:  

 Marrëveshja hidrokarbure për Patos-Marinzë ka kaluar një dekadë nga 

negocimi, hartimi dhe miratimi, nuk është ndryshuar për t’ju përshtatur zhvillimeve 

të vendit dhe përmirësimit të harmonizuar të interesave për shtetin shqiptar.  

 Kjo Marrëveshje është mjaft komplekse lidhur me kuadrin ligjor, pasi sipas saj, 

aktivitetet hidrokarbure administrohen dhe kryhen sipas ligjit shqiptar; interpretimi 

i të drejtave dhe detyrimeve të palëve subjekt arbitrimi sipas ligjeve të Anglisë; 

konfliktet, mosmarrëveshjet, pretendimet ose ndryshimet në opinion zgjidhen nga 

Arbitrazhi Ndërkombëtar i Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, në Paris Francë, i 

cili do të zhvillohet në Zyrih, Zvicër. 

 Ka mjaft përcaktime evazive në lidhje me zbatimin e kërkesave teknike dhe 

financiare dhe përdorimit të metodave, procedurave, teknologjive dhe pajisjeve 

përgjithësisht të pranuara në industrinë ndërkombëtare të naftës.  

 Megjithëse Plani i zhvillimit në frymën e kësaj marrëveshje përcakton “shinat” 

nga dhe si duhet të ketë ecurinë e saj 25 vjeçare, nuk vë kusht përputhjen ose 

shkallën e mospërputhjes me Programet e punës dhe Buxhetet vjetore. 

 Mbulimi i plotë i kostove hidrokarbure me të ardhurat nga nafta e 

dsiponueshme e bën këtë marrëveshje shumë të ndjeshme ndaj vitit në të cilin 

parashikohet, kuptohet me mbartje risku, që të rritet pjesa e Albpetrolit nga 1% në 

3% si dhe ndarja e fitimit në raportin 50% me 50%. Në fakt kjo duhet parë dhe me 

kohën që një kompani qoftë kjo edhe ndërkombëtare mundet të ketë aktivitet me 

humbje. Kjo pasi në se Bankers parashikonte në planin e zhvillimit fillestar në vitin 

2009 R>1 pastaj me ndryshimet e tij në vitin 2012 dhe aktualisht edhe pas 12 vitesh 

vazhdon të jetë me humbje (R<1, pasi të ardhurat nuk mbulojnë kostot), është pa 

kuptim teorik dhe praktik, ekonomik dhe financiar.  

Lidhur me aktivitetin e strukturave të AKBN në zbatimin e marrëveshjeve 

hidrokarbure të prodhimit u konstatua se: 
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- Të gjitha ndryshimet në numrin dhe strukturën organike të sektorit 

hidrokarbur (Drejtoria e hidrokarbureve dhe ajo e Procedurave hidrokarbure), 

konstatohen se nuk janë jenë rezultat i analizës së performancës së sektorëve dhe 

specialistëve brenda tyre, por të iniciuara nga jashtë, duke ulur ndjeshëm ndikimin 

e veprimtarisë tyre në sektorin nxjerrjes së naftës dhe gazit. 

- Në periudhën 2006-2016 (që përkon përafërsisht me atë të marrëveshjes 

hidrokarbure të Patos-Marinzës, të fokusuar në këtë auditim), Drejtoria e 

Hidrokarbureve ka pasur rreth 65 lëvizje, me goditjen më të madhe në vitin 2013 

nga largimet e 13 specialistëve ose pothuajse i gjithë stafi i kësaj drejtorie, duke 

ndikuar ndjeshëm në një performancë të dobët në zbatimin e marrëveshjeve 

hidrokarbure në përgjithësi dhe atyre në fazë prodhimi në veçanti.  

- Në Sektorin e monitorimit të investimeve nuk ka ekonomistë dhe i tillë është 

në sektorin e licencave ose nuk ka inxhinier në sektorin e monitorimit të 

marrëveshjeve. Pra krahas, mungesës së përvojës në AKBN, konstatohet se nuk ka 

një kombinim të arsyeshëm të profesioneve brenda sektorëve, në funksion të 

detyrave dhe të drejtave sipas marrëveshjeve hidrokarbure. 

- Mungesa e organizimit të sektorëve dhe specialistë të veçantë brenda tyre ose 

në kuadër institucional të AKBN mbi të dhënat për statistikën ekonomike dhe 

financiare sipas secilës marrëveshje, vështirëson ndjeshëm shqyrtimin e ecurisë së 

tyre jo vetëm nga institucionet e auditimit të jashtëm (KLSH) por edhe vetë të 

AKBN, për të propozuar përmirësime të shfrytëzimit të pasurive nëntokësore në 

dobi të shtetit dhe shtetasve shqiptar.  

Mjaft problematike doli veprimtaria monitoruese e AKBN dhe Albpetrol në 

marrëveshjet hidrokarbure të prodhimit, pasi: 

- Diferencat në lidhje me vlerat e parashikimeve për shpenzimet kapitale dhe 

ato operacionale, teknologjitë dhe metodat e përdorura për përcaktimin e 

prodhimit dhe sasive të ndryshme sipas rasteve dhe mundësive të ngjarjes, janë të 

konsiderueshme.  

- Nga AKBN dhe Albpetroli nuk është analizuar dhe shqyrtuar me vëmendjen e 

duhur plani i zhvillimit për të kërkuar dhe saktësuar se kur R≥1 dhe siguruar 

përfitueshmërinë ekonomike për shtetin shqiptar.  

- Miratimi i planeve vjetore të punës dhe buxheteve përkatëse (2011-2016) 

është shoqëruar me një problematikë të theksuar në lidhje me respektimin e 

afateve sipas përcaktimit në LMH dhe MH si dhe referuar përmbajtjeve të tyre.  

- Ndryshimet e shumta në të njëjtin plan dhe për të njëjtin vit fiskal (2013), si 

dhe miratimi i tij nga ana e AKBN pa një analizë të thelluar të çështjes dhe 
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kundërshtimin me forcë, duke u fokusuar tek ndryshimet në planet e paraqitura 

dhe ndikimin e tyre tek faktori R.  

- Monitorimet janë që i përkasin vetëm dy viteve të fundit (2014-2016) dhe 

konsiderohen mjaft të përcipta. 

- Janë evidentuar problematika në lidhje me prodhimin e naftës, gjatë 

monitorimit në vitin 2015 pas testimeve të kryera një numër të konsiderueshëm 

pusesh (mbi 50), pa një raport të shkruar dhe të qartë të detajuar me një analizë ku 

të evidentohen vlerat konkrete të diferencave dhe shmangie të prodhimit të 

raportuar nga kontraktori, pasi kjo përbën një rast ku mund të dal në pah dorëzimi i 

deklaratave të pasakta nga ana e kontraktorit.   

- Nuk është e bërë analizimi i Programeve vjetore dhe Buxheteve dhe krahasimi i 

të dhënave të raportuara dhe realizuar plan-fakt, duke e evidentuar këtë procedurë 

me dokumentacionin përkatës.  

Të dhënat ekonomiko-financiare tremujore janë analizuar në një numër të 

papërfillshëm rastesh (5) në 2016 dhe të dokumentuar, të cilët kanë rezultuar me 

mjaft probleme të rëndësishme dhe me ndikim kryesor tek prodhimi dhe faktori R. 

Kjo të çon në dyshimin e arsyeshëm, duke ju referuar rrjedhës së ngjarjeve, që edhe 

në periudhat e mëparshme kanë ekzistuar të tilla probleme por nuk janë evidentuar 

dhe dokumentuar.  

Çështja e auditimit të marrëveshjeve hidrokarbure jo vetëm që lë për të dëshiruar 

por ka mjaft mangësi si:  

- Gjatë auditimeve të kryera, AKBN ka shfaqur mungesë kompetence dhe 

profesionalizmi si nga ana e specialistëve të saj, ashtu edhe duke angazhuar 

ekspertë kontabël ose kompani audituese të pavarura, kryesisht në vitet e fillimit të 

marrëveshjes. 

- Për më shumë se 10 vjet AKBN ka kryer auditime të përcipta dhe pothuajse 

formale për marrëveshjen me Bankers  

- Auditimet e AKBN nuk janë të mbështetura dhe në praktikat ndërkombëtare të 

fushave të tilla audituese, pasi nuk janë shprehur në se Kontraktori ka kryer 

kënaqshëm detyrimet operacionale, tregtare, financiare, të tatimeve dhe taksave si 

dhe atë raportuese, sipas përcaktimeve në marrëveshje; 

- Në auditimin tekniko-financiar i vitit 2011është kryer nga AKBN në mars të vitit 

2014, konstatohet se kontraktori nuk ju ka vene ne dispozicion dokumente për 

auditim si kontrata, dokumente për asetet fikse, mungesë disponibiliteti etj., 

veprime të cilat janë në kundërshtim me LMH dhe janë konstatuar një sërë 

parregullsish me kosto të parikuperueshme 247,397,666 USD. Kjo shumë e 
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konsiderueshme është dërguar nga ana e Bankers për shqyrtim nga ekspertët e 

pavarur, të cilët kanë vendosur për t’i përfshirë në kostot hidrokarbure, për shkak 

se pavarësisht shkeljeve, “palët nuk ofruan prova bindëse për të sugjeruar se kostot 

qenë të paarsyeshme”, duke ia ngarkuar në këtë mënyrë përgjegjësinë AKBN dhe 

paaftësisë së kësaj agjencie për të monitoruar dhe identifikuar shkeljet në 

kontratën më të madhe koncesionare të Shqipërisë aktualisht. 

Ndërsa për inspektimet dhe monitorimet mjedisore të marrëveshjeve të prodhimit: 

- Konstatohet se nuk kanë prioritet monitorimet mjedisore, pasi është kryer një 

numër shumë i vogël i tyre, dhe këto shumica në vitin 2015, ose me gjithë 

shqetësimet e ngritura, nuk kanë identifikuar asnjë problematikë, kur në 

dokumentin e publikuar renditen një sërë shqetësimesh.  

- Duke bërë përjashtim situata e fontanimit, dhe kjo për shkak të vëmendjes së 

madhe të krijuar, pavarësisht rezervave dhe për këtë rast, është vepruar me dy 

standarde: një herë nënkontraktori cilësohet si i pa aftë teknikisht dhe se nuk ka 

zbatuar rregullat dhe masat mbrojtëse të duhura dhe pas disa ditëve nuk 

përmendet fare.  

- Monitorimet e paraqitura nga Albpetroli, duke përmendur atë të fontanimit 

dhe atë të ndotjes së një sheshi tjetër, si më me rëndësi nga ato të paraqitura në 

mjedisin, duket më tepër sikur janë korrespondenca shkresore sesa monitorime.  

- Nga ana e Albpetrolit nuk janë parë me prioritet çështje e monitorimit dhe 

kontrollit në mjedis për vet faktin e numrit të monitorimeve të vënë në dispozicion, 

edhe pse ka një trend në rritje në lidhje me interesin për rritjen e tyre. 

- Nga analiza e specialistëve të AKBN dhe Albpetrol-it është konstatuar se 

fontanimi i ndodhur në prill 2015 në territorin e fshatit Marinëz të Fierit ka ardhur si 

pasojë e veprimtarisë së nënkontraktorit për shpimet i kompanisë Bankers 

Petroleum, nga mungesa e përgatitjes teknike dhe organizative për përballimin e 

rasteve të tilla gjatë kryerjes së operacioneve hidrokarbure. 

Në përfundim të këtij auditimi është arritur në këtë mesazhi auditimi: Mungesa e 

një kuadri rregullator të përditësuar sipas modeleve më të mira bashkëkohore dhe 

mospërcaktimi i saktë dhe i qartë i të drejtave, detyrimeve dhe penalizimeve në 

marrëveshjet hidrokarbure, si dhe perfomanca e dobët e veprimtarisë së 

institucioneve publike në këtë fushë, e shoqëruar me një mungesë bashkëpunimi 

dhe bashkërendimi të veprimtarisë ndërmjet tyre në lidhje me monitorimin, 

inspektimin, kontrollin dhe auditimin e zbatimit të këtyre marrëveshjeve, ka ndikuar 

negativisht në arritjen e përfitueshmërisë ekonomike dhe financiare të shtetit 
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shqiptar, duke rrezikuar përdorimin racional të burimeve nëntokësore të naftës, si 

dhe duke kërcënuar mjedisin.  

Mbi këtë bazë, Kryetari i KLSH, zoti Bujar Leskaj ka marrë Vendimin Nr. 178, datë 

30/12/2016, duke ju rekomanduar institucioneve të audituara zbatimin e 37 

masave organizative për të rritur efektivitetin dhe përfitimet e shtetit nga 

shfrytëzimi racional pasurive nëntokësore të hidrokarbureve në miqësi me mjedisin 

dhe në dobi të qytetarëve shqiptar, midis të tjerave hartimin dhe propozimin e një 

ligji të ri për Hidrokarburet, miratimin e marrëveshjeve të hidrokarbureve në 

Kuvendin e Shqipërisë, Instituti i Naftës dhe Gazit sapo të ringrihet dhe të fillojë 

funksionimin e tij, të bëjë një analizë të hollësishme të situatës aktuale në 

Marrëveshjet Hidrokarbure, etj. Gjithashtu, KLSH ka njoftuar Komisionin e 

Ekonomisë dhe atë të Veprimtarive Prodhuese mbi rezultatet e këtij auditimi të 

performancës. 
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3. SHKOLLIMI PROFESIONAL NË SHQIPËRI

Referuesi: Alfred ZYLFI – Auditues i lartë, Departamenti i Auditimit të Performancës.

Kalimi nga një ekonomi e kontrolluar në 

një ekonomi të decentralizuar e 

orientuar tërësisht drejt sektorit privat 

solli ndryshime drastike në funksionimin 

e tregut të punës dhe sistemit arsimor 

në përgjithësi dhe atij profesional në 

veçanti, në përshtatje me realitetin e 

ekonomisë së tregut të lirë çka ka çuar 

dhe në ristrukturimin e politikave të 

arsimimit, kualifikimit dhe  punësimit në 

tregun e punës.   

Një rol të rëndësishëm kanë politikat që 

realizohen në përfshirjen e arsimimit, 

formimit dhe kualifikimit profesional në 

harmoni të plotë dhe në përshtatje me 

kërkesat e tregu të punës. Shkalla arsimore dhe kualifikimi profesional ndikon në 

tregun e punës e janë tregues cilësor të nivelit të dijeve dhe aftësive që duhen për 

përgatitjen e specialisteve përherë e më të kualifikuar për çdo sektor të 

veprimtarisë shoqërore, kusht i domosdoshëm për zhvillimi e teknologjisë, kulturës 

dhe artit, për rritjen e mirëqenies duke bërë të mundur zhvillimin e qëndrueshëm 

të ekonomisë së vendit, për sot dhe për brezat e ardhshëm. 

Roli i arsimit dhe formimit profesional është një nevojë  për të gjitha vendet  të cilat 

synojnë  një zhvillim  të qëndrueshëm  ekonomik, kulturor dhe social, arsimi gjatë 

gjithë jetës është vendimtar në ndërtimin e një shoqërie të tillë. Arsimi dhe aftësimi 

profesional  pajis nxënësit me njohuri shkathtësi vlera dhe qëndrime që ju 

mundësojnë atyre ti plotësojnë nevojat e të sotmes dhe sfidat e së nesërmes . 

Arsimi Profesional dhe Formimi Profesional  kanë një zhvillim të ulët nga pikëpamja 

cilësore si dhe në to angazhohen një përqindje e ulët e të rinjve, apo të rriturve 

megjithëse këto  vitet e fundit ka patur një rritje sasiore për shkak të disa politikave 

stimuluese të qeverisë që kërkojnë domosdoshmërish të ushtrojnë një “presion” 
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pozitiv në nivelet politike për të kaluar nga “riparimet e pjesshme sipas nevojave të 

çastit” drejt “zgjidhjeve të plota e afatgjata” në kontekstin e integrimit rajonal dhe 

Evropian. 

Ndërmjet këtij auditimi performance jemi mundur të ndihmojmë të skicojmë dhe 

adresojmë rrugën për përmbushjen dhe plotësimin e përparësive strategjike 

gjithëpërfshirëse të arsimit dhe formimit profesional kaq të rëndësishëm për 

sigurimin e punonjësve të kualifikuar të nevojshëm për tregun e punës, gjithashtu, 

kërkojmë të promovojmë bashkëveprimin ndërmjet, qeverisjes qendrore, pushtetit 

vendor, shoqërisë civile, grupeve të interesuara, komunitetit të biznesit dhe 

publikut të gjerë, se rritja e performancës së arsimit dhe formimit profesional, është 

investimi që ndikon në zhvillimin tërësor të tregut të punës dhe ekonomisë së 

vendit. 

Arsimi dhe formimi profesional në Shqipëri megjithëse ka marrë vëmendjen e 

duhur këto vitet e fundit, ai vazhdon të ndeshet  me problematikat, që kanë të 

bëjnë me:  

 përcaktimin e fushës, legjislacionit dhe përgjegjësisë shtetërore në funksion

të misionit të tij;

 kompetencat, vendimmarrjen dhe bashkëpunimin midis institucioneve

qendrore ndërmjet tyre ashtu si dhe ndërmjet institucioneve qendrore e

lokale që merren me arsimin profesional në Shqipëri;

 marrëdhënie të dobëta e efektive të partneritetit me tregut të punës;

 shkëmbim e praktikave më të mira që sjellin risi dhe modernizim;

 mungesën e laboratorëve për zhvillimin e praktikave sipas profesioneve;

 mungesën e kurrikulave, vlerësimit dhe certifikimit të tyre sipas

standardeve evropiane;

 përcaktimin e nevojave për profesione dhe prioriteteve të tyre;

 përcaktimit të nevojave për profesione në funksion të kohës për të cilin

nevojitet ky profesion;

 krijimin e hapësirave lehtësuese e favorizuese biznesit për trajnimin nga

ana e tij e punonjësve për të cilët ka nevojë;

 përcaktimin e kostove për çdo profesion të ofruar nga arsimi dhe formimi

profesional;

 përcaktimin e standardeve të trupës pedagogjike;

 trajnimin e aftësimit profesional të trupës pedagogjike në mësimdhënie në

përfitimin e përvojave të reja profesionale, duke ndarë dhe përvojën e tyre;
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 mënyrën e vlerësimit dhe certifikimit të nxënësve;

 akreditimin e shkollave dhe programeve, etj.

Ky auditim ka synuar të trajtojë një përpjekje e angazhim profesional, për të 

siguruar mirëkuptimin ndërmjet aktorëve të ndryshëm, për të garantuar edhe të 

ndihmojë sistemin e arsimit dhe formimi profesional, për një mësimdhënie dhe 

mësim nxënie që u siguron nxënësve dhe individëve aftësitë për të cilat ka nevojë 

në tregun e sotëm të punës dhe në të ardhmen. 

Qëllimi i auditimit: është përmirësimi i mirëkuptimit të aktorëve të ndryshëm, për 

të kontribuar në zhvillimin e sistemit të arsimit dhe formimi profesional dhe 

identifikimin e nevojave, që tu sigurojë nxënësve, të rinjve dhe individëve pajisjen e 

tyre me njohuritë dhe aftësitë më të mira profesionale për të cilat ka nevojë në 

tregun e sotëm dhe të ardhshëm të punës. 

Objektivi i auditimit: është pasqyrimi me realizëm dhe objektivitet i situatës, të 

ndihmojë të rinjtë dhe individë të ndryshëm në zhvillimin dhe edukimit e tyre në 

fushën e arsimit, trajnimit dhe formimit profesional, duke formuar një sistem unik, 

duke analizuar problematikën aktuale dhe instrumentet që strukturat shtetërore 

kanë në dispozicion për të përmirësuar situatën. 

Rëndësia e auditimit: është të bëjë vlerësimin e performancën së sistemit të arsimit 

e formimit profesional dhe të ndihmojë të rinjtë të bëjnë zgjedhje të zgjuara në 

formimin e tyre profesional dhe karrierën e tyre. 

Arsimi dhe formimi profesional, nënkupton arsimin dhe aftësimin, me qëllim 

pajisjen e rinisë e individëve të moshave të ndryshme me një profesion të caktuar 

dhe shkathtësi profesionale  të punësimit.  

Sot sfida për arsimin dhe formimin profesional qëndron në rritjen bashkëpunimit të 

gjithanshëm të institucioneve qendrore e vendore, sipërmarrjeve e bizneseve, 

partnerëve të tjerë zhvillimor, publikut, etj., për të kërkuar e përshtatur lidhjen e 

shkallës arsimore dhe të kualifikimit me nevojat e ekonomisë së tregut në vend dhe 

përshtatja me nevojat e vendeve të rajonit e më gjerë. Gjithashtu për të ndërtuar 

një sistem të arsimit dhe formimit profesional, të hapur me zhvillimet e 

teknologjinë bashkëkohore që të lehtësojë punësimin, punën dhe jetën shoqërore 

të përfituesve, sot e në të ardhmen duke qenë në përputhje me sistemin e BE.  

KLSH e ka ndërmarrë këtë auditim performance dhe dhënien e opinioneve, për 

përmirësimin, modernizimin e sistemit të arsimin dhe formimit profesional, 

vlerësimit të rezultateve përfundimtare dhe objektivave të vendosura, në përputhje 
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me politikat e ndërmarra sepse, ai ende nuk është plotësisht në harmoni me 

parimet e efektivitetit, pavarësisht zhvillimeve të kohëve të fundit, përpjekjeve dhe 

iniciativave për ndryshime ligjore, masivizimit të tij, etj., në: 

 Hartimin e politikave dhe strategjive për vlerësimin e profesioneve dhe

profesionistëve;

 Krijimin e një qasjeje të re në luftë me mentalitetin e gabuar të mos vlerësimit

të  arsimit dhe formimit profesional dhe motivimin e të rinjve e individëve për

të vlerësuar profesione “të lodhshme, të pashpërblyera të papëlqyera” për të

cilat ka shumë nevojë tregu i punës, bizneset apo ekonomitë e vogla familjare;

 Arritjen e matjes nëpërmjet një sistemi me qark të mbyllur “arsim-profesion-

punësim”, mbi plotësimin e kënaqësive të palëve të interesit, qeverisë, të rinjve

e individëve, dhe sipërmarrjeve e biznesit, në arritjen e qëllimit final rritjen e

punësimit, punësimit dhe përmirësimit të jetesës e plotësimit të kërkesave të

tregut të punës me punonjës të mirë kualifikuar.

Pak histori; Arsimi në vendin tonë, fillesat e tij i ka në shekullin XVII, ku për herë të 

parë hapet  Mësonjëtorja e parë shqipe në vitin 1887 në qytetin e Korçës, ndërsa 

Arsimin Profesional ka ndjekur dinamikën e ndryshimeve të ndodhura në vendin 

tonë që para çlirimit e deri më sot.  

Për herë të parë shkolla e profesionale u hap në vitin 1921 në Tiranë që njihet si 

shkolla teknike e Tiranës “Harry Fultz”, ku Drejtor i saj ishte Harry Fultz, i cili 

udhëhiqej nga moto: “Hajde ta bëjmë së bashku”, e cila  u pasua me hapjen e 

shkollës në Vlorë në vitin 1924 që njihet si “Shkolla Tregtare” dhe një vit më vonë 

hapet shkolla teknike e Golemit e cila u pasuan me shkolla të tjera rreth 3 vjet më 

vonë në qytetet Gjirokastër e Berat ku përgatiteshin teknikë e punëtorë të 

kualifikuar nga një staf i përbërë me mësues shqiptarë dhe të huaj. 

“Harry Fultz Drejtori i Shkollës Teknike Amerikane largohet nga Tirana në vitin 1932 

pas vendimit të mbretit Zog për shtetëzimin e arsimit – kjo ishte një masë e mbretit 

për të parandaluar përpjekjet italiane për shtrirjen e ndikimit në vend, duke trajtuar 

njësoj të gjitha shkollat e huaja. Fultz u nis nga porti i Durrësit për në SHBA, duke 

lënë postin e drejtorit të shkollës teknike që prej vitit 1922 - shkolla ishte krijuar në 

vitin 1921 me fonde të Kryqit të Kuq Amerikan. Pas luftës së dytë botërore, Fultz do 

të kthehej në Tiranë si zv/shef i misionit diplomatik amerikan, për t’u dëbua nga 

qeveria komuniste si person i padëshiruar në vitin 1946. Pas rënies së komunizmit 
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në fillim të viteve 1990 në Tiranë u krijua Fondacioni Harry Fultz për rihapjen e 

shkollës së tij teknike, sot kolegj komunitar”.10 

Nëpërmjet këtij auditimi Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit zoti Bujar Leskaj ka 

dhënë Mesazhin kryesor:  “Nxitje të reformave në ndryshimin e mentalitetit të 

mos vlerësimit të arsimit dhe formimit profesional, motivimin e të rinjve e 

individëve për të vlerësuar profesione “të lodhshme, të pashpërblyera, të 

papëlqyera” dhe plotësimit të kërkesave të tregut të punës me punonjës të mirë-

kualifikuar”. 

Disa nga mangësitë e konstatuara gjatë këtij auditimi janë; 

 Historiku i shkollave profesionale tregon se si hapja, shkurtimi dhe mbyllja e 

shkollave si dhe degëve, drejtimeve apo profileve në vite, ka patur oshilacione 

të mëdha çka tregon se ato nuk janë bërë të studiuara në bazë të nevojave për 

specialistë sipas drejtimeve që kishte industria e asaj kohe dhe nevojave që ka 

tregu i punës dhe sipërmarrjet sot të ndara sipas rajoneve dhe prioriteteve të 

tyre për sot dhe të ardhmen.    

 Është kryer kalimi i fushës së arsimit profesional dhe bashkimi me fushën e 

formimit profesional nga MSA në MMSR duke krijuar një fushë atë të arsimit 

dhe formimit profesional, pa ndonjë studim “si ka qenë - si është - si do të 

bëhet” ku të jepen efektet dhe pritshmëritë e tij në krijimin e kësaj qasje të re 

të administrimit të kompetencave, aseteve, burimeve njerëzore dhe financiare; 

 nuk ka akt ligjor për transferimin e arsimit të mesëm profesional nga varësia e 

MSA në varësinë e MMSR me të gjitha modalitetet që e shoqërojnë këtë lëvizje, 

por vetëm VKM për përcaktimin e fushës së MMSR; 

 në aktin ligjor të përcaktimit të fushës së MMSR “nënkuptohet” bashkimi i 

arsimit profesional me formimin profesional gjë e cila nuk është sqaruar në këtë 

VKM apo në ndonjë akt tjetër; 

 nuk janë përfshirë në këtë “zhvendosje” shkollat publike social kulturore 

(artistike, sportive, të gjuhëve të huaja), çka do të thotë se nuk është e 

përcaktuar saktë kush përfshihet në shkollat profesionale apo janë ato;  

 nuk është përshtatur i gjithë legjislacioni me kalimin e këtij sistemi në vartësi të 

MMSR sepse kryesisht i gjithë legjislacioni si ligjet, VKM, urdhra, udhëzime dhe 

rregullore që kanë rregulluar marrëdhëniet e funksionimit të arsimit profesional 

10
 www.zeriamerikes.com ; 

http://www.zeriamerikes.com/
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i përkasin periudhës kur ky arsim ka qenë brenda gjithë sistemit arsimor në 

varësi të MASH ndryshuar me MSA; 

 MMSR nuk ka institucione për mbikëqyrjen, monitorimin, zhvillimin e 

infrastrukturës, etj., të sistemi të arsimit dhe formimit profesional sepse ato 

janë në varësi të MSA; 

 në MMSR personeli që ndjek sistemin e arsimit dhe formimit profesional është 

shumë i vogël në numër duke patur parasysh problematikën e tij si dhe duke e 

krahasuar me sistemin e arsimit të mesëm që mbikëqyret nga MSA dhe një grup 

institucionesh në varësi të saj mund të themi që është në MMSR “nuk ka 

personel” për mbikëqyrjen e tij;  

 Nuk janë kaluar plotësisht sistemit të arsimit dhe formimit profesional 

kompetencat nga pushteti vendor të cilat kanë ndikuar negativisht në 

mbarëvajtjen e procesit mësimor, në sigurimin dhe mirëmbajtjen e ambienteve 

shkollore, konvikteve dhe laboratorëve në shkollat profesionale në zbatim të 

ligjit nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”;   

 nuk është mbledhur Këshilli Kombëtar i AFP-së si organ këshillimor trepalësh 

(shtet- punëmarrës -punëdhënës) si rekomandues i politika për zhvillimin e 

sistemit të AFP-së si dhe nuk dalë akt ligjor për mënyrën e organizimit dhe 

funksionimit të tij; 

 problematike në të gjithë sistemin e AFP-së është gjendje e stafit të mësuesve 

që japin lëndët teknike e cila karakterizohet nga: mosha mesatare e lartë ose 

afër moshës së pensionit; kualifikimi i ulët; shumë prej tyre, kanë një formim të 

papërshtatshëm arsimor, japin mësim lëndë krejtësisht të ndryshme nga ato, 

për të cilat janë diplomuar, ose edhe mund të mos kenë një diplomë 

universitare; u mungon kualifikimi/trajnimi paraprak, si edhe ai në punë etj.; 

 mospërputhje ndërmjet drejtimeve e profileve arsimore të ofruar dhe 

kërkesave të tregut të punës; 

 mungesë të  bashkëpunimit efektiv të ofruesve të AFP, me bizneset, (shoqëritë 

dhe kompanitë); 

 ka mbivendosje të drejtimeve e profileve të shërbimit Arsimor me ato të 

Formimit profesional; 

 nuk ka zhdërvjelltësi për të reflektuar në kohë kërkesat dinamike të tregut të 

punës në nivel lokal, kombëtar; 
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 nuk ka përfunduar procesi rishikimit tërësor dhe hartimi përfundimtar i listës 

kombëtare të profesioneve dhe i përshkrimeve përkatëse, i cili është një 

instrument për klasifikimin e strukturës së punësimit në vendin tonë e cila më 

pas i përcillet për miratim Këshillit të Ministrave;  

 mungon i gjithë kuadri institucional ligjor për  akreditimin e institucioneve që 

ofrojnë arsimim dhe formim profesional, megjithëse shprehet në ligjin e AFP-së 

dhe në VKM për krijimin e AKAFPK-së;  

 deri më sot nuk është bërë asnjë akreditimi i institucioneve të AFP-së; 

 nuk janë përcaktuar kritere dhe standarde për vlerësimin dhe certifikimin e 

institucioneve të arsimit dhe formimit profesional; 

 nuk ka procedura të miratuara për kryerjen e procesit të akreditimit për 

institucionet e arsimit dhe formimit profesional; 

 AKAFPK nuk ka studim paraprak mbi arsyet e kalimit të sistemit të arsimit 

profesional nga vartësia e Ministrisë së Arsimit e Sportit në vartësi të Ministrisë 

së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe perspektivën e tij në vartësi të MMSR;   

 në ligjin për AFP dhe atë për KSHK nuk janë parashikuar procedura të 

akreditimit të kurrikulave të arsimit dhe formimit profesional, ku garantimi i 

cilësisë së zhvillimi të skeletkurrikulave bazohet në një metodologji të caktuar 

nga AKAFPK, e cila parashikon zhvillimin paraprak të analizës së profesioneve, 

zhvillimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale dhe mbi bazën e tyre 

hartohen skeletkurrikulat përkatëse dhe më pas miratohen nga Ministri 

përgjegjës;   

 nuk ka procedura dhe metodologji për miratimin e skelet-kurrikulave si dhe 

programeve afatshkurtra të formimit profesional; 

 nga AKAFPK mbetet akoma punë për të bërë në kuadër të përditësimit të 

ofertës dhe rishikimin e skeletkurrikulave në shërbim të përshtatjes me të rejat 

e fundit të shkencës dhe teknologjisë, e cila duhet të jetë thelbësore në këto 

planifikime;  

 me gjithë punën e bërë si nga ana e MMSR ashtu dhe AKAFPK nuk ka tregues 

mbi matjen e përshtatshmërisë së kurikulave të arsimit dhe formimit 

profesional me tregun e sotëm e të ardhshëm të punës; 

 nuk ka përputhje të varësisë institucionale dhe proceduarve të funksionimit të 

të tyre të shprehura ndërmjet VKM nr. 321, datë 21.04.2011 “Për Krijimin e 
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Agjencisë Kombëtare të Arsimit dhe Formimit Profesional dhe Kualifikimeve” 

dhe ligjit nr. 10247, datë 04.03.2010 “Për Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve”; 

 nuk është krijuar e për pasojë nuk ka funksionuar Këshilli i Kornizës Shqiptare të 

Kualifikimeve, i cili duhet të merret me hartimin, miratimin e politikave dhe të 

rregulloreve të KSHK-së, dhe të politikave që lidhen me institucionet 

përgjegjëse për zbatimin e funksioneve të KSHK-së dhe bashkërendimi i 

veprimtarive për zbatimin e tyre;    

 në sistemin e arsimit dhe formimit profesional nuk janë llogaritur sa kushton 

realizimi i praktikave mësimore për çdo praktikant sipas drejtimeve mësimore 

(mekanik, rrobaqepës, kuzhinier, elektricist, ndërtues, etj.)  

 nuk ka standarde dhe kritere mbi realizimin financiarisht të profesioneve të 

ofruara nga sistemi i arsimit dhe formimit profesional; 

 nuk ka një studim mbi analizën e rentabilitetit dhe të përshtatshmërisë për të 

gjykuar mbi plotësimin e kënaqësive të palëve të interesit, qeverisë, nxënësve, 

të rinjve, individëve, dhe sipërmarrjeve e biznesit në fushën e arsimit dhe 

formimit profesional e cila të bazohet në:  

- parimet e vlerës për para; 

- në përputhshmërinë e sistemit e formimit profesional me objektivat 

strategjikë kombëtarë dhe objektivat strategjikë të tij; 

- rentabilitetin ekonomik të mundshëm; 

- aftësinë e sistemit për të tërhequr financime buxhetore e financime private. 

 ka mungesa të theksuara në fonde buxhetore për sigurimin e bazës materiale 

në institucionet e sistemit të arsimit dhe formimit profesional si dhe të fondeve 

buxhetore për investime; 

 nuk ka standarde dhe kritere mbi realizimin dhe funksionimin financiarisht të 

profesioneve të ofruara nga sistemi i arsimit dhe formimit profesional; 

 Nuk ka sistem gjurmimi për arsimin profesional, duke përfshirë si punësimin e 

atyre që diplomohen apo certifikohen, ashtu edhe/ose studimet pas-dytësore 

apo tretësore; 

 Nuk ka tregues mbi matjen e përshtatshmërisë së arsimit dhe formimit 

profesional me tregun e sotëm dhe ardhshëm të punës; 

 Nuk ka tregues mbi hapjen ose ofrimin e drejtimeve dhe kurseve të specializuar 

në sistemin e arsimit dhe formimit profesional në përputhje me zhvillimin e 
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shkencës dhe teknologjisë, me kulturën dhe traditën kombëtare, ndryshimeve 

dhe kërkesave të tregut të punës; 

 Nuk është matur në zbatim të ligjit dhe strategjisë të AFP, nëse është arritur 

harmonizimi i arsimit dhe formimit profesional, në përputhje me perspektivën e 

zhvillimit ekonomik, kombëtar, rajonal dhe kërkesat e tregut të punës; 

 Nuk ka tregues statistikor mbi matjen e punësimit të nxënësve sipas 

profesioneve të arsimuar nga shkollat e mesme të arsimit profesional publike 

dhe jo publike;  

 Nuk ka tregues statistikor mbi matjen e punësimit të kursantëve sipas 

profesioneve të kualifikuar nga qendrat e formimit profesional publike e jo 

publike; 

 Nuk ka regjistër kombëtar të nxënësve sipas numrit personal për shkollat e 

mesme profesionale si ato publike ashtu dhe jo publike por të dhënat e tyre 

janë në të regjistruara vetëm në regjistrat (amzave) në shkollat profesionale, ku 

ruhen të dhëna të plota të rezultateve dhe frekuentimit të nxënësve përgjatë 

gjithë viteve të studimit; 

 Nuk ka regjistër kombëtar të kursantëve sipas numrit personal për qendrat e 

formimit profesional publike dhe jo publike; 

 Nuk ka plan veprimi për arsimin profesional dhe formimin profesional në 

bashkëpunim me bashkitë për evidentimin e profesioneve sipas nevojave dhe 

prioriteteve të tyre. 

Disa nga konkluzionet e këtij auditimi sipas gjetjeve në mënyrë të përmbledhur 

janë: 

 Mos-njohja, përshtatja dhe analizimi i zhvillimit të veprimtarisë së sistemit të

arsimit dhe formimit profesional ndikon negativisht; në cilësinë dhe masivitetin

e tij; goditjes së reputacionit të krijuar në vite për shkollat apo qendrat;

përcaktimit të nevojat për mësues e specialistë të kualifikuar e të trajnuar mirë

që garantojnë cilësinë e mësimdhënies nxënies; në përcaktimin e nevojave për

fonde për përmirësimin e kushteve të shkollave dhe kompletimi me reparte e

baza prodhuese; përcaktimin e nevojave për pajisje me kabinete të lëndëve

teknike; përfundimit dëm të investimeve të kryera në vite; krijimin e

vështirësive në plotësimin me kurrikula sa më cilësore dhe në zhvillim për të

reflektuar në kohë kërkesat dinamike të tregut të punës; krijimit të

diskordancës ndërmjet ofertës arsimore të ofruar dhe kërkesave të tregut të
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punës; krijimit të mosbesimit dhe shkëputjes së bashkëpunimit efektiv të 

ofruesve të AFP, me bizneset, shoqëritë dhe kompanitë; krijimit të padëshiruar 

të mbivendosjes së ofertave të shërbimit Arsimor me ato të Formimit 

profesional; etj.  

 Përshtatja, përmirësimet ligjore dhe plotësimi i strategjisë për sistemin e arsimit

dhe formimit profesional bëjnë që ky sistem të ecin me ritmin e kohës,

kushtimit të vëmendjes ndaj problematikave që e kanë shoqëruar në këto vitet

e fundit duke e reformuar nëpërmjet adresim të plotë të fenomeneve që

rregullojnë organizimin, funksionimin, institucionalizimit, rritjen e cilësisë,

rritjen e transparencës, përgjegjshmërisë dhe efektivitetit,  të tij në funksion të

transformimit të Arsimit e Formimit Profesional në një sistem me shumë

mundësi edukimi dhe punësimi.

 Kryerja e këtyre përmirësimeve është e rëndësishme duke patur parasysh atë

që shkollat profesionale janë gjithashtu njësi e rëndësishme sepse fillimisht ato

ofrojnë edukim të përgjithshëm intelektual e qytetar dhe në vijim edhe atë

profesional, nxit punëdhënësit që të kushtojnë më shumë burime për zhvillimin

e forcës së punës si dhe për të siguruar monitorimin e tij që t’u përgjigjet

gjithmonë e më mirë nevojave të individëve, punëdhënësve dhe ofruesve.

 Përshtatja, përmirësimet ligjore dhe plotësimi i strategjisë për sistemin e arsimit

dhe formimit profesional, do të konsistojnë gjithashtu në garantimin e cilësisë

së kualifikimeve profesionale, në përputhje më kërkesat e tregut vendës të

punës dhe më gjerë, në përputhje me (ISCED), me (KSHK) dhe me (KEK) si dhe

për garantuar gjithnjë parametra cilësorë në edukimin e të rinjve, si qytetarë të

denjë të vendit.

 Më gjithë punën e bërë për riorganizimi i sistemit të AFP, për t'u përshtatur

ndryshimeve shoqërore ai duhet të jetë; një proces dinamik dhe i

vazhdueshëm, me objektiva të përcaktuara, për të përshtatur sa më tepër të

jetë e mundur ofertën e AFP me kërkesat e ndryshimeve shoqërore dhe lëvizjet

e popullsisë; ndryshimet e përshtatja e sistemit të AFP, do të jetë një proces

dinamik dhe i vazhdueshëm sepse teknologjia dhe ekonomia janë gjithnjë në

evoluim; oferta e ofruesve të jetë sa më cilësore dhe mundësisht ti paraprijë

kërkesave të teknologjisë nëpërmjet përditësimit dhe pasurimit të përmbajtjes

kurrikulare dhe programeve, kualifikimit të burimet njerëzore, kompletimit me

infrastrukturë më moderne etj.,
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 Pa një sistem mëndje hapur menaxhimi të sistemit të shkollave dhe qendrave të

arsimit dhe formimit profesional do të jetë i pamundur trajtimi dhe zgjidhja e

shumë problemeve, të cilat kanë ngadalësuar përparimin si në drejtimin sasior

ashtu dhe cilësor të sistemit të AFP-së në Shqipëri;

 Akreditimi, certifikimit, krijimi i standardeve përmirësimi i kurrikulave dhe

krijimi e miratimi i procedurave për realizimin e tyre, duhet të jetë në qendër të

vëmendjes për të gjithë institucionet e sistemit të arsimit dhe formimit

profesional dhe specialistëve arsimorë e mësimdhënësit, për të bërë të

mundur, përshtatjen me kërkesat e tregut; pasqyrimit të zhvillimeve

teknologjike e kërkesave të reja për profesione që janë tashmë shumë

dinamike; vlerësimit të partneritetit publik privat si një element kyç i zhvillimit

cilësor të ofruesve të AFP në rritjen e kualifikimit dhe kryerjen e praktikave

profesionale të nxënësve; planifikimit afatgjatë për rritjen e investimeve për

infrastrukturë moderne, laboratorë dhe kabinete që do ti paraprijnë nivelit dhe

zhvillimit teknik dhe teknologjik; etj.;

 Krijimi i standardeve dhe hartimi i procedurave për akreditim të institucioneve

dhe miratim të kurrikulave duhet të jenë në qendër të vëmendjes dhe objekt

ndryshimesh e përmirësimesh të vazhdueshme, si për strukturat drejtuese

ashtu dhe për sipërmarrësit e palët e interesuara për këtë sistem sepse do të

sjellë, përditësimin e tyre dhe vlerësimin e kualifikimeve të stafit mësimor në

përputhje me specifikat profesionale që kërkojnë kurset dhe drejtimet

mësimore që ofrohen nga AFP; përfshirjes së përvojës europiane e

bashkëkohore, etj., me qëllim krijimin e kushteve për zhvillimin e sistemit

modern dhe unik të orientuar në mënyrë të vazhdueshme ndaj zhvillimeve dhe

standardeve të reja të BE-së, etj.;

 Zhvillimi normal i praktikave sipas drejtimit mësimor realizohet cilësisht sipas

objektivave vetëm duke përcaktuar drejtë dhe saktë sipas llojit sasisë dhe

vlerën e “lëndëve të para” ose më saktë koston që duhet për çdo lloj produkti

që do të prodhohet apo shërbim që do të mësohet në këtë praktikë, gjithashtu

është e domosdoshme dhe për programim sa më të saktë të fondeve buxhetore

që duhen për çdo drejtim, e në tërësi;

 Gjithashtu përcaktimi i kostove për çdo produkt apo shërbim që do të mësohet

në praktikën mësimore sipas drejtimeve të sistemit të AFP është e

domosdoshme për çdo drejtues të suksesshëm dhe bazë e mirë për të

garantuar një ecuri cilësore, të qëndrueshme, afatgjatë të mësimdhënies dhe



Kontrolli i Lartë i Shtetit       6 

194 Botime 

mësim nxënies gjatë realizimit të praktikave shumë të nevojshme për 

kualifikimin e nxënësve dhe të rinjve me dijet e zanatit;   

 Mungesa e fondeve çon në zhvillimin me mangësi të procesit mësimor dhe aq

më tepër në realizimin e praktikave mësimore aq të nevojshme për një mësim

nxënie cilësore në sistemin e AFP;

 Mos pasja e treguesve të mësipërm, është me pasoja  në analizimin kërkesave

të tregut të punës, në përputhje me zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë,

kulturën dhe traditën kombëtare dhe me perspektivën e zhvillimit ekonomik,

kombëtar e rajonal;

 Mos krijimi i sistemit të gjurmimit të diplomuarve dhe certifikuarave nga

institucionet e arsimit dhe formimit profesional sjell mungesën dhe pasjen e një

informacioni të pamjaftueshëm mbi, shkallën e punësueshmërisë së nxënësve

dhe individëve; nuk vlerësohet se sa i arrirë është nivelin dhe përshtatshmëria

e njohurive të marra në shkollë apo qendrat e formimit profesional krahasuar

me kërkesat e vendit të punës, kohës, përshtatjes me teknologjinë e re etj.; nuk

identifikohen  drejtimet mësimore apo kurset reja me perspektivë të mirë

punësimi;

 Mos matja e treguesve dhe objektivave të strategjisë sjell mos njohjen me

realitetin; sa mirë është hartuar strategjia; a ishte me efektivitet shkëputja e

arsimit profesional nga sistemi arsimor; etj.;

 Hartimi i regjistrave kombëtare do të bënte të mundur evidentimin në tërësi të

personave që kanë mbaruar në sistemin e arsimit dhe formimit profesional,

lëvizjet demografike të tyre, punësimin e tyre, përsëritjen e kurseve, mund të

shmangte abuzimet me përfitimin e diplomave pa i mbaruar studimet apo

kurset, etj.

 Hartimi i planeve të veprimit në bashkëpunim me bashkitë për evidentimin e

profesioneve sipas nevojave dhe prioriteteve të rajonit do të rriste shkallën e

punësimit dhe uljen e papunësisë si dhe do të promovonte vlerat më të mira

dhe traditën e secilit rajon.

Rekomandimet për përmirësimin dhe përsosjen e arsimit dhe formimit 

profesional; 

Rekomandim 1: 

 MMSR, institucionet e arsimit dhe formimit profesional, pushteti vendor,

grupet e interesit etj., të studiojnë dhe bashkëpunojnë në krijimin e një klime sa
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më të favorshme, afatgjatë sipas nevojave të tregut të punës, të jetëgjatësisë së 

institucioneve të sistemit të arsimit dhe formimit profesional dhe drejtimeve që 

ato ofrojnë, në përputhje me kushtet realitetin, nevojat e rajonit kua ato 

veprojnë, përvojave me të mira si dhe standardet e BE.  

Rekomandim 2: 

 MMSR në bashkëpunim me MAS dhe qeverinë të marrin masa për përmirësimin

e gjithë paketës ligjore në përputhje me kushtet realitetin të kësaj qasje të re të

administrimit, kompetencave, aseteve, burimeve njerëzore dhe financiare të

sistemit të arsimit dhe formimit profesional.

 MMSR në bashkëpunim me MAS për qasjen e të re të arsimin dhe formimin

profesional, të hartojnë strategji të re për këtë sistem, për një misimnxënie dhe

mësimdhënie në funksion të tregut të punës, të zhvillimeve teknologjike,

nevojave rajonale për zanatçinj apo profesionistë të mesëm të mirë kualifikuar.

 MMSR në bashkëpunim me MAS të përcaktojë saktë përkufizimin kush quhet

shkollë profesionale dhe hartimin e plotë të listës së shkollave profesionale.

 MMSR në bashkëpunim me qeverinë të marrë masa për krijimin e

institucioneve të hartimit të politikave, mbikëqyrjes, monitorimit, burimeve

njerëzore, zhvillimit të infrastrukturës, hartimit të procedurave përkatëse për

mirëfunksionimin normal të sistemit, plotësimit me personel, etj., të sistemi të

arsimit dhe formimit profesional nga niveli qendror e deri në bazë. (MMSR +

institucione të sistemit të AFP).

 MMSR të mbledhë Këshillin Kombëtar të AFP-së dhe në bashkëpunim me

qeverinë të nxjerrë aktin ligjor për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të tij.

 MMSR në bashkëpunim me qeverinë të marrë masa për zgjidhjen e

problematikave shqetësuese që ekzistojnë për stafin e mësuesve të cilët japin

lëndët teknike si dhe trajnimin e tyre me zhvillimet e rejat të teknologjisë e të

kohës.

 MMSR në bashkëpunim me qeverinë dhe organet e pushtetit vendor të marrin

masa për të kaluar plotësisht sistemit të arsimit dhe formimit profesional

kompetencat nga pushteti vendor e miratuara me ligj.

Rekomandim: 3 

 MMSR në bashkëpunim me AKAFPK të përfundojë dhe të dërgojë për miratim

Këshillit të Ministrave listën kombëtare të profesioneve dhe përshkrimeve
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përkatëse si instrument për klasifikimin e strukturës së punësimit në vendin 

tonë;  

 MMSR në bashkëpunim AKAFPK dhe institucionet e arsimit dhe formimit

profesional referuar dhe përvojave më të mira evropiane të plotësojë, përputhë

dhe hartojë ligje vendime e urdhëresa për  akreditimin e institucioneve që

ofrojnë arsimim dhe formim profesional,;

 MMSR në bashkëpunim AKAFPK dhe institucionet e arsimit dhe formimit

profesional referuar dhe përvojave më të mira evropiane të hartojë përcaktojë

kritere dhe standarde për vlerësimin dhe certifikimin e institucioneve të arsimit

dhe formimit profesional të përcaktojë procedura të miratuara për kryerjen e

procesit të akreditimit për institucionet e arsimit dhe formimit profesional si

dhe të kryejë akreditimin e tyre;

 MMSR në bashkëpunim AKAFPK dhe institucionet e arsimit dhe formimit

profesional referuar dhe përvojave më të mira evropiane të hartojë përcaktojë

procedura dhe metodologji për miratimin e skelet-kurrikulave si dhe

programeve afatshkurtra të formimit profesional;

 MMSR në bashkëpunim AKAFPK dhe institucionet e arsimit dhe formimit

profesional referuar dhe përvojave më të mira europiane të hartojë përcaktojë

tregues mbi matjen e përshtatshmërisë së kurrikulave të arsimit dhe formimit

profesional me tregun e sotëm e të ardhshëm të punës;

 MMSR në bashkëpunim me qeverinë të marrë masa për miratimin e VKM

përkatëse për funksionimin e Këshillit të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve.

Rekomandim: 4 

 MMSR në bashkëpunim më institucionet e sistemit të AFP, grupet e interesit

dhe përvojat më të mira të  marrë masa për llogaritjen e kostove për çdo

produkt ose shërbim i realizuar në praktikat mësimore që zhvillohet në

laboratorët e institucioneve të AFP sipas drejtimeve të prioriteteve mësimore;

 MMSR në bashkëpunim me institucionet e sistemit të AFP, grupet e interesit

dhe përvojat më të mira, të hartojë standardet dhe kritere mbi realizimin

financiarisht të profesioneve të ofruara nga sistemi i arsimit dhe formimit

profesional;

 MMSR në bashkëpunim më institucionet e sistemit të AFP, grupet e interesit

dhe përvojat më të mira, të kryejnë studime mbi analizën e rentabilitetit dhe të
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përshtatshmërisë të investimeve të kryera në laboratorë, pajisje, mjete 

mësimore për realizimin e praktikave sepse ato kanë bene fite afat-gjata në 

zhvillimin e procesit mësimor dhe përgatitjen e cilësisht të profesionistëve të 

ardhshëm.  

Rekomandim 5: 

 MMSR në bashkëpunim me institucionet e sistemit të AFP, biznesin dhe grupet

e interesit të krijojë  sistem gjurmimi për arsimin profesional;

 MMSR në bashkëpunim me institucionet e sistemit të AFP të hartojë tregues

mbi matjen e përshtatshmërisë së tij; mbi hapjen ose ofrimin e drejtimeve dhe

kurseve të specializuar në përputhje me zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë,

me kulturën dhe traditën kombëtare, ndryshimeve dhe kërkesave të tregut të

punës;

 MMSR në bashkëpunim me institucionet e sistemit të AFP të masë arritjen e

objektivave të arsimit dhe formimit profesional, në përputhje me perspektivën

e zhvillimit ekonomik, kombëtar, rajonal dhe kërkesat e tregut të punës;

 MMSR në bashkëpunim me institucionet e sistemit të AFP të marrë masa për

krijimin e regjistrave kombëtarë të nxënësve, të rinjve apo individëve që

regjistrohen, largohen, dhe certifikohen nga ky sistem;

 MMSR në bashkëpunim me institucionet e sistemit të AFP dhe bashkitë të

hartojë plan veprimi për evidentimin e profesioneve sipas nevojave dhe

prioriteteve të tyre.
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4. REHABILITIMI I ISH TË PËRNDJEKURVE POLITIKË NË PERIUDHËN E

TRANZICIONIT

Referuesit: Sali AGAJ – Audituesi lartë, Departamenti i Auditimit të Performancës,
Pullumb BEQIRAJ – Auditues i Lartë, Departamenti Auditimit të 

Shoqërive Publike. 

 Konteksti i problemit social:

Pas ndryshimeve demokratike në vitin 1992, qeveria 

mori përsipër që në vitin 1993, me anë të akteve të 

veçanta, t'i garantojë kësaj shtrese krijimin e 

lehtësirave dhe të përparësive të kërkesave të tyre 

individuale apo kolektive në fushat e veprimtarisë 

ekonomike, financiare dhe sociale.  

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 

44 thekson se: “Kushdo ka të drejtë të 

rehabilitohet dhe/ose zhdëmtohet në përputhje 

me ligjin, në rast se është dëmtuar për shkak të 

një akti, veprimi ose mosveprimi të paligjshëm 

të organeve shtetërore”. 

11 vjet nga Rezoluta e Këshillit të Europës dhe 10 vjet nga Rezoluta e Kuvendit të 

Shqipërisë për dënimin e krimeve të komunizmit, nuk kemi një qëndrim konsekuent 

si nga pushteti shtetëror, ashtu edhe shoqëria në tërësi, në drejtim të eliminimit të 

pasojave të shkaktuara prej regjimit komunist, gjë që luan një rol të rëndësishëm në 

ndërtimin e shtetit ligjor, emancipimin e shoqërisë dhe edukimin e brezave të rinj.  

Psikoza e një pjese të shoqërisë së sotme e konsideron si barrë faturën financiare 

që po dëmshpërblehet, duke lënë në harresë faktin se kjo shtresë ka dhënë një 

kontribut shumë të madh me ndërtimin e një sërë veprash madhore për të cilat 

vetë regjimi “mburrej”, si: tharje kënetash, kombinate, rafineri, miniera, vepra 

bujqësore, etj., të cilat zënë peshë në prodhimin e përgjithshëm dhe që akoma sot 

disa prej tyre janë pasuri kombëtare me vlera.  

 Rëndësia e Auditimit

Nëpërmjet këtij auditimi u bë e mundur kryerja e një analize të thellë për të 

informuar ligjvënësin, ekzekutivin dhe publikun e gjerë mbi kuadrin ligjor ekzistues, 
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zbatimin dhe ndikimin e tij, masat me karakter ekonomik, shoqëror e moral të 

marra për rehabilitimin e ish- të përndjekurve politikë.  

Ky është auditimi i parë i performancës i fokusuar në rehabilitimin e ish-të dënuarve 

e të përndjekurve politikë nga regjimi komunist në jetën shoqërore, ekonomike, 

kulturore, etj. të vendit, me rëndësi madhore për të gjithë shoqërinë dhe si 

rrjedhojë ndër auditimet më të rëndësishme.  

Një bazë e mirë për auditimet e ardhshme të KLSH-së për këtë çështje. 

Praktikë e mirë, risi për të gjithë SAI-t, në veçanti Europën Qendrore e Lindore që 

trashëguan një të kaluar komuniste. 

Subjektet e përfshira në këtë auditim janë: 

 Instituti i Integrimit të ish-të Përndjekurve Politikë (IIPP), institucion në

varësi të Ministrisë të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë;

 Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Drejtoria e Politikave për ish-të

Përndjekurit;

 Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse

(Sektori i Trajtimit të Kërkesave për Dëmshpërblimin e ish-të Dënuarve e të

Përndjekurve);

 Ministria e Financave, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit (Drejtoria e

Pagesave dhe Dëmshpërblimeve);

 Instituti i Sigurimeve Shoqërore.

Krahas institucioneve të mësipërme gjatë këtij auditimi u bashkëpunua dhe u 

morën të dhëna e informacione përkatëse nga: 

 Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri;

 Qendra shqiptare për rehabilitimin e traumës dhe torturës;

 13 Shoqatat kombëtare të ish-të përndjekurve politikë nga regjimi komunist

dhe grupe të tjera interesi, individë, etj.;

 Personalitete të kësaj shtrese, të njohur për kontributin e tyre;

 Vepra, studime, kujtime, etj., të shkruara për këtë periudhë dhe këtë

shtresë.
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Metodologjia e auditimit 

 Analiza dhe përpunimi i dokumentacionit të grumbulluar gjatë fazës studimore 

dhe auditimit në terren; 

 Bashkëpunimi dhe konsulta të vazhdueshme me grupe interesit gjatë 

auditimit; 

 Intervista me specialistë të institucioneve publike dhe përfitues; 

 Analiza të rezultateve të pyetësorëve me pjesëtarë të stafit të institucioneve 

publike dhe përfituesve të fondeve shtetërore të përfshirë në auditim; 

 Analizë sasiore dhe cilësore të të dhënave të mbledhura gjatë auditimit, e 

ndarë në periudha referuar masave të marra gjatë procesit të rehabilitimit të 

ish-të përndjekurve; 

 Materiale studimore të marra nga interneti per vendet e Europes qendrore e 

lindore, artikuj të medias së shkruar, etj. 

Aktualisht në vendin tonë janë gjith. 42 772 persona me status politik. Në 45 vjet 

diktaturë komuniste, për çështje politike shqiptarët kanë kryer 914.000 vite burgu 

dhe 256.146 vite internim. 

Rezoluta v. 2005 e Asambleja Parlamentare të KE-së thekson se: 

“Vlerësimi moral dhe dënimi i krimeve të kryera luan një rol të rëndësishëm në 

edukimin e gjeneratave të reja. Vetëdija e historisë është një nga parakushtet për 

shmangien e krimeve të ngjashme në të ardhmen.”   

Si rrjedhojë, Parlamenti dhe qeveria kanë detyrë arritjen e demokracisë dhe 

rehabilitimin e ish-të përndjekurve politikë, që shteti t’u sigurojë të drejtat e 

garantuara nga Kushtetuta dhe ligjet, si dhe aktet ndërkombëtare për liritë dhe të 

drejtat e njeriut. 

Rezoluta e Kuvendit të Shqipërisë datë 30.10.2006 “Për dënimin e krimeve të kryera 

nga regjimi komunist në Shqipëri” në pikën 15 thotë: “Kuvendi i Shqipërisë 

mbështet hartimin e një strategjie kombëtare për eliminimin e pasojave të 

totalitarizmit gjysmëshekullor në Shqipëri dhe fton institucionet shtetërore të 

përmbushin të gjitha detyrimet ligjore lidhur me Statusin e ish-të dënuarve e të 

përndjekurve politikë për integrimin, arsimimin, punësimin, strehimin dhe 

dëmshpërblimin e tyre në një kohë sa më të shpejtë....” 
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Konkluzionet dhe Rekomandimet kryesore të Auditimit: 

I. Në drejtim të hartimit dhe rishikimit të kuadrit ligjor e rregullator në 

Rehabilitimin e ish-të Dënuarve e të Përndjekurve Politikë: 

Ndryshimi i periudhës kohore që rrjedh nga zbatimi i dy ligjeve (Ligji “Për 

Statusin...”, viti 1993 dhe Ligji “Për dëmshpërblimin....”, viti 2007), provon cenimin e 

parimit të sigurisë juridike, në kushtet kur krahasimi bëhet për dy periudha me 

rrethana të ndryshme historike, por me dënime të njëjta dhe nuk kuptohet arsyeja 

e ligjvënësit për të përcaktuar periudhën kohore kur do të jepet dëmshpërblimi, të 

ndryshëm nga periudha kohore e përfitimit të statusit. 

Për sa më sipër kemi rekomanduar: 

 Instituti i Integrimit të ish-të Përndjekurve Politikë, në draftin e projekt/ligjit

për ndryshime të Ligjit nr. 9831 dt. 12.11.2007 “Për dëmshpërblimin e ish-

të përndjekurve politikë nga regjimi komunist”, të lobojë me grupet e

interesit për të hedhur për diskutim në Kuvendin e Shqipërisë, çështjen e

mëposhtme:

Të bëhen rregullimet e duhura ku efektet për dëmshpërblim financiar të ish-të 

dënuarve dhe të përndjekurve politikë të shtrihen nga muaji gusht 1943, 

njohur si prishja e Marrëveshjes së Mukjes, kohë kur filloi vëllavrasja në 

Shqipëri ku janë vrarë njerëz pa gjyq në jug e sidomos në veri (veçanërisht në 

dy javët e para të muajit nëntor të vitit 1944 në Tiranë).  

Konstatohen shumë raste, sidomos kategoria “burg” dhe ajo e izolimit në hetuesi, 

ku mungon vendimi i gjykatës baza/ligjore/ose nuk identifikohet arsyeja se përse 

është dënuar politike/apo jo politike, sipas kërkesave të ligjit, për dëmshpërblimin e 

ish - të dënuarve politikë të regjimit komunist.  

Në rastet e mungesës së dokumentacionit nga Arkivi i Sistemit dhe Drejtoria e 

Burgjeve, ligji nuk e ka përcaktuar të drejtën e njohjes së vendimit të Komisionit 

Shtetëror tre Palësh ose edhe të vendimit të gjykatës që provon faktin e dënimit 

apo internimit për motive politike, të dënimit apo përndjekjes politike, sipas 

procedurës së përcaktuar në ligjin mbi Kodin e Procedurës Civile të Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar.  

Për sa më sipër kemi rekomanduar: 

 Instituti i Integrimit të ish-të Përndjekurve Politikë, në draftin e projekt/ligjit

për ndryshime të Ligjit nr. 9831 dt. 12.11.2007 “Për dëmshpërblimin e ish-
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të përndjekurve politikë nga regjimi komunist”, të lobojë me grupet e 

interesit për të hedhur për diskutim në Kuvendin e Shqipërisë edhe 

çështjen e mëposhtme: 

Për personat për periudhën kohore të vuajtjes së dënimit apo internimit në 

kampe me rrethim me tela me gjemba, etj., të cilët kanë fituar statusin e ish të 

përndjekurit politik kur mungon dokumentacioni nga Arkivi i Drejtorisë së 

Burgjeve, të njihet koha e vuajtjes së dënimit e vërtetuar me vendimin e 

Komisionit Shtetëror Tre Palësh, apo vendimin e vërtetimit të faktit të gjykatës. 

II. Në drejtim të efektivitetit të implementimit të kuadrit ligjor dhe rregullator:

- Mungesa e një strategjie kombëtare dhe të materialeve studimore të mirëfillta 

të bazuar në statistika që do të ndihmonte në plotësimin e detyrimeve të 

marra përsipër nga shoqëtia dhe në perspektivën e zgjidhjes së problemeve 

për ish të dënuarit e të përndjekurit politikë. 

- Performanca e organeve shtetërore, në drejtim të zbatimit të akteve ligjore e 

nënligjore për rehabilitimin e ish-të përndjekurve ka pasur mangësi të shumta 

dhe bashkërendimi i punës ndërmjet institucioneve përgjegjëse nuk ka qenë në 

nivelin e duhur.  

- .Stafet e dikastereve nuk kanë një vizion të qartë mbi gjendjen aktuale të 

shtresës së të përndjekurve dhe mendime mbi perspektivën e zhvillimit të 

kësaj shtrese, kjo për shkak të mungesës të një strategjie kombëtare për 

zhvillimin në të ardhmen, të një informacioni të hollësishëm për këtë shtresë 

dhe ndërrimeve të shpeshta të stafit. 

Përsa më sipër kemi rekomanduar: 

 Ngritja e një grupi pune nën drejtimin e MMSR, me pjesëmarrjen e IIPP,

MD, MF dhe ISKK, për përgatitjen e një materiali studimor në bazë të të cilit

t’i propozohet KM një Strategji Kombëtare që do të krijojë mundësi reale të

hartimit dhe zbatimit të politikave për rehabilitim moral, dëmshpërblim

solidar financiar dhe ato për shërbimet publike prioritare, përfshi ato

shoqërore në favor të shtresës së ish- dënuarve e të përndjekurve dhe

familjeve të tyre si edhe për të mos lënë në harresë këtë periudhë të errët

të shoqërisë shqiptare.

 Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Instituti i Integrimit të ish të

Dënuarve e të Përndjekurve Politikë të ndërmarrin hapat e nevojshëm

institucional për forcimin e bashkëpunimit dhe harmonizimit të punës
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ndërmjet organeve shtetërore për zbatimin e detyrimeve ligjore në drejtim 

të rehabilitimit të ish të përndjekurve politikë.   

 Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Instituti i Integrimit të ish - të

Dënuarve e të Përndjekurve Politikë të iniciojnë ngritjen e një bazë të

dhënash elektronike të koordinuar, regjistri kombëtar për çdo ish të dënuar

e të përndjekur, që do mundësojë në kohë reale informacionin e

përditësuar për të gjithë organet shtetërore, hartimin e prognozave të

vlefshme dhe efektet financiare të politikave të ndryshme që do të ndiqen,

etj., si dhe ky regjistër të jetë transparent për publikun e gjerë.

 -MMSR të marrë masat e nevojshme organizative që përfaqësuesit e kësaj

shtrese, të gjithë veprimet me organet shtetërore t’i kryejnë në një zyrë

(one stop shop) për t’i dhënë fund fragmentimit të shërbimeve në lidhje me

dokumentimin e statusit të ish – të dënuarve e të përndjekurve, procedurës

së dëmshpërblimit financiar, shërbimeve juridike, të integrimit, etj.

 Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë të ideojë dhe të propozojë

ndryshimet e duhura ligjore si dhe të ndjekë zbatimin e politikave nxitëse

për strehim, arsimimin dhe punësimin e shtresës së ish të dënuarve e të

përndjekurve politikë.

 MMSR dhe IIPP të bëjnë regjistrimin e të gjithë punonjësve që rrjedhin nga

shtresa e ish - të dënuarve dhe të përndjekurve politikë nga regjimi

komunist, të cilët punojnë në sektorin publik.

 MMSR të propozojë në Këshillin e Ministrave caktimin e një kuote të

detyrueshme në të gjitha subjektet e sektorit për punësimin e qytetarëve

me statusin ish të dënuarve e të përndjekurit politik si dhe të familjarëve tyre,

të cilët plotësojnë kriteret e arsimit, kualifikimit, vjetërsisë në punë, etj..

Në periudhën 2009-2015, pas daljes së ligjit mbi dëmshpërblimin, çdo vit rezulton 

të jenë paguar mesatarisht 1.93 miliard lekë. Përllogaritjet e bëra nga Ministria e 

Financave për 13 167 dosje të pranuara dhe të miratuara me VKM, shoqëria i 

detyrohet kesaj shtrese 52.7 miliard (janë dhënë 16.7 miliard lekë); me ritmet e 

pagesës së 7 viteve të fundit (mesatarisht 1.93 miliard në vit). 

Detyrimi i pa likuiduar prej 36 miliardë lekë do të shlyhej pas 18 vjetësh. 

36 miliardë lekë si detyrim i mbetur nga kompensimi i miratuar me VKM dhe 

shumën prej rreth 11 miliardë lekë për dosjet e pashqyrtuara, detyrimi i 
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përgjithshëm për dëmshpërblimin llogaritet në rreth 47 miliard lekë, shumë kjo e 

përballueshme nga buxheti i shtetit.  

 Vlera e mësipërme përbën një shumë simbolike, pa folur për shpërblimin

për punën e pa paguar. (Fondet e shpenzuara për dëmshpërblimin e ish të

dënuarve dhe të përndjekurve politikë për v. 2015 kanë zënë rreth 0.64 %

të shpenzimeve të buxhetit qendror ose më pak se 0.5 % të fondit të

përgjithshëm të shpenzimeve vjetore të buxhetit të shtetit).

Përsa më sipër kemi rekomanduar: 

 Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Ministria e Financave, të

kërkojnë shtimin e fondeve për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve dhe të

përndjekurve politikë, duke mundësuar shlyerjen e këtij detyrimi të

shoqërisë

a) Brenda vitit 2017 për dosjet e ish të përndjekurve politikë që janë dorëzuar në

Ministrinë e Drejtësisë në vitet 2007-2008; 

b) Brenda vitit 2018 për aplikimet e ish-të përndjekurve politikë të dorëzuara pas

vitit 2008 në Ministrinë e Drejtësisë. 

për këtë dhe 20% të të ardhurave nga privatizimi i sektorëve strategjikë të shkojë 

për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë; rekomandim ky 

i lënë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit që në vitin 2012.  

Është një detyrim për shoqërinë shqiptare që 10- 11 vjet nga miratimi i Ligjit nr. 

9831, datë 12.11.2007 “Për dëmshpërblimin...” të përfundojë edhe shlyerja e 

dëmshpërblimit për të gjithë ish të përndjekurit politikë apo trashëgimtarët e tyre.  

Mesazhi i Auditimit: 

“Dispozitat ligjore kanë qenë të fragmentarizuara dhe jo gjithëpërfshirëse, burimet 

financiare të pa mjaftueshme dhe ka munguar bashkëpunimi i duhur dhe 

koordinimi i punës së institucioneve shtetërore për t’i ardhur në ndihmë ish-të 

dënuarve e të përndjekurve politikë. Shoqëria shqiptare i ka mundësitë për 

dëmshpërblimin material dhe rehabilitimin e arsyeshëm të këtij grupi shoqëror në 

një kohë optimale, duke iu përgjigjur kështu detyrimeve ligjore dhe atyre të 

përcaktuara në Konventat Ndërkombëtare, që ka marrë përsipër me vendosjen e 

shtetit të së drejtës, për mbylljen e kësaj plage shoqërore në vëndin tonë”. 
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B. AUDITIMI NË MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE

5. RISQET E FINANCAVE PUBLIKE DHE BORXHI SHTETËROR

Referuesit: Aulona JONUZI – Kryeaudituese, Drejtoria e Auditimit të Teknologjisë së 

Informacionit, 

Bexhet ZEQIRI – Drejtor, Drejtoria eAuditimit të Buxhetit të Shtetit. 

KLSH në funksion të përmbushjes së detyrimit 

kushtetues dhe ligjor paraqiti në Kuvend 

Raportin e Buxhetit të Shtetit të vitit 2015 sipas 

tre kolanave bazë të një buxheti: 

- besueshmërisë, 

- transparencës, 

- përgjegjshmërisë. 

Transparenca dhe përgjegjësia e larte në 

zbatimin e një buxheti Shteti përbejnë shtyllat 

kryesore për ruajtjen e besueshmërisë së 

qeverisë në sytë e qytetarëve.  

Me synim rritjen e kredibilitetit të buxhetit, 

gjetjet dhe rekomandimet tona në lidhje me 

zbatimin e Buxhetit të vitit 2015 u adresuan në 

përputhje me mandatin tonë kushtetues, ligjin 

organik të KLSH-së miratuar nga Kuvendi vitin 

e kaluar, standardet e auditimit publik suprem 

ISSAI, me kërkesat e Manualit të Fondit 

Monetar Ndërkombëtar “Për Menaxhimin e Shpenzimeve Publike”, me Kodin e 

Transparencës Fiskale të FMN dhe me të Dhjetë Parimet e Buxhetimit Publik të 

OECD. 

Opinioni i përgjithshëm “mbi ekzekutimin e buxhetit”. 

- Kontrolli i Lartë i Shtetit, për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2015, para 

miratimit të tij nga Kuvendi i Shqipërisë, shpreh opinionin e përgjithshëm se KLSH, 

vlerëson dhe inkurajon çdo reformë strukturore, përpjekjet e Ministrisë së 

Financave për të përafruar kornizat rregullative me praktikat europiane, në drejtim 
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të krijimit të një sistemi efikas në menaxhimin e financave publike, por konstaton se 

jemi akoma larg objektivave të vendosur dhe kryesisht atyre të synuar për një 

stabilitet dhe qëndrueshmëri ekonomike. Në gjykimin tonë duhet të përshpejtohet 

puna e vendosjes dhe monitorimit të indikatorëve të performancës në financat 

publike dhe ecurinë e treguesve sipas shtyllave prioritare të planifikuara në 

Strategjinë e Menaxhimit të Financave Publike 2014-2020. 

- Paralelisht me këtë opinion, kemi theksuar nevojën imediate e adresimit  të 

rekomandimeve të KLSH-së, të cilat synojnë ngritjen dhe konsolidimin e një sistemi 

modern dhe të integruar të menaxhimit financiar, rritjen e përgjegjshmërisë, 

transparencës dhe qëndrueshmërisë afatgjatë të financave publike në përputhje 

me direktivat e integrimit të Bashkimit Europian. 

1. Besueshmëria

Mbi ndërhyrjet gjatë zbatimit të buxhetit 

Buxheti është një kontratë midis qytetarëve dhe qeverisë, besueshmëria e të cilit 

bazohet mbi qëndrueshmërinë e tij. Ndryshimet që reflektohen nga miratimi i 

Akteve Normative cenojnë këtë aspekt të rëndësishëm të buxhetit, pra 

kredibilitetin e tij, kjo po ti referohemi parimeve të OECD. Shkak i këtyre 

ndërhyrjeve është praktika e programimit me terma optimiste dhe një proces jo i 

kujdesshëm, pa monitorimin e duhur nga strukturat në qendër dhe në bazë. 

Ndryshimi në zërat buxhetorë, niveli i lartë i detyrimeve si dhe mundësia e qeverisë 

për të shkurtuar zëra të caktuar janë tregues të kredibilitetit të ulët.  

Nisur nga sa cilësuam kemi kërkuar: 

- Prioritetet e politikave buxhetore duhet të udhëhiqen nga planet kombëtare 

dhe sektoriale, të kufizuara tërësisht nga korniza makroekonomike dhe fiskale, si 

dhe plotësisht të integruara në kalendarin buxhetor;  

- Propozimet për projektet e mëdha të investimeve publike të vlerësohen 

teknikisht dhe financiarisht, paraprakisht dhe para shqyrtimit të tyre nga ana e 

Komisionit të Kabinetit për Buxhetin dhe përfshirjes e tyre në buxhet, në përputhje 

me praktikat më të mira që ofron BE (psh “Udhëzuesi për vlerësimin ekonomik të 

projekteve të investimeve” / DG REGIO / Komisioni Europian); 

- Procesi i programimit të buxhetit të synojë garantimin e kredibilitetit të tij 

nëpërmjet një politikë fiskale të qëndrueshme, në respekt të plotë të objektivave 

fiskalë afat mesëm dhe të shërbejë si një instrument efektiv për ta mbajtur 

qeverinë të përgjegjshme në arritjen e objektivave të saj.  
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- Duhet të reflektohen objektiva fiskale të qartë që u lehtësojnë njerëzve të 

kuptuarit e kursit të qeverisë për politikat fiskale në të gjithë ciklin ekonomik, vetëm 

kështu gjykojmë se buxhetimi do të jetë një gur themeli në arkitekturën e besimit 

mes shtetit dhe qytetarëve të tij. Konsultimi me shoqërinë civile do ta ndihmojë 

procesin dhe përshpejtojë suksesin për të arritur një buxhet kredibël.  

Mbi defiçitin buxhetor. 

Sinjal alarmi për Qeverinë, duhet të jetë niveli i Deficitit Buxhetor. Kemi konstatuar 

se për vitin 2015, deficiti buxhetor rezultoi 58,202 milion lekë kundrejt 72,128 

milion lekë të një viti më parë, pra me ulje në nivelin 13.926 milion lekë.  

Nivelet e deficitit dhe mënyra e mbulimit të tij, është një tregues shumë sensitiv 

dhe që mund të krijojë risqe të cilat do kohë të normalizohen, shoqëruar me 

krijimin e kostove të larta për të ardhmen, si për financat publike ashtu edhe për 

situatën e vendit në një kontekst më të gjerë.  

- Konsiderojmë si një rrugë më eficiente saktësinë në raportimin e shpenzimeve 

kapitale me qëllim rritjen e transparencës dhe monitorimin efektiv të pasqyrave 

financiare;  

- vlerësimin e kujdesshëm të shpenzimeve, duke synuar eliminimin e kostove, që 

nuk përbëjnë vlerë të shtuar për financat publike duke programuar në mënyrë të 

kujdeshme nevojat për investime.  

Tendenca në rënie e investimeve kapitale tregon se përdorimi i borxhit publik 

përgjithësisht nuk është përdorur për rritjen e investimeve. Për më tepër akoma, 

kur përdorimi i borxhit për financimin e investimeve përgjithësisht ёshtё i 

justifikueshëm, kryesisht kur priten përfitime të mëdha nё të ardhmen e për më 

tepër për investime projektesh të cilat sjellin të ardhura shtesë për vendin. 

Mbi menaxhimin e borxhit publik 

- -Auditimi i treguesve të borxhit publik dhe menaxhimi i tij është një nga 

drejtimet kryesore në të cilat fokusohet veprimtaria e audituese e KLSH-së në 

funksion të raportimit të buxhetit korent. 

- Niveli i borxhit publik (si % kundrejt PBB) nuk tenton drejt parametrave të 

synuar, pasi për vitin 2014 niveli i borxhit publik është rritur në nivelin (73.49%) në 

krahasim me (65.90%) të vitit 2013, kurse për vitin 2015 niveli i borxhit publik ka 

arritur në (73.86%) dhe është larg trendit që të çon në synimin strategjik të vitit 

2017 prej 65.5%. 
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- Në strategjinë afatmesme e menaxhimit të borxhit publik për vitet 2014-2016 

mungon një analizë të treguesve mbi qëndrueshmërinë e borxhit të jashtëm, kurse 

në strategjinë afatmesme për vitet 2015-2017 është kryer një analizë e tillë por 

gjykojmë se skenarët janë më shumë teorikë se në përshtatje me kushtet në të cilat 

menaxhohet borxhi në Shqipëri, kjo sjell edhe masa të cilat nuk reflektojnë nivelet 

me të cilat përballet borxhi.  

KLSH i ka adresuar Ministrisë së Financave dhe Kuvendit rekomandimet në lidhje 

me: 

- Ministria e Financave për të mimizuar risqet operacionale të veprimit mbi një 

bazë rregullative jo plotësisht dhe qartësisht të saktësuar, të veprojë me shpejtësi 

për të miratuar aktet normative të cilat plotësojnë dhe shjegojnë frymën e 

ndryshimeve ligjore në drejtim të huamarrjes shtetërore, borxhit shtetëror dhe 

garancive shtetërore të huasë në vend. Veprimi bazuar në një kornizë rregullative jo 

të plotësuar, mbart një rrezik mjaft të lartë dhe kërkon ndërhyrje të menduara mirë 

për të konkluduar në një bazë rregullative të qëndrueshme dhe larg modeleve 

eksperimentale, të cilat nuk janë një zgjidhje e përshtatshme për Shqipërinë. 

- Strukturat e Ministrisë së Financave të marrin masa për të vlerësuar të gjitha 

risqet e vlerësuara nga ky mision auditimi duke e shoqëruar këtë proces me një plan 

të detajuar masash, që do të mundësonin minimizimin e riskut operacional në lidhje 

me manaxhimin e borxhit shtetëror. 

- Të hartohet dhe miratohet rregullorja e brendshme e kësaj strukture ku të 

përcaktohen jo vetëm detyrat, por dhe përgjegjësitë për çdo specialist dhe për 

titullarët e kësaj drejtorie.  

- -Të merren masa për monitorim të ecurisë të treguesve të parashikuar në 

Strategjitë e Menaxhimit të Financave Publike të lidhur me borxhin publik, të 

vendosen dhe monitorohen indikatorët kryesor të borxhit, indikatorë të cilët duhet 

të jenë të qëndrueshëm dhe të publikueshëm.  

- Ministria e financave duhet të angazhohet në drejtim të thellimit dhe 

përmirësimit të analizave që lidhen me monitorimin e rrezikut sistemik në sistemin 

financiar, duke ndërtuar tregues të përshtatshëm për të identifikuar rrezikun 

sistemik në sistemin financiar. 

- Të ketë një vëmendje maksimale nga ana e Ministrisë së Financave, lidhur me 

nivelet e larta të borxhit publik dhe trendit të tij, që nuk ndjek nivelin e 

shpenzimeve kapitale. 
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- Megjithëse është lënë edhe vite më parë, por të shikohet si prioritet krijimi i 

Këshillit Fiskal, si organ i pavarur por me nivel të lartë të ekspertizës dhe eksperincë 

profesionale të gjatë në fushën e manaxhimit të financave publike.  

- Nisur nga rritja e pjesës së borxhit të brendshëm ndaj totalit të borxhit, mund të 

shkaktojë presione inflacioniste, rekomandojmë të synohet drejt rritjes së 

mundësive për investime në kushte të ndryshme, duke shtuar numrin e 

pjesëmarrësve dhe sqaruar strategjitë e tyre të investimit, duke siguruar një 

përputhje më të mirë midis ofertës dhe kërkesës dhe duke ofruar norma 

konkurruese interesi.  

- Të ndiqet me prioritet mbajtja nën kontroll i stokut të borxhit të jashtëm duke u 

munduar të ulet niveli i tij ndaj totalit të borxhit për sa kohë, ai është nën efekte 

dhe risqe të cilat janë nën ndikimin e treguesve të jashtëm. Ekspozimi ndaj riskut të 

kurseve të këmbimit është i lartë dhe kërkon një analizë të kujdesshme në trend 

afatgjatë. 

Mbi nënhuatë e KESH. 

Në lidhje me nënhuanë, garancinë shtetërore dhe huamarrjen vendore, konstatuam 

se gjatë vitit 2014, kompania KESH sh.a. nuk ka shlyer asnjë detyrim për 

marrëveshjet e nënhuasë. 

- KESH sh.a., Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe MZHETS-it, si aksionere e 

vetme e kësaj shoqërie të angazhohen konkretisht në kryerjen e një analize të 

kujdesshme të situatës, faktorëve që ndikojnë në këtë përkeqësim dhe gjetjen e 

mundësive që kjo kompani të punojë me fitim, eficiencë dhe financa të 

përmirësuara gjë që mund të krijojë mundësinë për përmirësimin e situatës në të 

cilën ndodhet KESH sh.a.  

- Mbulimi i nevojave financiare të KESH sh.a. për blerje energjie nuk duhet të 

vazhdojë të jetë huamarrja, ashtu siç është vepruar deri tani, (rrjedhimisht shuarja e 

detyrimeve me kompensim) por të synohet rregullimi i marrëdhënieve financiare 

brenda sektorit të energjisë dhe shlyerja e detyrimeve ndërmjet tyre jo nëpërmjet të 

shuarjes të shumave me kompensim.  

- Në rastet e mosshlyerjeve sidomos në marrëveshjet e vjetra në kohë të 

nënhuasë,  rekomandojmë riskedulimin e huave, vendosjen e klauzolave në rast të 

mosshlyerjeve dhe për marrëveshjet e vjetra në kohë shuarjen e detyrimeve. 
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2. Transparenca

Sipas Manualit të FMN-së “Për Menaxhimin e Shpenzimeve Publike” saktësohet se 

çështjet kyçe në zbatimin e një buxheti publik janë transparenca, niveli i ndarjes së 

linjave të përgjegjësisë; sa koherent është informacioni mbi ekzekutimin e buxhetit; 

sa i saktë dhe besueshëm është ky informacion; dhe a zbatohet  buxheti në 

përputhje me parimet e qeverisjes së mirë?  

Përgjegjësia në zbatimin e Buxhetit të Shtetit, realizohet e plotë, nëse “...(i) çdo 

veprim është transparent, (ii) çdo pjesëmarrës është përgjegjës; (iii) çdo veprim 

është i dokumentuar si duhet dhe i raportuar; dhe (iv) çdo veprim duhet të jetë 

subjekt i auditimit të pavarur, profesional dhe të paanshëm”. 

Një tjetër institucion i besueshëm ndërkombëtar, OECD, nder parimet kryesore që 

rendit në procesin e zbatimit të Buxhetit, veçon: qartësinë e treguesve dhe 

objektivave të Buxhetit, integriteti i parashikimeve dhe planeve fiskale, lidhja e 

ngushte me përparësitë strategjike afatmesme të zhvillimit të vendit, efektiviteti, 

sigurimi i vlerës për paranë publike të harxhuar, ekonomiciteti, si dhe 

qëndrueshmëria financiare afatgjatë. 

Sa më transparent dhe me pjesëmarrje të qytetarëve të jetë një buxhet shteti, aq 

më pranë tyre ai ndodhet dhe aq më shumë përgjegjësi ndjen qeveria në zbatimin e 

buxhetit.   

3. Përgjegjshmëria.

Mbi domosdoshmërinë e hartimit të ligjit “Për përgjegjësinë materiale” 

Nga auditimet e kryera, KLSH ka konstatuar mjaft probleme dhe shkelje të 

dispozitave ligjore në fonde të konsiderueshme publike, që kanë sjellë shpenzimin 

e tyre pa kriter dhe eficiencë, ose edhe më keq, shkuarjen dëm të një pjese të tyre, 

nga keq menaxhimi financiar.  

Jemi përpjekur të përcaktojmë përgjegjësitë materiale të nëpunësve publikë që 

kanë kontribuar në këto keqpërdorime të fondeve publike, duke propozuar masa 

në formën e sanksioneve, kundrejt parregullsive financiare të shkaktuara prej tyre 

dhe të konstatuara. Theksojmë se vlerësimi dhe matja e dëmit dhe adresimi i 

përgjegjësisë materiale kërkon procedura me konkrete, të detajuara.  

Kemi rekomanduar ngritjen e një grupi pune me specialiste dhe përfaqësues të 

legjislativit, që do të vlerësojë dhe punojë për hartimin e Ligjit “Mbi përgjegjësinë 

materiale”, në të cilën të trajtohet përgjegjësia financiare e punonjësve të njësive 
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publike (zyrtarët e lartë dhe punonjësit e të gjithë niveleve) për dëmet ekonomike 

të shkaktuara qëllimisht apo nga neglizhenca, gjatë ose në lidhje me procesin e 

ekzekutimit të detyrave zyrtare. 

Rekomandim i adresuar me raportet e zbatimit të buxhetit për vitet 2013, 2014 dhe 

2015. 

4. Efektet negative në buxhetin e shtetit të vitit 2015.

Nga auditimet e realizuara për efekte të implementimit të buxhetit të vitit 2015, u 

konstatuan dëme në shumën 8,041.4 milion lekë ose 57,44 milion euro. Ndërkohë 

që në këto auditime janë konstatuar shkelje me efekte financiare jo efektive të cilat 

arrijnë në 19,984 milion lekë ose 143 milion euro. Efektet totale janë në shumën 

200 milion euro.  

Shkeljet me dëm ekonomik në të ardhurat dhe shpenzimet e buxhetit të shtetit, në 

vlerën 8,041.4 milion lekë ose 57,44 milion euro detajohen si më poshtë:  

Dëmi ekonomik në të ardhurat e buxhetit të shtetit është në vlerën: 2,809.3 milion 

lekë ose 20 milion euro.   

Vlera e dëmit  ekonomik në shpenzimet e buxhetit të shtetit arrin në 5,232.1 milion 

lekë ose 37.44 milion euro. 

Vetëm dëmi ekonomik i shkaktuar nga shoqëritë aksionere në total arrin vlerën 

4,156.4 milion lekë ose 30 milion euro. 
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6. PROKURIMET PUBLIKE – PUSHTETI QENDROR dhe PUSHTETI VENDOR

Referuesit: Fatmir ZILJA – Auditues i lartë, Departamenti i Auditimit të Buxhetit 

Qendror, Administratës së Lartë Publike, Menaxhimit 

Financiar dhe Auditimit të Brendshëm, 

Lolita BAHOLLI – Audituese, Departamenti i Auditimit të Buxhetit të 

Pushtetit Vendor, 

Niko NAKO – Kryeauditues, Departamenti i Auditimit të Buxhetit të 

Pushtetit Vendor. 

KLSH si institucioni i auditimit të jashtëm publik në 

misionin e tij ka “Llogaridhënien dhe 

transparencën” (Kongresi IX-të EUROSI-i, Maj 2014 

në Hagë), ku një element i rëndësishëm në punën e 

tij është raportimi në publik i shkeljeve dhe 

abuzimit me fondet shtetërore si dhe aksesi i 

publikut ndaj informacionit të dhënë.  

Korniza ligjore për prokurimin publik në Shqipëri 

është e zhvilluar dhe gjithëpërfshirëse, pasi ka 

avancuar në shërbimin proaktiv për prokurimin 

elektronik, edhe pse zbatimi dhe monitorimi i tyre 

mbeten sfiduese, kjo për faktin se prokurimi publik 

mbetet një zonë që është veçanërisht e prekshme ndaj korrupsionit. Procedurat 

konkurruese në prokurimin publik vlerësojnë gjithashtu edhe masat për të frenuar 

korrupsionin nëpërmjet treguesve të prokurimit publik cilësor. 

Departamenti i Auditimit të Pushtetit Vendor, në programet e tij të auditimit, i ka 

kushtuar një vëmendje të veçantë edhe auditimit në fushën e prokurimeve publike, 

sepse nëpërmjet prokurimeve publike realizohet zbatimi i politikave dhe 

objektivave të pushtetit vendor, nëpërmjet tyre shpenzohet pjesa më e madhe e 

fondeve publike, pasi çdo njësi e qeverisjes vendore është blerëse e mallrave, 

shërbimeve dhe kryerjes së punëve publike për komunitetin.  

Devijimet nga rregullat e prokurimit mund të kenë pasoja të konsiderueshme të 

shkaktuara dhe të motivuara nga korrupsioni, por nga ana tjetër të justifikuara në 

mënyrë “të ligjshme”.  
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Nga auditimet e kryera, nga ana e Departamentit tonë janë konstatuar shumë 

shembuj të neglizhencës totale të procedurave të prokurimit, dhënies së kontratave 

pa justifikim ligjor, duke injoruar rregullat e prokurimit, të publikuara këto shkelje të 

LPP, në mënyrë të vazhdueshme në faqen e ëeb-it të KLSH.  

Gjatë vitit 2016, Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Pushtetit Vendor ka 

audituar 46 Bashki dhe ish komunat në përbërje të tyre. Nga 660 procedura 

prokurimi të zhvilluara me vlerën 5.9 milard lekë,  janë audituar 487 procedura 

prokurimi me vlerë 5,7 miliard lekë ose rreth 78% të numrit të procedurave të 

prokurimit të kryera, apo  90% të fondeve të vëna në dispozicion.  

Nga totali i procedurave të audituara 84% e fondit janë procedura të hapura. 

Nga 487 procedura prokurimi të audituara, në 395 prej tyre kanë rezultuar me 

shkelje të ndryshme në të katër fazat tradicionale të prokurimit: planifikimi, 

paraqitja e ofertave dhe vlerësimi i tyre, lidhja e kontratës, zbatimi dhe monitorimi i 

zbatimit, të cilat janë faza themelore edhe pse disa detaje mund të ndryshojnë. Më 

e rëndësishmja është se në këtë proces janë shumë palë të përfshira si komisionet e 

përllogaritjës së vlerës së kontratës, hartimit të projekteve, njësitë e hartimit të DT, 

KVO, titullarët e AK, sipërmarrësit dhe së fundmi komisionet e marrjes në dorëzim 

apo sipas rastit mbikqyrësit e kolaudatorët. 

Konkretisht nga auditimet gjatë vitit 2016 kanë rezultuar mangësi në kundërshtim 

me aktet ligjore e nënligjore të prokurimit publik sa vijon: 

 Për mos llogaritje të saktë të vlerës kontratës (fondit limit) në 121 procedura.

Në të cilat departamenti ynë ka konstatuar shkelje të natyrave të ndryshme si: në 

shumë raste nuk ka dokumentacion për përllogaritje të fondit limit, në disa raste ky 

fond limit është i paargumentuar me manualet e analizave teknike të cmimeve, me 

pasojë dëme ekonomike si në Bashkinë Lezhë e Këshilli i Qarkut Gjirokastër, ku për 

këta të fundit KLSH ka bërë edhe kallzim penal, apo janë përllogaritur makineri e 

paisje me tvsh në kundërshtim me aktet ligjore, etj. Nga auditimet e kryera nga 

Departamenti për kontratat për punë civile, ka rezultuar që projektet dhe 

preventivat, hartohen nëpërmjet subjekteve të përzgjedhur por pa procedura 

prokurimi apo sikurse po rezulton kohëve të fundit të “dhuruara” por pa akte 

dhurimi e pa u bërë hyrje në AK. 

Ka edhe raste të zhvillimit të procedurave të prokurimit pa pasur fonde në 

dispozicion, duke krijuar kështu detyrime për buxhetin e vitit të ardhshëm dhe stok 

të faturave të palikujduara, si në auditimin e ushtruar në Bashkinë Berat. 
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Konkretisht këto shkelje janë në Bashkinë Berat në 20 raste, Bashkinë Malësi e 

Madhe në 12 raste, Bashkia Has në 17 raste, Bashkia Devoll në 9 raste, etj.  

 Për mos përcaktim të drejtë të dokumenteve të tenderit në 122 procedura.

Në të shumtën e herës plotësimi i këtyre kërkesave bëhet nga njësia e prokurimit, 

në mënyrë të paargumentuar dhe pa efektivitet, duke vendosur kërkesa të 

korruptuara nga njëra anë dhe duke favorizuar operatorë ekonomikë të 

paracaktuar, të cilëve sipas kërkesave të vendosura “i mungon vetëm emri i 

subjektit”, duke ndikuar në mënyrë indirekte në mos realizimin e objektivit kryesor 

të prokurimit.  

Mospërcaktimi i drejtë ka të bëjë kryesisht në kontratat për punë civile në lidhje 

me: 

- përcaktimin e kategorive të licensës dhe klasifikimin e kategorisë; duke vendosur 

kategori license më të lartë se volumet e punës, apo kategori që nuk kanë lidhje me 

objektin e prokurimit. 

-  Përcaktimin e numrit të punonjësve në mënyrë të paargumentuar me volume 

pune, në shumë raste shumë më të madh seç duhet, ose minimalist që nuk 

realizojnë qëllimin e prokurimit, etj. 

- Kërkimi i dokumentacionit të fryrë për vërtetimin e numrit të punonjësve sic 

është formularët e deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore dhe TAP. 

- Makineri të paargumentuara me volume pune, nyje inertesh apo betoni në 

pronësi apo me qera, duke mosvendour kërkesën për realizimin edhe me kontratë 

furnizmi. 

- Këkesa për staf drejtues teknik të fryrë që të jenë edhe në listë pagesa, kërkesë 

që kufizon numrin e shoqërive pjesëmarrëse që nuk zotërojnë staf teknik të 

përhershëm dhe mund ta zotërojnë me kontratë pune. 

- Në disa autoritete kontraktore është konstatuar si kërkesë e shtuar në kërkesat 

e veçanta për kualifikim “paraqitja e një vërtetimi të lëshuar nga autoriteti 

kontraktor, që nuk është debitor në të”, kërkesë kjo e tejkaluar mbi kërkesat e ligjit 

të prokurimit publik, pasi marrja e këtij vërtetimi sjell dijeninë e operatorëve 

pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, duke korruptuar procedurën dhe duke 

ndikuar drejtpërdrejtë dhe negativisht në rezultatin e dëshiruar të procesit të 

prokurimit dhe në konkurrencën e ndershme.  
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- Në jo pak raste Departamenti ka trajtuar probleme, ku i njëjti autoritet 

kontraktor në të njëjtën periudhë kohore në një procedurë prokurimi kërkohet të 

ketë në stafin e tij dhe të siguruar sipas legjislacionit “Mjekun e Shoqërisë”, kërkesë 

kjo e VKM-në nr. 741, datë 06.11.2003 (pasi mjekun e ka shoqëria që duhet të fitojë 

tenderin) dhe në procedurën tjetër nuk kërkohet (pasi shoqëria tjetër nuk e ka), 

ndërkohë që në këto akte ligjore kjo kërkesë duhet në çdo procedurë prokurimi për 

punë civile që kërkon mbi 15 punonjës, fenomene këto të konstatuara në auditimet 

e kryera në Bashkitë Berat, Devoll, Durrës, etj. 

Vendosja e kritereve të fryra dhe të padrejta me qëllim kufizimin e pjesëmarrjes, 

sjellin edhe arsyet e përjashtimit të operatorëve ekonomik nga një kontrate 

publike, pasi në të shumtën e rasteve operatorët ekonomikë nuk atakojnë kërkesat 

e dokumenteve të tenderit, por arsyet e s`kualifikimit të tyre.  

Nisur sa më sipër si dhe nga rëndësia e hartimit të kërkesave të veçanta për 

kualifikim, nga auditimet e Departamentit ka rezultuar se në NJHDT janë punonjës 

me arsimin të lartë, por profesionet e tyre nuk kanë lidhje me objektin e prokurimit, 

ku veçojmë se në njësitë e prokurimit për procedura për punë civile janë agronomë, 

veteriner, kimistë, psikologë, por jo ekonomistë apo inxhinierë të fushës apo jurist, 

të cilët të kenë njohuri mbi objektin e prokurimit, aq më tepër ka edhe raste që janë 

me shkollë të mesme. Ky fenomen ndodh në kushtet kur në aktet ligjore të 

prokurimit publik është parashikuar se nëse njësia e prokurimit nuk ka kapacitetet e 

duhura për hartimin e kërkesave për kualifikim dhe/ose specifikimet teknike 

dhe/ose kriteret e vlerësimit, këto përgatiten nga struktura të specializuara për 

objektin që prokurohet, brenda autoritetit kontraktor apo edhe jashtë tij, kur kjo 

ekspertizë mungon.  

Nga auditimet është konstatuar se ka raste që NJHDT janë fiktive pasi në praktikë 

marrin pjesë 1 ose 2 prej tyre, madje ka pasur dhe raste të denoncimit të këtij 

fenomeni nga vetë personat, të cilët kanë pasur emrin në urdhrin e prokurimit, por 

nuk kanë marrë pjesë në NJHDT dhe nuk kanë hyrë në sistem të app, ose nuk kanë 

dijeni për caktimin e tyre në NJHDT, pasi nuk kanë qenë në marrëdhënie pune me 

institucionin, konkretisht në ish-komunën Markat, Bashkia Konispol, ish-komunën 

Deshnicë Bashkia Këlcyrë etj, për të cilët KLSH ka bërë kallzim penal. 

Në përgjithësi ka rezultuar se kërkesat e vecanta për kualifikim janë në kundërshtim 

me parimet e LPP:  

a) të rrisë eficiencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik;

b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
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c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit

publik;  

ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; 

d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët

ekonomikë, pjesëmarrës. 

Sa më sipër janë konstatuar në bashkitë Berat në 23 raste, Bulqizë në 37 raste, Has 

në 16 raste, Pogradec në 6 raste, Fushë Arrëz në 12 raste, Kurbin në 7 raste, etj. 

 Mos përcaktimin e qartë të specifikimeve teknike në 13 procedura prokurimi.

Një fenomen që ndeshet shpesh në auditimet e kryera është se subjektet që 

hartojnë projektet, preventivat, specifikimet teknike, nuk u japin autoriteteve 

kontraktore të dhëna mbi numrin e duhur të fuqisë punëtore, se sa punëtorë duhet 

të jenë të certifikuar nga organet certifikuese të njohura me ligj, stafin drejtues dhe 

inxhinierë të tjerë të domosdoshëm për realizimin e objektit, kategoritë e licencës 

dhe klasifikimin e tyre, numrin, llojet dhe kapacitetet e makinerive e pasjeve, llojet 

e certifikimit ndërkombëtar (certifikata ISO) në mënyrë që kërkesat e veçanta 

teknike për kualifikim të jenë të argumentuara nga specialistë direkt që kanë lidhje 

me projektimin e veprës.  

Sa më sipër janë konstatuar në bashkitë Berat në 16 raste, Konispol në 3 raste, 

Fushë Arrëz në 17 raste, Bulqizë në 35 raste, etj.  

 Në hapjen dhe shqyrtimin e ofertave në 100 procedura.

Shkelje që konsistojnë në mosrespektim të datës së hapjes së tenderit, në 

mospasqyrim të qartë të procedurës në raportin përmbledhës, në mosrespektim të 

afatit kohor të vlerësimit, etj. Sa më sipër janë konstatuar në bashkitë Përmet në 4 

raste, Bulqizë në 12 raste, Berat në 10 raste, Shijak në 7 raste, Kurbin në 10 raste, etj. 

 Në kualifikimin apo s’kualifikimin e padrejtë  në 120 procedura.

Të meta që kanë të bëjnë me skualifikim të padrejtë të vlerës më të ulët dhe 

kualifikim të OE me vlerë më të lartë, me pasojë dëm ekonomik, vlerësim me dy 

standarde të operatorëve ekonomikë, duke shkaktuar efekte ekonomike negative 

për buxhetin, apo duke mos anuluar procedurën e prokurimit për shkak se asnjë OE 

nuk ka të rregullt dokumentacionin. 

Gjithashtu nё lidhje me ofertat anomalisht tё ulëta, konstatohet skualifikimi i 

operatoreve ekonomike, të cilët, sipas autoritetit kanë paraqitur oferte anomalisht 
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të ulët, pa ju dhënë mundësi që të paraqesin shpjegimet në lidhje me ofertën 

përkatëse, ashtu siç parashikohet në favor të tyre nga LPP-ja.  

Sa më sipër janë konstatuar në bashkitë Konispol, Berat 14 raste, Polican në 9 raste, 

Malësi e Madhe 28 raste, Shijak 13 raste, Has 16 raste, etj. 

Një fenomen që po haset nga departamenti 

është përfitimi i procedurave të prokurimit 

dhe lidhja e kontratave me një subjekt të 

vetëm në të njëtën kohë por në hapësirë të 

ndryshme, në kushtet kur ky OE ka deklaruar 

të njëtën fuqi punëtore, numër makinerish e 

drejtues teknik, por që nuk i plotëson këto 

kritere për të dy procedurat, duke bërë në 

këtë mënyrë deklarim të rremë nga ana e 

tyre. Sa më sipër janë konstatuar në Bashkitë 

Berat, Konispol si dhe në auditimet që jemi 

duke kryer aktualisht. 

 Pavarësisht se në VKM nr.914, datë 

29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit 

publik”, është përcaktuar se APP-ja, në bazë të të dhënave apo kërkesave të 

autoriteteve kontraktore, planifikon nevojat e trajnimit të zyrtarëve të përfshirë në 

veprimtarinë e prokurimit publik, konstatohet se në shumë raste stafi që merret me 

procedurën e prokurimit nuk është i trajnuar, në disa bashki anëtarët e NJHDT apo 

KVO nuk e njohin LPP aq më tepër nuk dinë të hyjnë në sistem e të marrin të dhëna 

prej tij për vlerësim e ofertave.   

Vlera e gjetjeve në fushën e prokurimit publik nga Departamenti i Auditimit të 

Buxhetit të Pushtetit Vendor për vitin 2016 është  439,382 mijë lekë, nga të cilat: 

 121,588 mijë lekë për llogaritje të pasaktë të fondit limit, apo nga diferencat që

vijnë për arsye të skualifikimit të padrejtë të operatorit ekonomik me vlerë të 

ofertës më të ulët dhe kualifikim të operatorit me vlerë të ofertës më të lartë, duke 

qënë këta të fundit  në kushtet e mosplotësimit të kritereve. Ku mund të 

përmendim Bashkia Malësi e Madhe 2,206 mijë lekë, Bashkia Lezhë 2,765 mijë lekë, 

Bashkia Konispol 6,485 mijë lekë, Bashkia Prrenjas 2,847 mijë lekë, etj. 

 210,196 mijë lekë për punime të pakryera, një fenomen shumë i përhapur, për

të cilin kanë përgjegjësi kryesore mbikqyrësit e punimeve, si dhe titullarët e 
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institucioneve, të cilët edhe pse kanë dijeni për papërgjegjshmërinë e këtyre 

mbikqyrësve në kontratat e mëparshme, i caktojnë përsëri mbikqyrës në kontratat 

e ardhshme të punimeve. 

 107,625 mijë lekë penalitete për moszbatimi të kontratave të punimeve në afat.

Natyrisht që vëmendja e pushtetit vendor duhet të jetë në krijimin e mundësive të 

trainimit të stafeve, pasi ato menaxhojnë me punën e tyre përfitimin e vlerës më të 

mirë kundrejt plotësimit të kërkesave për kualifikim. Padyshim që trainimi periodik i 

tyre do të sjellë efekte pozitive, duke kuptuar drejt rriskun që ata marrin përsipër 

kur devijojnë nga kërkesat ligjore. 

Të vjen keq për faktin se duhet thënë se procedurat e prokurimit publik të 

zhvilluara në autoritet kontraktore të pushtetit vendor pothuajse nuk auditohen 

nga auditi i brendshëm, por edhe në rastet kur ato janë audituar nuk nxirren në pah 

shkeljet e konstatuara nga KLSH. 

Për vitin 2016 në bazë të ligjit organik të KLSH dhe ligjit të prokurimeve publike, 

KLSH i ka rekomanduar Agjencisë Prokurimit Publik, vlerësimin dhe marrjen e 

masave ndaj personave përgjegjës. APP në të shumtën e rasteve ka mbajtur 

qëndrim në 15 Bashki, duke dënuar me gjobë nga 50,000-200,000 lekë/person, 

rreth 180 persona në vlerën totale prej 14.000,000 lekë, kryesisht antarë të 

Komisionit vlerësimit Ofertave, antarë të Njësive të prokurimit dhe ne disa raste 

edhe Titullare të Autoritetit Kontraktor (Kryetarë Bashkie)   

Kjo tregon se shkeljet e konstatuara nga Departamenti kanë qenë të sakta dhe 

rekomandimet kanë qenë objektive dhe në raport me shkeljet e konstatuara. 

Për përmirsimin e kësaj situate, KLSH ka rekomanduar masa organizative, masa 

zhdëmtim dëmi, masa disiplinore deri në largim nga puna, heqje licence për 

supervizorët, kolaudatorët, projektuesit dhe subjektet sipërmarrëse, përjashtimi i 

pjesëmarjes në tendera  dhe për shkelje të rënda me dëm ekonomik të shoqëruar 

edhe me kallëzime  penale. 

Pavarësisht se auditimet e KLSH bëhen në bazë të planeve vjetore duke shkuar 

mesatarisht cdo 1 – 2 vite për auditim, konstatojmë përsëritje të këtyre shkeljeve 

ligjore në procedurat e prokurimit publik, fakt i cili flet  për mosrespektim të 

parimeve të menaxhimit të shëndoshë të ligjshmërisë dhe të transparencës në 

administrimin fondeve publike nga drejtuesit e njësive vendore kërkesa të 

përcaktuara në ligjin për menaxhimin financiar dhe kontrollin. 
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Kontrollit të Lartë të Shtetit i është besuar një mandat i qartë dhe ka burime të 

mjaftueshme për të siguruar një proces të kujdesshëm të prokurimit dhe me linja të 

qarta të përgjegjësisë.  

Pavarësisht se sistemi i prokurimit elektronik në Shqipëri është i zhvilluar, ky sistem, 

mbetet i ndjeshëm ndaj korrupsionit, pasi proceset dhe kontratat e prokurimit 

publik nuk monitorohen nga afër dhe në mënyrë të mjaftueshme. Vetëm 

procedurat e prokurimit të sakta ndihmojnë në krijimin e shërbimeve civile të 

besueshme, në zgjatjen e jetëgjatësisë e tyre, përmirësimin e mjedisit të biznesit 

dhe nxitjen e rritjes ekonomike. 
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7. MBI AUDITIMIN NË  INFRASTRUKTURËN RRUGORE (AUTORITETI RRUGOR

SHQIPTAR DHE BY PASS FIER – VLORË)

Referuesit: Yllka PULASHI – Drejtor, Drejtoria e Kontrollit të Zbatimit të

Standardeve dhe Etikës, 

Alush ZAÇE – Drejtor Kabineti, KLSH. 

Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH) është një 

nga strukturat më të rëndësishme të 

ekonomisë sonë publike, jo vetëm nga që 

menaxhon fonde të konsiderueshme të 

Buxhetit të Shtetit, por edhe sepse është 

përgjegjës për investime të reja rrugore dhe 

për mirëmbajtjen e rrugëve ekzistuese. Për 

këtë arsye, ky institucion është një subjekt 

kontrolli, i konsideruar nga ana e KLSH-së me 

risk të lartë në menaxhimin e fondeve 

buxhetore.  

Drejtim kryesore të auditimit në këtë subjekt janë: 

- Zbatimi i dispozitave ligjore në zhvillimin e procedurave të prokurimit publik, në 

përdorimin e fondeve për kryerjen e studimeve dhe projektimeve, nxitjes së 

pjesëmarrjes së një numri sa më të madh të operatorëve ekonomikë në procedurat 

prokuruese për të nxitur konkurrencën dhe trajtim të barabartë dhe jo diskriminues 

për të gjithë operatorët ekonomikë; 

- Në zbatimin e punimeve për objektet e kolauduara dhe të marra në dorëzim; 

- Në shpenzimet për shërbime të ndryshme, me qëllim arritjen e objektivave në 

përdorimin e efektiv të fondeve publike.  

Gjetjet kryesore nga auditimi i kryer në ARRSH për vitin 2016 janë si vijon: 

- Është prokuruar fondi prej 32 milion lekë për shërbimin e konsulencës me objekt 

“Supervizim dhe auditim për verifikimin e cilësisë së punimeve të objekteve të 

rrugëve” dhe Autoriteti Kontraktor nuk ka marrë në konsideratë vlerën e dëmit 

ekonomik prej 496 milion lekë të nxjerre nga ky shërbimim; 
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- Përllogaritja e gabuar e fondit limit për procedurën e prokurimit me objekt 

“Studim, projektim zgjerimi i Superstradës Tiranë-Durrës”, me pasojë rritjen 

artificiale të vlerës së këtij objekti me 100 milion lekë; 

- Mospërdorimi i manualeve të miratuara të preventivimit gjatë përllogaritjes së 

fondit limit, duke sjellë efekt negativ në Buxhetin e Shtetit në vlerë 57 milion lekë; 

- Një nga audimet më të rëndësishme të kryera gjatë vitit 2016 nga KLSH, ka qenë 

auditimi i zbatimit të punimeve në ndërtimin e Bypass-it të Fierit dhe Bypass-it të 

Vlorës, si dy objekte  shumë të rëndësishme dhe me ndikim të madh tek 

përdoruesit e rrugës.  

Në bazë të programit të auditimit të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të 

Shtetit me nr. 817/1, datë 05.09.2016 është ushtruar auditim në Autoritetin Rrugor 

Shqiptar (ARRSH), për projektet “Ndërtimi i by-pass-eve të Fierit dhe Vlorës”, në 

përfundim të cilit, me shkresën nr. 817/11, datë 30.12.2016, i ka përcjellë ARRSH 

gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet përfundimtare të Vendimit nr. 170, datë 

30.12.2016 të Kryetarit të KLSH. 

Një përmbledhje mbi gjetjet dhe rekomandimet për këtë auditim i janë përcjell me 

shkresën nr. 817/12 datë 30.12.2016 edhe Ministrit të MTI. 

Auditimi është kryer nga: 

• Yllka Pulashi, përgjegjës grupi;

• Aldo Kume, anëtar;

• Arminda Bushi, anëtar;

• Erion Muho, anëtar.

Realizimi i projektit “Ndërtimi i by-pass-eve të Fierit dhe Vlorës” është 

bashkëfinancim nga 5 donator, në formë huaje nga Banka Europiane për Rindërtim 

dhe Zhvillim (BERZH) dhe Banka Europiane e Investimeve (BEI), Qeverisë Italiane 

nëpërmjet Cooperacione Italiana, grand nga llogaria EU/IPA (kanalizuar nga BERZH) 

si dhe kontribut i Qeverisë Shqiptare, në shumat gjithsej 145,165,000 euro.  

Kosto e llogaritur per By-pass Fier është 81.2 milion euro, ndërsa kosto e 

përllogaritur e By-pass Vlorë është 63.96 milion euro. 

I. Projekti “Ndërtimi i By pass-it të Fierit”, ka si objektive ndërtimin e një By-pass-i 

me gjatësi 22 km në qytetin e Fierit. Ky është segmenti i fundit i mbetur në aksin 

kryesor veri-jug ndërmjet Tiranë-Durrës dhe Greqisë, dhe ka si qëllim përmirësimin 
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e udhëtimit kohor dhe të sigurt, në veçanti përmes trafikut, si dhe për të lehtësuar 

kongjestionin dhe problemet mjedisore në qytetin e Fierit.  

Projekti përbëhet nga tre pjesë: 

Pjesa A: Përgatitje e dizenjove inxhinierike dhe dokumenteve të tenderit, pjesë e 

cila është financuar nga Kooperacioni Italian. 

Pjesa B: Ndërtimi i bypass-i 22 km në qytetin e Fierit. Punimet për pjesën B, duke 

përjashtuar taksat, bashkë financohen nga BEI, BERZH dhe kontributi i Qeverisë 

Shqiptare. Huamarrësi financon blerjen e truallit dhe të gjitha taksat në lidhje me 

pjesën B (duke përfshirë në lidhje me kontratat e punimeve civile). 

Pjesa C: Mbikëqyrja e punimeve të ndërtimit. Një konsulent mbikëqyrjeje është 

përcaktuar për të monitoruar zbatimin e punimeve sipas pjesës B. Këto shërbime 

financohen nga Kooperacioni Italian. 

Projekti sipas Marrëveshjeve financiare ka qenë përcaktuar të përfundonte brenda 

tremujorit të fundit të vitit 2015. U konstatua se ky afat nuk ka mundur të 

përmbushet, madje deri në fund të muajit gusht 2016 realizimi kohor vetëm për 

punimet është në masën 117% dhe janë kryer vetëm 50% e tyre (punimeve). 

II. Projekti “Ndërtimi i By pass-it të Vlorë”, ka si qëllim ndërtimi i një by-pass-i me

gjatësi 29 km në qytetin e Vlorës. Projekti përbëhet nga pjesët e mëposhtme: 

Pjesa A: Përgatitja e dizenjove inxhinierike dhe dokumenteve të tenderit, kjo pjesë 

është financuar nga Komisioni Europian. 

Pjesa B: Ndërtimi i një by-pass-i 29 km në qytetin e Vlorës. Punimet për këtë pjesë 

bashkë financohen nga BERZH, BEI dhe Komisionin Europian. Huamarrësi financon 

blerjen e truallit dhe të gjitha taksat në lidhje me punimet civile. 

Pjesa C: Mbikëqyrja e punimeve të ndërtimit. Një konsulent mbikëqyrjeje është 

përcaktuar për të monitoruar zbatimin e punimeve. Këto shërbime do të 

financohen nga Komisioni Europian. 

Projekti sipas Marrëveshjeve financiare është përcaktuar të fillonte në tremujorin e 

katërt të vitit 2014 dhe të përfundoj brenda datës 30 qershor 2017.  

Nga auditimi u konstatua se ky afat nuk do të mund të përmbushet për arsye se 

kontrata për fillimin e punimeve është lidhur më datë 19.03.2015 dhe deri në fund 

të muajit gusht 2016 realizimi kohor vetëm për punimet është në masën 60% dhe 

janë kryer vetëm 5.6% e tyre (punimeve).  
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- Operatori i shpallur fitues në tenderin me objekt ndërtimin e By-pass Fier, “S. C.” 

spa, është konsideruar nga KVO si ofertë anomalisht e ulët, të cilit i janë kërkuar 

analizat e çmimeve për verifikime të kostove të zbatimit.  

- Gjithashtu kjo ofertë është konsideruar anomalish e ulët edhe nga Banka BERZH, 

por kjo e fundit ka kërkuar të rritet garancia e kontratës në masën 20% me vlerë 

8,718,465 euro, në mënyrë që të sigurohet përfundimi i investimit.  

Për procedurën e prokurimit për ndërtimin e By-pass Vlorë, donatoret BERZH dhe 

BEI, kanë miratuar "Raportin e Rishikuar të Vlerësimit të Ofertave" të KVO-së, me 

fitues operatorin "S. C.", i cili është i njëjti edhe për ndërtimin e By-pass Fier.  

Gjithashtu është rekomanduar të rritet garancia e kontratës në masën 20%, për 

arsye të riskut të përfundimit 

- Nga auditimi u konstatua se lidhja e kontratës së punimeve me çmimet e 

ofertuar ka sjell vështirësi gjatë zbatimit të projektit dhe për të reduktuar çmimet e 

ofertuar, kontraktori ka propozuar ndryshime thelbësor të projekt-preventivit, me 

qëllim që të minimizojë humbjet dhe të rris fitimin, veprime këto të cilat kanë 

rënduar negativisht jo vetëm  koston e projektit, por edhe zbatimin në kohë te tij. 

- Gjatë auditimit u konstatuan disa shkelje dhe parregullsi në lidhje me 

përcaktimet e bëra në kontratat e konsulencës si dhe ato të punimeve civile, për sa i 

përket kryerjes së pagesave për punime të parealizuara, ndryshime të projektit të 

shoqëruara me rritje fiktive të çmimeve për zëra të ndryshëm punimesh. 

Dëmi ekonomik i konstatuar është në vlerën 9,449,474 euro, e ndarë: 

- Nga ndryshimet e kushteve kontraktuale; 

- Të specifikimeve teknike; 

- Të termave të referenca të tenderit; 

- Nga ndryshimet e njësive matëse; 

- - Nga ndryshimet në analizat e kostove në total në vlerën 4,898,076 euro;  

- -Nga vonesat e punimeve    në total në vlerën 4,125,346 euro; 

- - Nga volume punimesh paguara më tepër ....në total në vlerën 333,666 euro; 

- - Nga mosmbajtja e tatimit mbi të ardhurat në total në vlerën 92,386 euro. 

Efekti Financiar Negativ jo në përputhje me parimet e ekonomicitetit, eficiencës 

dhe efektivitetit (3-E-ve) i konstatuar është në vlerën 835,896 euro, e ndarë: 
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- Pagesa shtesë e konsulentit/mbikëqyrësit për shkak të vonesave të 

punimeve, në vlerën 527,707 Euro (e cila vazhdon e rritet, nga vonesat e 

punimeve);  

- Nga ndryshimi i projektit për interferimin e Hekurudhës, të pa mbështetur 

në Strategji Zhvillimi Kombëtare, në vlerën 214,989 euro; 

- Nga pagesa shtesë e rishikimit të projektit në zona Arkeologjike, në vlerën 

93,200 euro. 

1. ARRSH ka lidhur kontratën për “Ndërtimin e By-pass-it të Fierit”, me vlerë

39,866,012 euro, e cila është rishikuar me amendim dhe kontrata ka kap vlerën 

41,253,460 euro pa TVSH. 

Palët kanë rënë dakord që të bëjnë rishikim të afatit të përfundimit By-pass-it të 

Fierit dhe kanë përcaktuar si të tille datën 04.04.2016.  

Në fakt edhe ky afat nuk është përmbushur dhe aktualisht kontrata e punimeve 

është në proces.  

Nga ARRSH nuk është marrë asnjë masë për të përcaktuar dhe për të rënë dakord 

me kontraktorin për përcaktimin e një afati për përfundimin e punimeve, si dhe për 

hartimin e grafikut të miratuar të punimeve. Aktualisht nga data 04.04.2016 midis 

ARRSH dhe kontraktorit, nuk ka një marrëdhënie kontraktuale të zyrtarizuar, ku të 

përcaktohej se kur parashikohen të përfundojnë punimet, si dhe të përcaktohen të 

gjitha të drejtat e detyrimet.  

Një fakt tjetër paradoks është edhe kontrata e mbikëqyrjes së punimeve për By-

pass-in Fier, në të ka qenë përcaktuar me afat deri më datë 31.12.2016, situatë kjo 

e cila tregon për formalitet dhe veprime fiktive, si në keqmenaxhimin e kontratës 

dhe të projektit ne tërësi. 

ARRSH nuk i ka paraqitur deri më sot kompanisë zbatuese asnjë pretendim “zyrtar” 

në lidhje me penalitetet që kjo shoqëri duhet të paguajë si pasojë e vonesave në 

kryerjen e punimeve dhe të cilat sipas përllogaritjeve të grupit të auditimit të KLSH-

së arrijnë deri në 4,125,346 euro. 

3. Me shkresën nr. 6275 prot. datë 27.07.2016 hyrje në ARRSH, është përcjellë

urdhër sekuestro nga shoqëri përmbarimore mbi kreditë e kontraktorit të 

punimeve në shumën 247,504,223 lekë, për llogari të kompanive nënkontraktuese.  

Ekzistenca e Urdhër Sekuestros paraqet risk të lartë për përfundimin e projektit, 

në të cilin situacioni i pagesës së ndërmjetme nr.14 që i përket muajit Dhjetor 
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2015 e deri në periudhën e auditimit, kontraktori nuk ka paraqitur asnjë 

certifikatë për pagesë, kjo për shkak të urdhrit të sekuestros.  

Palët nuk kanë dhënë argumente mbi mos përfundimin e investimit, dhe nga 

dinamika e problemeve, mospërcaktimi i afateve të realizimit, mosekzistenca e 

marrëdhënieve kontraktuale midis palëve, tregon për menaxhim të keq të 

kontratës së punimeve dhe të projektit të By-pass Fier. 

4. Kontraktori ka propozuar ndryshime të projektit të miratuara nga mbikëqyrësi i

punimeve (njëkohësisht projektues i veprës), propozime të cilat janë miratuar nga 

Këshilli Teknik i ARrSH, me Vendimin nr. 11, datë 02.04.2014. Ndryshimet e 

miratuara kanë sjellë reduktim të lartësisë së trupit të rrugës, përmirësimin e 

përforcimit të trupit të rrugës, strukturën e re të urave, të cilat kanë sjellë shmangie 

në zbatimin e specifikimeve teknike, si dhe në sasitë e punimeve, të cilat 

certifikohen dhe likuidohen. Këto ndryshime kanë tjetërsuar plotësisht projektin 

origjinal të tenderuar, duke e denatyruar procedurën e tenderimit.  

4. Nga auditimi mbi reduktimin e lartësisë së trupit të rrugës, rezultoi se raporti

hidrologjik-hidraulik fillestar i vitit 2011 për projektin “Ndërtimi i By-pass Fier”, 

realizuar nga projektuesi, i cili njëkohësisht është edhe mbikëqyrësi i punimeve, 

krahasuar me raportin hidrologjik të paraqitur nga kontraktori, në vitin 2014, janë 

plotësisht të njëjtë. 

- Në raportin e vitit 2014 nuk është pasqyruar asnjë ndryshim në lidhje me 

situatën hidrologjike-hidraulike të projektit, dhe si rrjedhojë nuk kuptohet se kush 

është logjika se përse “duhej” një raport në vitin 2014 kur raportet janë thjeshtë 

kopjime dhe se i vetmi ndryshim i tyre është logo e shoqërive që e kanë paraqitur. 

- Projekti hidrologjik i vitit 2014, është miratuar edhe nga konsulenti/mbikëqyrësi 

i punimeve, dhe si rrjedhojë ka miratuar raportin e hartuar nga vetë ai (konsulenti) 

në vitin 2011. E gjithë kjo praktikë tregon për veprime falsifikuese, fiktive dhe tepër 

formale, dhe si pasojë edhe ndryshimet e kërkuara dhe të miratuara nga Këshilli 

Teknik i ARRSH, për këtë pjesë (hidraulike) në Variation Order/Urdhër Ndryshimi 

(VO) janë të pabazuara dhe kanë si qëllim vetëm rritjen e kostos së zërave të 

punimeve dhe të kontratës së punimeve dhe për përfitim të padrejtë të 

kontraktorit.  

- Ndryshimi i kuotave të projektit të rrugës me të njëjtin studim hidrologjik-

hidraulik, tregon një menaxhim të dobët të kontrates nga ARRSH, dhe ka krijuar risk 

të lart të mundshëm për përmbytjen në disa segmente të rrugës. 
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Propozimet e ndryshimit të projekt-preventivit të By-pass Fier, të miratuara nga 

mbikëqyrësi dhe ARRSH me Vendimin 11, kanë ndryshuar kushtet e kontratës, 

termat e referencës së tenderit dhe specifikimet teknike, të cilat i kanë ardhur në 

favor kontraktorit në përfitime për zëra të rinj punimesh, teknologji tjetër pune, 

etj., në vlerën 4,898,076 euro.  

5. Bazuar në certifikatën e punimeve nr. 14 (Dhjetor 2015) të By-pass Fier, janë

certifikuar punimeve të pa realizuara në terren dhe të pajustifikuara bazuar 

dokumentacionit të zbatimit të punimeve në vlerën 333,666 euro, veprim është në 

kundërshtim me Pikën 12.2 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës FIDIC 

“Metoda e matjeve”. 

6. Nga auditimi u konstatua se kompania konsulente e By-pass Fier, nuk ka

plotësuar dhe dorëzuar në ARRSH ose në Drejtorinë e Tatimeve, formularët për 

shmangien e tatimit të dyfishtë, në zbatim të marrëveshjes bilaterale për shmangen 

e taksimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal duke shkaktuar një dëm 

ekonomik në shumën 92,386 euro. 

7. Për “Konsulentë dhe mbikëqyrje e punimeve të By-pass Fier”, ku edhe për këtë

kontratë, ashtu si për atë të punimeve, nuk ka një deadline (datë përfundimtare) 

për realizimin e saj. Për realizimin e kësaj kontrate, do të lindë domosdoshmërish 

nevoja për rishikim të vlerës së kontratës, për arsye se nuk kanë përfunduar 

punimet e ndërtimit.  

8. Nga auditimi u konstatua se shtesa e vlerës së kontrates se konsulentit per By-

pass Fier eshte sigurouar nga fondet e Cooperacione Italiane në masën 20% dhe 

pjesa tjetër nga pala shqiptare ARRSH/Buxheti i Shtetit. Për shtesën e kontratës që 

duhet të përballohet nga pala shqiptare, ARRSH nuk ka marrë asnjë masë për 

sigurimin e fondit, nuk ka kërkuar dhe argumentuar në MF kjo shtesë, ndonëse 

kontrata për shtesën është lidhur më datë 03.02.2016, me vlerë të shtesës 527,707 

euro. Për periudhën e auditimit mbikëqyrësi nuk është paguar ende për shtesën e 

kontratës për arye të mungesës së fondeve dhe ka filluar sinjale me shkresa zyrtare, 

për fillimin e penalitete ndaj ARrSH. 

9. Kontrata për ndërtimin e By-pass të Vlorës me vlerë 35,289,872 euro pa tvsh,

fillimi  i punimeve është 15.04.2015.  

-Progresi i punimeve për By-pass e Vlorës ka ecur me ritme shumë të ulëta, këtë 

situatë e dëshmojnë dhe shifrat e realizimit : 

- Realizimi fizik është në masën 5.6%, 
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- Realizimi financiar në masën 14%, 

- Realizimi kohor në masën 60%, 

tregues të cilët janë në përpjesëtim të zhdrejtë me njëri tjetrin. 

Fondet e IPA/BE janë bërë efektiv më datë 30.10.2015, afërsisht 7 muaj pas lidhjes 

së kontratës së punimeve të By-pass Vlorë. Nga lidhja e kontratës deri në momentin 

e bërjes efektive të fondeve IPA, ARRSH ka miratuar dy pagesa në shumën 

1,364,237 euro, të cilat nuk ka mundur të likujdohet, pasi nuk jane siguruar më parë 

burimet e financimit, veprime këto në kundërshtim me marrëveshjet financiare të 

BEI, BERZH dhe IPA 2011.  

Në analizë të të gjitha veprimeve dhe mosveprimeve të kryera, arrihet në 

konkluzionin që ato janë kryer me qëllimin e favorizimit të kontraktonit duke 

dëmtuar interesat e ligjshme të Shtetit. 

Në zbatim të përcaktimeve të bëra në nenin 281 të Kodit të Procedurës Penale, si 

dhe nenin 15/gj të Ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit 

të Lartë të Shtetit”, KLSH i ka përcjellë organit të Prokurorisë Kallëzimin Penal për 

Përgjegjësin e Sektorit të Zhvillimit të Projekteve të Huaja dhe të Brendshme në 

ARRSH.  

Në përfundim të auditimit për projektet e By-passeve, janë rekomanduar gjithsej: 

- 25 Masa Organizative; 

- 12 Masa për Shpërblim Dëmi; 

- 3 Shpenzime jo në përputhje me parimet e ekonomicitetit, eficiencës dhe 

efektivitetit; 

- 4 Masa Disiplinore; 

- 2 Masa Administrative. 
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C.  AUDITIMET NË DOGANA DHE TATIME

8. DEGA E DOGANËS FIER DHE DREJTORIA RAJONALE TATIMORE  GJIROKASTËR

Referuesit: Vullnet KARAFILAJ – Kryeauditues dhe Agron OPARI – Auditues i 

lartë, Departamenti i Auditimit të të Ardhurave të Buxhetit të Shtetit. 

Të vepruarit në interes të publikut e vendos 

Departamentin e Auditimit të të Ardhurave të 

Buxhetit të Shtetit, me një përgjegjësi të 

mëtejshme për të raportuar veprimtarinë e 

aktiviteti të tij përpara qytetarëve dhe 

veprimtarëve të tjerë.  

Nga Departamenti i Auditimit të të Ardhurave të 

Buxhetit të Shtetit, bazuar në planin vjetor të vitit 

ushtrimor 2016, të miratuar me Vendimin nr. 9 

datë 06.12.2015 nga Kryetari i KLSH-së, si dhe 

bazuar në kapacitetet e departamentit, në 

respektimin e frekuencës së auditimit për çdo 

subjekt dhe në analizën e riskut të subjekteve, u 

audituan dhe u evaduan 15 subjektet nga të cilët 8 

auditime në fushën doganore, 6 auditime në 

fushën tatimore dhe 1 auditim tematike mbi zbatimin e rekomandimeve. 

Nga analiza e zbulimeve për 14 auditimet e evaduara, janë evidentuar 

mospërputhje të veprimtarisë me kërkesat dhe kriteret e kuadrit rregullator të 

shoqëruara me të ardhura të munguara në vlerën 4,400,321 mijë lekë 

rekomanduar 100% për zhdëmtim.  

Gjatë vitit 2016, kanë përfunduar auditimet dhe janë evaduar materialet, për 8 

degë doganore, nga auditimi i të cilave u konstatuan mungesë në të ardhurat e 

Buxhetit të Shtetit në vlerën 2,935,679 mijë lekë. 

Siç do evidentohet edhe nga grafiku dëmi ekonomik i konstatuar në Degën e 

Doganës Fier përben rreth 67 % të dëmit të konstatuar në të 8-të degët doganore, 

duke e renditur kështu këtë degë doganore në subjekt me risk të lartë për të 
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ardhmen. Një analizë më e hollësishme e auditimit në këtë degë doganore paraqitet 

më poshtë. 

Auditim i Degës së Doganës Fier ka pasur si objekt “Përputhshmërinë e 

veprimtarisë së Degës së Doganës me kriteret dhe kërkesat e kuadrit rregullator në 

fuqi”. Periudha kohore e audituar është 01.01.2014 - 30.06.2016 ose gjithsej 912 

ditë kalendarike. Faza e auditimit në terren filloi më datë 10.10.2016 e përfundoimë 

datë 25.11.2016, gjithsej 45 ditë kalendarike. 

Kriteret kryesore të vlerësimit, të cilat janë përdorur në këtë auditim janë: 

• Përcaktimet ligjore dhe rregullat e funksionimit të Degës së Doganës Fier;

• Normat dhe metodat e përcaktuara sipas kërkesave të legjislacionit doganor,

administrativ dhe akteve të tjera ligjore dhe nënligjore në zbatim të tij;

• Rregullorja e Brendshme e subjektit të audituar;

• Nomenklatura e Kombinuar e Mallrave;

• Të dhënat e disponueshme për qëllim të vlerësimit doganor;

• Marrëveshjet ndërkombëtare, që kanë lidhje dhe gjejnë zbatim në sistemit

doganor në Republikën e Shqipërisë.

Nga auditimi si dhe nga ballafaqimi me personat përgjegjës gjatë auditimit në 

terren, rezultoi se në dinamikën e veprimeve të përditshme të Degës së Doganës 

Fier ka mospërputhje në procedura, të meta e mangësi në zbatimin e legjislacionit 

dhe akteve administrative që rregullojnë funksionimin e institucionit si në drejtim të 

procesit të vlerësimit e pranimit të deklaratave doganore të subjekteve të biznesit 
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dhe individëve, objekt i veprimtarisë së doganave, ashtu dhe në drejtim të 

administrimit material e financiar, të cilat kanë sjellë për pasojë mungesë të 

ardhurash dhe dëm ekonomik për Buxhetin e Shtetit në shumën 1,970,293 mijë 

lekë. 

Të gjitha shkeljet ne fushën doganore kanë ardhur si rezultat: 

 I veprimeve të punonjësve jo në përputhje me kriteret dhe kërkesat e kuadrit

rregullator në fuqi;

 I urdhrave të dala nga Institucioni qendror, lidhur me vlerësimin doganor të

artikujve, jo në përputhje €me kërkesat e legjislacionit doganor;

 I mosnjohjes nga ana e punonjësve të kërkesave të legjislacionit që rregullon

veprimtarinë e Institucionit;

 I neglizhencës së punonjësve në përmbushjen dhe kryerjen e detyrave

funksionale të përcaktuara në Rregulloren e Brendshme të Institucionit, për të

cilat janë dhënë rekomandime.

Bazuar në gjetjet e konstatuara, të trajtuara gjatë procesit të auditimit, të 

evidentuara në projektraport dhe në raportin final të auditimit për përmirësimin e 

punës në të ardhmen, nëpërmjet Vendimit Nr. 169, datë 30.12.2016 të Kryetarit 

dhe mbështetur në kërkesat e Ligjit nr. 154/2014, “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit, janë rekomanduar, 6 (gjashtë) Masa 

Organizative, 3 (tre) Masa Shpërblim Dëmi në vlerën 1,970,293 mijë lekë, 2 (dy) 

Masa Administrative në vlerën 50,000 – 200,000 lekë dhe 3 (tre) Masa Disiplinore 

(nga të cilat 2 për “Largim nga shërbimi civil”). 

Duke u nisur nga gjetjet/lekë në raport me koston e auditimit/lekë, rezulton se 

efektiviteti i auditimit për çdo lek të harxhuar është 1,848 lekë.  

Gjatë vitit 2016, kanë përfunduar auditimet e plota dhe janë evaduar materialet, 

për 6 Drejtori Rajonale Tatimore, nga auditimi i të cilave u konstatuan mungesë në 

të ardhurat e Buxhetit të Shtetit në vlerën 1,464,642 mijë lekë. Gjithashtu gjatë vitit 

2016 në Drejtorinë Rajonale Tatimore Gjirokastër u zhvillua auditim pilot duke u 

zbatuar të gjitha kërkesat e Manualit të Auditimit të Përputhshmërisë. 

Qëllimi i auditimit në Drejtorinë Rajonale Tatimore Gjirokastër ka qënë, vlerësimi 

objektiv, profesional e i pavarur i përputhshmërisë së veprimeve procedurale, 

administrative, me kriteret dhe kërkesat e legjislacionit në fuqi dhe me parimet, 
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normat, rregullat dhe përcaktimet në marrëveshjet ndërkombëtare në lidhje me 

liritë dhe kufizimet në sistemin tatimor të Republikës së Shqipërisë.  

Kriteret e vlerësimit të përdorura në këtë auditim kanë të bëjnë më përcaktimet 

ligjore, rregullat e funksionimit të DRT Gjirokastër, normat dhe metodat e 

përcaktuara sipas kërkesave të ligjeve, akteve administrative, rregullores së 

institucionit dhe përcaktimet në marrëveshjet ndërkombëtare që kanë lidhje me 

sistemin tatimor në Republikën e Shqipërisë.  

Faza e planifikimit të këtij auditimi u bazua në standardet të auditimit ISSAI 4100 ku 

përcaktohet se Audituesit e Sektorit Publik i planifikojnë dhe i kryejnë auditimet për 

të përcaktuar nëse informacioni mbi çështjen në të gjitha aspektet materiale është 

në përputhje me kriteret e përcaktuara. Nisur nga sa më sipër u krye planifikimi i 

programit të auditimit duke marrë në konsideratë volumin e të ardhurave që zë kjo 

drejtori në planin vjetor të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, u identifikua dhe 

u vlerësua risku i mospërputhshmërisë, si dhe u bë vlerësimi paraprak i funksionimit 

të kontrollit të brendshëm u kryen teste përputhshmërie për tu siguruar që ishin 

grumbulluar evidencat e duhura dhe të mjaftueshme. 

Nga mbledhja e informacionit paraprak për subjektin, në lidhje me krijimin dhe 

zhvillimin e njësisë, caktimin e detyrave, përgjegjësitë menaxheriale, u konstatua se 

strukturat përgjegjëse të DRT Gjirokastër, kanë dijeni dhe njohuri të përgjithshme, 

mbi kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi në fushën e menaxhimit financiar dhe 

kontrollit. Në lidhje me listat ose hartat e proceseve të punës, u konstatua se njësia 

ka manuale procesesh dhe rregullore, për proceset kryesore dhe financiare, të cilët 

specifikojnë qarkullimin e informacionit. U zhvilluan intervista paraprake ku u 

konstatua se instalimi i sistemi të ri C@TS, në fillim të vitit 2015, ka sjellë vështirësi 

në menaxhimin e punës dhe pengesa në realizimin e planit vjetor.  

Për të vlerësuar dhe analizuar ecurinë e veprimtarisë së DRT Gjirokastër u 

përpunuan të dhëna të dala nga auditimi i DPT në vitin 2014 dhe 2015, 

problematikat kryesore kishin të bënin me mosrealizimi e planit vjetor të të 

ardhurave, evidentimi i shumë kontrolleve operacionale pa zbulueshmëri si dhe 

luhatshmëri shumë e madhe e xhiros së regjistruar në pajisjet fiskale nga viti 2014 

në vitin 2015. 

Për përcaktimin e materialitetit, nga vlerësimi paraprak i informacionit të 

mbledhur u konstatua se ekzistojnë gabime materiale, të cilat kanë buruar nga 

sistemi jo i fortë i kontrollit të brendshëm (ndryshueshmëria e menaxhimit, mos 

kryerja e një auditimi nga auditimi i brendshëm), numri i madh i transaksioneve, 
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ndryshimi i vazhdueshëm i statusit të tatimpaguesve, si dhe rritja e ndjeshme e 

subjekteve të regjistruara si rezultat i aksionit të marrë nga administrata tatimore 

për luftën kundër informalitetit.  

Për vlerësimin e riskut të brendshëm u evidentua kompleksiteti dhe ndryshimet e 

vazhdueshme të kuadrit rregullator dhe legjislativ, ndryshimet e shpeshta të stafit 

të administratës tatimore dhe rritja e numrit të punonjësve me kontratë shërbimi, 

ndryshimi i sistemit informatik si dhe mungesa e mbulimit me auditim për një 

periudhë të gjatë kohor.  

Për përcaktimin e riskut të kontrollit të brendshëm u bë vlerësimit të kontrolleve, i 

cili rezultoi risk i mesëm në të lartë, pasi Kontrolli i brendshëm ekziston por është i 

projektuar dobët apo zbatohet dobët.  

Përzgjedhja e procedurës nga audituesi është bazuar në gjykimin profesional. 

Metodat dhe teknikat e auditimit që do u përdorën gjatë fazës së auditimit në teren 

janë procedurat analitike si procedura thelbësore dhe testet thelbësore standarde. 

Procedurat analitike thelbësore përdoren në rastet kur vlerësimi paraprak tregon se 

kontrollet janë të dobëta ose nuk funksionojnë vazhdimisht dhe me efektivitet gjatë 

periudhës që po auditohet, ose ku kontrollet nuk testohen për shkak të mungesës 

se burimeve dhe ekspertizës.  

Puna audituese në Drejtorinë Rajonale, ka filluar më datë 17.10.2016 dhe ka 

përfunduar më datë 18.11.2016. Auditimi ishte njëpasnjëshëm dhe me zgjedhje, 

përzgjedhja e dokumentacionit për auditimi u bë në bazë të riskut dhe gjykimit 

profesional si dhe u mblodhën evidenca të mjaftueshme dhe nga burimeve me 

besueshmëri të lartë.  

Nga auditimi u konstatua se të ardhurat tatimore në total për vitin 2014, janë 

realizuar në masën 97% ndërsa për vitin 2015, të ardhurat tatimore në total janë 

realizuar në masën 93.6%.  

Për vitin 2014 detyrimet e pambledhura në fund të vitit janë në vlerën 391,422 mijë 

lekë, të cilat krahasuar me vitin paraardhës janë rritur në total për shumën 22,433 

mijë lekë ose në masën 5.7%. Për vitin 2015 detyrimet e pambledhura në fund të 

vitit janë në vlerën 390,939 mijë lekë, të cilat krahasuar me vitin paraardhës janë 

ulur për shumën 483 mijë lekë ose në masën 0.2%.  

Nga auditimi i veprimtarisë së Drejtorisë së Vlerësimit të të Ardhurave Tatimore dhe 

Kontabilitetit u konstatuan se nga inspektorët nuk është bërë shqyrtimi paraprak i 

pasqyrave financiare për vitet 2013 dhe 2014, nuk janë analizuar dhe evidentuar 
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subjektet me humbje tatimore, vitet e njëpasnjëshme të bilanceve me kapital 

negativ, dhe detyra të tjera të parashikuara në udhëzimet përkatëse rregullatorë. 

Rezultuan Njoftim vlerësime të kontrolli tatimor për disa subjektet të cilat nuk janë 

reflektuar në sistemin tatimor C@TS.  

Në përshkrimet e raporteve të kontrollit mungonte një analizë e detajuar e 

Pasqyrës së të Ardhurave dhe Shpenzimeve, veprime në mospërputhje me kërkesat 

e programit të kontrollit të parashikuar, metodologjisë së manualit të kontrollit 

tatimor, duke mos reflektuar përputhjen me Ligjin nr. 8438 datë 12.12.1998 “Për 

tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar, Lligjit nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për 

procedurat tatimore në RSH”.  

Në raportet e përpiluara nga Drejtoria e Kontrollit Operacional, u konstatua se në 

analizën e zërave të bilancit me efekt në tatimin mbi fitimin nuk arsyetohet dhe nuk 

sqarohen kronologjia në vite e llogarisë “Ortak” si dhe burimi i fondeve të tyre. 

Mungesa e kësaj analize krijon pamundësi për të evidentuar formimin e vlerave 

pasurore në pronësi të subjektit që po kontrollohet. 

Bazuar në gjetjet e konstatuara, të trajtuara gjatë procesit të auditimit, të 

evidentuara në projektraport dhe në raportin final të auditimit për përmirësimin e 

punës në të ardhmen,nëpërmjet Vendimit Nr. 176, datë 30.12.2016 të Kryetarit dhe 

mbështetur në kërkesat e ligjit nr. 154/2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit, janë rekomanduar gjithsej 29 masa nga të cilat, 9 

(nëntë) masa organizative, 7 (shtatë) masa shpërblim dëmi, në vlerën 102, 702 mijë 

lekë, si dhe 13 (trembëdhjetë) masa disiplinore. 
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D. AUDITIMI NË SISTEMET INFORMATIKE 

9. AUDITIMET E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT (REZULTATET E AUDITIMEVE

IT NË FSDKSH DHE NË MINISTRINË E FINANCAVE, THESARI I SHTETIT)

Referuesit: Kozma KONDAKÇIU – Drejtor dhe Bernard HAKA – Auditues, Drejtoria e 

Auditimit të Teknologjisë të Informacionit. 

Drejtoria e Auditimit të Teknologjisë së 

Informacionit e krijuar më datë 15.10.2014 

është pjesë e Departamentit të Auditimit të 

Buxhetit Qendror, Administratës së Lartë 

Publike, Menaxhimit Financiar dhe Auditimit 

të Brendshëm. 

Auditimi i Teknologjisë së Informacionit në 

KLSH zë fill me Projekt-Ide-në e datës 14 

dhjetor 2011, të paraqitur pranë Komisionit 

për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit të 

Shqipërisë nga z. Bujar Leskaj, kandidat i 

nominuar nga Presidenti i Republikës për 

detyrën e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të 

Shtetit:  

...Teknologjia e Informacionit do jetë një nga instrumentet bazë të rritjes së 

performancës së punës së KLSH-së dhe do të lehtësojë kontrollet e kryqëzuara të 

transaksioneve financiare”. 

Në aktivitetin e saj Drejtoria e Auditimit të IT është mbështetur në përcaktimet e 

mësipërme të cilat të sintetizuara në planin strategjik të zhvillimit për vitet 2013-

2017 me objektiv jo vetëm realizimi i detyrave, por edhe konsolidimi i njohurive dhe 

krijimin e një tradite në këtë fushe të re dhe të vështirë të mbështetur në objektivin 

4 të planin strategjik të zhvillimit i cili përcakton si prioritet të KLSH zhvillimin dhe 

konsolidimin e auditimeve të Teknologjisë së Informacionit dhe përdorimi i TI në 

auditim, sidhe objektivit 2.8 i cili përcakton si mjet për realizimin e objektivit 4 

zhvillimin e trajnimeve në këtë fushë, për vitin 2016 nga burime të brendshme dhe 

të jashtme me objektiv rritjes së njohurive të stafit auditues me njohuri 
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kompjuterike për përdorimin e tyre në auditim u zhvilluan 489 ditë/njerëz trajnime 

ku u trajtuan temat: 

 Auditimi i Teknologjisë së Informacionit / Manuali i Auditimit TI-së;

 Programet Word, Excel;

 Teknikat CAATs në Auditim;

 Programi IDEA;

 Programi Financa 5;

 Metodat Vizualizuese në auditim.

Raporti i trajnimeve IT ndaj trajnimeve të tjera 

Aktiviteti Auditues 

Gjatë vitit 2016 KLSH ka hedhur hapa drejt zhvillimit të auditimeve IT nëpërmjet: 

 Zhvillimit të kapaciteteve audituese me metodologjinë e duhur. 

 Asistencës në elemente të auditimit IT në auditimet e tjera. 

Statistika në vite 2015-2016 

Numri i auditimeve IT......................................................4 

Numri mesatar i audituesve............................................5 

Numri mesatar i rekomandimeve në auditim...............13 

Numri i gjetjeve e rekomandimeve ..............................51 

Subjektet, fushat, gjetjet dhe statistika për vitin 2016 

Gjatë vitit 2016 u planifikuan 3 auditime të teknologjisë së informacionit, nga të 

cilat u realizuan 2 auditime dhe auditimi i tretë është në proces për tu përfunduar 

në vitin 2017. 
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Nr Auditimet IT Gjetje/Rekomandime 

1. FSDKSH 21 

2. THESARI MINFIN 13 

3. ISSH në proces 

AUDITIMI IT NË FSDKSH 

Për periudhën 01.01.2015 - 31.12.2015 

Në auditimin e sistemeve të 

teknologjisë së Informacionit në 

Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të 

Kujdesit Shëndetësor si i vetmi person 

juridik, publik, autonom, i cili ofron 

dhe administron sigurimin e 

detyrueshëm të kujdesit shëndetësor 

në Republikën e Shqipërisë dhe 

menaxhon skemën e sigurimit të 

detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, 

në përputhje me politikat kombëtare 

të kujdesit shëndetësor, të vendosura 

nga Ministria e Shëndetësisë, Grupi i 

Auditimit i përbërë nga Elira Cukalla 

përgjegjës grupi. Yrjada Jahja, anëtar. 

Benard Haka, anëtar, krahas gjetjeve 

në fushat e: qeverisjes IT, sigurisë së informacionit, procedurave të prokurimit, 

Zonat me risk për farmacitë ku janë
ekzekutuar recetat me vlerë shtesë. 
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zbatimit të marrëveshjeve të nivelit të shërbimit, kreu përcaktimin e zonave me risk 

në bazat e të dhënave të sistemeve nëpërmjet teknikave CAAT dhe Vizualizuese nga 

ku rezultoi: 

Zonat me risk për Pacientët për të cilët janë lëshuar receta me vlerë shtesë. 

Zonat me risk për mjekët që kanë lëshuar recetat me vlerë shtesë. 
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Përcaktimi i zonave me risk, nëpërmjet vizualizimit të të dhënave, e-farmacia, u 

krye përzgjedhja me teknikat CAAT të 6 kategorive që kishin shkallën më të lartë të 

rimbursimeve e konkretisht: 

 I sëmurë terminal;

 I papunë punë kërkues;

 I punësuar;

 Invalid i plotë;

 Pensionist;

 Veteran.

Në përfundim të auditimit në FSDKSH grupi i Auditimit doli me mesazhin: 

AUDITIMI IT NË DPTH & DSHTI NË MINISTRINË E FINANCAVE 

Nga auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit, për Sistemet e Teknologjisë 

së Informacionit për periudhën 01.01.2015-31.12.2015, me fokus Sistemin 

Informatik Financiar Qeveritar (SIFQ) grupi i auditimit përbëhet nga Kozma 

Kondakçiu, përgjegjës grupi, Benard Haka, anëtar dhe Endri Meksi, anëtar konstatoi 

mungesa e parregullsi në: 

- Strategjinë e Teknologjisë së Informacionit, dobësi në menazhimin e burimeve 

njerëzore, dhe Sigurisë se sistemeve të teknologjisë së informacionit. 

FSDKSH, nuk ka marrë masa të mjaftueshme rregullatore dhe organizative 

për garantimin e konfidencialitetit, integritetit dhe gatishmërisë së të 

dhënave në sistemet e informacionit.  

...sistemet aktuale të informacionit, nuk janë të mjaftueshme dhe të 

përshtatshme për menaxhimin e plotë dhe të sigurtë të skemës së 

rimbursimit të barnave... 

Mungesa e kontrolleve rregullatore dhe e kontrolleve të aplikacioneve në 

institucion ka sjellë mungesën e standardizimit të operacioneve të 

teknologjisë së informacionit, keqtrajtim të aseteve, mosmenaxhim të 

elementëve kritikë të sigurisë, si dhe risk për qasje të paautorizuar në të 

dhënat.  

Masat e marra për sigurimin e Planit të Vazhdueshmërisë së Biznesit dhe 

Planit të Rimëkëmbjes nga Katastrofat kanë qenë të pa efektshme. 
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- Megjithë investimet e kryera u konstatuan dobësi në vazhdimësinë e proceseve 

kritike të bisnesit të sistemit të thesarit në raste katastrofash, me pasojë humbjen e 

të dhënave për menaxhimin e aktivitetit të cash-it.  

- Mbajtjen e informacioneve si parashikime, analiza nga Sistemin Informatik 

Financiar Qeveritar në kompjuterat personal pa backup për këto lloj të dhënash, me 

impakt ndërprerjen e punës humbje e informacionit financiar, ndërprerje të 

aktivitetit dhe monitorimit.  

- Në prokurimet e zhvilluara nga Ministria së Financave për vitin 2015 për 

teknologjinë e Informacionit janë konstatuar parregullsi në procesin e analizimit të 

nevojave e shqyrtimit dhe miratimit të tyre si dhe në hartimin e specifikimeve 

teknike, dokumentimin e procesit. 

Në përfundim të auditimit grupi doli me mesazhin: 

 

 

 

Krahas auditimeve të teknologjisë së informacionit dhe detyrave të tjera të caktuara 

në dhënien e Help Desk në IT dhe pjesëmarrja në procesin e publikimeve në KLSH, 

në kuadër të Departamentit dhe në përbërje të grupeve të departamenteve të tjera 

audituesit e drejtorisë kanë marë pjesë në dhjetëra auditime tematike, financiare, 

përputhshmërie e performance duke trajtuar e sjellë në këto auditime elemente të 

auditimit IT : 

1. Agjencinë Kombëtare të Teknologjisë së Informacionit;

2. Drejtorinë e Prokurimeve të Përqendruara në Ministrinë e Brendshme;

3. Ministrinë e Financave;

4. Ministrinë e Shëndetësisë;

5. Autoritetin Rrugor Shqiptar;

6. Profesioni i Audituesit Publik dhe Roli i tij në Llogaridhënie;

7. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve;

8. Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve;

9. Zyrën e Administrimit Të Buxhetit Gjyqësor;

10. Qendrën Spitalore Nënë Tereza;

Grupi i auditimit arrin në konkluzionin se MF me gjithë përpjekjet e bëra 

nuk ka marrë masa të mjaftueshme rregullatore dhe organizative për 

garantimin e sistemeve të informacionit. Në gjykimin tonë, menaxhimi i 

elementeve kritik në sistemet e informacionit nuk kanë zgjidhur 

përfundimisht sigurimin e Vazhdueshmërisë së Biznesit dhe nuk kanë 

siguruar Rimëkëmbjen nga Katastrofat. 
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11. ILDKP;

12. FSDKSH;

13. Qendrën e Studimeve Albanologjike;

14. Departamentin e Programimit të Zhvillimit dhe Ndihmës së Huaj;

15. Koorporatën Elektroenergjetike Shqiptare;

16. Aparatin e Këshillit të Ministrave;

17. Bankën e Shqipërisë;

18. SHISH;

19. Fondin e Zhvillimit të Rajoneve;

20. Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë;

21. Auditi i Brendshëm dhe Roli i tij në Llogaridhënie;

22. AKBN;

23. AKEP.

MATJA E PERFORMANCËS SË AUDITIMIT IT (PFM) 

Matjen e performances e kemi kryer mbi treguesit kyç të saj që përfshijnë fazat 

kryesore të procesit të auditimit: 

- Mbulimi me auditim; 

- Pranimi i rezultateve të auditimit; 

- Publikimi i rezultateve; 

- Ndjekja e rekomandimeve dhe zbatimi i tyre. 

1. Mbulimi me auditim .........................................niveli 011

Niveli i mbulimit me auditim është një tregues, i cili ndodhet në nivelin më të ulët jo 

vetëm për KLSH. 

Shkalla e mbulimit është një ndër treguesit me nivel të ulët edhe në SAI-t e 

zhvilluara të Organizatës së INTOSAIT për vetë specifikat e Auditimit IT. 

Si masë për minimizimin e risqeve, që sjell mbulimi i ulët, kemi kryer: 

- rritjen e numrit të auditimeve me 25 % për vitin 2016, duke mbajtur trendin 

rritës edhe gjatë vitit 2017;  

- auditimin e subjekteve me risk më të lartë; 

11
 Niveli 4 mbulim mbi 80 % i subjekteve, niveli 3 mbulim 60%, niveli 2 mbulim 40%, niveli 1 mbulim 

20%, niveli 0 mbulim nën 20%. 
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-  përfshirjen në auditimet financiare e të përputhshmërisë edhe të problemeve të 

Auditimit IT. 

Nisur nga nevojat në rritje për auditim IT dhe përdorimit të elementeve të tij në 

auditimet e tjera  në kuadër te Projektit të binjakëzimit AL 13 IB FI 01 për zhvillimin 

e Auditimit të Teknologjisë së Informacionit. Nga ekspertët: Piotr Prokopczyk dhe 

Paweł Banaś nga SAI Polak, João Carlos Cardoso, SAI Portugalisë, me objektiv krijimi 

i një grupi trajnuesish në KLSH u zhvilluar trajnimi i trajniereve  për auditimin e 

Teknologjisë së Informacionit në KLSH (u trajnuan dhe certifikuan si trajnues Kozma 

Kondakçiu Yrjada Jahja, Benard Haka, Elira Cukalla dhe Mehalb Abazaj). 

Projekti ka vazhduar me propozimin për ndërtimit e një strukturë Help Desk në 2 

nivele të ndryshme për të trajtuar lloje të ndryshme të pyetjeve të fushës së IT për 

llojet e tjera të auditimit. 

Niveli i parë (i pranishëm në të gjitha departamentet e auditimit) do të përbëhet 

nga disa Auditues të përgatitur për t'iu përgjigjur pyetjeve që audituesit e 

departamentit hasin në procesin e auditimit për probleme të IT në auditimet e 

tjera. 

Nëse çështja nuk zgjidhet në nivelin e parë, ajo mund të përcillet në një nivel i dytë 

me burime për të trajtuar çështjet më komplekse (të përqendruar në Drejtorinë e IT 

Auditimit). 
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Në ndihmë Auditimit të janë vendosur 

në intranetin e KLSH e janë në 

zhvillim: 

- Manuali aktiv 

- Trajnime e materiale didaktike 

- Mjete të tjera të cilat janë në zhvillim 

2. Pranimi i rezultateve të auditimit....................................................niveli 4.12

Pranimi i rezultateve të auditimit në nivelin 4 vjen si rezultat i: 

a) Shkallës së lartë të parregullsive, të cilat janë evidente në të gjitha fushat e

auditimit IT;

b) Argumentimit të gjetjeve me bazën e duhur ligjore;

c) Krijimit të një fryme bashkpunimi me subjektin, duke i shpjeguar se bashkë

punojmë për një qëllim;

d) Perdorimit të metodologjisë së duhur.

3. Publikimi i rezultateve.......................................................niveli 3.513

Shkalla e lartë e publikimit të rezultateve vjen si pasojë e zbatimit të politikave që 

po ndjek KLSH në drejtim të rrittjes së transparencës për informimin e 

taksapaguesve. 

12
 Niveli 4 pranim mbi 80 % i rekomandimeve, niveli 3 pranim 60%, niveli 2 pranim 40%, niveli 1 pranim 

20%. 
13

 Niveli 4 brenda 15 ditëve, niveli 3 brenda 30 ditëve, niveli 2 75% e rezultateve brenda 60 ditëve, 
niveli 1 50% e rezultateve brenda 60 ditëve niveli 0 më pak se 50% brenda 60 ditëve. 
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4. Ndjekja e rekomandimeve dhe zbatimi i tyre.14

Jemi në nivelin 3-4 për ndjekjen e rekomandimeve dhe 0-1 për zbatimin e tyre, për 

shkak të nivelit të ulët të investimeve dhe mungesës së traditës së nevojshme në 

qeverisjen IT.  

VETËVLERËSIMI I AUDITIMIT IT 

Në 11-13 maj 2016 në ambientet e Universitetit Ismail Qemali të qytetit të Vlorës 

Auditimi i Teknologjisë së Informacionit Ju nënshtrua VetëVlerësim (ITASA), me 

metodologji nga zyra e Auditimit te Zvicrës dhe me financim të projektit nga grupi i 

auditimit IT të Eurosait dhe me Moderatorë z. Ivo Koppelmaa nga Gjykata Evropiane 

e Auditorëve dhe z. Miroslav Ivanov nga Zyra Kombëtare Bullgare e Auditimit dhe 

Koordinatorin Lokal drejtor i drejtorisë së Auditimit TI Kozma Kondakçiu. 

ITASA si një metodë që sugjeron një set të thjeshtë dhe standard veprimesh 

kontribuoi në përmirësimin e funksionit te auditimit TI sipas specifikave që 

nevojiten për Institucionin e Lartë të Auditimit. pati si qëllim zhvillimin e aftësive të 

pjesëmarrësve në zbulimin e vlerësimin e gjendjes aktuale dhe asaj të dëshiruar të 

Auditimit IT në KLSH. 

Vetëvlerësimi auditimit TI u përcoll në formën e një Workshop-i ku morën pjesë një 

grup prej 17 personash nga disiplina të ndryshme në KLSH (auditorë financiar, 

performance, TI, ekspert metodologjisë së auditimit dhe menaxherë). 

Projekti ITASA i ka fillimet në vitin 2006 në takimin e IV të grupit të punës së 

EUROSA-it dhe nga viti 2007 e deri më sot ky proces është kryer në SAI-et e: 

Lituanisë, Zvicrës, Hungarisë, Spanjës, Austrisë, Polonisë, Norvegjisë, Gjermanisë, 

14
 Niveli 4 i plotëson të gjitha, niveli 3 plotëson tre nga katër e me rradhë. 
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Holandës, Turqisë, Estonisë, Belgjikës, Republikës Sllovake, Gjeorgjisë dhe së fundi 

edhe në KLSH (Shqipëri). 

Për të ardhmen për rritjen e performancës se auditimit it kërkohet: 

a. Forcimi i strukturës së Auditimit të IT;

b. Shtrirja e elementeve të këtij lloj Auditimi në të gjithë llojet e tjera të

auditimit;

c. Rritja e cilësisë dhe sasisë së trajnimeve në fushat e Auditimit IT për të

gjithë stafin e KLSH-së;

d. Forcimi i përzgjedhjes së stafit të ri për çdo Departament Auditimi me

njohuritë e nevojshme në teknologjinë e informacionit;

e. Rritja e cilësisë së planifikimit të auditimeve.

Në përfundim të kësaj analize dua të falenderoj pa përjashtim stafin e drejtorisë për 

punën e kryer dhe të kërkoj nga ata rritjen e përkushtimit për kapërcimin e 

vështirësive jo të vogla që ka zhvillimi i auditimi IT. 
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E. AUDITIMI NË SEKTORIN ENERGJETIK 

10. ALBPETROL DHE AKBN  (KONSTATIMET E AUDITIMIT)

Referuesit: Artan TOPJANA – Auditues i lartë, Departamenti i Auditimit të 

Investimeve dhe Projekteve me Financime të Huaja, 

Shoqërive Publike, 

Bashkim HARIZAJ – Kryeauditues, Departamenti i Auditimit të Buxhetit 

Qendror, Administratës së Lartë Publike, Menaxhimit 

Financiar dhe Auditimit të Brendshëm. 

AUDITIMI I SHOQËRISË ALBPETROL SH.A., i zhvilluar mbi aktivitetin e saj, nga data 

30.06.2015 deri me datë 30.09.2016, u përqendruar në: 

a. Aktivitetin e shoqërisë:

 Mbi zbatimin e ligjshmërisë për emërimet dhe funksionimin e Këshillit 

Mbikëqyrës; 

 Mbi zbatimin e strukturës organizative, dhënien e pagave dhe 

shpërblimeve; 

 Mbi organizimi dhe mbajtjen e evidencave kontabile; 

 Mbi auditimin e gjendjes së debitorëve dhe kreditorëve, si dhe zbatimin e 

ligjshmërisë për inventarizimin e pasurisë; 

 Mbi zbatimin e ligjshmërisë në fushën e prokurimeve dhe zbatimin e 

kontratave 

 Mbi zbatimin e ligjshmërisë për organizimin dhe funksionimin e sistemit të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit. 

b. Zbatimin e marrëveshjeve hidrokarbure:

 Marrëveshja për zonën Patos-Marinëz;

 Marrëveshja për zonat Gorisht-Kocul, Ballsh-Hekal, Cakran-Mollaj dhe

Vendburimi i Delvinës; 

 Marrëveshje të tjera me aktivitet të vogël. 

Nga auditimi u konstatua dëm ekonomik, efekt negativ financiar dhe të ardhura të 

munguara si më poshtë: 
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1. Nga aktiviteti i Shoqërisë 3,162,883 mijë leke nga të cilat:

 1,788,727 mijë lekë: Efekt negativ financiar nga pagesa e dividentit  

 644,031 mijë lekë, penalitet për mos shlyerjes në kohë të faturave të 

energjisë elektrike me efekt financiarë negative për shoqërinë Albpetrol 

sh.a.  

 -564,402 mijë lekë, shuma e borxheve apo debitorëve ndaj Albpetrol sh.a 

nё 31.12.2015 e shtuar për periudhën e auditimit. 

 11,496 mijë lekë nga përllogaritja e fondit limit në një procedurë prokurimi. 

 2,167 mijë lekë për shpërblim grupi pune miratim rregulloreje. 

 58,448 mijë lekë si pasojë e largimeve të paligjshme nga puna. 

 26,122 mije lekë, shërbime udhëtimi për punonjësit e shoqërisë. 

 1,800 mijë lekë, gazoil i përfituar padrejtësisht nga anëtarët e KM.  

 1,761 mijë lekë, pagesë në kundërshtim me ligjin për Këshillin Teknik të 

Albpetrol. 

 1,145 mijë lekë, pagesë në kundërshtim me ligjin për master profesional, 

shkencor. 

 2,676 mijë lekë, dëm si pasojë e llogaritjes së firove ligjore të naftës brut. 

 28,219 mijë lekë, auditimi i procedurave të prokurimit. 

 31,880 mijë lekë, zbatim kontrata punime civile, mallra dhe shërbime. 

2. Marrëveshjet hidrokarbure 14,929,009 mijë lekë

 6,706,916 mijë lekë, detyrime të krijuara nga mos dhënia e naftës brut dhe

gazit, pjesë e Albpetrol si dhe pjesa takuese për faktorin R, i cili duhet të 

ishte më i madh se 1 (21,161 mijë USD). 

 4,245,693 mijë lekë, naftë brut si pasojë e raportimit me diferencë të 

prodhimit të puseve (32,759 mijë USD). 

 2,780,252 mijë lekë, Kosto hidrokarbure (Shpenzime ligjore në kundërshtim 

me marrëveshjen hidrokarbure ose 21,909 mijë USD). 

 769,043 mijë lekë, shpenzime transporti me çmime shumë më të larta se 

çmimi i tregut (6,060 mijë USD). 

 427,105 mijë lekë, të ardhura të munguara si pasojë e shitjes në ankand të 

naftës brut detyrim i viteve të mëparshme. 
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Sipas fushës së auditimit, konstatimet paraqiten si më poshtë: 

I. Mbi zbatimin e ligjshmërisë për emërimet dhe funksionimin e Këshillit 

Mbikëqyrës, vendimet e marra prej tij dhe zbatimi i tyre 

 Anëtarëve të këshillit mbikëqyrës nga ana e Albpetrol sh.a., u është dhënë 

gazoil, mesatarisht 400 litra në muaj në kundërshtim me përcaktimet e VKM nr. 

642, datë 11.10.2005; 

 Në total, nga anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës është përfituar padrejtësisht vlera 

1,800,120 lekë; 

- Në kundërshtim me nenin 25 të statutit të shoqërisë Albpetrol sh.a., Këshilli 

Mbikëqyrës nuk ka mbajtur në libra të posaçëm të procesverbaleve të të gjithë 

takimeve dhe të gjitha mbledhjeve të tij, përfshirë dhe emrat e administratorëve të 

pranishëm; 

- Nuk vërtetohet se Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës ka thirrur mbledhjet, sipas 

kërkesave të Udhëzimit nr. 318, datë 8.4.2009, kreu II/6. a, si dhe nuk ka përcaktuar 

vendin e zhvillimit të mbledhjes (III/2); 

- Këshilli Mbikëqyrës nuk ka hartuar dhe miratuar programin vjetor për aktivitetin 

e drejtorisë dhe të mbledhjeve të tjera të posaçme të kërkuara nga vetë këshilli apo 

drejtoria, në kundërshtim me Udhëzimin nr. 318, datë 8.4.2009, kreu III/1;  

- Këshilli Mbikëqyrës nuk ka miratuar programin vjetor të auditimit për vitin 2016 

dhe nuk ka kontrolluar zbatimin e tij çdo tremujor, në kundërshtim me Udhëzimin 

nr. 318, datë 8.4.2009, kreu IV/6; 

- Në vendimin nr. 3, datë 30.09.2013 për emërimin e Administratorit të shoqërisë 

Albpetrol sh.a., Këshilli Mbikëqyrës nuk ka përcaktuar pagën e tij, në kundërshtim 

me Udhëzimin nr. 318, datë 8.4.2009, kreu IV/2; 

- Nuk ka miratuar nivelin e pagave të punonjësve të Albpetrol sh.a., brenda kufirit 

minimal e maksimal të caktuar nga Këshilli i Ministrave, në varësi të mundësive 

financiare të shoqërisë, në kundërshtim Ligjin nr. 10405, datë 24.3.2011 “Për 

kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, neni 6, pika 1/a. 

II. Mbi zbatimin e strukturës organizative, dhënien e pagave dhe shpërblimeve.

 Këshilli Tekniko-Shkencor i Albpetrol sh.a., referuar vendimeve të Drejtorit 

Ekzekutiv të vitit 2004 për ngritjen dhe shpërblimin e këshillit teknik të qendrave, 

është paguar me 2,000 lekë në muaj nga 5-7 punonjës sipas qendrave. Mbi këtë 

bazë, në periudhën korrik 2015-shtator 2016 kanë përfituar shtesë page në 
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administratën e Albpetrol sh.a., 10 punonjës në shumën 640,000 lekë, si dhe në 

qendra 1,121,453 lekë, pra gjithsej në shumën 1,761,453 lekë përfitime nga 

punonjës në cilësinë e anëtarëve të këshillave tekniko-shkencore. Kjo shtesë page 

është dhënë në kundërshtim me ligjin. 

 Administratori ka marrë Vendimin nr. 703, datë 10.12.2014 për pagesën e 

kualifikimit/gradave dhe titujve me shuma nga 11,000 deri në 25,000  lekë, për 

drejtuesit të cilëve u përputhet titulli i marrë me detyrat e vendit të punës, të 

bazuar në VKM nr. 545, datë 11.08.2011. Referenca në VKM nr. 545, datë 

11.08.2011 është e gabuar, pasi ky vendim ju referohet nëpunësve civil të 

administratës publike dhe nuk përbën detyrim për punonjësit e shoqërive 

aksionare, marrëdhëniet e punës të të cilëve bazohen mbi Kodin e Punës. Vlera e 

përfituar padrejtësisht si më sipër është në shumën 1,145,500 lekë. 

 Për periudhën 1.01.2015 deri më 30.09.2016 mbi çështjet gjyqësore të 

punonjësve, rezulton se në Gjykatën e Lartë kanë përfunduar 12 çështje në favor të 

punonjësve për të dëmshpërblyer nga 8-17.5 paga vjetore secilin, si dhe kanë 

përfunduar 8 çështje në Gjykatën e Apelit. Gjithashtu, janë në proces 143 raste të 

tjera, nga të cilët 33 janë në Gjykatën e Shkallës së Parë dhe 110 punonjës të tjerë 

janë në Gjykatën e Apelit. 

 Në periudhën nga data 01.07.2015 deri me 30.09.2016 janë paguar 79 punonjës 

për vendime gjyqësore të largimeve nga puna pa shkaqe të arsyeshme të 

periudhave të mëparshme në shumën 58,448,661 lekë, si dhe zbatimi nëpërmjet 

Zyrave përmbarimore i këtyre vendimeve të gjykatave në 40 raste për vitin 2016, 

është kosto shtesë në shpenzimet e përgjithshme të Albpetrol sh.a., 

 Albpetrol sh.a. nuk ka zbatuar shkronjën “b” të nenit 1 të Ligjit nr. 7598, datë 

01.09.1992 “Për krijimin e fondit të veçantë monetar për ish të dënuarit e të 

përndjekurit politikë” dhe VKM nr. 392, datë 12.08.1999 “Për administrimin e fondit 

të veçantë monetar, të krijuar sipas Ligjit nr. 7598, datë 01.09.1992 “Për krijimin e 

fondit të veçantë monetar për ish të dënuarit e të përndjekurit politikë” derdhur në 

Institutin e Integrimit të ish të Përndjekurve Politikë për të arkëtuar për llogari të 

Institutit të Integrimit të ish-të Përndjekurve Politikë shumën 1 % të fondit të pagave 

për vitin 2015. 

 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të listë pagesave të administratës së Albpetrol 

sh.a., rezulton se në muajin gusht 2015, Albpetrol sh.a. ka kryer pagesa për 

shpërblimin e Grupit të punës të ngritur me Urdhër të Ministrit nr. 540, datë 

20.07.2010, “Për përgatitjen e rregullores për shfrytëzimin dhe ruajtjen e mbi dhe 
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nëntokës në blloqet e kërkimit dhe në vendburimet e naftës dhe/ose të gazit, gjatë 

kërkimit dhe në vendburimet e naftës dhe/ose gazit, gjatë zhvillimit të 

operacioneve hidrokarbure” të ndryshuar,  25 persona, nga të cilët 18 punonjës të 

Albpetrol sh.a. dhe 7 persona të tjerë i përkasin MEI-t, AKBN, etj., me vlerë neto 

2,167,500 lekë, Një urdhër i tillë i ministrit të MEI-t është në tejkalim të 

komptencave të tij, duke rënduar koston e shpenzimeve të Albpetrol sh.a. për 

2,167 mijë lekë.  

 Shoqёria pёr vitin ushtrimor 2015 ka pasur gjithsej shpenzime nё vlerën 26,122 

mijë lekё pёr transportin e punonjёsve. Nga kjo vlerё 4,672 mijë lekё janё paguar 

pёr punonjёs me banim nё Tiranё. Këtyre punonjësve u janë paguar shpenzime pёr 

transportin dhe jo dieta ditore. Këto pagesa janë dhënë në kundërshtim me ligjin. 

KLSH ka rekomanduar shpërblimin e vlerës sipas përfituesve.  

III. Mbi organizimi dhe mbajtjen e evidencave kontabile.

Gjatё analizёs sё pasqyrёs sё pozicionit financiar pёr vitin 2015, u konstatua se zёri 

“Fitimi i pashpёrndarё paraqitet nё shumёn 3,813,605 mijë lekё, pra humbje, si 

rezultat i sistemimeve tё gjendjes sё produktit pranё tё tretёve pёr vitet 2011-2014 

dhe riimarje amortizimi sipas raportit tё zvogёlimit tё kapitalit. 

Nё vitin 2011 drejtimi i shoqёrisё vendosi qё detyrimet pёr produktin naftё tё 

kompanive koncesionare ta konsideronte si gjёndje produkti tё gatshёm dhe ta 

pёrfshinte nё rezultatin e vitit ushtrimor. Pёr vitin 2011 vlera ishte 2,228,772 mijë 

lekё, pёr vitin 2012 vlera ishte 3,707,683 lekё, pёr vitin 2013 vlera ishte 979,962 

mijë lekё dhe pёr vitin 2014 vlera ishte 602,841 mijë lekё. 

Ndryshimi i rezultatit financiar ka sjell njё efekt ekonomik negativ me vlerё 

1,788,727 mijë lekё.  

Nga ana e QASHNG Patos, shuma e firove të llogaritura tej firove ligjore për 

periudhën 01.07.2015-30.09.2016, në sasinë 121.66 ton dhe vlerën 2,676 mijë lekë 

(e llogaritur me çmimin e brendshëm të përdorur nga QASHNG Patos 22,000 

lekë/ton), përbën dëm ekonomik për Buxhetin e Shtetit dhe shoqërinë Albpetrol 

sh.a., e si e tillë duhet të dëmshpërblehet. Veprime në kundërshtim me VKM nr. 

612, datë 05.09.2012 “Për dispozitat zbatuese të ligjit “Për akcizat”, i ndryshuar. 

IV. Mbi auditimin e gjendjes së debitorëve dhe kreditorëve.

Nga ana e Albpetrol sh.a. nuk është bërë arkëtimi i detyrimit prej 3,445,021 mijë 

lekë të ARMO sh.a. në zbatim të vendimit të gjykatës nr. 1480 datë 29.02.2016. Në 

detyrim e mësipërm janë të përfshira kamatat e arritura që rrjedhin nga mos 
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shlyerja në kohë e kësteve të maturuara prej 20,269 mije lekë. Ky vendim është 

marrë me ekzekutim të përkohshëm, çka i jep mundësi shoqërisë për arkëtimin e 

detyrimit. Megjithëse uzina e përpunimit të thellë të naftës prone e ARMO sh.a. 

është vënë në punë (kjo e konfirmuar dhe nëpërmjet mediave), Albpetrol sh.a. nuk 

ka kryer asnjë veprim arkëtimin e detyrimeve të mësipërme  

 Me akt-rakordimin e mbajtur midis dy shoqërive ish Cez sh.a dhe Albpetrol sh.a 

është shlyer fatura për kamat vonesa të prapambetura në shumën prej 644,031 

mijë lekë, si rezultat i mos shlyerjes në kohë të faturave të energjisë elektrike me 

efekt financiar negative për shoqërinë Albpetrol sh.a. 

 Për sa i përket gjendjes së debitorëve dhe kreditorëve arrihet në konkluzionin e 

një punë të dobët të shoqërisë Albpetrol sh.a në arkëtimin e detyrimeve që të 

tretët kanë ndaj shoqerise, vlerë e cila në total është 17,643,210 mije lekë, si dhe 

nga mos arkëtimi i detyrimeve të lindura rishtas, të cilat vetëm gjatë këtij viti kapin 

vlerën 752,677 mijë lekë, ndërsa gjendja kreditore me 31.12.2015 paraqitet në 

vlerën prej 8,389,953 mije lekë vlerë e cila vetëm për këtë vit është rritur me vlerë 

564,402 mijë lekë.  

V. Mbi zbatimin e ligjshmërisë në fushën e prokurimeve. 

- Është konstatuar dëm ekonomik me vlerë 60,099 mijë lekë nga të cilat 28,219 

mijë lekë nga auditimi i 4 procedurave të prokurimit dhe dëm me vlerë 31,880 

mijë lekë nga auditimi i zbatimit të 10 kontratave të shërbimeve, mallrave apo 

punimeve. 

- Autoriteti Kontraktor (AK), në kundërshtim me dispozitat e prokurimit publik, ka 

përcaktuar një fond limit të paargumentuar dhe të pa dokumentuar, për 5 

procedura prokurimi. AK ka marrë për bazë oferta, të cilat nuk kanë si objekt të 

veprimtarisë fushën konkrete të prokurimit. 

- Në kundërshtim me dispozitat e prokurimit publik, AK nuk ka argumentuar dhe 

dokumentuar vendosjen e kritereve për kualifikim. 

- AK, në kundërshtim me nenin 53/3 të LPP, ka kualifikuar shoqëri, të cilat nuk 

plotësojnë kriteret për kualifikim. 

AUDITIMI I ZBATIMIT TË MARRËVESHJEVE HIDROKARBURE 

I. Marrëveshja hidrokarbure për zonën Patos-Marinëz. 

 Plani i zhvillimit të vitit 2006 u rishikua në vitin 2009, megjithatë kontraktori nuk 

ka zbatuar as këtë plan duke krijuar të ardhura të munguara për shtetin. Për më tej, 
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në vitin 2016, nga ana e kontraktorit është kërkuar miratimi i ndryshimit te planit të 

zhvillimit, duke planifikuar Faktorin R më të madhe se 1, në fund të marrëveshjes, 

në kundërshtim të hapur me marrëveshjen hidrokarbure dhe planin e zhvillimit të 

paraqitur nga vetë kontraktori në vitin 2006 dhe të rishikuar në vitin 2009.  

 Nga ana e Albpetrol nuk janë audituar llogaritë kosto hidrokarbure pas shtatorit 

2013, për të evidentuar mangësitë në raportimin e shpenzimeve të përfshira 

padrejtësisht në kostot hidrokarbure, madje është rënë dakord për shtyrjen e 

periudhës së auditimit të tyre, duke vënë në rrezik reflektimin e kostove të tjera të 

cilat mund të jenë raportuar fiktivisht në kosto hidrokarbure, në raste të dështimit të 

kontraktorit në përmbushjen e marrëveshjes, apo ndërprerje të njëanshme të saj.  

 Për vitin 2015 ashtu dhe periudhën respektive 2016, kontraktori ka rritur 

ndjeshëm shpenzimet administrative si dhe ka zvogëluar shpenzimet kapitale 

referuar planit vjetor. Sipas planit të paraqitur nga kontraktori por të pa miratuar 

nga Albpetrol për vitin 2016 (janar-qershor), janë parashikuar shpenzime transporti 

me vlerë 9.4 milion USD dhe në fakt janë paraqitur shpenzime me vlerë 13.59 

milion USD, me një rritje rreth 30%. Kjo rritje nuk justifikohet me prodhimin i cili 

është në nivele të njëjta me programimin. Krahas rritjes së shpenzimeve të pa 

argumentuara për transport, Kontraktori realizon këtë shërbim me çmime shumë 

më të larta se tregu. Në minutat e takimit të Komitetit Këshillimor të datës 

23.12.2015, cilësohet se Albpetrol ka transportuar naftë brut me të tretë me çmim 

17.5 lekë për ton*km ndërsa Kontraktori transporton me 27 lekë për ton*km, për të 

njëjtat kushte. Duke marrë në konsideratë vlerën e përfshirë në kosto hidrokarbure 

për transport, e cila për vitin 2015 është me vlerë 12,611 mijë USD dhe për vitin 

2016 me vlerë 5,2017 mijë USD, rezulton se Kontraktori ka shpenzuar më shumë 

referuar çmimit të tregut vlerën 6,273 mijë USD ose 796,043 mijë lekë, vlerë e cila 

ka rënduar shpenzimet e kostove hidrokarbure dhe ka ndikuar negativisht në 

Faktorin R. 

 Nga dokumentacioni i raporteve të kontraktorit, për periudhën janar–mars 

2015 në kostot hidrokarbure është përfshirë vlera 21,908 mijë USD, për shpenzime 

që rrjedhin nga marrëveshja miqësore për ndërprerjen e njëanshme të një kontrate 

furnizimi me një Kompani tjetër. Veprimi i mësipërm është në kundërshtim me 

marrëveshjen hidrokarbure Aneksi B, neni 2, Pika 2.14 “Shpenzimet ligjore”. 

 Pavarësisht përqasjes së Albpetrol sh.a dhe AKBN, zbritja nga kostot 

hidrokarbure e vlerës së mësipërme nuk është realizuar, madje AKBN nuk ka 

përfunduar hapat e parashikuar në marrëveshje për këtë qëllim, por e ka shtyrë 
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këtë veprim për periudhën e auditimit. Sa më sipër, është vepruar në kundërshtim 

me Aneksin B, Neni 2.14 të Marrëveshjes Hidrokarbure duke përfshirë padrejtësisht 

në kosto hidrokarbure të rikuperueshme vlerën e mësipërme.  

 Bazuar në verifikimet e prodhimit të puseve realizuar nga Albpetrol gjatë 3 

mujorit tretë 2015, nga 147 puse 45 kanë rezultuar me diferencë prodhimi 

krahasuar me atë të raportuar. Nga ana e Albpetrol dhe AKBN nuk është marrë 

asnjë masë për reflektimin e këtij abuzimi dhe kërkimin e rishikimit të raporteve të 

Kontraktorit. Kontraktorit duhet t’i kërkohesh rishikimi i raporteve 3 mujore duke 

përfshirë në raportet përkatëse edhe sasinë e pa raportuar afërsisht 137,173 m3, 

me vlerë 31,399 mijë USD, ose 3,984,533 mijë lekë. Sa më sipër, në përputhje me 

nenin 24, pika 24.2.1 të marrëveshjes hidrokarbure “Mbyllja” si dhe nenin 24, pika 

24. 1. a të licencë marrëveshjes “E drejta e AKBN për t’a përfunduar marrëveshjen” 

duhet të bëhesh njoftimi përkatës. 

 Bazuar në VKM nr. 947, datë 29.12.2014, detyrimi i krijuar në vite, deri në 

muajin qershor 2016, në mënyrë progresive dhe me vlerë, bazuar në VKM nr. 947, 

datë 29.12.2014, Kontraktori i detyrohet Albpetrol sasinë 76,805.09 ton naftë brut, 

me vlerë 23,954 mijë USD. Rritja e detyrimit krahasuar me të dhënat e auditimit të 

mëparshëm (deri mars 2015) ishte në sasinë 39,220 ton me vlerë 15,679 mijë USD. 

Për periudhën e auditimit detyrimi është rritur me vlerë 8,275 mijë USD.   

 Duke marrë në konsideratë auditimin e realizuar nga Albpetrol dhe mosnjohjen 

e detyrimeve me vlerë 352,513 mije USD, rezultat i të cilit Faktori R rezulton më i 

madh se 1, bazuar në nenin 9, pika 2 të Marrëveshjes Hidrokarbure, Kontraktori i 

detyrohet Albpetrol sasinë 3% të prodhimit për puset e reja dhe jo 1% të sasisë. Në 

këto kushte, referuar periudhës së zbritjes së këtyre kostove, për vitin 2014 dhe në 

vazhdim Kontraktori duhet të përllogariste si sasi të Albpetrol masën 3%.  Sa më 

sipër si pasojë e kalimit të koeficientit R mbi 1, krahas detyrimit të krijuar në vite 

ndaj Albpetrol në sasinë 76,805 ton (me vlerë 23,954 mije USD), Kontraktori i 

detyrohet Albpetrol edhe sasinë 53812 ton (me vlerë 20,194 mijë USD). Pra 

detyrimi që kontraktori ka ndaj Albpetrol duhet të jetë në sasinë 130,617 ton me 

vlerë respektive 44,148 mijë USD, ose 5,514,085 mijë lekë. 

 Deri në vitin 2013 janë miratuar planet vjetore, ndërsa për periudhën më pas 

nuk ka miratim. Kontraktori ka paraqitur plane dhe zbatim të tyre pa marrë 

miratimin e Albpetrol dhe AKBN, të cilat kanë devijime të rëndësishme nga 

marrëveshja. Këto devijime kanë ndikim negativ të konsiderueshëm të faktorin R. 

Nga analiza e të dhënave të raporteve të kontraktorit për periudhën 2013 deri 



Analiza Vjetore  2016 

KLSH 2017       253 

qershor 2016, rezulton se, sipas planit të zhvillimit është parashikuar të shpenzohen 

404 milion USD për arritjen e prodhimit në sasinë 2.72 milion ton, ndërkohë që 

shpenzimi është realizuar me vlerë 1.28 miliard USD, prodhimi i realizuar është 3.6 

milionë ton. Pra janë parashikuar shpenzime në masën 14.8% krahasuar me 

prodhimin e naftës brut, që në fakt shpenzimet e realizuara janë në masën 33.5% të 

prodhimit. Rritja e shpenzimeve nuk është justifikuar me rritjen e prodhimit. Rritja e 

shpenzimeve ka ndikim negativ në faktorin R, ndërsa rritja e prodhimit ndikon në 

rritjen e të ardhurave dhe rrjedhimisht përmirësim të faktorit R. Rezulton se nga 

ana e Kontraktorit bëhen përpjekje për mbajtjen e Faktorit R më të vogël se 1, 

duke shmangur vlerën e fitimit me Qeverinë Shqiptare.  

 Mos respektimi i planit të zhvillimit dhe marrëveshjes në tërësi, ka cenuar 

interesat e Shtetit Shqiptar, për zonën me prodhimin më të madh në shkallë vendi 

dhe me burim nafte me cilësi të mirë.  

 Peshën më të madhe në shpenzimet kapitale e përfshin hapja e puseve të rinj, 

hapja e të cilëve ka ardhur në rënie. Nga 163 puse të reja të hapura në vitin 2014, 

në vitin 2015 janë hapur 63 ndërsa në vitin 2016 asnjë. Zvogëlimi i numrit të puseve 

të reja të hapura nuk është shoqëruar me ulje të shpenzimeve respektive.  

 Gjatë zbatimit të marrëveshjes, nga ana e Kontraktorit janë aplikuar teknologji 

dhe metoda të reja, me premtimin e uljes së shpenzimeve dhe rritjes së fitimit, 

por në fakt ka ndodhur e kundërta, shpenzimet rriten, prodhimi nuk rritet në 

raport me shpenzimet dhe të ardhurat gjithashtu nuk pësojnë rritje në raport me 

shpenzimet.  

 Kontraktori ka paraqitur programin e rishikuar për vitin 2016 duke rregulluar 

alokimin e zërave P&R ndërmjet shpenzimeve operative dhe kapitale në raport 

70/30 (nga 50/50), bazuar në profilin e buxhetit të shpenzimeve (paraqitur me 11 

shkurt 2016). Ndryshimi i këtij raporti është në kundërshtim me planin e zhvillimit 

të vitit 2006, rishikuar në vitin 2009. Albpetrol sh.a dhe AKBN, duhet të paraqisnin 

pretendimet në lidhje me këtë ndryshim, si dhe duhet t’i referohej për zgjidhje 

ekspertit, në përputhje me nenin 8, Pika 8.3 të marrëveshjes hidrokarbure, si dhe 

pikën 7. 2. iii, c të licencë marrëveshjes, Albpetrol sh.a dhe AKBN duhet të çonin 

çështjen për përcaktim eksperti, veprim i cili nuk është realizuar.  

 Deri në momentin e auditimit, nuk rezulton të jetë zgjidhur problematika e 

aseteve të përfshira nga Kontraktori, si kolateral për marrjen e kredive, trajtuar 

edhe në auditimin e mëparshëm, pavarësisht disa përpjekjeve t bëra nga Albpetrol.  
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 Në auditimin e realizuar ne vitin 2015, por edhe ne kete auditim, KLSH ka 

rekomanduar analizimin e teknologjive që përdoren nga Kontraktori dhe ndalimin e 

tyre duke reflektuar efektet negative të përdorimit të tyre sipas përcaktimeve në 

marrëveshjen hidrokarbure. Nga auditimi nuk rezulton të jenë marrë masat 

përkatëse për këtë qëllim, megjithëse fenomeni i lëkundjeve të tokës dhe dëmtimi 

i pronave të banorëve të zonës ka vazhduar. Për këto dëme, banorë e zonës kanë 

paraqitur ankesa në instancat e larta shtetërore përfshirë dhe KLSH. Albpetrol sh.a 

e cila është palë në marrëveshjen hidrokarbure me Kontraktorin, nuk ka marrë 

masa për eliminimin dhe gjetjen e zgjidhjeve afatgjata të shqetësimeve banorëve të 

zonës.  

 Albpetrol nuk ka rezultate mbi mbikëqyrjen e procesit të prokurimit të realizuara 

nga Kontraktori, sipas përcaktimeve të marrëveshjes hidrokarbure neni 21.2.  

 Mbi auditimin e zbatimit të Marrëveshjes Hidrokarbure për zonat Gorisht-

Kocul, Cakran-Mollaj, Ballsh-Hekal dhe vendburimin e Delvinës”. 

 Për zonën Gorisht-Kocul për periudhën 21.09.2015 deri me 20.11.2015, janë 

testuar 120 puse në prodhim, nga ku ka rezultuar se ka diferenca të 

konsiderueshme të naftës neto të prodhuar me atë të deklaruar në raportet mujore 

të prodhimit. Për periudhën dy mujore si më sipër, është konstatuar se prodhimi 

është në sasinë 122.9 m3, ndërsa raportimi për muajin shtator është 86.1 m3, me 

diferencë 36.8 m3 ose 29.9 %, si dhe për muajin tetor raportimi është 79.9 m3, me 

diferencë 43 m3 ose 34.9 %.  

 Sa më sipër Albpetrol duhet të kërkonte përfshirjen në prodhimin e raportuar të 

sasisë rreth 13,505 m3 naftë brut, me vlerë të përafërt [9,800 m3 x 210 (mesatar 

2015-2016) USD/ton] 2,058 mijë USD, ose 261,160 mijë lekë.  

 Për periudhën objekt auditimi, krahas detyrimeve të konstatuara në auditimin e 

mëparshëm, janë shtuar detyrime për naftën brut jesë e Albpetrol dhe gaz natyror 

me vlerë 1,070,474 mijë lekë.  

 Për zonën Cakraj-Mollaj, koeficienti R ka ardhur në rritje deri në vitin 2014. Për 

zonën Ballsh-Hekal, koeficienti R deri në vitin 2010 ka ardhur në rritje, pastaj në 

zbritje. Për zonën Gorisht-Kocul koeficienti R ka ardhur në rritje duke e kaluar 

njësinë 1. Në vitin 2014, ky koeficient ka pasur rënie përsëri.  

Nga auditimi marrëveshjeve hidrokarbure për tre zona me aktivitet relativisht të 

vogël, ka rezultuar se janë krijuar detyrime për naftën brut pjesë e Albpetrol PPE 

dhe ASP me vlerë 113,357 mijë lekë.   
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Si pasojë e shitjes në ankande të naftës brut nga sasia e detyrimeve të viteve 2014-

2015, janë krijuar të ardhura të munguara për shoqërinë me vlerë gjithsej 427,105 

mijë lekë, për arsye se, çmimi në bursa për këtë sasi ka qenë në nivele më të larta 

në momentin e lindjes së detyrimit kontraktual, krahasuar me atë të periudhës 

përkatëse të shitjes. 

Për shkeljet dhe mangësitë e konstatuara janë rekomanduar masa disiplinore si 

më poshtë: 

 “Largim nga puna” për 4 punonjës përfshirë administratorin e shoqërisë.  

 “Paralajmërim për pushim nga puna” deri “pushim nga puna”, për 12 

punonjës. 

 “Vërejtje” deri “Paralajmërim për largim nga puna”, për 23 punonjës të 

shoqërisë. 

Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Vendimi nr. 179, datë 31.12.2016, i është 

përcjellë: 

 Albpetrol sh.a dhe Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë, me shkresë nr. 

814/15, datë 31.12.2016. 

 Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, me shkresë nr. 814/17, datë 

03.01.2017. 

 Komisionit Veprimtarive Prodhuese, Tregtisë dhe Mjedisit, me shkresë nr. 

814/18, datë 03.01.2017. 

 Kryeministrit, me shkresë nr. 814/20, datë 03.01.2017. 

 Ministrisë së Ekonomisë dhe Industrisë, me shkresë nr. 814/16, datë 

31.12.2016. 

 Ministrisë së Financave, me shkresë nr. 814/19, datë 03.01.2017. 

 Prokurorisë së Përgjithshme, me shkresë nr. 814/21, datë 10.01.2017. 
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11. PERFORMANCA E DETYRIMEVE TË NDËRSJELLTA  KESH-OST-OSHEE

Referuesit:  Alfred LESKAJ – Auditues i parë  dhe Gjovalin PREÇI – Kryeaudites,

Departamenti i Auditimit të Performancës. 

Sistemi energjetik gjendet prej kohësh në një 

krizë financiare të trashëguar nga periudhat e 

mëparshme. Ai ka një mungesë të theksuar 

eficience, si rezultat i detyrimeve të akumuluara 

midis shoqërive publike të sektorit dhe kredive 

të shumta të marra për përballimin e kësaj krize. 

Mungesa e eficiencës dhe performanca e ulet e 

këtyre shoqërive, ka ndikuar në rritjen e kostove 

të shërbimit, në përkeqësimin e tregueseve 

makro-ekonomik dhe ne rritjen e nivelit të 

borxheve të ndërsjella. Kontrolli i lartë i Shtetit, 

ushtroi një auditim mbi performancën e 

detyrimeve të ndërsjella KESH, OSHEE dhe OST. 

Auditimi u krye për periudhën, 2006–2016. Nëpërmjet tij, u analizua performanca e 

detyrimeve të ndërsjella KESH-OST-OSHEE dhe u dhanë rekomandime për fuqizimin 

e sektorit energjetik me qëllimin që konsumatori final, të përfitojë shërbimin e 

furnizimit me energji elektrike në cilësinë e duhur dhe me kosto optimale, sepse 

fuqizimi i sektorit energjetik, do të sillte uljen e barrës së buxhetit të shtetit për 

financimin e tij, duke rritur mundësinë për investime në fushën e arsimit, 

shëndetësisë, infrastrukturës, etj. Sistemi energjetik në tërësi ndikon mbi 

konsumatorin në disa drejtime, pikë së pari në garantimin e furnizimit me energji të 

pandërprerë dhe së dyti në kostot e drejtpërdrejta nëpërmjet çmimit të energjisë, si 

dhe kostot e tërthorta nga shpenzimet e buxhetit të shtetit për këtë sektor. 

Padyshim që sektori i energjisë elektrike është një element i rëndësishëm i sigurisë 

kombëtare, duke e rritur akoma më shumë nevojën dhe domosdoshmërinë e 

menaxhimit me efektivitet dhe forcimit financiar, të sektorit energjetik në 

përgjithësi. Paradigma kryesore e këtij auditimi është: 

“Shlyerja e detyrimeve të ndërsjella në shoqëritë publike të sistemit energjetik, duke 

marrë masa për parandalimin e rritjes dhe likuidimin e tyre, i shërben fuqizimit 
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ekonomik dhe financiar të vetë sistemit dhe për pasojë përmirësimit të jetesës së 

qytetarëve”. 

Fillesat e lindjes së detyrimeve të ndërsjella, në sektorin energjetik. 

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes - OSSH, është krijuar, si një shoqëri aksionere 

me 100% kapital shtetëror, si rezultat i ndarjes nga KESH, në vitin 2007. Shoqëritë 

KESH dhe OSSH, kanë funksionuar së bashku duke trajtuar marrëdhëniet ndërmjet 

tyre dhe njësive të varësisë si marrëdhënie të brendshme, deri në fund të vitit 2008.  

Pretendimet e para të shoqërisë OSSH, mbi të drejtat dhe detyrimet financiare 

kundrejt KESH, kanë filluar  në periudhën transitore, Janar 2007 - Gusht 2008. Kjo 

periudhë përben dhe fillimin e akumulimit të detyrimeve te pashlyera dhe nevojën e 

herëpashershëm për rakordime të këtyre detyrime.  

Në muajin Maj 2009 CEZ a.s., u bë pronar me 76% të aksioneve të kompanisë OSSH 

dhe 24% u mbajtën nga shteti shqiptar, përfaqësuar nga Ministria e Ekonomisë, 

Tregtisë dhe Energjetikës, dhe në Qershor 2010 shoqëria u administrua nga CEZ 

Shperndarje.  

Mungesa e shlyerjes të detyrimeve nga CEZ shpërndarje ndaj KESH dhe OST,  i vuri 

në vështirësi financiare këto dy shoqëri për ushtrimin e aktivitetit të tyre, duke e 

detyruar KESH-in të marrë hua dhe kredi të shumta. 

Rritja e borxheve të CEZ-it ndaj KESH dhe OST, si dhe treguesit e përkeqësuar 

finanaciar gjatë administrimit te shoqërisë, detyroi ERE-en që në Qershor 2012 ti 

kërkonte kompanisë përmbushjen e  detyrimeve ligjore, për importin e energjisë, 

për mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes. CEZ nuk importoi energji për 

mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes, duke deklaruar se nuk e 

përballonte dot këtë shpenzim pasi ishte në vështirësi financiare. Strategjia e 

ndjekur nga operatori privat i shpërndarjes CEZ, jo vetëm që nuk e përmirësoi 

situatën financiare të kompanisë, por përkundrazi solli një përkeqësim të tregueseve 

financiare dhe një rritje të detyrimeve të ndërsjella ndërmjet shoqërive të sektorit 

energjetik, duke vështirësuar operimin normal të këtyre shoqërive. Si rezultat i 

mungesës së investimeve, rritjeve të humbjeve teknike dhe jo teknike, nivelit të ulët 

i arkëtimeve dhe problemeve në administrimin e shoqërisë CEZ shpërndarje, si një 

shoqëri që operonte në një sektor strategjik, detyroi ERE-en në Janar 2013, t’i heq 

licensën kompanisë CEZ Shpërndarje, duke e vendosur atë në administrim të 

përkohshëm. Periudha e administrimit të përkohshëm zgjati gati një vit dhe mund të 

konsiderohet si një periudhë tejet e vështirë, pasi trashëgonte borxhe të mëdha 

kundrejt operatorëve të sektorit energjetik dhe institucioneve bankare. 
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CEZ shpërndarje emërtohet OSHEE në Prill 2014. Pronësia e OSHEE në Maj 2016, 

kalon pranë MEI. Shtetëzimi i kompanisë CEZ shpërndarje, është bërë pas 

nënshkrimit të marrëveshjes me ÇEZ a.s., për zgjidhjen me mirëkuptim ndërmjet 

shtetit shqiptar dhe kompanisë CEZ Shpërndarje. KESH ka në strukturë 994 

punonjës dhe ka si mision, prodhimin e energjisë elektrike dhe tregtimin e saj në 

tregun e rregulluar dhe të parregulluar. Ai synon prodhimin e kësaj energjie në 

mënyrë të sigurt dhe me ndikime minimale në mjedis.  

Detyrimet e ndërsjella KESH, OSHEE dhe OST. 

Borxhi midis shoqërive KESH, OSHEE dhe OST, deri në Shtator 2016 është 580 milion 

euro. Pa dyshim që qendra e gravitetit të këtij borxhi është OSHEE. Gjatë 

trajektores të zhvillimit dhe ndryshimeve të formës së pronësisë, nga publik në atë 

privat, dhe sërish në atë publik, OSHEE ka krijuar detyrime të shumta për shërbimet 

e përfituara, kundrejt KESH dhe OST.  

Mos likuidimi i blerjes së energjisë nga OSHEE, e vendosi KESH dhe OST në 

vështirësi financiare, duke i detyruar që të merrnin kredi të shumta, për vazhdimin 

e aktivitetit të tyre. Konkretisht, detyrimi i prapambetur kundrejt shoqërisë KESH, 

për blerjen e energjisë elektrike është 366 milion euro dhe për kredi është 81 milion 

euro. Detyrimi i OSHEE kundrejt OST, për transmetimin e energjisë është 60 milion 

euro dhe detyrimi OST ndaj KESH për energji, shërbime dhe kredi, është 73 milion 

euro. 

Tabela Nr.1.Ecuria e detyrimeve të ndërsjella në vite 

 

Ndërkohë shoqëria OSHEE ka, detyrim të mbetur ndaj CEZ a.s, në bazë të 

marrëveshjes për zgjidhjen me mirëkuptim, 42 milion euro. 

Me gjithë përmirësimet përgjatë vitit 2015-2016, në drejtim të rritjes të arkëtimeve, 

OSHEE gjendet në një situatë të vështirë financiare dhe mungese likuiditeti, 

OST - KESH OSHEE - OST OSHEE - KESH Totali

2011 12.44 2.75 21.54 36.73

2012 12.29 3.57 46.24 62.10

2013 12.52 6.81 63.40 82.73

2014 12.24 9.40 61.96 83.60

2015 11.01 8.34 55.87 75.22

20.09.2016 10.15 8.23 62.26 80.65

Detyrimet
Viti
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kryesisht kundrejt KESH-it, të cilin e ka detyruar të marrë kredi të shumta me 

garantues, Ministrin e Financës. 

Pra sistemi energjetik ngelet ende vulnerabël për një kohe të gjatë, në drejtim të 

garantimit të cilësisë dhe kostos së shërbimeve ndaj qytetarëve. 

Shtrohet pyetja: Pse OSHEE e ka të pamundur të dalë nga kjo forcë graviteti drejt 

ineficiencës duke vendosur në diskutim dhe ndërhyrjet e shumta të qeverisë, 

kryesisht gjatë vitit 2014 dhe 2015? 

Nga auditimi, u evidentua se; mos respektimi i marrëveshjeve dhe procedurave 

ligjore nga ana e kompanive, ka sjellë akumulimin dhe rritjen e detyrimeve të 

ndërsjella, të cilat i kanë vendosur në vështirësi likuiditeti, këto shoqëri, për të 

operuar në kushte normale për realizimin e misionit të tyre. Nxjerrja e akteve 

nënligjore, për rregullimin e marrëdhënieve tregtare midis KESH-OST-OSHEE, të pa 

konsultuara me organet drejtuese të shoqërive, ka shërbyer si pikënisje për 

akumulimin e detyrimeve të ndërsjella. Keq-administrimi nga niveli drejtues i 

shoqërive dhe mungesa e profesionalizmit në nivelin e duhur, ka vështirësuar 

operimin normal të këtyre shoqërive. Shoqëria OSHEE, përgjatë vitit 2015-2016, ka 

rritur nivelin e arkëtimeve dhe njëkohësisht ka ulur nivelin e humbjeve, por ajo 

ndodhet në një udhëkryq të madh.  

Mungesa e arkëtimeve, nga subjekte buxhetore dhe jo buxhetore (kryesisht 

Ujësjellësit), në fund të vitit 2016, kanë krijuar një borxh kundrejt OSHEE në vlerën 

38 milion euro. Të cilët vazhdojnë ende të mos arkëtojnë detyrimin kundrejt OSHEE. 

Në listën e detyrimeve, të ujësjellësve ndaj OSHEE, kryeson ai i Durrësit me 10 

milion euro dhe ai i Tiranës me 5 milion euro. Kjo situatë, mund ta çojë këtë sektor 

në një spirale të pafundme kohore të mos shlyerjes të detyrimeve dhe si rezultat 

nevojën e herëpashershme, për t’u injektuar me kredi dhe borxhe të garantuara 

nga qeveria.  

Gjatë këtij auditimi, KLSH arriti në konkluzionin: 

Masat e marra nga qeveria, mund të konsiderohen të përshtatshme për situatën 

emergjente të rënduar financiare të shoqërive publike të sektorit energjetik, por nga 

ana tjetër, ato janë të pamjaftueshme për të konsoliduar qëndrueshmërinë e 

tregueseve ekonomiko-financiar për sistemin në afat gjatë.  

Në situatën e tanishme ku ndodhen shoqëritë publike të sektorit të energjisë, 

nevojitet mbështetja nga qeveria me një kuadër të ri ligjor, i cili duhet të pasqyrojë 

saktë kërkesat e tyre për të kaluar krizën financiare.  
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Nga ana tjetër, organet drejtuese të këtyre shoqërive, janë në pritje të vendimeve të 

qeverisë, dhe me praktikat e tyre të menaxhimit të orientuara në afatshkurtër, nuk 

kanë arritur deri tani, të rrisin efektivitetin e këtyre shoqërive. Vendimet e marra 

dhe zbatimi i tyre janë kryesisht sporadike dhe nuk janë rezultat i studimeve të 

mirëfillta të situatës në të cilën gjenden shoqëritë.  

Rezultatet e parametrave ekonomiko financiar të këtyre shoqërive do të rezultonin 

më të përmirësuara, nëse vendimmarrjet e grupeve të interesit, të sektorit 

energjetik, do të ishin të bashkërenduara e të planifikuara dhe do të rezultonin në 

vendime strategjike. 

Strategjitë dhe vendime e marra nuk kanë mundur të parashikojnë apo të ndikojnë 

në mos lindjen e detyrimeve të reja.  
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F. AUDITIMET NË NJËSITË E VETQEVERISJES VENDORE 

12. BASHKIA BERAT

Referuesi:  Qemal SHEHU – Auditues i lartë, Departamenti i Auditimit të Buxhetit të 

Pushtetit Vendor. 

Auditimi është kryer në bazë të programit të 

auditimit të miratuar nga Kryetari i Kontrollit 

të Lartë të Shtetit, nr. 1104/1, datë 

04.12.2015, të ndryshuar për periudhën 

01.01.2014 deri 31.12.2015. 

Grupi i auditimit: Qemal Shehu, përgjegjës 

grupi, Pirro Bregaj, Ryisim Xhaja,Lolita Baholli e 

Luan Kuka, anëtar.  

Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi Bashkinë Berat, 

duke i kushtuar vëmendjen e posaçme 

çështjeve që lidhen me: Zbatimin e 

rekomandimeve të lëna nga auditimet e 

mëparshme, vlerësimin e menaxhimit financiar 

dhe kontrollit të brendshëm, aktivitetit 

ekonomik e financiar, prokurimet me fonde publike, taksat dhe tarifat vendore, 

procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të studimeve urbanistike, shesheve e lejeve të 

ndërtimit, administrimin e aseteve, dhënien me qira të objekteve pronë publike, etj.  

Objektivat kryesore për këtë çështje kanë qenë: Që nëpërmjet një pune audituese 

sistematike dhe me zgjedhje të evidentohen shkeljet dhe parregullsitë si në drejtim 

të transaksioneve financiare ashtu dhe në zbatimin e procedurave ligjore nga 

strukturat e subjektit të audituar me qëllim që auditi t’i shërbej subjektit në marrjen 

e masave për përmirësimin e punës për të ardhmen si dhe për të bërë të mundur 

që menaxherët e lartë të Bashkisë të kuptojnë nevojën e domosdoshme të një 

strukture kompetente dhe me pavarësi optimale të Auditit të brendshëm e cila do 

të bënte të mundur evidentimin në kohë të mangësive e shkeljeve me qëllim 

marrjen e masave në një kohë sa më të shpejtë për përmirësimin e gjendjes. 
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Në përfundim të këtij auditimi: 

a. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 30 masa organizative, nga të cilat janë

pranuar plotësisht 30 masa, janë zbatuar plotësisht 8 masa, janë në proces zbatimi 

7 masa dhe janë të pa zbatuara 15 masa. 

b. Për shpërblim dëmi janë lënë 27 masa me vlerë 55,828,297 lekë, nga të cilat

janë pranuar plotësisht 27 masa me vlerë 55,828,297 lekë, nga të cilat janë zbatuar 

plotësisht 3 masa me vlerë 464,470 lekë, janë zbatuar pjesërisht 7 masa në vlerë 

20,889,364 lekë, janë në proces zbatimi 16 masa në vlerë 34,457,963 lekë dhe nuk 

është zbatuara 1 masë me vlerë 16,500 lekë. 

c. Janë rekomanduar 13 masa disiplinore: “Largim nga Shërbimi Civil” 5 masa, të

cilat janë pranuar por nuk janë zbatuar; “Mbajtje 1/3 e pagës deri në 6 muaj” 8 

masa, të cilat janë pranuar por janë zbatuar 4 masa.  

d. Janë rekomanduar 9 masa administrative “Në kompetencë të APP”, 9 masa

administrative, për të cilat nga APP është marrë vendim me gjobë ndërsa nga 

Bashkia Berat nuk ka filluar ndalesa e gjobave. 

e. Janë bërë kallzim penal për 6 punonjës dhe indicije për kallzim penal për 9

persona. 

Më poshtë po ju paraqesim në mënyrë të përmbledhur gjetjet kyçe nga auditimi: 

 Në drejtim të zbatimit të rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm

rezulton: 

 Nuk janë zbatuar rekomandimet e lëna nga KLSH-ja në lidhje me masa për 

shpërblim dëmi në shumën 41,785,210 lekë dhe përkatësisht: në 18 raste në 

shumën 11,248,377 lekë nuk janë nxjerrë urdhër zhdëmtim; nuk është kërkuar në 

rrugë ligjore arkëtimi për taksa dhe tatime të popullatës në shumën 24,486,000 

lekë; nuk është pranuar shuma 6,050,833 lekë, si dhe nuk janë zbatuar masat 

disiplinore për 5 punonjës të Bashkisë dhe për 2 punonjës të institucioneve të 

varësisë, veprim në papajtueshmëri me shkronjën j, k neni 15 e 30, të ligjit nr. 154, 

datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 

 Nuk ka zbatuar rekomandimet e lëna nga KLSH-ja për regjistrimin në ZVRPP 

Berat, të 22 pronave pyje e kullota kaluara në pronësi, sipas VKM nr. 222, datë 

13.02.2008 “Për kalimin përfundimtar pyje dhe kullota në pronësi të Bashkisë 

Berat”. 
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 Në drejtim të hartimit dhe zbatimit të buxhetit të bashkisë

Bashkia Berat, për vitin 2014-2015 nuk ka analizuar shkaqet e mos realizimit të 

buxhetit faktik dhe shpenzimet operative i ka planifikuar me rezervë, veprim në 

papajtueshmëri me ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”. 

 Në drejtim të auditimit mbi zbatimin e dispozitave ligjore që rregullojnë

marrëdhëniet e punës, u konstatua se: 

 Bashkia Berat nga viti 2011 e në vazhdim ka larguar nga puna 8 punonjës, ndërsa 

gjykata me vendim të formës së prerë ka vendosur detyrimin ndaj Bashkisë Berat në 

shumën 6,347,282 lekë, që përbën dëm ekonomik me efekte negative për buxhetin 

e Bashkisë. 

 Nga Drejtoria e Financës, për periudhën 2014-2015, anëtarët e Këshillit të 

Bashkisë janë paguar pa marrë pjesë në mbledhjen e këshillit në shumën 2,615,927 

lekë, që përbën shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik. 

 Në drejtim të auditimit mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit, nxjerrja

e llogarisë vjetore dhe inventarizimi i llogarive të pasurisë publike. 

Rezultoi se nuk janë bërë hyrje në magazinë 27 studime e projektime në vlerë 

27,040,475 lekë, nuk janë arkëtuar detyrimet debitorë në shumën 18,319,540 lekë, 

për vitin 2015 nga Njësia Administrative Otllak, nuk janë arkëtuar debitorë nga 

familjet për ujin e pijshëm në shumën 1,438,061 lekë, si dhe nuk janë arkëtuar 

debitorë nga taksa dhe tatime në shumën 41,450,358 lekë, veprim në 

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

kontrollin”. 

Për vitin 2014 nuk janë likuiduar detyrimet kreditore në shumën 20,760,761 lekë, si 

dhe për automjetet e administratës nuk është bërë analiza e harxhimit të 

karburantit, ndërsa nga automjeti i Policisë Bashkiake është shpenzuar karburant i 

cili nuk justifikohet me fletëudhëtime në shumën 438,690 lekë, që përbën shkelje 

të disiplinës financiare me dëm ekonomik për buxhetin e Bashkisë, veprim në 

papajtueshmëri me ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat 

financiare” dhe UMF. 30 datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”.   

Për blerjet me vlera të vogla, janë janë shpenzuar për pritje e përcjellje, pa u 

shoqëruar me listën përkatëse shuma 27,500 lekë, që përbën shkelje të disiplinës 

financiare me dëm ekonomik për buxhetin e Bashkisë, vlerësimi i ofertave të 

Operatorët Ekonomik janë bërë duke copëzuar fondet që përbën shkelje të 

disiplinës financiare me dëm ekonomik për buxhetin e Bashkisë.  
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 Në drejtim të auditimit mbi zbatimin e procedurave të prokurimit të fondeve

publike për mallra ndërtime dhe shërbime. 

U audituan 35 procedura prokurimi me një fond limit 710 milion lekë, ku kanë 

marrë pjesë 148 OE dhe janë skualifikuar 65 të tillë me një ulje mesatare nga fondi 

limit më masën 9% sa vijon: 

- Në 16 raste, urdhrat e prokurimit janë miratuar brenda vitit ushtrimor me 48 % 

të fondeve në dispozicion, ndërsa në asnjë rast nuk është përcaktuar se likuidimi i 

fondeve do të bëhet në vitin pasardhës, veprim në papajtueshmëri me LPP dhe 

ligjin nr. 160 “Për buxhetin e vitit 2015”. 

- Në 18 raste, Njësia e Hartimit të Dokumenteve të Tenderit (NJHDT) në 

procesverbal nuk ka argumentuar kërkesat për kualifikim, veprim në 

papajtueshmëri me neni 61, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”. 

- Në 8 raste, NJHDT në shumën 483,091,362 lekë ka vendosur në kërkesat e 

veçanta për kualifikim kritere të cilat nuk janë përcaktuar me aftësinë zbatuese dhe 

natyrën dhe vlerën e kontratës që do të prokurohet, veprim në papajtueshmëri me 

Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit”, të ndryshuar, Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, 

të ndryshuar. 

- Në 8 raste, nga NJHDT janë vendosur kërkesa të veçanta për kualifikim të OE që 

të vërtetojnë numrin e punonjësve me listëpagesa të konfirmuara nga administrata 

tatimore për secilin muaj, pasi listëpagesat e sigurimeve shoqërore dhe numri i 

punonjësve janë dokumentet që lëshohen për të vërtetuar kërkesën e punësimit 

dhe të sigurimit të punonjësve, veprim në papajtueshmëri me Ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, neni 1, pika 2, germa c, ç dhe d, 

dhe neni 2 germa a, b dhe c, dhe neni 20.  

- Për vitin 2014, janë zhvilluar procedurat e prokurimit: “Rivitalizimi i parkut 

perëndimor të qendrës dhe nënkalimi i unazës perimetrale” me fond limit 

84,141,130 lekë dhe “Rikonstruksion i shëtitores së bulevardit “Osumi” me fond 

limit 136,297,640 lekë, të cilat kanë të njëjtën datë hapje tenderi, veprim në 

papajtueshmëri me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të 

ndryshuar.  

- Në tenderin “Rikonstruksion dhe rikualifikim i parkut “Dëshmorët e Kombit”, 

trotuareve dhe unazës perimetrale” me fond limit 67,798,030 lekë, pasi mungojnë 
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të dhëna për përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, veprim në papajtueshmëri 

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

neni 59, pika 1 e 2.  

- Për vitin 2015, është kryer procedura e prokurimit: “Blerje ushqime” të 

zhvilluara brenda një muaji, duke bërë copëzim të fondeve në shumim 7,399,465 

lekë, veprim në papajtueshmëri me pikën 2, neni 28, të Ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar. 

- Në tenderin “Rivitalizimi i parkut perëndimor të qendrës dhe nënkalimi i unazës 

perimetrale” të zhvilluar në vitin 2014, me fond limit 84,141,130 lekë, 

dokumentacioni i ofertës fituese është me mangësi në plotësimin e kritereve të 

kualifikimit.  

 Në drejtim të auditimit të zbatimit të kontratave për punë civile u konstatua

se: 

Bashkia Berat si Autoriteti Kontraktor, ka paguar më shumë: 

- në shumën 5,992,146 lekë, ndaj bashkimit të operatorëve ekonomik “Salillari” 

sh.p.k. & “Best” sh.p.k., për 4 zëra punimesh të pakryera në objektin: 

“Rikonstruksion i Shëtitores “Osumi” Berat. 

- në shumën 434,250 lekë, ndaj bashkimit të operatorëve ekonomik “Best” & 

“Salillari” shpk, për një zë punimi të pakryera në objektin: “Rivitalizim i Parkut 

Perëndimorë të Qendrës dhe nënkalimi i Unazës Perimetrale”. 

- në shumën 5,992,146 lekë, ndaj operatorit ekonomik “Salillari” sh.p.k., për 7 

zëra punimesh të pakryera në objektin: “Rikonstruksion i trotuareve, 

parmakëve dhe ndriçimit në segmenti Ura e Varur - Ura e Gorricës”, Bashkia 

Berat, si dhe kanë përcaktuar gabim çmimin/njësi për një zë punimi, duke rritur 

në mënyrë fiktive fondin limit, veprim në papajtueshmëri me kushtet e 

kontratës nr. 856, datë 20.04.2015.  

Autoriteti Kontraktor Bashkia Berat, nuk ka marrë masa për të realizuar brenda 

afatit kolaudimin e punimeve të ndërtimit për objektet: “Rikonstruksion i Shëtitores 

“Osumi” Berat”; “Rivitalizim i parkut perëndimor të qendrës dhe nënkalimi i unazës 

perimetrale” dhe për objektin: “Rikonstruksion i trotuareve, parmakëve dhe 

ndriçimit në segmenti Ura e Varur-Ura e Gorricës”, veprime në papajtueshmëri me 

nenin 5, të Ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 ”Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, me pikën 1, neni 28, të Ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar. 
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 Në drejtim të auditimit të planifikimit dhe realizimit e të ardhurave dhe

tarifave vendore. 

Për vitin 2014-2015, nga Drejtoria e Tatim Taksave në Bashkinë Berat, nuk janë 

realizuar të ardhura në shumën 51,506 mijë lekë, që përbëjnë të ardhura të 

munguara për Bashkinë Berat, nuk janë hartuar dosjet e tatimpaguesve me të 

dhëna të përditësuara, dosjet janë pa inventarizuar, nuk janë ushtruar kontrolle në 

bazë të ndarjes territoriale dhe nuk janë kryer kontrolle me metodat e përzgjedhjes 

me risk ndaj subjekteve tatim pagues, veprim në papajtueshmëri me ligjin nr. 9920, 

datë “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”.  

 Në drejtim të auditimit të planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit.

Në 8 raste, miratimi i lejeve zhvillimore të ndërtimit janë miratuar pa certifikatë 

pronësie, plan vendosja e zonës që zhvillohet nuk shoqërohet me treguesit e 

zhvillimit dhe distancat nga objektet dhe prona, plani i studimit nuk shoqërohet me 

fragmentin e PPV, mungon Pëlqimi mjedisor, si dhe mungon aktmarrëveshja 

ndërmjet pronarëve të truallit dhe sipërmarrësit, veprime në papajtueshmëri me 

ligjin nr. 10119, datë 23.04.2009 “Për Planifikimin e Territorit”, të ndryshuar. 

 Në drejtim të administrimit të aseteve, procedurës së dhënies me qira të tyre

dhe shitja e trojeve publike. 

- Nga Bashkia Berat dhe “Berat Trade” sh.p.k. është lidhur kontrata nr. 237, datë 

20.03.2013, ndërsa duke bërë rivlerësimin të zbatimit të kushteve të kontratës dhe 

rillogaritje e detyrimit është në shumën 8,972,640 lekë, përbën të ardhura të 

munguara me dëm ekonomik për buxhetin e Bashkisë.  

- Bashkia Berat për periudhën 2014-2015 ka dhënë me qira 37 pasuri, ndërsa deri 

në përfundim të periudhës së auditimit nuk janë arkëtuar detyrimet nga 13 

subjekte me shumën 304,265 lekë, që përbëjnë të ardhura të munguara për 

Bashkinë Berat, veprime në papajtueshmëri me VKM nr. 54, datë 05.02.2014, të 

ndryshuar dhe konkretisht Kreu III “Tarifat dhe vlera dysheme për pasuritë 

shtetërore që jepen me qira ose enfiteozë”, pika “c”.  

- Nga ish Komuna Velabisht, sot Njësia Administrative e Bashkisë Berat, me 

shoqërinë “Plus Communication” sh.a., është lidhur Kontrata datë 11.11.2010, për 

dhënien me qira të truallit me sipërfaqe 500 m2 për ndërtimin e stacionit 

GSM/UMTS, ndërsa nga ky subjekt nuk është arkëtuar shuma 452,000 lekë, që 

përbën të ardhura të munguara për Bashkinë Berat. 

- Për ndërtimet pa leje ndërtimi janë vendosur 7 gjoba të cila nuk janë arkëtuar në 

shumën 1,430,000 lekë, që përbëjnë të ardhura të munguara për Bashkinë Berat, 

veprim në papajtueshmëri me ligjin nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet 

administrative”. 
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13. BASHKIA MALLAKASTËR

Referuesi: Halil ISUFI – Auditues i parë, Departamenti i Auditimit të Buxhetit të 

Pushtetit Vendor. 

Auditimi në Bashkinë Mallakastër dhe 7 ish 

Komunat, tashmë Njësi Adminsitrative në varësi 

të saj, është kryer në bazë të programit të 

auditimit të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të 

Lartë të Shtetit nr. 1195/1, datë 31.12.2015 

ndryshuar me shkresën nr. 1195/2, datë 

11.01.2016. Auditimi ka filluar  më  datë 

06.01.2016 dhe përfunduar më  datë 26.02.2016 

për aktivitetin ekonomiko - financiar  të vitit 2013, 

2014 dhe vitin 2015. 

Përmbledhje. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi dokumentacionin 

duke i kushtuar vëmendje të posaçme çështjeve 

që lidhen me vlerësimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, 

aktivitetit ekonomik e financiar, prokurimeve me fonde publike, blerjet dhe 

shërbimet me vlera të vogla, pagat e punonjësve, taksave e tarifave vendore, 

administrimin e aseteve, dhënien me qira të tokës dhe objekteve pronë publike, 

etj. Përveç kësaj është patur në qendër të vëmendjes siguria e nivelit të 

menaxhimit si dhe transparenca me publikun. 

Nga  auditimi i aktivitetit ekonomiko - financiar  për vitet 2013, 2014 dhe vitin 2015 

u  konstatua se është punuar me kujdes për zbatimin e detyrave të lëna nga 

auditimi i mëparshëm i KLSH, për përmirësimin e operacioneve të punës për secilin 

nëpunës sipas pozicioneve të punës, për minimizimin e shkeljeve të dispozitave 

ligjore, ku objektivi kryesor ka qenë mirë administrimi i fondeve publike dhe në 

përgjithësi zbatimi i ligjshmërisë në të gjithë sektorët e varësisë. 

Gjatë auditimit për përputhshmërinë dhe rregullshmërinë e aktivitetit financiar 

në Bashkinë Mallakastër, në mënyrë të përmbledhur rezulton si më poshtë:  
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Auditim mbi zbatimin e detyrave të lëna në auditimet e mëparshme. 

Në Bashkinë (Ballsh) Mallakastër është kryer auditim nga KLSH dhe për gjetjet e 

konstatuara bashkë me raportin përfundimtar të auditimit për eleminimin e të 

metave të konstatuara, marrjen e masave dhe përmirësimin e gjendjes pë të 

ardhmen, janë dërguar rekomandimet me shkresën nr. 560/6, prot., datë 

13.09.2013 të cilat nuk janë realizuar plotësisht. Konkretisht janë rekomanduar 16 

masa organizative, gjashtë masa për shpërblim dëmi në vlerën 1,108,650 lekë dhe 

dy masa disiplinore. 

Nga masat organizative, dy masa nuk janë zbatuar, dy masa janë zbatuar pjesërisht, 

nga masat për shpërblim dëmi është arkëtuar vlera 521,692 lekë, ose 47% e 

shumës ndërsa është pa shlyer vlera 586,958 lekë . 

Auditim  mbi menaxhimi financiar dhe kontrollin e brendshëm. 

Veprimtaria e institucionit bazohet në rregulloren e brendëshme të vitit 2013, në të 

cilën nuk janë të përcaktuara detyrat për secilin pozicion pune sipas strukturës,nuk 

janë përcaktuar linjat dhe frekuenca e raportimit nga ana e menaxherëve te Titullari i 

institucionit si dhe detyrimet nga ndryshimi i Ligjit nr.8652, datë 31.7.2000, “Për 

organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, të administratorëve të njësive 

administrative dhe të punonjësve të tjerë të këtyre njësive, mangësi këto që kanë 

sjellë sistemi i kontrollit të brendshëm të jetë jo i plotë.  

Nga Titullari nuk janë implementuar siç duhet konceptet dhe kërkesat e Ligjit 

nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ngritja e 

sistemit të kontrollit të brendshëm dhe monitorimi i tij nuk ka qënë i plotë, pasi 

nuk është ngritur grup pune për menaxhimin dhe marrjen në analizë të risqeve që 

rrëzikojnë objektivat e institucionit, nuk është hartuar regjistër risku dhe nuk është 

përgatitur gjurma e auditit për operacionet më të rëndësishme që kryen në 

institucion nga asnjë nivel menaxherial, nuk ka analizë të sistemit të kontrollit të 

brendshëm për asnjë vit.  

Organizimi dhe funksionimi i auditit të brendshëm 

Nga auditimi i veprimtarisë së auditit të brendshëm u konstatua se nuk ka dosje 

auditimi për asnjë rast dhe nuk është realizuar auditimi i planifikuar. 

Nuk janë kryer auditime në fushat me risk, si sistemi i kontabilitetit, i prokurimeve, 

i pagesave, i të ardhurave, sistemi i menaxhimit të riskut, procesi i rekrutimit të 

stafit etj., të cilat duhet të përbënin drejtimet kryesore të auditit të brendshëm. 

Nuk ka gjetje dhe rekomandime nga auditi i brendshëm. 
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Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 9720, datë 23. 04. 2007 i 

ndryshuar, Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.12, datë 5.6.2012 “Mbi 

procedurat e kryerjes së veprimtarisë së auditimit të brendshëm në sektorin 

publik”. 

Hartimi dhe zbatimi i buxhetit të Bashkisë. 

Në periudhën tre vjeçare, objekt auditimi, hartimi, miratimi dhe zbatimi i buxhetit 

është kryer tej afateve ligjore të përcaktuara me kërkesat e Ligjit nr. 8652, datë 

31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, në 

kundërshtim me kërkesat ligjore të përcaktuara  në kërkesat e nenit 19, pika 4 dhe 

5 “Buxheti i njësisë së qeverisjes vendore” dhe nenin 32 “Përgatitja dhe miratimi i 

buxhetit vendor” të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”.  

Në hartimin dhe miratimin e buxhetit nuk janë përllogaritur detyrimet afatshkurtra 

të Bashkisë ndaj të tretëve  dhe detyrimet e të tretëve ndaj Bashkisë. Zbatimi i 

planit të buxhetit për vitin 2013 është realizuar në masën 59%, për vitin 2014 është 

realizuar 50% dhe për tremujorin e parë të vitin 2015 është realizuar 63%. Janë 

kryer shpenzime operative të pa planifikuara, jashtë destinacionit dhe pa 

dokumente argumentuese e justifikuese, për dreka, në vlerën 380,800 lekë, të cilat 

përbëjnë shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik dhe detyrim për 

arkëtim nga komisioni i blerjeve me vlera të vogla. 

Zbatimi i dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës. 

Në një rast nuk janë zbatuar kërkesat e VKM nr. 1619, datë 02.07.2008 «Për 

klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes vendore për efekt page 

dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes 

vendore », i ndryshuar, duke sjellë që ish punonjësi Dashnor Xhanaj, të përfitojë 

padrejtësisht vlerën 35,400 lekë për periudhën janar-prill 2013. 

Në nëntë raste me urdhër të brendshëm të ish Kryetarit të Bashkisë, janë marrë në 

punë punonjës, pozicioni i punës i të cilëve ka statusin e nëpunësit civil, por pa u 

zbatuar procedurat e rekrutimit, në kundërshtim me kërkesat e nenit 13 të Ligjit nr. 

8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, nenit 20, 21, 22 dhe 23 të Ligjit nr. 

152/2013 “Për nëpunësin civil”. Në këto raste janë burimet njerëzore që zbatojnë 

kërkesat e ligjit të mësipërm për rekrutimin e punonjësve, por edhe nga kjo njësi 

nuk ka asnjë procedurë shkresore të përgatitur për këtë qëllim. 
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Në një rast për marrjen në punë të shefit të policisë bashkiake nuk janë zbatuar 

kërkesat e nenin 11 “Përzgjedhja e kandidatëve, formimi dhe kualifikimi “, të 

urdhrit të përbashkët të Ministrit të Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit dhe 

Ministrit të Rendit Publik, “Për miratimin e rregullores së brendeshme “Tip” të 

policisë bashkiake dhe të komunës”, pasi  nuk është ngritur asnjë komision për 

përzgjedhjen e kandidatëve për përgjegjësin e policisë bashkiake. Punonjësi është 

marrë në punë me urdhër të brendshëm të Titullarit në kundërshtim me kërkesat e 

mësipërme. 

Nxjerrja e pasqyrave Financiare (Bilanci Kontabël). 

Bilanci kontabël i vitit 2013 paraqet pasaktësi pasi nuk është i kuadruar në vlerën 

2,547,834 lekë, diferencë e konstatuar në Klasa 4 “Detyrime” dhe konkretisht në 

llogarinë sintetike nr.466 “Kreditor për mjete në ruajtje” e sistemuar nga jashtë në 

bilancin 2014. 

Në bilancet vjetore nga Drejtoria e Financës, debitorët për detyrimet e ndryshme, 

janë pasqyruar padrejtësisht në llogarinë nr.467 “Kreditorë të ndryshëm” kur duhej 

pasqyruar në llogarinë nr.468 “Debitor të ndryshëm”. 

Mjetet themelore, ndërtesat, janë regjistruar në kontabilitet me vlerë fillestare të 

tyre me çmimet e vjetra pa u bërë rivlerësimi i tyre dhe objektet e ndërtesave nuk 

janë regjistruar në ZVRPP. 

Janë kryer shpenzime operative të pa planifikuara, jashtë destinacionit dhe pa 

dokumente argumentuese e justifikuese, për dreka, në vlerën 380,800 lekë të cilat 

përbëjnë shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik dhe detyrim për 

arkëtim nga komisioni i blerjeve me vlera të vogla. 

Janë kryer shpenzime operative të pa planifikuara, jashtë destinacionit dhe pa 

dokumente argumentuese e justifikuese në vlerën 272,600 lekë të cilat përbëjnë 

shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik dhe detyrim për arkëtim nga tre 

përfituesit. 

Nga Sektori i financës nuk janë pasqyruar në kontabilitet dhe për rrjedhojë nuk 

është ndjekur arkëtimi i detyrimeve të prapambetura nga viti 2013 për taksa dhe 

tarifat vendore nga 318 subjekte  në vlerën 304,855 mijë  lekë. 

Nga Sektori i financës në katër raste janë likuiduar punime me karakter ndërtimi 

dhe të ndryshme për llogari të punonjësve pa licencë për të cilët nuk është aplikuar 

tatimi mbi të ardhurat në vlerën 17,747 lekë.  
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Rregullariteti i transaksioneve të kryera nëpërmjet arkës dhe bankës në lekë dhe 

në valutë, në përputhje me disiplinën financiare. 

Janë kryer pagesa për shpenzime lindjeje në katër raste në vlerën 20,000 lekë të pa 

argumentuara dhe pa dokumentacionin rregullt justifikues, të cilat përbëjnë shkelje 

të disiplinës financiare me dëm ekonomik. 

Janë kryer pagesa për gjoba të aplikuara nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve në katër 

raste në vlerën 219,759 lekë për derdhje me vonesë të detyrimeve për tatimin mbi 

të ardhurat dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore. 

Janë kryer pagesa për kamat vonesa të aplikuara nga Drejtoria Albtelekomit Ballsh 

në vlerën 25,500 lekë  për derdhje me vonesë të detyrimeve për telefoninë statike. 

Për vitin 2014 nëpërmes Zyrës Përmbarimore janë paguar detyrimet që rrjedhin 

nga vendimet gjyqësore të formës së prerë, për largime të pamotivuara nga puna 

para vitit 2013 të 11 (njëmbëdhjetë) ish punonjësve në vlerën 3,785,999 lekë 

gjithsej, nga të cilat për 10 (dhjetë) raste në vlerën 907,399 lekë dhe për vitin 2015 

për 11 (njëmbëdhjetë) ish punonjës në vlerën 2,878,600 lekë të larguar 

padrejtësisht nga puna para vitit 2013 të cilat kanë shkaktuar impakt negativ në 

shpenzimet e planifikuara për paga të punonjësve. 

Në periudhën Korrik-Gusht të vitit 2015 janë paguar paga për punë ish për 

drejtuesit e Komunave, pas reformës territoriale për 17 punonjës në vlerën 

166,430 lekë, i cili përbën shkelje të disiplinës financiare me  dëm ekonomik. 

Mbi zbatimin e procedurave të prokurimeve publike dhe kontratave për blerje 

dhe shërbime me vlera të vogla, për vitet 2013, 2014 dhe 2015.  

Në 14 raste janë kryer pagesa për shpenzime operative në blerjet dhe shërbimet 

me vlera të vogla pa dokumente argumentuese  dhe justifikues në vlerën 1,368,522 

lekë të cilat përbëjnë shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik. 

Administrimi, ruajtja, dokumentimi dhe qarkullimi i vlerave materiale në 

magazinë. 

Në një rast në vlerën 73,200 lekë materialet e tërhequra nga magazina janë pa 

kërkesë materiali, pa preventiv ndërkohë që ky shërbim kryhet nga vetë shoqëria e 

klubit “Bylis” nëpërmjet fondeve që vihen në dispozicion nga Bashkia për rritjen e 

kapitalit, i cili përbën shkelje të disiplinës financiare me  dëm ekonomik. 
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Janë tërhequr vlera materiale nga magazina pa dokumentacionin argumentues dhe 

justifikues të përdorimit të tyre në vlerën 245,840 lekë gjithsej për pesë raste nga 

tre persona të cilat përbëjnë shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik. 

a.Inventarizimi i pronës shtetërore, nxjerrja e rezultateve të inventarizimit dhe 

sistemimi i diferencave në kontabilitet. 

Për vitin 2013 kanë rezultuar vlera materiale jashtë përdorimit gjithsej në vlerën 

9,737,418 lekë të detajuara sipas llogarive përkatëse nga të cilat llogaria 

nr.327“objekte inventari” në vlerën 2,994,024 lekë, llogaria nr.218 “inventar 

ekonomik” në vlerën 4,524,488 lekë dhe llogaria nr.214 “instalime.  

Për vitin 2014  kanë rezultuar vlera materiale jashtë përdorimit gjithsej në vlerën 

1,986,938 lekë të detajuara sipas llogarive përkatëse nga të cilat llogaria 

nr.327“objekte inventari” në vlerën 424,198 lekë, llogaria nr.218 “inventar 

ekonomik” në vlerën 1,140,252 lekë dhe llogaria nr.214 “instalime teknike, 

makineri, pajisje, vegla pune” në vlerën 422,488 lekë me analiza përkatëse. 

Për vitin 2015 inventarizimi fizik i vlerave materiale nuk është realizuar. 

Për vitin 2013 janë asgjësuar, groposur materiale (llog.327) por që mund të 

përfitoheshin nga ndarja e tyre në vlerën 47,000 lekë me natyrë hekuri si makina 

kapse, reflektor, shina perdesh, kasaforta, çelsa, koster bari, karrike metalike, 

ngrohësa elektrik, karro dore etj.  

Për vitin 2014 vlera e materialeve jashtë përdorimit të asgjësuara por që mund të 

përfitoheshin nga ndarja e tyre është 15,000 lekë nga inventari  

ekonomik (218) si kalorifer, kompjutera, kasaforta, karrike, tavoline hekuri. 

Sipas aktkonstatimit datë 10.09.2014 mbajtur nga Sektori i Auditit të Brendshëm i 

Prefekturës së Qarkut Fier mbi auditimin tematik për inventarizimin e vlerave 

materiale në 8 (tetë) shkollat e ish Komunave Mallakastër kanë rezultuar diferenca 

në mungesa në vlerën 729,867 lekë gjithsej të cilat nuk janë pasqyruar në 

kontabilitet si detyrime dhe nuk është ndjekur arkëtimi i tyre të cilat përbëjnë 

shkelje të disiplinës financiare me  dëm ekonomik. 

b.Diferencat në mungesa të rezultuara nga inventarizimi dhe sistemimi i tyre në

kontabilitet. 

Për vitin 2013 kanë rezultuar diferenca në mungesa gjithsej në vlerën 1,297,551 

lekë nga e cila në llogarinë 327 “objekte inventari” në vlerën 738,764 lekë, për 

llogari të shkollës së mesme dhe në llogarinë 218 “inventar ekonomik” në vlerën 
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558,787 lekë, nga e cila për llogari të shkollës së mesme në vlerën 514,447 lekë dhe 

shkollës 9 vjeçare “5 Shkurti” në vlerën 44,340 lekë. 

Për vitin 2014 kanë rezultuar diferenca në  mungesa në vlerën 64,570 lekë, në 

llogarinë nr.218 “inventar ekonomik” të rezultuara në Shkollën e mesme, teprica 

gjithsej në vlerën 115,500 lekë në llogarinë nr.327“objekte inventari”të rezultuara 

në Shkollën“Besëlidhja”  dhe konkretisht në inventarin e shkollës në vlerën 800 

lekë dhe në Bibliotekën e shkollës në vlerën 114,700 lekë. 

Prokurimet me fondeve publike për mallra ndërtime dhe shërbime. 

Në dy tendera janë konstatuar shkelje të procedurave ligjore në hartimin e 

dokumenteve të tenderit, vlerësimin e ofertave, kualifikimin dhe skualifikimin e 

tyre dhe shpalljen e fituesit me efekt ekonomik në vlerën 31,602,279 lekë i cili 

përbën shkelje të disiplinës financiare me  dëm ekonomik dhe detyrim për arkëtim.  

Planifikimi dhe realizimi i të ardhurave vendore. 

Për vitin 2013 planifikmi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore është në 

vlerën 136,303 mijë lekë dhe realizuar 21,904 mijë lekë, ose në masën 16 %. Për 

vitin 2014 planifikimi 194,161 mijë lekë, realizimi 17,175 mijë lekë ose në masën 

9%.  Për vitin 2015 planifikimi 375,392 mijë lekë, realizimi  65,309 mijë lekë, ose në 

masën 17 %. 

Nga mosarkëtimi i të ardhurave të trashëguara përpara vitit 2013 dhe për peridhën 

e audituar (2013, 2014 dhe 2015) janë krijuar debitorë në vlerë totale prej 751,868 

mijë lekë, nga e cila: vlera 12,688 mijë lekë përbëhet nga 297 subjekte debitor të 

biznesit të vogël, vlera prej 697,259 mijë lekë përbëhet nga 43 subjekte të biznesit 

të madh dhe vlera 41,921 mijë lekë përbëhet nga 5,564 familje debitore për taksën 

e tokës bujqësore.  

Për familjarët, përveç taksës së tokës bujqësore, për taksat e tjera nuk ka regjistër 

taksash dhe as lista debitorësh. Nga vlera e mësipërme debitore prej 721,427 mijë 

lekë, 91% të saj, ose 656,185 mijë lekë, përbëhet nga detyrimet e katër subjekteve 

të mëdha: “ARMO”, “Albpetrol”, “Transatlantic Albania” Ltd dhe “Transoil Group”.  

Subjekti “ARMO” ka vlerën debitore 507,106 mijë lekë, subjekti “Albpetrol” 

113,427 mijë lekë, subjekti “Transatlantic Albania Ltd” 17,585 mijë lekë dhe 

subjekti “Transoil 18,267 mijë lekë. 

Nga auditimi i akteve të kontrollit të inspektorëve të zyrës së taksave dhe tarifave 

vendore konstatohet se në vitin 2013 janë ushtruar gjithsej 60 kontrolle në 
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subjekte private, për të cilat nuk është trajtuar asnjë problematikë. Në vitin 2014 

janë ushtruar 77 kontrolle dhe në vitin 2015 janë ushtruar 33 kontrolle në subjekte 

private të cilët janë konstatuar pa u regjistruar në QKR dhe, nga zyra e taksave dhe 

tarifave vendore nuk janë marrë masa për mbyllje të veprimtarisë  dhe konfiskim të 

materialeve,  në kundërshtim me nenin 41 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për  

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar. Veprimet e 

mësipërme tregojnë se kontrollet janë kryer formalisht dhe nuk janë zbatuar 

kërkesat e pikën nr.10 “Kontrolli tatimor”, të udhëzimit të MF dhe MB nr. 655/1, 

datë 06.02.2007 “Për përcaktimin e uniformitetit të Standardeve procedurale dhe të 

raportimit të sistemit të taksës vendore”, pasi nga inspektorët nuk jepet 

informacion për lëshimin e kuponit tatimor, të dëftesës tatimore, faturës, për 

përdorimin e kasës fiskale, për reklamimin e listës së çmimeve, etj. Aktet e 

kontrollit që përdoren nga inspektorët janë pa numra serial. 

Planifikimi dhe zhvillimi territorit 

Në një rast nga sektori i planifikimit të territorit, është dhënë leja e përdorimit me 

nr. 697, datë 29.07.2013. Me vendimin e KRRT-së nr. 4 datë 07.11.2008 është 

miratuar leja e ndërtimit për subjektin ndërtues “ASI”,për objektin lokal+banesë. 

Në dosje mungon çertifikata  pronësisë, kontrata që duhet të ishte lidhur me 

pronarin e truallit, ose personin i cili ka marrë sheshin e ndërtimit nga KRRT. 

Auditim mbi administrimin e aseteve, procedurën e dhënies me qira dhe 

vlerësimit të aseteve në varësi të Bashkisë dhe shitjen e trojeve publike. 

Trojet, ndërtesat objektet në pronësi/ përdorim apo administrim të Bashkisë 

Mallakastër, por të pretenduar për pronësi nga të tretë por të pa regjistruara në 

ZVRPP Mallakastër, rezultojnë të zaptuara, jashtë funksioni të pa vëna në eficencë, 

ose përdoren në mënyrë të paligjshme duke ndërtuar në  to apo rrethuar pa 

drejtësisht nga persona të pa autorizuar, si rezultat:  

- Nga ana e Titullarit të njësisë publike nuk rezulton të jetë kryer miratimi i 

rregullave specifike dhe procedurave për ruajtjen, mbrojtjen, dhe nxjerrjen jashtë 

përdorimit te aktiveve te njësisë publike. 

- Në lidhje me këtë fenomen, nga ana e strukturave përgjegjëse për inspektimin e 

ndërtimit INUV, rezulton të mos jetë kryer misioni bazë për parandalimin e 

zhvillimeve të pa autorizuara në territor si dhe mos ndëshkimin e drejtë të 

kundërvajtësve, që shkelin dispozitat e këtij ligji. Autoritetet e inspektimit nuk kanë 

bashkëvepruar dhe bashkërenduar veprimet inspektuese ndërmjet policisë 

Bashkiake, si dhe me autoritetet e planifikimit, me qëllim rritjen e efektivitetit të 
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inspektimit, kur në dijeni të fakteve, edhe pse ato mund të mos jenë brenda sferës 

së tij të juridiksionit dhe përgjegjësive, autoritet i inspektimit nuk rezulton të  ketë 

njoftuar autoritetin tjetër përgjegjës ose të interesuar, pasi: 

- Për ndërtimet/shtesat e kundërligjshme të  cilat janë evidentuar nga verifikimi 

në terren të bërë të pronave publike në pronësi/ përdorim të Bashkisë Mallakastër, 

nga ana e strukturës përgjegjëse të inspektimit të ndërtimit INUV, nuk rezulton të 

jenë ndërmarrë veprime kryesisht, si vendosja e gjobave sipas llojit të shkeljeve të 

dispozitave ligjore në fushën e ndërtimit dhe urbanistikës, prishjen e ndërtimit të 

kundërligjshëm si dhe përgatitjen e kallëzimit penal për veprat penale të 

konstatuara gjatë ushtrimit të kontrollit dhe të paraqiste atë pranë organeve 

përgjegjëse, sipas legjislacionit në fuqi. 

Zbatimi i procedurave të dhënies me qira të objekteve. 

Nga të dhënat e paraqitura rezulton se dhënia e objekteve me qira në 3 (tre) raste, 

me sipërfaqe totale prej 113.3 m2, me mangësi në dokumentacionin plotësues dhe 

në procedurën e dhënies me qira si dhe pa  regjistruar më parë në ZVRPP. 

Zbatimi i procedurave të dhënies së tokave bujqësore me qira, lidhja e kontratave 

TIP, nga ish/Komunat dhe Njësitë administrative aktuale: Aranitas, Fratar dhe 

Selitë.  

Nga të dhënat e paraqitura rezulton se dhënia me qira pronave të pa luajtshme, në 

58 raste pa i regjistruar më parë në ZVRPP.  

Gjithashtu këto kontrata qiraje janë lidhur me një afat kohor mbi 10 vjet që do të 

thotë se duhet të bëheshin me akt noterial dhe të regjistrohen në regjistrin publik. 

Komuna Qendër në vitet 2010-2012 ka lidhur marrëdhënie kontraktuale qiraje me 

të tretë në 69 raste në sipërfaqen 632.4 ha, ku në fund të vitit 2015 u konstatua se  

57 persona nuk kanë shlyer detyrimet për marrjen e tokës me qira për vlerën 

740,555 lekë. 

Komuna Hekal në vitin 2013 ka dhënë me qira tokë bujqësore për 28 persona në 

sipërfaqe 74,428 ha gjithsej nga të cilët 26 persona në toka të pa ndara në 

sipërfaqe 33,1 ha për mbjellje ullinj me afat për 99 vjet, 1 person për sera në 

sipërfaqe 0,7 ha me afat për 35 vjet dhe 1 subjekt juridik “Besida” për mbjellje 

plepi në sipërfaqe 32,4 ha pyll për 10 vjet. Në fund të vitit 2015 u konstatua se  8 

persona nuk kanë shlyer detyrimet në vlerën 474,850 lekë. 

Komuna Kutë në vitet 2010-2012 ka lidhur marrëdhënie kontraktuale qiraje të 

tokës bujqësore me të tretë në 24 raste në sipërfaqen 25 ha ku në fund të vitit 
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2015 u konstatua se 9 persona nuk kanë kryer pagesën e qirasë sipas kushteve të 

kontratës për vlerën 266,400 lekë. 

Auditim mbi aktivitetin e Inspektoriatit Mbrojtjes dhe Kontrollit të Territorit. 

Në 6 (gjashtë) raste vendime pezullimi, për kryerje punime pa leje ndërtimit edhe 

pas afatit 10 ditor, nuk është aplikuar gjobë, në  vlerën 300.000 lekë secili, në total 

1.800.000 lekë shumë e cila përbën të ardhur të munguar.  

Në 2 (dy) vendime prishje, për kryerje punime pa leje ndërtimit edhe pas afatit 10 

ditor, nuk është aplikuar gjobë, duke marrë masën minimale 500.000 lekë secili, në 

total 1.000.000 lekë shumë e cila përbën të ardhura të munguara si dhe nuk është 

përgatitur kallëzimi penal për kundërvajtësin, në përputhje me legjislacionin në 

fuqi. 

Auditim mbi organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë. 

Nga ana e strukturave të policisë Bashkiake, nuk rezulton të jenë realizuar detyrat 

funksionale si; të ndalojë, shmangë e prishë ndërtimet e paligjshme, të ndalojë 

zëniet e paligjshme të trojeve dhe të ndërtesave e objekteve publike të bashkisë si 

dhe të organizojë lirimin e tyre. 

Objektivat e auditimit: 

Dhënia e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, mbi shkallën e ndjekjes 

nga subjekti i rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve, si dhe 

auditimin e përgjegjësisë financiare dhe shprehjen e mendimeve mbi pasqyrat 

financiare, vlerësimin e përputhshmërisë me ligjet e rregulloret. Auditimin e 

sistemeve financiare dhe transaksioneve, sistemit të kontrollit të brendshëm dhe 

funksionimit të auditimit të brendshëm, integritetin dhe përputhshmërinë e 

vendimeve administrative, si dhe funksionimin e IMTK të Bashkisë, etj.,. 

Kriteret e vlerësimit: 

Në të gjitha fazat e auditimit, sipas programit të detajuar, në përshtatje me 

standardet e auditimit, në referencë me problematikën, është pasur si kriter 

vlerësues në radhë të parë Ligji nr. Nr. 150/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” si dhe gjithë aktet e tjera ligjore e 

nënligjore me gjithë ndryshimet e tyre. 

Për eleminimin e mangësive të konstatuara, marrjen e masave dhe përmirësimin e 

gjendjes për të ardhmen, pas miratimit me Vendimin nr. 48, datë 08.05.2016, të 
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Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, janë rekomanduar marrja e masave të 

mëposhtme: 

MASA  ORGANIZATIVE. 

Në Bashkinë Mallakastër janë rekomanduar 31 masa organizative me afate zbatimi 

të përcaktuara.  

MASA PËR SHPËRBLIM  DËMI 

Mbështetur në pikën 5 neni 13, pika 14 neni 43, të ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 

“Për vetëqeverisjen vendore”, 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” Kap IV, -Sistemi i kontrollit periodik të 

aktiveve, pika 93, nga ana e titullarit të njësisë publike, (Nëpunësit Autorizues), të 

nxirren aktet administrative përkatëse (Vendimet ekzekutive) dhe të kërkohet 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 në 14 rastet e cilësuara më 

poshtë, të ndjekë procesin dhe të kryej regjistrimet e nevojshme kontabile 

përfundimtare me qëllim për shpërblimin e dëmit në vlerën 36,039,853  lekë masa 

me afate të përcaktuara. 

MASA DISIPLINORE 

Mbështetur në nenin 15, të ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, nenin 58, germa a,b,c,ç,“Llojet e 

masave disiplinore” dhe nenin 59 “Kompetencat dhe procedurat për masat 

disiplinore” të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil” dhe akteve 

nënligjore të dalë në zbatim të tij si dhe mbështetur në kreun IV, neni 11, germa 

“e”dhe “ç” dhe nenit 37 të ligjit nr. 7691, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në 

Republikën e Shqipërisë” , i ndryshuar  dhe kontratës individuale të punës, i 

rekomandojmë Kryetarit  të  Bashkisë Mallakastër, fillimin e procedurave  e masave 

disiplinore ndaj 6 punonjësve: 

I.“Vërejtje” deri në “Largim nga detyra”. 

II.“Ndërprerje të marrëdhënieve të punës” ndaj 7 punonjësve. 
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MASA ADMINISTRATIVE:Për Agjencinë e prokurimit publik. 

Mbështetur në nenet 13 dhe 72 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, të Ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet 

administrative” dhe  bazuar në nenin 15 shkronja (c dhe ç) dhe nenin 30  të ligjit nr. 

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

Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së 

Prokurimit Publik, të vlerësojë shkeljet e konstatuara, duke vendosur marrjen e 

masave administrative (dënim me gjobë) në raport me shkeljet e konstatuara, apo 

rekomandimin autoritetit kontraktor (për marrjen e masave disiplinore) për 8 

punonjësve . 

KALLËZIM PENAL: 

Bazuar në Ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së 

Shqipërisë” i ndryshuar neni 281, ligjin nr.9463, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik” të ndryshuar, sugjerojmë trajtimin e detajuar tekniko juridik nga ana e 

Drejtorisë Juridike dhe Kontrollit të Standardeve, të materialeve të evidentuara nga 

grupi i auditimit në kuptim të referencave të Kodit Penal, ndaj 7 punonjësve  

 Lidhur me dëmin ekonomik shkaktuar buxhetit të shtetit dhe njësisë së qeverisjes 

vendore si pasojë e mangësive të theksuara gjatë procesit të hartimit të 

dokumenteve të prokurimeve publike, vlerësimit, kualifikimit, skualifikimit dhe 

shpalljes së fituesit për investime në objektet:  

1.“Ndërtim rrjetit shpërndarës i fshtrave të komunës Fratar”, 

2.“Ndërtim kopshti 1 kat , Fratar, Komuna Fratar, Mallakastër”. 

Në mbështetje të nenit 15 germa “j”, të Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, për masat e marra 

sipas programeve të përgatitura nga ana juaj për zbatimin e rekomandimeve, të 

njoftohet Kontrolli i Lartë i Shtetit  brenda 20  ditëve nga marrja e kësaj kërkese, si 

dhe në zbatim të nenit 30, pika 2 e këtij ligji, të raportohet (me shkrim) pranë 

Kontrollit të Lartë të Shtetit brenda 6 muajve  nga marrja e njoftimit të Raportit. 
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14. BASHKIA LEZHË

Referuesi: Besim BILERI – Auditues i parë, Departamenti i Auditimit të Buxhetit

të Pushtetit Vendor. 

Auditimi i bashkisë Lezhë është kryer për vitet 2013, 2014 dhe 2015 dhe u 

përqendrua në fushat me risk, konkretisht: në planifikimin dhe realizimin e 

buxhetit, në fushën financiare, pagesat, qiratë e objekteve, në fushën e 

urbanistikës, në financimet për punë publike, në zbatimin e kontratave dhe 

shërbimeve për komunitetin, në burimet për rritjen e të ardhurave nga taksat dhe 

tarifat vendore, etj. 

Nga auditimi është konstatuar se: në realizimin e aktiviteteve të bashkisë ka shkelje 

të procedurave, mangësi në zbatimin e legjislacionit dhe akteve ligjore e 

administrative që rregullojnë funksionimin e institucionit si në drejtim të 

prokurimeve publike, të zbatimit të kontratave, urbanistikës, fushës financiare dhe 

pagesave, të cilat kanë sjellë për pasojë: 

- vlerën 31 milion lekë dëm ekonomik për buxhetin e bashkisë, 

- vlerën  22 milion lekë mos përdorim me efektivitet të fondeve publike, 

- vlerën  341 milion lekë borxh publik, 

Më hollësisht: 

1. Bashkia Lezhë ka zbatuar pjesërisht  rekomandimet e KLSH;

2. Borxhi Publik paraqet problem, pasi është në vlera të larta prej 341 milion lekë,

vlerë e cila do të rëndojë në buxhetin e viteve në vazhdim; 

3. Problem paraqesin debitorët e biznesit të vogël dhe biznesit të madh, në vlerën

11 milion lekë;   

4. Inspektariatin ndërtimor nuk  ka aplikuar gjoba për ndërtimet pa leje;

5. Klubfutbolli Beslidhja, njësi vartëse e bashkisë, në mënyrë të përsëritur, paraqet

shpenzime të pa ligjshme, ndërsa siguron pak të ardhura, çka e bën të 

domosdoshme riorganizimin e tij ose kalimin nën administrimin e bashkisë; 

6. Konstatohet se disa nga pronat që i kanë kaluar në pronësi Bashkisë janë zënë

nga të tretët dhe nga ana e Bashkisë Lezhë nuk janë marrë masa; 
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7. Dosjet teknike të lejeve zhvillimore rezultuan me mangësi në dokumentacion,

në kundërshtim me  Ligjin e  Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit; 

8. Bashkia Lezhë paraqet mangësi në inventarizimin e dosjeve të tenderëve dhe

arkivimin e tyre, si dhe në dosjet teknike të investimeve; 

9. Në prokurimet publike u konstatuan disa raste me mos përdorim me

efektivitet të fondeve publike, konkretisht: 

a. Për vitin 2013 janë zhvilluar disa procedura prokurimi, ku nuk janë

argumentuar shkaqet e përdorimit të procedurës. Njësia e prokurimit në 

vendosjen e kritereve të veçanta në DST, ka aplikuar kushte të cilat kanë 

kufizuar pjesëmarrjen e gjerë të operatorëve ekonomikë. Nuk është 

argumentuar me hollësi vendosja e kritereve të kualifikimit në DST, sipas 

natyrës dhe vëllimit të kontratës. KVO në disa raste nuk i ka dhënë prioritet 

faktorit ekonomik, për pasojë nuk është përmbushur qëllimi kryesor i ligjit për 

prokurimin publik i sanksionuar në nenin 1, çka ka krijuar vlerën 6,4 milion 

lekë mos përdorim me efektivitet të fondeve publike. 

b. Për vitin 2014-2015 u konstatuan shkelje ligjore në 1 procedurë prokurimi

me vlerë të konsiderueshme, madje kjo shkelje është thelluar nga Komisioni i 

Prokurimit Publik, pasi gjatë gjykimit në themel të ankesës të OE, në 

procedurën e prokurimit  të hapur, në objektin ”Rikualifikim i qendrës së qytetit 

të Lezhës” ka s,kualifikuar BOE ankimues (Curri” & “Geci), me vlerën më të ulët 

ekonomike 150 milion lekë dhe i ka dhënë të drejtën e kualifikimit fitues BOE 

“TTA Alba–LAM” &”Junik” me vlerën 183 milion lekë, çka ka shkaktuar 

diferencën 33 milion lekë mos efektivitet të fondeve publike.  

10. Drejtoria e Planifikimit të Territorit ka hartuar e miratuar preventiva me zëra

punimesh më tepër se sa parashikohen nga VKM nr. 514, datë 15.08.2007 “Për 

informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve 

të punimeve të ndërtimit”, duke sjellë për pasojë preventiva jo real, fond limit më të 

madh se nevoja për investim, dhe përfitim të padrejtë për shoqëritë sipërmarrëse 

të këtyre shërbimeve, konkretisht në objektet “Rikualifikimi i qendrës së qytetit 

lezhë”, “Rikualifikimi i lulishtes së qendrës” dhe “Zgjerim i urës mbi lumin drin, 

ndriçim dhe dekorim” . 

Vlera 31 milion lekë dëm ekonomik e zbuluar nga auditimi në Bashkinë Lezhë për 

vitin 2013, 2014 dhe 2015, paraqitet sipas rasteve të mëposhtme: 

1. shpenzim i paligjshëm pritje përcjellje për vlerën 100,000 lekë për vitin 2013,

2. shpenzim i paligjshëm për këshilltarët e bashkisë për vlerën 247,000 lekë,
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3. Përfitim i vlerës 232,200 lekë, për transport mbetje urbane,

4. Përfitim i vlerës 1,468,440 lekë  për zërin e punës “Transportin e mbetjeve inerte”,

5. Përfitim i bonusit transportit për vitin 2014 për vlerën 525,000 lekë.

6. Përfitim i shpenzimeve celulare për vlerën 192,000 lekë,

7. Pagesa  të paligjshme për disa Këshilltarë për vlerën 558,900 lekë,

8. Përfitim paga të paligjshme mbi kufirin ligjor nga disa futbollistë të Klubit

Futbollit “Besëlidhja” për vitin 2013 me vlerën 855,000 lekë,

9. PërfitIm dieta  të paligjshme për vlerën 115,600 lekë, në Klubin  e Futbollit ,

10. Në tenderin me objekt ”Rikonstruksion i Objektit 4-katesh në qytetin e Lezhës”

KVO ka skualifikuar padrejtësisht operatorin ekonomik “Erges -Mat sh.p.k” me

ofertën më të ulët, çka ka krijuar vlerën  1,418,063 lekë dëm ekonomik.

11. Në tenderin me objekt “Rikualifikim i lulishtes së qendrës së qytetit 2014”, KVO

ka s,kualifikuar padrejtësisht OE “BE-IS” me ofertën më të ulët, pa arsye, çka ka

krijuar vlerën  2,706,139 lekë dëm ekonomik.

12. Detyrimi kontraktor për 11 subjekte për qira të objekteve pronë e Bashkisë

Lezhë, për vlerën 3,000,000 lekë nuk është paguar,

13. Nga verifikimi në terren rezultuan në 4 objekte diferenca për pune të pakryera

në vlerën 42 milion lekë, në kundërshtim në kundërshtim me nenin 7 të ligjit nr.

8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të

ndërtimit”, 15. Në lejen zhvillimore “Godinë banimi dhe shërbimi 1-10 kate”

Bashkia Lezhë,  nuk është paguar diferenca 12,247,743 lekë për taksën e

infrastrukturës.

Sa sipër, KLSH ka kërkuar bashkisë dhe institucioneve tjera masa administrative, për 

mbikëqyrësit, për KVO, NJP dhe titullarin e AK, ka kërkuar masa disiplinore për 4 

persona të  administratës së bashkisë dhe për 3 antarët e Komisionin e Prokurimit 

Publik, si dhe ka bërë 1 kallëzim penal. 
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G. AUDITIMET NË ADMINISTRIMIN E PRONAVE 

15. PRONAT DHE REGJISTRIMI I TYRE NË ZVRPP, ZGJIDHJET E KLSH KANË RRITUR

BESIMIN E PUBLIKUT

Referuesi: Bajram LAMAJ – Drejtor, Departamenti i Auditimit të Administrimit

të Aseteve, Kontrollit të Territorit dhe Mbrojtjes të 

Mjedisit 

Të nderuar pjesmarrës. 

Gjatë viteve të tranzicionit, një ndër problemet 

më të mëdha dhe që ka dhënë një impakt social 

negativ në përformancën e funksionimit të shtetit 

ka qenë problemi i pronave, për këtë padyshim që 

jemi dakord të gjithë. Në kalvarin e gjatë të 

lodhjes së qytetarëve nga administrata publike 

është njohja, kthimi dhe kompensimi i Pronave 

dhe Zyrat Vendore të Regjistrimit të Pasurive të 

Palujtshme të ngritura në të gjithë vendin. Si 

Departament i Auditimit te Aseteve, jemi të 

ndërgjegjshëm për moton dhe qasjen e re të 

Kongresit të 22-të të INTOSAI-t, të zhvilluar në 

Abu D’habi në fund të vitit 2016, që e vendos auditimin suprem në shërbim të 

qytetarit. 

Në trajtimin e e të drejtës së pronësisë nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, kemi 

konstatuar se kjo agjenci më shumë ka marrë nuanca të politikës, duke mos zbatuar 

drejt ligjin, por duke zvarritur pa fund qytetarët, se sa me zbatimin e ligjit. Fakti që 

shteti shqiptar është penalizuar nga Gjykata e Strazburgut, duke paguar dhe 

vazhdon të paguaj miliona euro për vendime te padrejta të ATP dhe gjykatave tona. 

Por në këtë paraqitje, do të përqëndrohemi kryesisht në problemet dhe shkeljet e 

konstatuar nga KLSH në ZVRPP dhe zgjidhjet e rekomanduara për të kontribuar në 

përmirësimin e kësaj fryme dhe marrëdhënie aspak korrekte të qytetarëve me 

ZVRPP. Vlerësimi profesional dhe objektiv i kryer nga audituesit e Departamentit 

tonë, rekomandimet e dhëna dhe pranuar e zbatuar nga ZQRPP dhe ZVRPP-të, ka 
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rritur ndjeshëm besimin e qytetarëve tek KLSH, kjo faktohet me faktin se për një vit 

Departamenti jonë  ka marrë 300-350 ankesa të ndryshme, të cilave u ka dhënë 

zgjidhje ose i ka adresuar për zgjidhje në këto institucione, duke ndjekur në vijimësi 

zgjidhjen e tyre ligjore.  

Për vetë specifikat që ka proçesi i regjistrimit të pronave dhe kryerja e 

transaksioneve të ndryshme nga qytetarët dhe subjektet publike, kemi evidentuar 

nga auditimet një larmi të madhe shkelje dhe parregullsi ligjore, ku ne sot e kemi të 

pamundur ti paraqesim të gjitha, por disa do i trajtojmë për të bërë prezent 

predispozicionin pozitiv të KLSH, për të argumentuar paligjshmëritë e konstatuara 

dhe zgjidhjet ligjore të dhëna, duke u bërë faktor parandalues e ndëshkues i 

korrupsionit në këto institucione. 

Veprimet që kryhen në kartelat e pasurisë në ZVRPP, nuk ndjekin rrjedhën 

kronologjike të pasqyrimit të veprimeve nga pasuria mëmë në degëzimet e tjera, 

kjo shoqërohet me amulli dhe në planimetritë e administruara, ku për vetë 

specifikën që ka prona, ato detyrimisht duhet të jenë  në akord me hartën 

përfundimtare, duke patur detaje të sakta si kufitarët, vendodhjet dhe ndryshimet e 

kryera. Nga ana jonë është rekomanduar që për çdo pronë të bëhet rilevimi i 

pasurive për rreth pasurisë mëmë, duke identifikuar pasuritë, si dhe të bëhen 

shënimet në kartelën e pasurisë në përputhje me kërkesat ligjit “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, dhe aktet nënligjore. 

Kemi konstatuar që nëpërmjet legalizimit të objekteve,shumë subjekte kërkojnë të 

shmangen nga pagesa e detyrimeve me leje ndërtimi, kjo ka sjellur humbje të 

ardhurash për buxhetet e bashkive dhe mos zbatimi korrekt i ligjit, ku veçojmë 

rastin e Qendrës Tregtare “Ring Center” Tiranë, ku dëmi i krijuar ishte 161milion 

lekë. Për këtë ne kërkuam të arkëtohej shuma e shmangur nga subjekti dhe të 

rivlerësohej statusi juridik i kësaj pasurie. Vetë impakti publik dhe mediatik që 

kishte kjo gjetje, ndikoj shumë në rritjen e besimit tek KLSH.   

Abuzime dhe shkelje në ZVRPP-të kemi konstatuar dhe në mos llogaritjen e 

detyrimit për pagesë të ambienteve të përbashkëta në regjistrimin e objekteve të 

banimit e tregtare, nuk janë regjistruar në rubrikën “Përshkrimi i veçantë”, duke 

krijuar fshehje detyrimesh, ndërkohë që qytetarëve kur u shiten apartamentet dhe 

objektet tregtare, ambjentet e përbashkëta u përpjestohen dhe u merren paratë. 

Këtu kemi harmonizuar vlerësimin e ligjshmërisë së veprimeve të ligjit të ZVRPP dhe 

Ligjit nr. 9632, datë 30.10.1996 “Për Sistemin e taksave vendore”. Në ZVRPP Tiranë, 
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vetëm në 4 pallate, dëmi i shkatuar ishte 4 milion lekë. Ndërhyrja jonë me 

rekomandim objektiv, ka bërë që këto veprime prej dy vitesh të mos përsëriten. 

Në regjistrimin e objekteve me leje ndërtimi mbi troje publike dhe private, në 

zbatim të ligjit nr. 8405, datë 17.09.1998 “Për urbanistikën” i ndryshuar, janë 

konstatuar problem në mbajtjen dhe plotësimin e kartelave të pasurisë si dhe 

invetarizimin e praktikave dhe referencave, janë të pavulosura dhe firmosura nga 

regjistruesi, pa datë përfundimtare dhe nuk është plotësuar origjina se nga vjen 

pasuria. Pasojat e këtyre shkeljeve kanë sjellë shumë problem tek pronarët legjitim 

dhe shumë nga këto mangësi na kanë detyruar sipas ligjit që ne të kërkojmë masa 

kufizimi të përkohshëm, por kjo ka sjellur probleme deri shqetësuese, pasi 

Regjistruesit zënë pretekst, nuk u kërkojnë sipas ligjit plotësimin e dokumentacionit 

të munguar, por krijojnë sorollatje, ndërkohë që akti ligjor pas kalimit afatit 30 ditë 

për padi në gjykatë, shprehet qartë, citoj: “.....nëse ndodh një ngjarje e re apo prova 

të reja......” 

Vetë kufizimet e dhëna nga KLSH në auditimet që kryejmë në ZVRPP-të, kanë 

ndikuar shumë në parandalimin e veprimeve korruptive të administratës në ZVRPP, 

pasi ne u kemi cituar që të na informojnë për ngjarjet e reja që ndodhin në 

ndryshimin e statusit juridik të pasurisë dhe dokumentet e reja argumentuese, që 

ka paraqitur poseduesi. Si KLSH ne nuk kemi penguar asnjë pronar i cili ka patur një 

pasuri të  regjistruar sipas ligjit, por kemi vlerësuar ligjshmërinë e veprimeve të 

kryer nga administrata dhe ligjshmërinë e formës dhe përmbajtjes së dokumenteve 

mbi të cilët është bërë regjistrimi apo transaksioni në ZVRPP. 

Nga aan jonë në auditimet e kryera kemi patur raste të abuzimeve nga regjistrues 

siç ishte i ZVRPP Tiranë, Sarandë dhe Fier, ku pasi janë vendosur kufizime për të 

penguar vazhdimin e veprimeve të paligjshme me pronat e vendosura në përfitim 

të personave abuzues, ato i kanë kthyer dhe në objekt përfitimesh në mënyra 

korruptive, ku ne kemi mbajtur qëndrim të rreptë deri në kallëzime  në prokurori të 

personave që kanë abuzuar. Por me kufizimet e vendosura jo vetëm kemi kërkuar 

zbatimin e ligjit, por kemi shmangur dhe shumë konflikte sociale që vinin si pasojë e 

këtyre shkeljeve dhe përvetësimeve të paligjshme të pronës së tjetrit apo të pronës 

publike. Qenia e shumë kufizimeve të pa hequra, ka treguar se Vendimet e Kryetarit 

të KLSH kanë qenë të drejta e të bazuara në ligj, pasi personat abuzues nuk kanë 

gjetur dokumentet ligjor të kërkuara nga KLSH për statuset juridik të pronave të 

kufizuara. Vetë Departamenti jonë ka qenë shumë fleksibël për ata persona që për 

arsye objektive nuk kishin dokumentet që kërkonte ligji, me paraqitjen e tyre në 

ZVRPP dhe njoftimin e KLSH, atyre u është hequr kufizimi i pasurisë dhe ata e kanë 
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poseduar në mënyrë të lirshme pronën. Rast i abuzimit dhe shpërdorimit të detyrës 

nga ish Regjistruesi i ZVRPP Tiranës, ku vetëm me heqjen e kufizimit të vendosur 

nga KLSH për një karburant që nuk ishte i ligjshëm, u krye shpronësim publik dhe 

personat e interesuar përfituan padrejtësisht shumën 19,7 milion lekë, çështje e 

cila kaloj në prokurori për ndjekje dhe rekomanduam kufizimin e pronës bijë të 

mbetur deri në kthimin e shumës përfituar. 

Po kështu kemi konstatuar regjistrimin e pasurive me kontrata qiraje dhe blerje nga 

subjekte private, duke ndryshuar zërat kadastralë dhe nga “tokë pa fryt” që nuk 

duhet të kryhen regjistrime e transaksione, i kanë kthyer në “tokë arë”, duke i bërë 

pronarë tokash publike dhe kryer ndryshim çmimi toke me dëme ekonomike në 

vlera të mëdha prej 10 milion lekë, Raste kemi patur në Tiranë, Shkodër e Kavajë. 

Për këto kemi qenë këmbëngulës duke i kufizuar e dërguar çështjet në organet e 

drejtësisë.  

Problem shumë shqetësues dhe që ne si KLSH kemi punuar shumë, ka qenë dhe 

vlerësimi i gjendjes juridike të pasurive me mbivendosje, ku ne kemi kërkuar 

origjinën e krijimit të këtyre mbivendosjeve, kemi evidentuar shkeljet ligjore dhe 

vënë para përgjegjësisë personat përgjegjës. Ky fenomen paraqitet në rreth 20% të 

pasurive të regjistruara në hipotekat e vendit. Shkaqet janë të shumta, por më 

kryesorja është mbivendosja e pronave nga privatizimet në mënyrë të paligjshme 

me pronarët legjitim që u është kthyer prona, mbivendosjet e rrjedhura nga 

abuzimet e ndarjes së tokave të ndërmarrjeve e kooperativave bujqësore në 

mënyrë paligjshme, me pronarët të cilëve u janë kthyer pronat me vendime të KKP-

ve. Mbivendosjet kanë ardhur dhe nga ndarjet e pasurive për tu fshehur nga 

mashtrimet e kryera në përfitimin e tyre. Por vështirësitë për ne kanë qenë të 

shumta, pasi mbi këto prona dhe pse kanë qenë me mbivendosje, janë kryer 

transaksione dhe që e bëjnë të vështirë gjetjen e gjurmëve dhe vënien e personave 

përgjegjës para përgjegjësisë ligjore.  

Mbivendosjet kanë sjellë pasoja dhe në ndërtimet publike, pra të pallateve, ku nga 

mos zbatimi i ligjit të urbanistikës drejt nga Bashkitë e vendit dhe dhënien e lejeve 

të ndërtimit mbi prona të pasaktësuara, dhe sot shumë pallate janë pa hipoteka, 

pasi janë në konflikte gjyqësore. 

Këto janë shumë të ndjeshme nga ana sociale në qytetet e mëdha si në Tiranë, 

Durrës, Vlorë, pasi banorët nuk gëzojnë lirshëm pronat e blera, por pasojat kanë 

shkuar deri në vetëflijime të banorve të mashtruar nga firma të ndryshme e 

punonjës të hipotekave. Ne si KLSH e kemi ngritur shumë herë si problem dhe kemi 
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rekomanduar dhe tani mbivendosjet zgjidhen nëpërmjet gjykatave, por dhe kjo 

zgjidhje nuk është më e mira, pra Qeveria duhet të gjejë zgjidhje më të pranueshme 

e të lehtë për qytetarët duke mos i çuar në dyert e gjykatave. 

Rast i mbivendosjeve nga veprimet e paligjshme është dhe shitjet e trojeve nga 

Bashkitë, duke mos verifikuar në hipoteka e në AKP të statusit juridik të pronës që 

kanë shitur e mbi të cilat janë ndërtuar pallate shumëkatëshe. Jemi dëshmitar të 

masakrës urbane të kryer në Sarandë, ku Bashkia shiti troje pa kryer asnjë verifikim 

në hipotekë siç e kërkonte ligji, sot pasoja është evidente, ku qytetarët kanë të 

bllokuara banesat, pasi nga ne si KLSH janë gjetur shkelje të ligjit dhe pronarët 

legjitim të cilëve u janë kthyer pronat kanë mbetur me karta në duar, pasi në 

hipoteka ishin të lira dhe në fakt mbi to janë ngritur pallate. Kjo gjendje nga ne 

është vlerësuar maksimalisht, përveç përgjegjësisë ligjore shqetësimi i është bërë 

prezent Qeverisë dhe kemi rekomanduar dhe rrugët ligjore të zgjidhjeve.   

Mbivendosje janë kryer dhe në tokat bujqësore, ku për një pronë janë dhë dy-tre 

AMTP dhe fshatarët sorollaten me letra në duar në dyert e hipotekave e kadastrave 

dhe nuk gjejnë zgjidhje. Rekomandimet tona kanë qenë të qarta dhe janë zbatuar, 

ku kemi kërkuar për ato zonë që të bëhet azhornimi dhe verifikimi i titujve të 

pronësissë nga KVTPP pranë Prefektit të Qarkut përkatës, si dhe rilevimet e zonave. 

Kjo pasi mbivendosje kemi patur dhe nga zhvendosjet e planimetrive ku ndryshe 

shkruar në AMTP dhe ndryshe është në fakt dhe pronat nga azhornimi rezultonin 

me mbivendosje. 

Gjithashtu nga ZVRPP, nuk janë zbatuar procedurat për trajtimin e rasteve të 

mbivendosjes për pasuritë si: mbajtja e një akti apo relacioni për konstatimin e 

mbivendosjes, njoftimin e palëve dhe nxjerrjen e urdhrit të kufizimit mbi pasuritë të 

cilat krijojnë mbivendosje, nuk është hartuar një relacion apo akt-verfikim në lidhje 

me problematikën e hasur dhe adresimin për zgjidhje, kjo ka sjellë që pasuritë rrinë 

në gjendje mbivendosje e pronarët nuk mund të kryejnë veprime transaksionesh. 

Shkelje tjetër është dhe mosndjekja e zbatimi i vendimeve të gjykatave dhe nuk 

janë vendosur masë kufizimi mbi pasuritë, gjatë fillimit dhe zbatimit të procedurave 

të shqyrtimit të verifikimit si nga gjykata , por dhe nga KVTPP, ku vetëm në ZVRPP 

Tiranë, megjithëse ishin dhënë vendime për paligjshmëri veprimesh , nuk ishte 

regjistruar “Shtet” asnjë metër kundrejt 989881 m2. Dhe shumë raste të tjera ku 

kemi dhe efekte financiare nga vendimet e gjykatave.   

Shkelje tjetër është dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme me AMTP, të cilat 

nuk përmbajnë elementët e formës dhe përmbajtjes, veprime në papajtueshmëri 



Analiza Vjetore  2016 

KLSH 2017       287 

me pikën 5, neni 45, të Ligjit nr. 33, datë 21.0.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme” dhe UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të 

akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të 

procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit, ku për këto kemi rekomandimin 

e konfirmimit të titullit të pronësisë nga KVTPP 

Gjithashtu dhe nga regjistrimet nga Lejet e  Legalizimit të cilat nuk vlerësohen nga 

specialistet e hipotekave për ligjshmërinë, kjo ka  nuk ka bazueshmëri ligjore dhe ka 

krijuar mundësinë e shmangies nga taksat lokale të urbanistikës (taksa e 

infrastrukturës,etj.), që për këtë rast llogaritet në vlerën 87,6 milion lekë,  Leje 

Legalizimit është lëshuar në kundërshtim me me pikën 4, të nenit 2, nenin 36, kreu 

V “Legalizimi i shtesave në ndërtime”, të ligjit nr. 9462, datë 3.04.2006 ”Për 

Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar. 

ZVRPP kanë regjistruar pasuri dhe lëshuar certifikatë pronësie, ku sheshi i ndërtimit 

nuk plotësohet me pronësinë mbi truallin, sipas pjesëve takuese të pronarëve që 

zotërojnë lejen e sheshit të ndërtimit e regjistruar në KPP. Rezulton se nuk kanë 

dokumentacionin përkatës, që të vërtetojë miratimin me vendim të KRRT-së, për 

sipërfaqen e ndërtimit të objektit dhe mungon Akt kolaudimi dhe Leja e 

shfrytëzimit. 

Regjistrimi i pasurisë së paluajtshme pa origjinë prone, është në papajtushmëri me 

germën “a”, të nenit 25, me  me nenin 42, me pikën 5 të nenit 44,  nenin 48, të Ligjit 

nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenin 12 dhe 

nenin 13, të Ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, nenin 79, të Ligjit nr. 10119, datë 23.04.2009 

“Për Planifikimin e Territorit”, i ndryshuar,  

Po kështu fenomen i ri është regjistrimi i kontratave të marrjes me qira e uzufrut të 

tokave bujqësore, ku ZVRPP nuk vlerë dokumentet e paraqitura në formë e 

përmbajtje, por ato i regjistrojnë menjëherë dhe pastaj lejojnë që mbi këto prona 

në përdorim të përfituara në mënyrë të paligjshme, të kryejnë transaksione apo të 

regjistrojnë dhe investime. 

Kemi konstatuar se nuk ka një bashkëpunim e bashkërendim të punës së ZVRPP me 

KVTPP në Prefektura, pasi në mungesë të përgjigjeve në shkelje të afateve ligjore, të 

zbatohen procedurat dhe të filloje pasqyrimi në KPP, deri në zgjidhjen e plotë ligjore 

për regjistrimin e pasurive bujqësore, të kthimit të përgjigjeve, duke pasqyruar 

ngjarjet në KPP, me synim parandalimin e transaksioneve, uljen e praktikave në 



Kontrolli i Lartë i Shtetit       6 

288 Botime 

proces me aplikime të papërfunduara, eliminimin e vonesave në regjistrim të 

Pasurive bujqësore.  

Gjithashtu, pamjaftueshmëria nga mos dhënia e përgjigjeve për  kërkesa dhe 

shkelja afateve ligjore të kthimit të përgjigjeve janë me pasoja në mos pasqyrimin e 

ngjarjeve në KPP(sot ATP), parandalimin e transaksioneve, rritjen e praktikave në 

proces me aplikime të papërfunduara, vonesat në regjistrim të Pasurive bujqësore, 

pra në kundërshtim me nenet 59, 60 dhe 74 si dhe në mos përmbushje të  

funksionit të ZVRPP. Gjithashtu rezulton pamjaftueshmëri e punës së KVVTP në 

drejtim të bashkëpunimit me ZVRPP , shkelje e afateve dhe procedurave të KPA, 

dhe mos reagim i ZVRPP për të prezantuar problemet në Komisionin Qeveritar të 

Tokës dhe Sekretariatin Teknik të Komisionit Qeveritar të Tokës.  

ZVRPP nuk kanë një evidentim, ndjekje dhe informim brenda stafit të për pronat e 

regjistruara me mbivendosje, të cilat nga auditimi mundemi me afërsi të 

evidentojmë raste me disa pasuri të llojit tokë troje, objekte, të regjistruara me 

mbivendosje, kryesisht ndaj pronës shtetërore dhe ndaj pronave private, për të cilat 

evidentohet performancë e dobët menaxhimi, mungesë transparence, trajtim i 

pabarabartë i palëve dhe që ka sjellë si pasojë në disa raste dhe krijimin e 

regjistrimeve me mbivendosje nga vetë këto zyra, në kundërshtim me ligjin nr.7843 

datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, ligjin nr. 33/12, datë 

21.03.2012 dhe me aktet tjera nënligjore.  

Siç paraqitëm më lart, njohja e problematikave të ZVRPP nga audituesit, analiza e 

faktorëve dhe rritja e aftësisë profesionale për të audituar deri në origjinë statuset 

juridike të pasurive të regjistruara, nxjerrja e përgjegjësisë dhe puna  jonë me 

profesionalizëm, ka bërë që tek KLSH të rritet besimi si një organ i pavarur auditimi 

dhe si një institucion që është në ballë të luftës kundër korrupsionit dhe abuzuesve, 

duke rritur ndëshkueshmërinë për shkelësit e ligjit në administrimin dhe 

dokumentimin e pronave në ZVRPP dhe institucionet e tjera.  



Analiza Vjetore  2016 

KLSH 2017       289 

16. ZVRPP  GJIROKASTËR

Referuesi: Selfo ZENELI – Kryeauditues, Departamenti i Auditimit të

Administrimit të Aseteve, Kontrollit të Territorit dhe 

Mbrojtjes të Mjedisit. 

Auditimi është kryer në bazë të programit të auditimit të miratuar nga Kryetari i 

Kontrollit të Lartë të Shtetit nr. 1102/1, datë 03.12.2015 dhe shtesës ndryshim  

programit nr. 1102/3, datë 09. 02.2016 si dhe nr. 1102/4, datë 29. 02.2016. 

Ndryshimet e programit dhe zgjatja e afatit të përfundimit u diktuan nga shtesa e 

numrit të ankesave, raporte paaftësie të përkohshme pune dhe nga mobilizim i 

audituesve në mbyllje programesh të tjera të cilat janë evidentuar në kalendarin e 

punës së grupit për këtë subjekt. Dokumente të cilat bashkëlidhur shkresave 

“ndryshim programi”, do të duheshin përfshirë në dosjen e auditimit, mangësi të 

cilën e ka vënë në dukje Grupi i auditimit të cilësisë “kontrolli në të ftohtë”.  

 Përzgjedhja me përparësi e ubjektit dhe përfshirja në planin e auditimit të vitit

2016, është bazuar në grup-argumentet vijuese: 

a. Indiciet, letrat ankesat, të cilat kanë qenë të konsiderueshme prej fundvitit 2014

dhe gjatë viti 2015 që u përfshinë në programin e auditimit, (prej të cilave 10 u 

trajtuan si tematika të veçanta gjatë procesit të auditimit pasqyruar në dokumentet 

e këtij auditimi përmendur në vijim). 

b. Argumente, që lidhen me pozitën gjeografike, fizike, ekonomike, si; shtrirjen

gjeografike të rrethit Gjirokastër në zonën malore Jugore që ka në përbërje fushën 

e Drinos me denduri të lartë pasurish të paluajtshme bujqësore, asete e pasuri të 

tjera mobiluese të sistemit të ujitjes e kullimit të konsiderueshme në zonat malore 

me pasuri pyje e kullota resurse të tjera natyrore ujore pyjore si dhe në zonën 

urbane me pasuri të konsiderueshme përfshire veçanërisht ato muzeale.  

c. Argumente të shpërndarjes territoriale dhe juridiksionit administrativ si:ZVRPP

Gjirokastër përfshin në juridiksion tri NJQV: Bashkinë Gjirokastër, Libohovë dhe 

Bashkinë Dropull, që marrin shërbimin e regjistrimit dhe transaksioneve të Pasurive 

të paluajtshme me status juridik shtetëror, publike e private, pra numri i lartë i 

regjistrimeve dhe transaksioneve të pasurive të paluajtshme. 
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d. Argumenti tjetër: Auditimi i fundit është kryer sipas programit të Auditimit

nr.153/1, datë 11.3.2008, për periudhën e veprimtarisë 01.01.2005 deri më 

31.12.2007,pra gati 7 vjet më parë. 

Këto janë grup faktorët që ka orientuar përfshirjen në planin e auditimit të vitit 

2016, mbështetur tek materialiteti dhe risku, por edhe që mbulon kërkesën e 

mbledhjes së informacionit paraprak, dokument ky i munguar në dosje, qe me të 

drejtë është konstatuar nga Grupi i kontrollit të cilësisë së dosjes “në të ftohtë” dhe 

që mungesa përbën mosplotësim të sipas pikës (A) “Njohja me subjektin” të 

dokumentit nr. 1 “Letrat e punës”, referuar ISSAI 4100. 

Mangësi tjetër në këtë auditim, po dhe përgjithësisht në auditimet e ZVRPP-ve,  që 

i KUSHTËZOHEN  nga vetë natyra specifike, është se: Më tepër duhet punuar në 

drejtim të përmbledhjes së informacionit, grupimit dhe sistemimit në tabela apo 

forma të tjera, në këtë auditim përfshihen 49 faqe tabela shoqëruese të Raportit 

përfundimtar;me synim bërjen e tij sa më konciz. Natyra specifike na auditivin e 

këtyre subjekteve  buron nga informacioni i zgjeruar,  kompleks i cili sjell vështirësi 

nga veçoria specifike që bart koncepti “pasuri e paluajtshme”, në karakterizimin, 

përcaktimin dhe në identifikimin e “pasurisë së paluajtshme” që përmbledh renditje 

të gjatë përcaktimesh e treguesish me larmi veprimesh të lidhura nga origjina e 

pasurive, pjesërisht të regjistruara në regjistrat hipotekor dhe gjatë procesit të 

kalimit në regjistrimin fillestar, transaksionet shoqëruar me tregues përcaktues të 

shumtë e ndryshëm, llojshmëria e kategorive të pasurive, statusi juridik, pasqyruar 

në regjistra hipotekor apo në KPP etj, të ndodhura në zona të futura në sistem apo 

jashtë sistemi.  

Në përfundim të këtij auditimit, me vendimin nr.51, date 13.05.2016 të Kryetarit të 

KLSH, publikuar në webside dhe në media, bashkë me Raportin përfundimtar, janë 

dërguar në ZVRPP Gjirokastër dhe ZQRPP Tiranë rekomandimet përkatëse, por në 

këtë prezantim shkurtimisht po paraqesim, nga këndvështrimi i përputhshmërisë 

së risqeve të identifikuara, përcaktuar në “Regjistrin e Riskut”, të Departamentit 

(matja, shtrirja, masat për minimizimin dhe eliminimin), identifikimin e risqeve të 

reja, të shprehura në gjetjet nga auditimi, mbi bazën e shkeljeve ligjore dhe nën 

ligjore dhe në rekomandimet përkatëse për përmirësimin e gjendjes marrjen e 

masave për rritjen e nivelit të menaxhimit të subjektit dhe vendosjen e SMKB në 

procesin e pranimit dhe administrimit të dokumentacionit për regjistrim fillestar, 

trajtimin e pasurive në procesin e transaksioneve dhe rritjen e transparencës në 

shërbimin ndaj publikut dhe enteve shtetërore me synim eliminimin e fenomeneve 

korruptive.    
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1. ZVRPP Gjirokastër si për periudhën para por dhe në vitet 2012-2015 ka nivel të

ulët performance të punës shprehur me administrimin dhe numrin e 

konsiderueshëm të kërkesave dhe praktikave të mbetura në proces, të pa 

përfunduara dhe vonuar prej 5 vitesh, ku deri fund të vitit 2014 evidentohen mbi 

3287 praktika në proces, gjendje që ka sjellë të ardhura në vlerën 9,909 mijë lekë të 

pa merituara të përfituara nga Publiku pa i dhënë shërbimin e paguar nga aplikimet. 

2. ZVRPP Gjirokastër ka pamjaftueshmëri dhe mangësi të bazës nënligjore, pasi

baza aktuale nuk siguron rritjen e transparencës në shërbimin ndaj publikut,nuk i 

përgjigjet forcimit të Sistemit të Kontrollit të Brendshëm (SKB) lidhur me integritetin 

e punonjësve në dhënien e shërbimit, mungon rregullorja e brendshme e 

Funksionimit të Administratës së ZVRPP Gjirokastër miratuar nga Kryeregjistruesi 

dhe se Rregullorja aktuale nr. 184, datë 8.4.1999 “Për punën e Zyrës së Regjistrimit 

të Pasurive të Paluajtshme”, ende e viteve 1999, e shoqëruar me ndryshime të 

pjesshme nuk i përgjigjet realitetit dhe duhej aktualizuar.  

3. Nuk ka një përcaktim e ndarje të proceseve dhe të kryerjes së detyrave

(ndërmjet juristit, hartografit në përpunimin e praktikave për regjistrimin e PPL) 

lidhur me përgatitjen e evidencave informacionit në tërësi, shërbimit të IT dhe 

sidomos lidhur me trajtimin në kohë të aplikimeve për regjistrim të PPL, me 

ndjekjen e ankesave kërkesave të qytetarëve, cilësinë afatin dhe mënyrën e marrjes 

së shërbimit të ofruar qytetarëve. 

PASOJAT: Vonesa prej disa vitesh dhe moskryerja në kohë e shërbimit të paguar,  

ulje e cilësisë dhe e transparencës shërbimit, përfitim i paligjshëm për shërbim të 

pakryer nga kjo zyrë . 

Rekomandimi: Regjistruesi të marrë masat për inventarizimin e dokumentacionit, 

trajtimin dhe evadimin sipas një programi të posaçëm të 3287 praktikave mbetur në 

proces prej disa vitesh si dhe ZQRPP me ZVRPP Gjirokastër të ndjekin hapat e duhur 

ligjor për instalimin e Sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit (SMFK), të 

përcaktojnë e vendosin Sistemin e përshtatshëm të Mekanizmave të Kontrollit të 

Brendshëm (SMKB) lidhur me kontrollin dhe zbatimin e afateve dhe procedurave në 

trajtimin e aplikimeve kërkesave, si dhe të hartojnë, miratojnë e zbatojnë 

Rregulloren e brendshme të Funksionimit të Administratës së ZVRPP Gjirokastër. 

3. Regjistrime pasurish me ndryshime të zerave kadastral në sipërfaqen 46,86 ha,

ndarë: 

- nga “Pemëtore-Ulli”në zërin kadastral “Kullotë” në sipërfaqen totale 178970 

m2  (17,9 ha) 
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- nga“Arë” në “Kullotë” në sipërfaqen totale prej 65000 m2 (6,5 ha) ; 

- nga pyll në kullotë 3,35 ha; nga arë në vresht,0,12 ha;  

- nga“Arë” në “Kullotë” 18,54 ha dhe nga arë në vresht 0,45 ha, regjistrime këto 

pa dokumentacionin përkatës pra pa kërkuar dokumentat për vlerësimin apo 

kompetencën nga DAMT Qarkut, veprim në tejkalim të kompetencave të 

regjistruesit dhe në kundërshtim me Ligjin nr. 8752, datë 26.3.2001”Për krijimin 

e strukturave për mbrojtjen dhe administrimin e tokës bujqësore” ndryshuar me 

Ligjin nr. 10 257, datë 25.3.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 

8752, datë 26.3.2001. 

PASOJAT: zhvlerësim i paligjshëm i vlerës së PPL aseteve, resurseve nga zbritja në 

kategori e zërit kadastral, veprime këto me rezultante të pritshme evazioni, në ulje 

të vlerës së detyrimit nga taksa vendore e tokës, taksë e cila diferencohet sipas 

kategorisë së zërit kadastral.   

Rekomandim: ZVRPP Gjirokastër të marrë masa vendosje kufizimi në KPP-të sipas 

nenit 59, 60 dhe 74 të Ligjit nr. 33, datë 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme” për një kohë deri sa të bëjë identifikimin dhe menaxhimin në terren 

të KPP-ve të pasurive bujqësore të regjistruara në bashkëpronësi të paligjshme të 

paraqitura nga NJMP dhe pranuara nga ZQRPP për 2 pasuritë “mëmë”: 

a. Pasuria nr. 187/12, v. 3, f.214 me 100.000 m2 “Kullotë”, ku përfshihet 65000

m2,”Arë”;

b. pasuria nr.164/12, fv. 3, f.215 me 205.000 m2 “Kullotë”, ku përfshihet prej

178970  m2,”Pemëtore”;

Plotësimin nga DAMT Qarkut dhe Bashkia Gjirokastër që ka  juridiksion NJA Ish 

Komuna Cepo, me dokumentacionin e munguar si: aktin e dorëzimit të pasurisë nga 

përfaqësuesi i pronarit “shtet”, akt verifikimin dhe argumentimin që sipërfaqja prej 

30,5 ha nuk bën pjesë në fondin e tokës bujqësore të ndarë me AMTP, të cilat 

administrohen dhe mbahen nga K/familjarët e Fshatit Çepune.  

Rekomandim: ZVRPP Gjirokastër të kryejë veprimet e rregullta ne KPP-të, të 

njoftoje mbajtësit, tërheqë e shpall të pavlefshme certifikatat e pronësisë lëshuar 

në formë të parregullt në bashkëpronësi të pa ligjshme pasqyruar sipas veprimeve e 

shënimeve të parregullta të kryera në rubrikën “Përshkrimi i veçantë” me 

referencat nr. 026, etj., të KPP pasuria nr.7, v.2, fq.179 dhe shënimet e kryera me 

referencat nr. 0186, nr. 1037 në listën e bashkëpronarëve bashkëlidhur kësaj KPP-

je.  



Analiza Vjetore  2016 

KLSH 2017       293 

4. Në ruajtjen, administrimin, mosregjistrim dhe mostjetërsimin e Fondit Fizik të

ATP destinuar për kthim dhe kompensim të Pronarëve në asetet pasuritë e llojit 

toka bujqësore, pyje, kullota dhe objekte. 

ZVRPP Gjirokastër në 2 raste ne sipërfaqen prej 65000 m2 ka raportuar jo saktësisht 

statusin juridik “shtet” dhe më pas mbi një pjesë të kësaj sipërfaqe ka kryer 

regjistrime, pra ka prekur sipërfaqen e raportuar dhe identifikuar me status juridik 

“shtet” të destinuar e vënë në dispozicion të ATP Tiranë për fondin e kompensimit 

fizik për kthim pronarëve.  

PASOJA: Nga mosidentifikimi, raportimi i saktë i gjendjes juridike të pasurive në 

përbërje të fondit fizik të veçuar me VKM  për kompensim fizik të pronarëve, pas 

raportimit janë regjistruar pasuri mbajtësve të titujve nga  pjesa e Fondit, pra në 

prekje të Fondit Fizik të Kompensimit. 

Rekomandimi: kufizimin e regjistrimit në KPP deri zbatimin e procedurave sipas VKM, 

njoftimin dhe zgjidhjen nga ATP Tiranë për 3pasuri pjesë e fondit të kompensimit fizik 

të përfshira në listën me 1144 pasuri me sipërfaqe totale 23 368, 8 ha. 

5. Regjistrime në Bashkëpronësi të paligjshme të pasurive bujqësore në 78

Kartela Pasurie të Paluajtshme (KPP) të çelura nga NJMP dhe pranuar e marrë në 

dorëzim nga ZVRPP Gjirokastër shtrirë në 12 fshatra me sipërfaqen totale 1,334,347 

m2 (133,43 ha) ndarë: 151,335 m2 arë, 253,902 m2 vresht dhe 929 402 m2 pemëtore, 

përkatësisht për 1107 familje, për të cilat nuk janë identifikuar e hapur KPP-të 

përkatëse sipas sipërfaqeve përcaktuar në AMTP-të Ligjin nr. 7501, datë 19.7.1991 

“Për tokën”, me Ligjin nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë 

ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”. 

PASOJAT: Lindjen e bashkëpronësisë së pa ligjshme, frenim i regjistrimit të pasurive 

nga pamundësia e lëshimit të certifikatave të pronësisë qytetarëve kërkues me 

cenim të së drejtës së pronësisë, në mënyrë të pa nevojshme, çuarjen e zgjidhjes së 

problemit në gjykata, në vend të zgjidhjes në rrugë administrative nëpërmjet ZVRPP, 

ZQRPP dhe DAMT-ve të NJQV-ve;pra humbje e kohës dhe shpenzime për qytetarët 

pa shkak ligjor, rritjen e praktikave në proces, shteg për veprime të paligjshme 

korruptive mbi pasuritë në KPP, si dhe pamundësinë e mos konfirmimin e gjendjes 

juridike të pasurive të kërkuara për verifikim e vlerësim të titujve, mos shkëmbimin 

e informacionit nga ZVRPP për KVVTP Prefektit Qarkut Gjirokastër për të gjitha 

kërkesat e drejtuara në vitet 2012-2015 nga KVVTP, 

Rekomandim: ZVRPP Gjirokastër, ZQRPP Tiranë të marrin masat për eliminimin e 

bashkëpronësisë së paligjshme në 78 (KPP) në 12 zona kadastrale për 12 fshatra, të 
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përfshira në sistem në vitet 1999,2000,2001, me sipërfaqe me 1,357,447 m2 ndarë: 

151,335 m2 arë, 253,902 m2 vresht dhe 952,260 m2 pemëtore përkatësisht për 1107 

Familje bujqësore, të kryeje menaxhimin e 12 zonave Kadastrale, të bëjë 

identifikimin juridik dhe fizik, çelë 1107KPP-të në përputhje me pasuritë dhe 

sipërfaqet ligjore përcaktuar në AMTP-të dhe në listat përkatëse, në bashkëpunim 

me DAMT, NJQV-të të rekomandojë e zbatojë rrugën administrative të zgjidhjes së 

bashkëpronësisë së paligjshme, të regjistroje individualisht pasuritë sipas AMTP-ve 

si dhe të evadojë praktikat e mbetura në proces për këtë shkak të paligjshëm. 

(përfshirë dhe indicja nga ankesat e Fermerëve) 

6. ZVPP dhe Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë (KVVTP), nuk

kanë regjistruar e marrë asnjë Vendim te KVVTP-së, për mungesë të bashkëpunimit 

të ndërsjellët ZVRPP-KVVTP dhe mungesë shkëmbimi të informacionit për 

verifikimin e vlefshmërisë së titujve të pronësisë së tokës bujqësore lidhur me 42 

kërkesa të KVVTP për informacion, verifikim, konfirmim gjendjes juridike të titujve 

të pronësisë së tokës bujqësore (ndarë 3 jashtë juridiksioni dhe 39 në juridiksion, 

prej të cilave 17 janë pa përgjigje dhe 20 kërkesa me përgjigje të pa sakta e të pa 

plota nga ZVRPP); gjithashtu për 8 Kërkesa të ZVRPP Gjirokastër drejtuar KVVTP për 

verifikim e vlerësim të titujve të pronësisë, prej te cilave 4 janë me përgjigje dhe 4 

kërkesa nuk kanë përgjigje nga KVVTP), Të gjitha kërkesat i përkasin dhe kanë 

objekt verifikimi 39 pasuri me sipërfaqet 10107 m2 tokë bujqësore, 1540 m2 truall 

dhe 9 AMTP me 20170 m2 tokë bujqësore tabela:“Marredheniet KVVTP-ZVRPP dhe 

Anasjelltas per Vlerësimin e Titujve të Pronësisë me AMTP viti 2012-2015 ZVRPP 

GJIROKASTER”, Ligjit nr. 9948, datë 7.7.2008 ”Për Shqyrtimin e Vlefshmërisë Ligjore 

të Krijimit të Titujve të Pronësisë mbi Tokën Bujqësore”, i ndryshuar. 

PASOJAT: Nivele të ultë regjistrimit të pasurive bujqësore, nga mos konfirmimi për 

mungesë shkëmbimi informacioni nga mos raportimi dhe mos identifikimi i gjendjes 

juridike të pasurive bujqësore.  

a.1. Përfitim e mbajtje në përdorim të paligjshëm të titujve pronësie, lëshuar 

certifikata të pasurive të cilave është kërkuar konfirmimi nga KVVTP te rezultuara 

me sipërfaqe tepër, apo pa titull pronësie, 

a.2. Premisa për Shmangie e mos pagim i taksave vendore   

a.3. Cenim i të drejtës shtetërore të titujve të pronësisë, fenomene korruptive të 

lidhura me zotërime e përdorime të paligjshme të pasurive pa titull për sipërfaqet e 

tepërta dhe tjetërsimin shitjen e pasurive që mbartin sipërfaqe tepër mbi AMTP pra 

mbi normën ligjore. 
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Rekomandim: Regjistrim Kufizimi mbi pasuritë dhe AMTP-të nisja dhe përfundimi i 

procedurave të vlerësimit deri në vendimmarrje, konfirmim për verifikim nga 

KVVTP, veçimin dhe regjistrim  “shtet”, të sipërfaqeve tepër, deri në përfundimin e 

procesit ligjor të verifikimit të titujve të pronësisë së tokës bujqësore sipas AMTP, 

pasuri të identifikuara apo sipërfaqe pjesë të tyre dhe troje si dhe kërkimin ne rrugë 

ligjore të anulimit të certifikatave të pronësisë të lëshuara mbi sipërfaqe tepër.  

7. Keqmenaxhim i zonave kaastrale dhe mos pasqyrimi i saktë i statusit juridik në

KPP–të,  ku pasuritë bujqësore paraqiten me gjendje juridike “shtet”, ndërsa 

pasuritë janë ndarë me ligjin për tokën; gjendje kjo për 414 pasuri në 2 volume të  

ZK. Fshatit Klishar, Ligji nr.7501, datë 19.07.1991”Për tokën” Ligjin nr.33, datë 

21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me udhëzimet 

përkatëse për regjistrimin fillestar të pasurive. 

PASOJAT: Frenim i regjistrimit të pasurive për shkak të KPP-ve të parregullta çelur 

nga NJMP me statusi juridik “shtet”, duke qene zona në sistem dhe pasuritë janë 

ndarë me AMTP. Përfitim i padrejtë nga NJMP për volum pume të pakryer nga 

mosmenaxhimi pra mos identifikimi e matja në terren 414 pasuri në 2 volume që i 

përkasin ZK. 2156 Fshatit Klishar. 

Rekomandim 11: ZVRPP Gjirokastër dhe ZQRPP Tiranë të kryejnë menaxhimin e ZK 

2156 fshati Klishar sipas AMTP-ve për 414 pasuritë e llojit pemëtore, hyrë në sistem 

në janar 2001, të identifikoje, çelë dhe plotësojë 164 KPP të vol.1 dhe 250 KPP të 

vol. 2, zk. 2156 fshati Klishar të pasurive lloji pemëtore e pasuri të tjera bujqësore 

sipas AMTP-ve të disponuar nga K/familjarët e fshatit Klishar.  

8. Mangësi e shkelje, në regjistrimin e Kontratave të përdorimi-Qeraje  mbi pasuri

aseteve të llojit Pyje-kullota, toka bujqësore, sipërfaqe lumore e aksesorë të tyre.  

Pranim për regjistrim  kontrata të parregullta në forme e përmbajtje, me objekt 

pasuri me mungesë të titujve të pronësisë mbi to nga NJQV-të, apo dhe me zëra 

kadastral të pasaktë, në kundërshtim me nenet 803-805 të Kodit Civil dhe Ligjin 

nr.33, datë 21.3.2012 ”Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”. 

Të tilla janë regjistruar 10 kontrata përdorimi e qeraje afatgjatë për 12 pasuri 

publike me sipërfaqe 130,37 ha prej të cilave: (8 pasuri me 86,3 ha pyll, 2 pasuri 

me 7,35 ha kullotë dhe 4 pasuri me 36,72 ha të llojit kullote e tokë bujqësore 

brenda të cilës përfshihet shtrati,shpatet dhe sipërfaqe lumore) dhe paraqitur 

dokumentacioni për regjistrim 5 kontrata qeraje me 5 pasuri në sipërfaqe 67,5 ha 

tokë bujqësore, në kundërshtim me Ligjin nr.7850, datë 29.07.1994 “Për Kodin 

Civil”, i ndryshuar dhe në kundërshtim me Ligjin nr.33, datë 21.3.2012 ”Për 

Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”. 
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PASOJAT: Mungesë të ardhura për buxhetin e NJQV-ve dhe Buxhetin e Shtetit,  

vjelje e fitimeve nga përdorimi i paligjshëm i aseteve, mos ndjekje e zbatimit të 

kushteve të kontratës, zaptime e përdorime në sipërfaqe të tepërta, të ardhura të 

munguara dhe dëm ekomomik për buxhetin e shtetit në vlerën 473,900 lekë në 

tabelën “Përmbledhëse e PPL Shtetërore e Publike Sipas llojit për regjistrim 

Kontrata përdorimi e qiraje dhe dëmet Ekonomike të pa aplikuara nga ZVRPP 

Gjirokastër v. 2013,2014 dhe 2015”.    

Rekomandim: ZVRPP Gjirokastër të marrë masa të nxjerrë urdhër të posaçëm të 

fshijë regjistrimet për 9 kontrata  me objekt dhënie përdorimi e qiraje në seksionin 

“D” të KPP-ve të pasurive dhe ZVRPP të kthejë zyrtarisht dokumentacionin 

(kontratat e Përdorimit dhe Qirasë të regjistruara dhe të pa regjistruara v. 2015) 

personit fizik dhe NjQV që ka juridiksionin, Bashkisë Gjirokastër. 

Çlirimi i pasurive nga marrëdhënia kontratore dhe marrja e vënia nën administrim 

dhe funksionim nga pronari i ligjshëm përkatësisht NJQV-të Bashkia Gjirokastër me 

Njësitë Administrative dhe përfaqësuesi i Pronarit“Shtet”për pasuritë me status 

juridik “Shtet”. 

9. Trajtimi ligjor i regjistrimit të pasurive me mbivendosje.

Ka munguar identifikimi, evidentimi, raportimi, vendosja e database, pasqyrimi në 

harta perkatëse si dhe ndjekja e procedurave ligjore të pasurive të rezultuara me 

mbivendosje dhe janë regjistruar me mbivendosje ndaj 40 pasurive me sipërfaqe 

17100 m2 truall kryesisht të shkaktuara nga refuzimi i jashtë ligjshëm dhe pa 

shkak ligjor të titujve të pronësisë së Komuniteteve Fetare të kthyera prej 

shtetëzimit me VKKP e me ligjin nr. 10058 “Për kthimin e pronave të Komuniteteve 

Fetare”, duke stimuluar përparësinë jo reale nëpërmjet kundërshtimit të 

paligjshëm, krijimit së vonesës së regjistrimit të parë, me synim kryerjen e 

regjistrimit të pasurive të përfituara me anë të legalizimit në përfitim të personave 

të tretë nëpërmjet zaptimeve dhe zënies me ndërtime informale; mbi  pasuritë e 

mësipërme, nenin 10 “Përparësia e regjistrimit”, ligjit nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për 

Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”, nenin 37, paragrafi i 3, ligjit nr. 33/2012, 

datë 21.3.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”. 

PASOJAT: Përfitime të dyfishta titujsh të paligjshëm pronësie nga mbivendosjet, 

duke stimuluar përparësinë jo reale, mos ndjekur procedurat ligjore për zgjidhjen e 

mbivendosjeve, trajtim të pabarabartë e favorizim të njerës palë, duke cenuar 

paanësine e ZVRPP, moszbatimin i afatit 1 mujor të KPA, mos nxjerrjen e urdhrit 

administrativ për refuzimin e regjistrimit, të pjesëve të mbivendosura,si në  tabelën 

emërtuar: “Regjistrime pasurish me mbivendosje dhe transaksione pas datës 

11.08.2008 mbi sipërfaqet e kthyera në VKKP nr. 134, datë 13.3.2008”. 
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Rekomandim: ZQRPP Tiranë dhe ZVRPP Gjirokastër, të fillojnë procedurat ligjore,(të 

neglizhuar dhe pa zbatuara me parë me pasojë shkeljen të paanësisë së ZVRPP 

ndërmjet palëve), të hartojnë dokumentacionin përkatës ligjor, të ndjek procedurat 

ligjore dhe ecurinë e procesit gjyqësor për çregjistrimin e pasurive të regjistruara 

me mbivendosje ndaj 40 pasurive të Komuniteteve Fetare me sipërfaqe totale 

17100,9 m2 të llojit truall dhe ndërtesa, ndarë sipas viteve: 12 pasuri me sipërfaqe 

7360 m2 në vitin 2009, 10 pasuri me sipërfaqe 3441 m2  në vitin 2010, 7 pasuri me 

sipërfaqe 742,5 m2 në vitin 2011, 5 pasuri me sipërfaqe 1694,9 m2 në vitin 2012 

dhe 6 pasuri me sipërfaqe 3862,5 m2 në vitin 2013,  

Rekomandim: ZVRPP Gjirokastër të analizoje gjendjen e nxjerrë përgjegjësinë,  të 

marrë masa të evidentojë,vendosë database dhe komunikojë atë brenda stafit, të 

krijojë hartat e pasurive të identifikuara me mbivendosje dhe të munguara si dhe të 

ndjekë e të raportoje ecurinë e procedurave ligjore të trajtimit pasurive të 

regjistruara me mbivendosje mbi prona të regjistruara me parë. 

10. Regjistrim pasuri trualli pa titull pronësie, kryerje transaksione dhe  përfitime

të jashtë ligjshme nga fondet e shpronësimeve dhe përdorimi pa tituj pronësie 

(Indicje nga auditim i një ankese). 

ZVRPP Gjirokastër ka regjistruar në pronësi të Qytetarit “X”, çelur KPP e pasurisë 

lloji truall me sipërfaqe 729 m2 ndodhur në lagjen “Y”, regjistrim i cili rezulton pa 

titull pronësie, pasi përfitimi dhe regjistrimi është bazuar në një shkresë, emërtuar 

“Mbi kompensimin fizik të pronarit..”, lëshuar dhe nënshkruar nga një prej 

anëtarëve të Komisionit, në emër dhe për Komisionin e Kthimit dhe Kompensimit të 

Pronave të Këshillit të Rrethit Gjirokastër, ku mungojnë firmat e anëtarëve të 

komisionit pra titulli pronësisë, sepse dokumenti emërtuar “Mbi kompensimin fizik 

të pronarit “IKB”, nuk përbën titull pronësie pasi i mungon forma dhe përmbajtja 

ligjore e një akti administrativ, e vendimit të KKKP me pjesët përbërëse si (pjesa 

referuese, faktet dokumentet e shpronësimit origjina e pronës, si dhe pjesa 

vendimmarrëse për kthim apo kompensim), mungojnë nënshkrimi i të 5 anëtarëve 

të KKKP, origjina e pronës, harta etj; pra dokumenti i përdorur për regjistrim është 

në kundërshtim me Ligjin nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për Regjistrimin e Pasurive të 

Paluajtshme” dhe në kundërshtim me Ligjin nr. 7698, datë 15.4.1993 “Për kthimin 

dhe kompensimin e pronave të ish pronarëve”, dhe Ligjin nr. 9235, datë 29.7.2004 

“Për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës”.  

KPP nr. 6/23, v. 15,f. 32 zk. 8541, lloji truall me sipërfaqe 729 m2 është pa vulë e pa 

firmë të regjistruesit si dhe pa firmën e juristit apo specialistit që ka kryer 

regjistrimin e pronës ne seksionin ”C”. 



Kontrolli i Lartë i Shtetit       6 

298 Botime 

Gjithashtu ZVRPP Gjirokastër, mbi pasurinë nr. 6/23, v. 15,f. 32 zk. 8541, lloji truall 

me sipërfaqe 729 m,2 ka kryer transaksionet: 

- Me referencën nr. 9041, datë 8.2.2011, (referencë e cila mungon në arkiv dhe 

nuk u dorëzua për auditim), por sipas regjistrimeve në KPP pasuria“mëmë” nr. 

6/23, v. 15,f. 32  zk. 8541, lloji truall me sipërfaqe 729 m2, është mbyllur dhe  ndarë  

në: 

- Pasurinë nr. 6/95,v. 28, f. 206, zk. 8541 me sipërfaqen 585,9 m2, truall 

regjistruar në pronësi të personit “X”, 

- Pasurinë nr. 6/96, v. 28, f. 207, zk. 8541 me sipërfaqen 143,1 m2 llojit truall, 

regjistruar në pronësi “shtet”, regjistrim për të cilin mungonte dokumentacioni 

akti ligjor, nën ligjor justifikues mbeshtetës, aplikimi etj; por referuar një 

dokumenti ”Shpallje kërkesë për shpronësim”, me objekt “Pronarët që do të 

shpronësohen nga ndërtimi i rrogës dhe rehabilitimi i kanalizimeve në shëtitoren 

“Y”në qytetin e Gjirokastrës”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 23, datë 15.4.2005 

me numrin rendor të emrave nr. 5. “X” për truallin 143,1 m2, me çmim 4000 

lekë/m2 është paguar vlera 572,400 lekë,nga fondi për shpronësim i buxhetit të 

shtetit akorduar Bashkisë.  

- -Me referencën nr. 9198, datë 6.4.2012,aplikim nr.798 (0647959), datë 

21.7.2011,mbi pasurinë nr. 6/95,v. 28, f. 206, zk. 8541llojit truall me sipërfaqen 

585,9 m2, regjistruar në pronësi të qytetarit”X”, është regjistruar objekti ndërtesë 

lokal 2kt me sipërfaqe ndërtimi 222 m2. Ky regjistrim është pa Inventar 

dokumentacioni të dosjes, ndërsa dhe dokumentacioni nr. 1531/1, datë 21.7.2011 

si: Leja e ndërtimit, formulari nr. 4  përcakton si firmë ndërtuese personin K.K, pa 

përcaktuar identitetin e këtij subjekti si emrin e personit, nr. dhe datë të licencës; 

ndërkohë që vërtetimi nr. 172, datë 24.8.2011 shprehet për subjektin I.Ç, pra nuk 

përputhet me emrin e subjektit ndërtues për të cilin është dhënë leja e ndërtimit, 

- Leja e ndërtimit nuk përcakton pronësinë dhe as përmend dokumentin e 

pronësisë mbi truallin për të cilin është dhënë kjo leje ndërtimi, ne kundërshtim 

me nenin 45 të  ligjit  nr. 8405, datë 17.8.1998 “Për urbanistiken”. Proces verbali i 

kolaudimit datë 16.11.1998 nuk është sipas formës standarde në përmbajtje pasi: 

nuk përmend pronësinë mbi truallin, nuk përcakton vlerën e punimeve sipas 

situacionit përfundimtar dhe as vlerën e tarifës së ndërtimit të likuiduar si taksë e 

ndikimit në mjedis nga ndërtimet e reja, nuk përmend datën e fillimit dhe mbarimit 

të punimeve, etj pra është në kundërshtim me nenin 13 të ligjit nr. 8402, datë 

10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”. 

- Dokumenti datë 23.9.1994 vërtetim i lëshuar nga BK për ngurtësimin e shumës 

125,500 lekë nuk tregon as qëllimin as destinacionin dhe as se për llogari të kujt 
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kreditori është vendosur shuma e pretenduar dhe mbi të gjitha shuma nuk është 

xhiruar për ndonjë destinacion. 

- Gjithashtu në dokumentet e referencës nr. 9198, datë 6.4.2012 u gjet vërtetim 

pronësie nga regjistri hipotekor nr. 223, datë 6.3.1998, sipas të cilit ndodhej e 

regjistruar pronësia mbi pasurinë nr. 6/95 zk 8541 llojit truall me sipërfaqe 585,9 m2 

lëshuar datë 07.2.2011 në pronësi të z.“X”, firmosur nga z. me detyrë ish 

Regjistrues dhe z. ish Hartograf. Ky fakt tregon se kanë dhënë titull të 

jashtëligjshëm pronësie dhe kanë vepruar me sistem të dyfishtë regjistrimi; pra në 

një anë me regjistrim hipotekor dhe në anën tjetër me sistem te KPP regjistrim 

sporadik. 

PASOJAT: 

Nga veprimet e mësipërme, pra nga mbajtja e titullit të jashtë ligjshëm të pronësisë 

dhe referuar urdhrit nr. 473, datë 30.7.2012 ku shprehet qartë se; “...mungon akti 

ligjor i fitimit të pronësisë së truallit sipas nenit 193 dhe 195 të KC,” për pasurinë nr. 

6/95,v. 28, f. 206, zk. 8541 me nr. hip 211, datë 24.8.2011 llojit truall me sipërfaqen 

585,9 m2 mbi të cilën ngrihet objekti ndërtesë lokal 2kt me sipërfaqe ndërtimi 222 

m2, ka ardhur dëm ekonomik në vlerën totale prej 16,048,170 lekë ndarë: vlera prej 

15,467,670 lekë si nivel qiraje për zaptimin pa titull pronësie të pasurisë nr. 6/95,v. 

28, f. 206, zk. 8541e llojit truall me sipërfaqen 585,9 m2 dhe vlera 572,400 lekë si 

përfitim i jashtë ligjshëm në vlerën e kompensimit pa pasur titull ligjor të pronësisë 

për sipërfaqen prej 143,1 m2 përkatësisht truallit të  pasurisë nr. 6/96, v. 28, f. 207, 

zk. 8541 e llojit truall me sipërfaqen 143,1 m2 dhe vlera 8,100 lekë kamatë vonesa 

për regjistrim të vonuar. 

Rekomandim: ZVRPP Gjirokastër, Regjistruesi të nxjerrë urdhër të veçantë të 

mbyllë KPP nr. 6/95,v. 28, f. 206, zk. 8541 e llojit truall me sipërfaqen 585,9 m2, mbi 

të cilën ngrihet ndërtesa 2kt në sipërfaqe ndërtimi 222 m2 me funksion shërbimi, të 

çelë KPP e re nr., v. fq. Zk 8541 për llojin truall me sipërfaqe 585,9 m2, regjistrojë ne 

pronësi “Shtet”, të çelë KPP nr. v. f. Zk 8541 ku të regjistroje pasurinë e llojit 

ndërtesë me sipërfaqe ndërtimi 222 m2 dhe mbi këtë pasuri të vendoset barrë 

kufizuese në vlerën prej 16,048,170 lekë (15,467,670 lekë qira e pa paguar + 

572,400 lekë vlerë për shpronësimin e marrë), deri në likuidimin e vlerës së dëmit 

ndaj Bashkisë Gjirokastër për vlerën e Qirasë munguar nga përdorimi i 

jashtëligjshëm e pa titull pronësie të truallit prej 585,9 m2 dhe ndaj Buxhetit të 

shtetit për vlerën e shpronësimit të përfituar pa drejtësisht e pa titull pronësie të 

truallit në sipërfaqen 143,1 m2 .  

11. Regjistrime dhe lëshim certifikate pronësie për NJQV-të në pasuri që nuk

përfshihen në VKM përkatëse të transferimit, pra pa titull ligjor pronësie në 3 
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raste për 6 pasuri sipërfaqe 115,84 ha përkatësisht  për Komunën Picar 79 ha pyll 

dhe 34 ha sipërfaqe përrua dhe Komunës Cepo 2,74 ha Lumë-Kullotë dhe 0,1 ha 

pyll, veprime në kundërshtim ligjin nr. 33/2012, datë 21.3.2012 “Për Regjistrimin e 

Pasurive të Paluajtshme” dhe VKM përkatëse të transferimit; për të cilat KLSH ka 

rekomanduar çrregjistrime të kontratave të perdorimit e Qerave, kufizim dhe 

kthim”shtet” të pasurive mësipër. 

PASOJAT: Pronësi e paligjshme në favor të NJQV-ve,  të pasurive natyrore të 

llojeve “përrenj”,“lumenj” me status juridik të përhershëm “shtet“ si 

parapërgatitje për dhënie me kontrata në përdorim e me qera të parregullta dhe 

pa titull real pronësie për përfitime të jashtëligjshme dhe në dëm të shtetit. 

Rekomandim 17: ZVRPP Gjirokastër të nxjerrë urdhër kufizimi në bazë të nenit 

59,60 dhe 74 të Ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 ”Për Regjistrimin e Pasurive të 

Paluajtshme” për 2 pasuri të llojit Pyje në sipërfaqen 79 ha, deri në plotësimin e 

dokumentacionit të munguar, procesverbalit dorëzimit nga DSHP. 

Rekomandim: ZVRPP Gjirokastër të nxjerrë urdhër në bazë të nenit 25 germa (a) të 

ligjit nr. 33, datë 21.03.2012”Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme” dhe nenit 

193 të Kodit Civil...”, të fshijë regjistrimin nga pronësia Komunës Picar dhe të 

regjistrojë“Shtet” pasurinë nr. 1143/3, v. 10, f.14 zk. 2956 e llojit “Përrua”, me 

sipërfaqe 339 057 m2(33,9 ha) me përgjegjësi administrative dhe me status juridik 

përdorimi MMPAU (Ministria e Mjedisit Peshkimit dhe Administrimit të Ujërave). 

Rekomandim: ZVRPP Gjirokastër të nxjerrë urdhër në bazë të nenit 25 germa (a) të 

Ligjit nr. 33, datë 21.03.2012”Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme” dhe nenit 

193 të Kodit Civil...”, për fshirjen e regjistrimit nga pronësia e Komunës Cepo  dhe 

regjistrimin “Shtet”  të sipërfaqes lumore prej 2,79 ha, përkatësisht tre pasurive nr. 

477/4,v. 3, f. 179, zk. 3058, lloji kullotë në fakt (Lumë) me sipërfaqe 16740 m2 (1,67 

ha), nr. 226/2,v. 3, f. 178 zk. 3058, lloji Kullotë me sipërfaqe  9512 m2 (0,95 ha)  dhe 

nr. 477/5,v. 3, f. 180 zk. 3058, lloji Lumë, me sipërfaqe 1748 m2 (0,17 ha) të 

ndodhura në shtratin e lumit Kardhiq me përgjegjësi administrative dhe me status 

juridik përdorimi MMPAU (Ministria e Mjedisit Peshkimit dhe Administrimit të 

Ujërave). 

12. ZVRPP Gjirokastër ka Regjistruar pasuri të përfituara me vendime të kthimit dhe

kompensimit të pronave me të meta dhe mangësi në pranim të dokumentacionit, 

me përfitime më tepër nga sasia shprehur ne vendim, përkatësisht: për 3 pasuri me 

606 m2 truall dhe 1 pasuri me 10,3 ha kullotë regjistruar mbi sasinë ne Vendim të 

kthimit nga KKKP, 

KLSH ka rekomanduar kufizim deri plotësim të dokumentacionit për 3 pasuri me 606 

m2 truall dhe kthim”shtet”  për 1 pasurime 10,3 ha kullotë. 
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13. Në regjistrimin e pasurive tokë bujqësore, nuk është bërë bilanci AMTP-LN PIII,

ku kanë rezultuar pasuri me sipërfaqe tepër mbi normën ligjore AMTP, duke mos 

veçuar e regjistruar “Shtet” sipërfaqen tepër,  janë lëshuar certifikata duke përfituar 

sasinë tepër, nga të cilat një pjesë e tyre janë tjetërsuar dhe një nje numër  pasurish 

me gjendje të pa ndryshuar në KPP nuk është veçuar e regjistruar shtet sipërfaqja 

tepër.  

a. Lëshuar certifikata 14 pasuri me 3387 m2 sipërfaqe tepër tokë bujqësore;

b. Në KPP me gjendje të pa ndryshuar nuk është veçuar e regjistruar shtet

sipërfaqja tepër për 215 pasuri me 82613 m2 sipërfaqe tepër. 

Në kundërshtim me Ligjin nr. 7501, datë 19.7.1991 “Për tokën”, me Ligjin nr. 7843, 

datë 13.7.1994 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme“ dhe me nenin 25 të 

Ligjit nr. 33, datë 21.3.2012., 

PASOJAT: Përfitime të jashtë ligjshme tituj pronësie toke bujqësore, përdorim e 

vjelje e frutit pa paguar taksat në dëm të shtetit. 

KLSH ka rekomanduar për 14 pasuri me 3387 m2  për të cilat janë lëshuar certifikata 

dhe  për 215 pasuri me 82613 m2 me gjendje në KPP të pa ndryshuar vendosjen e 

kufizimit të veprimeve dhe shfuqizimin e certifikatave, kthimin dhe regjistrimin 

“shtet”të sipërfaqeve tepër,deri në kryerjen e bilanceve AMTP-LN dhe rakordimet e 

përputhshmërisë ndërmjet sipërfaqeve sipas titullit të pronësisë AMTP, me sipërfaqen 

në fakt sipas matjeve të Printim III, (LN) si dhe duke konfirmuar verifikimin e titullit të 

pronësisë në zbatim të Ligjit nr. 7501, datë 19.7.1991”Për tokën”.  

14. Regjistrime të trojeve publike në emer të personave pa titull pronësie

lëshuar certifikata dhe gjendje troje tepër mbi normën ligjore pasqyruar në KPP 

Në zonat Urbane të fshatrave sipas listave 001 troje me sipërfaqe tepër mbi 

normën ligjore, janë çelur KPP dhe për në disa raste janë lëshuar certifikata, ndërsa  

pjesa kryesore rezulton me gjendje të pa ndryshuar në KPP, përkatësisht; në 20 

pasuri me sipërfaqe tepër 2952m2, në kundërshtim me Ligjin nr. 7501, datë 

19.7.1991 “Për tokën”, Ligjin nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për Regjistrimin e Pasurive 

të Paluajtshme“, nenin 25 të Ligjit nr. 33, datë 21.3.2012 dhe me normën 

përcaktuar me nenin 10 të Dekretit nr. 5747, datë 29.6.1978, datë 29.6.1978” Për 

Hartimin, Miratimin dhe Zbatimin e Planeve Rregulluese të Qyteteve dhe të 

Fshatrave”. 

KLSH ka rekomanduar për 20 pasuri me sipërfaqe tepër +2952m2 truall, për të cilat  

një pjesë janë lëshuar certifikata dhe pjesa kryesore rezulton me gjendje të pa 

ndryshuar në KPP,vendosjen e kufizimit të veprimeve dhe shfuqizimin e 

certifikatave, kthimin dhe regjistrimin “shtet” të sipërfaqeve tepër, deri në 

verifikimin dhe saktësimin në bashkëpunim me Bashkitë të listave të 
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kryefamiljarëve gjendje në vitin 1991, dhe deri në shfuqizimin certifikatave të 

lëshuara dhe veçimin e regjistrimin shtet të sipërfaqeve tepër në KPP pa veprim, 

15. ZVRPP Gjirokastër ka bërë regjistrime pasuri me leje ndërtimi e legalizimi me

pranim dokumentacioni të mangët, të parregullt  në 35 raste (17 leje ndërtimi dhe 

18 leje legalizimi)  

KLSH ka rekomanduar kufizimin e veprimeve mbi pasuritë dhe vendosjen e 

shënimit barrë mbi pasuritë deri në plotësimin e dokumentacionit të magët e të 

pa plotë dhe të detyrimeve ndaj NJQV-ve që kanë miratuar dokumentacionin me 

mangësi. 

16. Në regjistrimin e pasurive të përfituara me 24/b.25/b, VKM nr. 608 tjetërsim

i oborreve, mangësi në dokumentacion për 2 raste me 966 m2 truall dhe 153 m2 

ndërtesë 

17. Në regjistrimin e pasurive të përfituara me Vendime Gjykate të formës së

prerë, auditimet janë fokusuar në plotësinë e dokumentacionit dhe kanë rezultuar  

2 raste nga të cilat për regjistrim të pasurisë me 14000 m2 (1,4 ha) arë, dhe për 1 

pasuri me 27 000 m2 (2,7 ha) “lumë” kthyer në “arë”;  me mungesë dokumentacioni 

si vendimi origjinal  apo mungesa e shkresës përcjellëse zyrtare të Vendimit.  

18. regjistrimin e pasurive të përfituara me 24/b.25/b, VKM nr.608 tjetërsim i

oborreve, mangësi në dokumentacion per 2 raste me 966 m2 truall dhe 153 m2 

ndërtesë  

19. KLSH ka rekomanduar kufizimin e regjistrimit në Kartelat e Pasurive deri

zbatimin e procedurave dhe në plotësimin e dokumentacionit të munguar. 

20. 18.Shkelje në ligjshmërinë për refuzimet në regjistrimin e pasurive, refuzime 

të pa argumentuara ligjërisht, lidhur me mos regjistrimin e pasurive të njohura nga 

VKKP në sipërfaqen 420000 m2 truall, të kthyer 273 558  m2 dhe kompensuar 

146442 m2 dhe ligjit nr. 10058, date 22.01.2009 neni 3 për garantimin e realizimit të 

drejtave të sanksionuara me kushtetutë dhe ligj, në shkelje të KREUT V-të “Çështjet 

e pronësisë” neni 22 pika 2 ku Shteti duhet ti kthejë e kompensojë Kryegjyshatës të 

gjitha pronat. 

Rekomandimi: ZVRPP Gjirokastër të marrë masa për nxjerrjen e urdhrit për 

kufizimin e regjistrimeve të pasurive të ndodhura brenda pasurisë së përcaktuar për 

kthim në pronësi të Kryegjyshatës  sipas vendimit të KKP nr. 134, datë 13.03.2008 

në bazë të pikës “1” neni 5, pikës “1” neni 49 dhe neni 59, të Ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme” dhe të zbatoje urdhrin për 

regjistrimin në pronësi të Kryegjyshatës të pasurive të kthyera ne sipërfaqen prej 

271631 m2 të llojit troje të lira evidentuar në pasqyrën 11, dhe përcaktuar në hartën 

e punës së ZVRPP Gjirokastër administruar për këtë qëllim si troje të lira.  
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21. Në regjistrimin e pasurive të llojit Pallate dhe Banesa, objekte me leje

ndërtimi nuk është llogaritur  e kërkuar dokumentacioni për arkëtim dhe shlyerje 

detyrimi për egjistrimin e hapësirave të përbashkëta dhe tarifa shërbimit R-11 për 

22 subjekte me një vlerë prej 2,560,300 lekë, sipas pasqyrës 4, veprim në 

papajtueshmëri me Ligjin nr. 33/2012, datë 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive 

të paluajtshme” neni 50, “Regjistrimi i mjediseve të përbashkëta në ndërtesa”, 

“pika 2”. Regjistrimi i lejeve të ndërtimit është bërë bazuar në kontratat e shitjes 

nga Bashkia për sipërfaqen prej 4527 m2 duke vepruar në kundërshtim me Ligjin për 

shitblerjen e trojeve 7980, datë 27.07.1995 dhe me VKM nr. 364, datë 05.10.1991, 

pika 1, si dhe me mangësi në dokumentacion në kundërshtim me pikën 5, të 

Udhëzimit nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për 

nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” 

Rekomandimi : Nga ZVRPP Gjirokastër të merren masa për nxjerrjen e urdhrave të 

kufizimit për subjektet evidentuar, deri në plotësimin e dokumentacionit të duhur 

ligjor dhe arkëtimin e detyrimit për 22 subjekte me vlerë prej 2, 560, 300 lekë, në 

bazë të pikës “1” neni 5, pikës “1” neni 49 dhe neni 59, të Ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”, për shkeljet e konstatuara. 

Në përfundim: 

Nga auditimi i Zbatimit të rekomandimeve në Subjektin ZVRPP Gjirokastër  u 

konstatua se niveli i zbatimit paraqitej në nivele të kënaqshme, gjë që tregon se 

misioni sipas Programit të auditimit nr. 1102/1, datë 03.12.2015 ka arritur qëllimin, 

ka qenë rezultativ duke siguruar me masat organizative të rekomanduara rritjen e 

së shkallës menaxhimit,të ZVRPP Gjirokastër mbrojtjen e administrimin e pasurisë 

kombëtare në dy format e saj publike-shtetërore por edhe  private, nëpërmjet 

kthimit të pasurive të paluajtshme në statusin juridik “shtet” të përfituara pa titull 

pronësie apo dhe me dokumente të parregullt fitimi e përdorimi  pasurive të 

paluajtshme, si dhe nëpërmjet masave zhdëmtuese kthimin dhe arkëtimin në 

Buxhetin e Shtetit dhe të NJQ-ve të vlerave përfituara nga fondet e Buxhetit për 

Shpronësim dhe  të vlerave e të përfitimeve të paligjshme në buxhetin e shtetit 

rrjedhur nga përdorimi dhe vjelja e fryteve nga përdorimi i kundraligjshëm i 

pasurive të paluajtshme  nga persona të tretë me dokumentacion të parregullt e pa 

tituj pronësie si dhe në shmangie të taksave e detyrimeve rrjedhur nga sipërfaqet e 

tepërta dhe marrëveshjet e përdorimit të parregullta. 
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17. AGJENCINË E TRAJTIMIT TË PRONAVE (ATP) TIRANË

Referuesi: Artan MIRASHI – Auditues i lartë, Departamenti i Auditimit të

Administrimit të Aseteve, Kontrollit të Territorit dhe 

Mbrojtjes të Mjedisit 

Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi Agjencinë e 

Trajtimit të Pronave (ATP), Tiranë, ish Agjencia e 

Kthimit dhe Kompensimit të Pronave (ish-AKKP) 

duke i kushtuar vëmendje të posaçme çështjeve 

që lidhen me Vlerësimin e aktivitetit të 

institucionit për procedurën e Kthimit dhe 

Kompensimit të Pronave si dhe aktivitetin 

Ekonomiko-Financiar, performancën e punës në 

përmbushje të rritjes së transparencës së 

Agjencisë  lidhur me shërbimin ndaj publikut dhe 

forcimit të Sistemit të Kontrollit të Brendshëm, 

lidhur me integritetin e punonjësve në zbatim të 

Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, lidhur 

me zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë. Veç kësaj është pasur në qendër të 

vëmendjes siguria e nivelit të menaxhimit si dhe transparenca me publikun. 

Gjatë viteve të fundit është konstatuar se nuk është kushtuar kujdes nga ana e 

punonjësve të administratës të ATP Tiranë, ish AKKP Tiranë për probleme të rritjes 

së shkallës së menaxhimit, përcaktimit e përmbushjes së Objektivave dhe 

funksioneve  të ATP Tiranë  lidhur me ritmet në ecurinë e shpejtimin e procesit të 

Njohjes, kthimit dhe kompensimit të Pronave dhe të parregullsive ligjore të 

konstatuara nga periudha e mëparshme. 

Kriteret e Vlerësimit 

Ligji nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH”, Ligji nr. 

9235, datë 29.7.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” i ndryshuar, Ligji nr. 

10 239, datë 25.2.2010, “Për krijimin e fondit special të kompensimit të pronave”, 

Ligji Nr. 133, datë 05.12.2015, “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të 

kompensimit të pronave”, Ligji nr. 7501, datë 19.7.1991, “Për tokën”, i ndryshuar, 

Ligji nr. 7512, datë 10.8.1991, “Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private dhe 

nismës së lirë, të veprimtarive private të pavarura dhe privatizimit”, Ligji nr. 7652, 

datë 23.12.1992, “Për privatizimin e banesave shtetërore”, Ligji nr. 7665, datë 
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21.1.1993, “Për zhvillimin e zonave që kanë përparësi turizmin”, Ligji nr. 8312, datë 

26.3.1993, “Për tokat bujqësore të pandara”, Ligji nr. 7698, datë 15.4.1993, “Për 

kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve”, Ligji nr. 7980, datë 27.7.1995, 

“Për shitblerjen e tokave”, Ligji nr. 7983, datë 27.7.1995, “Për shitblerjen e tokës 

bujqësore, livadheve dhe kullotave”, Ligji nr. 8053, datë 21.12.1995, “Për kalimin në 

pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, Ligji nr. 8337, datë 30.4.1998, “Për kalimin 

në pronësi të tokës bujqësore, pyjore, livadheve dhe kullotave”, Vendimi i Këshillit të 

Ministrave nr. 452, datë 17.10.1992, “Për ristrukturimin e ndërmarrjeve bujqësore”, 

Ligji nr. 8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, Ligji nr. 9482, 

datë, 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i 

ndryshuar, Ligji nr. 8485 “Kodi i Procedurave Administrative”, i ndryshuar, Ligji nr. 

7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” i ndryshuar me 

ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, si dhe akte të tjera 

ligjore e nënligjore në ndryshim dhe zbatim të tyre. 

GJETJE 

1. ATP Tiranë si në periudhën para v. 2013 ashtu dhe për çdo vit të periudhës

2014-30.6.2016 nuk hartuar dokumentet e strategjisë, planveprimit ku të përfshinte 

4 objektivat e Programit të Qeverisë si një nga 6 prioritetet, në fushën e trajtimit të 

së drejtës së pronës dhe objektivat përcaktuar në VKM 236, datë 23.4.2014“Për 

Miratimin e Planit të Veprimit  për Zbatimin e Vendimit Pilot të Gjykatës Evropiane 

për të Drejtat e Njeriut “Manushaqe Puto dhe të tjerë kundër Shqipërisë”; si dhe 

nuk ka paraqitur dokumente raporte vjetore për  kryerjen e monitorimit dhe 

raportimin e realizimit të objektivave të Programit të Qeverisë dhe matricës së 

treguesve të planveprimeve përkatës; gjendje kjo në kundërshtim me Ligjin nr. 

10296, datë 8.7.2010  “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, Ligjin 

nr. 9235, datë 29.07.2004 “Për Kthimin dhe Kompensimin e pronës”, i ndryshuar, 

me Ligjin nr. 133, datë 05.12.2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e 

Procesit të Kompensimit të Pronave” dhe me Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe aktet nënligjore 

përkatëse. 

2. Gjithashtu, nuk ka ose nuk u paraqit ndonjë dokument për analizën dhe

raportimin e treguesve të parashikuar dhe të monitoruar për realizimin e 

objektivave themelor të aktivitetit për ATP në secilin prej viteve 2014 dhe 2015; 

ekzistenca e të cilit do te krijonte mundësinë, për audituesin por edhe për publikun, 

të dhënies së një opinioni vlerësues lidhur me arritjen e objektivave për secilin prej 

viteve 2014 dhe 2015. 
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3. Në ATP Tiranë, mungonin fizikisht dhe nuk janë hartuar, përcaktuar e

monitoruar dokumentet “Regjistri i Riskut” dhe “Strategjia afatmesme e 

menaxhimit të risqeve” parësore që pengojnë realizimin e objektivave kryesore 

strategjik dhe njëkohësisht objektivat lidhur me hartimin, zbatimin e PB dhe PBA, 

dokumente të cilat përcaktojnë bazat për menaxhimin e riskut, gjendje në mos 

përmbushje të nenit, 21 të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010. 

-Megjithëse është ngritur GSM por nuk është miratuar nga GSM Plani i Veprimit 

Afatmesëm për rishikimin e sistemeve të brendshme të kontrollit dhe përgatitjen e 

gjurmëve të auditit për procedurat specifike të institucionit, çka është në mos 

përmbushje të Kreut të  III, nenet 19-22 të nr. 10296, datë 8.7.2010. 

 Mungojnë e nuk janë caktuar nga Titullari, procedurat e brendshme të 

antikorrupsionit dhe sinjalizimit të parregullsive, që është në mos përmbushje të 

nenit 8, pika 8 (e) dhe të nenit 17 të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010. 

 Mungon përshkrimi i proceseve dhe veprimeve, miratimi i tyre lidhur ne 

qarkullimin e dokumentacionit shkresor dhe përfshirja e tyre e normuar me 

rregulloren përkatëse në zbatim të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 dhe të UMF nr 30, 

datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” dhe 

dokumentacioni i AQT.  

 Mbikëqyrja e vendimeve dhe veprimeve të menaxherëve. 

Nëpunësi autorizues nuk ka bërë ndarjen e përgjegjësive që lidhen me 

vendimmarrjen, kontrollin, zbatimin dhe vendosjen e linjave të raportimit. 

Mungojnë përcaktimi i Procedurave të brendshme që garantojnë se, punonjësit 

mbikëqyren në mënyrën e duhur në kryerjen e detyrave të tyre.  

- Gjurmët e auditimit. (Ecuria e proceseve,objektivat strukturat brenda dhe jashtë 

njësisë, sistemet mbështetëse të IT, afatet, burimet e tjerë). Dokumentet ligjore, 

financiare, ose të një natyre tjetër, që rregullojnë dhe mbështetin aktivitetet që janë 

pjesë e këtyre proceseve. 

Në ATP Tiranë, nuk është miratuar dokumenti i gjurmës së auditivit dhe nuk 

ndodhej i arkivuar gjurma e auditimit, në kundërshtim me nenin 16, të Ligjit nr. 

10296, datë 08.07.2010, UMF nr. 30 datë 27.11.2011 “Për menaxhimin e Aktiveve 

në Njësitë e Sektorit Publik” dhe UMF nr. 29, datë 29.12.2011 “Për gjurmët 

standarde të auditit për prokurimin me vlerë të vogël dhe të lartë”.  

- Mungon e nuk janë plotësuar tre dokumentet  përkatësisht; Deklarata e SKB, 

Raporti për funksionimin e SKB (me 5 komponentët përkatës) dhe mungon 
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dokumenti i plotësuar “Pyetësori i vetëvlerësimit të funksionimit të SMFK për vitin 

2014 dhe 2015”, gjendje në kundërshtim me nenin 6, të Ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010, UMF nr. 28, datë 15.12.2011 “Mbi Paraqitjen e Deklaratës dhe Raportit 

Vjetor Për Cilësinë e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm në Njësitë Publike” formati 

sipas Shtojcave nr. 1 dhe nr. 2, si dhe në mos përmbushje të neneve 17 dhe 29 të 

Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën 

e Shqipërisë”dhe nenit 18 të ligjit 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin 

4. ATP Tiranë ka përgatitur, hartuar buxhete PB dhe PBA për vitet 2015, 2016 dhe

2017, të pa mbështetur në dokumentet themelor si Objektivat, Strategjia dhe plan-

veprimet përkatëse (të cilat mungojnë, nuk janë hartuar) dokumente këto që 

orientojnë e argumentojnë kërkesat buxhetore. Buxhetet e hartuara kanë  mangësi 

në drejtim te paqëndrueshmërisë të emërtimit të produkteve dhe nënprodukteve, 

me moszbatim të kriterit të rritjes 10%, pra buxhete të paargumentuara me 

rezerva e jo funksional dhe që kanë sjellë pasojë mosrealizime me ndikim në mos 

përmbushje të misionit qëllimit dhe objektivave të ATP-së, 

5. ATP Tiranë, ish AKKP, për periudhën para vitit 2013 e vazhdim deri në vitin 2016

në asnjë dokument të veçantë dhe as në Rregullore nuk ka përcaktuar e përshkruar 

përshkrimet e punës, “Job Discription“, për pasojë as nuk janë përcaktuar kritere 

për testimin e pranimin e marrjen në punë dhe për kualifikimin e vazhdueshëm të 

punonjësve dhe gjithashtu në asnjë dokument të veçantë dhe as në Rregulloren 

“Për Organizimin e Punës në Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave”.  

ATP Tiranë, Ish AKKP, ka rezultuar me strukturë të paqëndrueshme të punësuarve, 

mungesë menaxhimi të burimeve njerëzore dhe të aktivitetit të Njësisë, 

karakterizuar nga emërimet e shpeshta pa kriter me kohëzgjatje minimale deri me 

ditë e muaj,për punonjësit e pranuar rishtas,  lëvizje të shpeshta brenda sektorëve, 

etj., që kanë sjellë risqe në përmbushjen e funksionit të ATP për periudhën 2013-

30.6.2016. 

6. Në ATP/AKKP për periudhën para viteve deri Tetor 2013 dhe periudhën vitin

2013, 2014, 2015 deri 30.06.2016, për atakim të vendimeve të marra nga ish-AKKP 

dhe ATP, për kthim dhe kryesisht për kompensim pronash kanë ardhur 190 

vendime Gjykatash që kanë prodhuar detyrime, të cilat cënojnë fondin e 

kompensimit, sjellin mbi shpenzim për buxhetin e ATP dhe të buxhetit të shtetit, 

për 190 vendime me vlerën totale 379,989 mijë lekë. ATP nuk ka dokumentuar, 

analizuar shkaqet e nxjerrë përgjegjësinë. 
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7. Ish AKKP dhe ATP për periudhën para vitit 2013 deri 30.6.2016 ka

pamjaftueshmëri pune lidhur me krijimin, mos menaxhimin, marrjen dhe vënien 

nën administrim, mos evidentimin në data base funksional dhe mos marrjen e 

masave për përdorimin e Fondit për kompensim fizik të ish-pronarëve të 157 

objekteve me sipërfaqe totale trualli 250 051 m2 nga e cila sipërfaqe nën objekte 

84 863 m2, sipërfaqe funksionale 177 587 m2, me vlerë të objekteve prej 2,103, 

876, 644 lekë, sipas raporteve të vlerësimit nga e cila: 1,175,311,447 lekë vlera 

ndërtimore e objekteve dhe 928,545,227 lekë vlerë trualli. Nga Drejtori i 

Përgjithshëm dhe stafi përkatës  i mëparshëm i AKKP-së për periudhën  deri në v. 

2013 si dhe nga Drejtori i Përgjithshëm e stafi aktual i ATP-së për periudhën 2013-

dhjetor 2015, përveç se nuk është vepruar për ankandin e objekteve, por ka 

munguar dhe menaxhimi, marrja, vënia nën administrim e objekteve dhe ka 

munguar kryerja e  identifikimit te gjendjes juridike reale e fizike, për 157 Objekteve 

të Fondit Fizik për Kompensimin e Pronarëve” vënë në destinacion.  

8. Në ATP Tiranë nga auditimi i 150 aktverifikimeve dhe relacionit përkatës, të

mbajtura në Dhjetor 2015-10 shkurt 2016 për 150 objektet, nga grupi i punës prej 7 

personash të dhënat e  të cilave gjatë periudhës së auditimit u renditën me 

problematikat në tabelën emërtuar “Objektet e Fondit Fizik për Kompensimin e 

pronave dhe problematikat sipas aktverifikimeve”, u grupuan problematikat, 

paraqitur në tabelën emërtuar “Objektet e Fondit Fizik për Kompensimin e Pronave 

me Problematikat Grupuar”, për të cilat ATP  do të duhej të kish vepruar e marrë 

masat për administrimin e  gjendjen e 97 objekteve (prej 150 total). ATP do të 

duhej të kish vepruar e marrë masat për administrimin e  gjendjen e 97 objekteve 

(prej 150 total) të pa administruara sipas aktverifikimeve në terren në vlerë 1,056.5 

million lekë. 

9. Në ATP, ish AKKP Tiranë, për periudhën prej vitit 2009 deri 30.06.2016 janë

depozituar kërkesa për tjetërsim të sipërfaqes oborr në përdorim dhe çelur 1431 

dosje (1012 kërkesa deri 20 Tetor 2013 dhe 419 kërkesa pas 20 tetor 2013 deri 

30.06.2016) dhe nuk janë trajtuar 1134 kërkesa-dosje, ose 79%, që kanë sjellë si 

pasojë të ardhura të munguara potenciale deri në vlerën 431,257 mijë lekë. 

10. Janë mare vendime për tjetërsim oborresh në kundërshtim me legjislacionin;

 në 3 raste vendimet kanë gabim material në pikën 3 të tyre, duke përcaktuar 

më tepër në total sipërfaqen prej 1014.5 m2, e mbetur për kompensimin 

pasardhës,  

 në 10 raste preken nga ndërtimet informale, për sipërfaqen në total prej 5092 m2, 
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 në 4 raste mungon dokumenti që vërteton ndërtimin e objektit para datës 

10.08.1991,  

 në 2 raste sipas konfirmimit të pushtetit vendor drejtuar ATP-së, këto sipërfaqe 

janë përcaktuar sipas planeve rregulluese, për tu përdorur si hapësira publike,  

 në 4 raste sipas konfirmimit të ZVRPP drejtuar ATP-së, mbi truallin e tjetërsuar 

ka ndërtime të paligjshme,  

 në 4 raste personi përfitues nuk zotëron të gjithë objektin, por një pjesë të tij,  

 në asnjë rast nuk ka respektuar afatet ligjore, në lidhje me shqyrtimin e dosjes 

nga data e aplikimit, deri në marrjen e vendimit përkatës. 

11. Sipas faturës nr. 634, datë 29.12.2015, është likuiduar vlera 5,352,576 lekë për

zërin “Data Entry”, për 16832 vendime, ndërkohë që fazë hedhja e vendimeve sipas 

Grafikut të Ekzekutimit është parashikuar të realizohet nga muaji i katërt deri në 

muajin e nëntë të kontratës. Likuidimi i faturës është shoqëruar vetëm me anë të 

një procesverbali me nr. 4351/14, datë 29.12.2015 për marrjen në dorëzim pa asnjë 

shënim a koment, nuk ka asnjë dokumentacion tjetër shoqërues, justifikues, si 

relacion, listë të vendimeve, apo DVD, ku të tregohet në mënyrë të detajuar 

vendimet që janë hedhur, për pasojë likuidimi i kësaj faturë në vlerë 5,352,576 

lekë është i pajustifikuar dhe argumentuar në kundërshtim me Ligjin Nr. 10296, 

datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. ATP(ish AKKP) Tiranë nuk 

ka ushtruar dhe dokumentuar mbikëqyrjen dhe monitorimin e kontratës për 

periudhën dhjetor 2015-qershor 2016, pasi nuk janë kryer kontrolle periodike 

shoqëruar me dokumente justifikuese ndërsa ka pranuar likuidime të pa 

argumentuara. 

12. Në të gjitha procedurat e prokurimit me vlerë të vogël gjatë vitit 2014 faturat

tatimore nuk janë firmosur nga i gjithë grupi i marrjes në dorëzim, mungon relacioni 

për argumentimin dhe miratimin e fondit limit si dhe procesverbali për testimin e 

tregut, procesverbalet për marrjen në dorëzim të mallit, faturat tatimore apo fletë 

hyrjet nuk përmbajnë detajimin sipas artikujve dhe specifikimet teknike të 

përcaktuara në ftesën për ofertë, por vetëm është shënuar sasia totale e mallit dhe 

vlera përkatëse. 

13. Në ATP (ish AKKP) Tiranë, për periudhën 2013-6 mujori i parë 2016 mungon

informacioni i plotë dhe bilanci në lidhje me numrin e vendime gjyqësore, kërkesë 

padive, procesin e ankimimit si dhe me ecurinë e tyre, çka do të bënte të mundur 

dhënien e një opinioni të saktë për ndjekjen e procedurave të ankimimit nga 

Specialistët përkatës si dhe efektet e tyre në procesin e kthimit dhe kompensimit të 

pronave.  
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14. Nga auditmi me zgjedhje i 120 dosjeve, mbi vlerësimin, pranimin dhe

shqyrtimin e kërkesave për kompensim për pronarët e pasurive të paluajtshme 

pronë private që preken nga ndërtimet informale u konstatua se: 

 vetëm në një rast është njoftuar subjekti kërkues e përfitues në lidhje me 

lëvrimin e këstit të kompensimit, veprime në kundërshtim me VKM nr. 383, 

datë 19.05.2010 me ndryshime.  

 në 35 raste nuk janë respektuar afatet ligjore të përcaktuar pasi ka kaluar afati 

ligjor i shqyrtimit të kërkesës prej 3 muaj përcaktuar në VKM nr. 383, datë 

19.05.2010 “Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të 

kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që 

preken nga ndërtimet informale” me ndryshime; 

 në asnjë rast nuk kanë inventar, 

 në 13 raste ku ish pronarët e pasurive të paluajtshme pronë private që preken 

nga ndërtimet informale janë kompensuar financiarisht për sipërfaqe prej 8,334 

m2 në vlerë 55,737,525 lekë. Pasuritë e kompensuar nuk kanë ndryshuar 

statusin juridik të tyre për të kaluar me pronar shtet apo për tu regjistruara 

sipas lejes së legalizimit,  

 në 9 raste megjithëse nga NJ.Q.V. ka konfirmim që pasuritë janë në listën e 

pronave të tyre por të pa inventarizuara është vepruar me kalimin e pronësisë 

të sipërfaqes “oborr në përdorim”  

 në 6 raste në sipërfaqet e tjetërsuara ka të evidentuara ndërtime pa leje. 

Nga KLSH është kërkuar shpërblimin e dëmit në vlerën totale 125,854,404 lekë, 

për 7506.6 m2 si më poshtë:  

- ATP (ish AKKP) Tiranë, Sektori i Tjetërsimit të Oborreve në 7 raste ka tjetërsuar 

1612.2 m2 sipërfaqe shtet mbi normën e përcaktuar sipas Aneksit nr. 1 të VKM nr. 

578, datë 29.08.2012, i ndryshuar me VKM nr. 790, datë 14.11.2012, për të cilat 

duhet të aplikohej çmimi për vlerën e truallit sipas zonave kadastrale në  

mbështetje të VKM 514, datë 30.07.2014 “Për miratimin e vlerës së pronës për 

secilin qark të Republikës së Shqipërisë”, për pasojë detyrimi i munguar dhe dëmi 

ekonomik llogaritet në vlerën 22,458,705 lekë. 

- ATP (ish AKKP) Tiranë, në 20 raste ka marrë vendime për tjetërsimin e truallit 

“oborr në përdorim” në mospërputhje me përcaktimet ligjore, lidhur me kalimin në 

pronësi të poseduesit, të sipërfaqes takuese të truallit nën objekt dhe “oborr në 

përdorim”, duke tjetërsuar më tepër truallin me sipërfaqe totale 4691.1 m2, nga 

pronësia shtet tek subjektet private, për rrjedhojë ka krijuar dëm ekonomik dhe të 
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ardhura të munguara në buxhetin e shtetit dhe buxhetin e ATP-së, në vlerën 

74,388,975 lekë,  

- Nga ATP Tiranë në 10 raste ka marrë Vendime për tjetërsimin e truallit “oborr në 

përdorim”, lidhur me sipërfaqen takuese të truallit nën objekt dhe “oborr në 

përdorim” në mospërputhje me përcaktimet ligjore, ku përcaktohet se për 

ndërtimet e kryera nga data 16.8.1961 deri në 22.7.1978 sipërfaqja e trualli në 

qytete duhet të jetë 150-200 m2, duke tjetërsuar më tepër truallin me sipërfaqe 

totale 1,203.3 m2, nga pronësia shtet tek subjektet private, për rrjedhojë ka krijuar 

dëm ekonomik si e  ardhur e munguara në buxhetin e shtetit dhe buxhetin e ATP-

së, në vlerën 26,503,914  lekë 

- Në procedurën e prokurimit“Sistemi Web-Gis informacioni për regjistrimin dhe 

vlerësimin e pronave objekt kthimi dhe kompensimi AKPP-Web-Gis” viti 2015, nga 

autoriteti kontraktor nuk janë aplikuar kamat vonesat në vlerën totale 1,880,730 

lekë për mos realizimin në kohë të shërbimeve në kundërshtim me Nenin 22- 

Likuidimi i Dëmeve për dorëzimin e vonuar, pika 22.1, paragrafi i dytë të kontratës 

nr. 17/23 prot, datë 16.11.2015. 

Mbi mospërdorimi me ekonomicitet, efektivitet dhe eficience të fondeve u 

konstatua së në prokurimet publike  nuk janë pëdorur në përputhje me 3-e-të 

fondet  në shumën totale prej 854,752 mijë lekë,  si më poshtë:  

 Vlera 41, 355 mijë lekë të pagës së 41 punonjësve të larguar, vlerë e cila përbën 

mbishpenzim për buxhetin e shtetit rrjedhur nga vendimet e gjykatave për 

ndërprerje të njëanshme  marrëdhënies së punës  

 vlerën prej 379,989 mijë lekë për 190 vendime Gjykatash nga të cilat janë 

likuiduar 137,663 mijë lekë,  

 vlerën prej 431,257 mijë lekë që rrjedh nga mostrajtimi dhe mbajtja tej afateve 

ligjore të 1134 dosje-kërkesa për tjetërsim të oborreve,  

 mos përdorimin me efektivitet të fondeve publike për vlerën 2,151,152 lekë pa 

TVSH. 

Për përmirësimin e punës në ardhmen me VENDIMIN nr. 158, datë 24.12.2016, i 

Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit janë rekomanduar: 

 57 MASA ORGANIZATIVE

 6 MASA SHPËRBLIM DËMI në vlerë 125,854,404 lekë,

 24 MASA DISIPLINORE nga këto: “Vërejtje” deri në “Ndërprerje të

marrëdhënieve të punës”, për 10 punonjës  dhe  “Vërejtje”, për 14

punonjës.
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18. ZVRPP KUKËS

Referuesi: Besmir PAJAJ – Auditues, Departamenti i Auditimit të Administrimit

të Aseteve, Kontrollit të Territorit dhe Mbrojtjes të 

Mjedisit. 

Auditim: "Mbi procedurën e pranimit dhe 

administrimit të dokumentacionit për 

regjistrimin fillestar të pasurive të paluajtshme 

dhe evdidentimin e trajtimin ligjor të 

mbivendosjeve" 

Programi i Auditimit: Nr. 311/1 prot, datë 

15.03.2016, miratuar nga Kryetari i Kontrollit të 

Lartë të Shtetit  

Periudha e audituar: 01.01.2012-31.12.2015 

(për probleme të veçanta dhe periudha të 

mëparshme), gjithësej 1460 ditë kalendarike.  

Auditimi: filloi më 16.03.2016, përfundoi më 

31.05.2016, gjithësej 77 ditë kalendarike.  

Grupi  i auditimit:  Selfo Zeneli, Qemal Meta, Besmir Pajaj, Agim Mandri. 

KRITERET E VLERËSIMIT 

Në të gjitha fazat e auditimit sipas programit të detajuar, në përshtatje me 

Standardet e Auditimit, në referencë me problematikën është patur si kriter 

vlerësues në radhë të parë: 

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

Lartë të Shtetit”, Ligji nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme” i ndryshuar me Ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”; Ligji nr. 7850, datë 29.07.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”; 

Ligji nr. 7698, datë 15.04.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish 

pronarëve”; Ligji nr. 9235, datë 29.7.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” i 

ndryshuar; Ligji nr. 7699, datë 21.4.1993 “Për kompensimin në vlerë të ish-

pronarëve të tokës bujqësore”, i ndryshuar; Ligji nr. 7501, datë 19.07.1991 “Për 
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tokën”; Ligji nr. 8053, datë 21.12.1995 “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës 

bujqësore”: Ligji nr. 8312 datë, 26.3.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”; 

Udhëzimi i MBU nr. 106, datë 23.02.1996 “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të 

tokës bujqësore”; VKM nr. 161, datë, 08.04.1993 “Për disa shtesa e ndryshime në 

VKM nr. 452, datë 17.10.1992 “Për ristrukturimin e ndërmarrjeve bujqësore”; Ligji 

nr. 7980, datë 27.07.1995 “Për shitblerjen e trojeve”; Ligji nr. 8405, datë 17.09.1998 

“Për urbanistikën” i ndryshuar; VKM nr. 315, datë 24.04.2003  dhe nr. 162, datë 

07.03.2007 “Për dhënien me qira ose enfiteozë të ndërmarrjeve, shoqërive dhe 

institucioneve shtetërore”; VKM nr. 35, datë 24.01.2007 “Për procedurat dhe format 

e shitjes së truallit, të pajisur me infrastrukturë, për qëllime tregu”; VKM nr. 169, 

datë 13.03.2003 dhe nr. 703, datë 11.10.2006 “Për kriteret dhe procedurat e 

vlerësimit dhe të shitjes së trojeve të ndërmarrjeve shtetërore apo të objekteve të 

veçuara, që i nënshtrohen privatizimit ose transformimit të tyre në shoqëri 

tregtare”, si dhe akte të tjera ligjore e nënligjore në ndryshim dhe zbatim të tyre. 

Në përfundim të auditimit me Vendimin Nr. 71, Datë 29/06/2016 të Kryetarit të 

KLSH, publikuar në Webside dhe në media, bashkë me Raportin Përfundimtar janë 

dhënë rekomandimet përkatëse, por në këtë prezantim shkurtimisht po paraqesim, 

nga këndvështrimi i përputhshmërisë së risqeve të identifikuara, përcaktuar në 

“Regjistrin e Riskut” (matja, shtrirja, masat për minimizimin dhe eliminimin), 

identifikimi i risqeve të reja, të gjitha këto në shprehur në disa prej gjetjeve, në 

bazën ligjore dhe nën ligjore dhe në rekomandimet përkatëse për përmirësimin e 

gjendjes marrjen e masave për rritjen e menaxhimit në procesin e pranimit të 

dokumentacionit për regjistrim fillestar, trajtimin e pasurive në procesin e 

transaksioneve, dhe rritjen e transparencës në shërbimin ndaj publikut dhe enteve 

shtetërore duke eliminuar fenomenet korruptive.  

 GJETJE DHE REKOMANDIME

Në total janë evidentuar 57 gjetje për të cilat janë rekomanduar: 

 54 masa organizative;

 10 shpërblim dëmi;

 14 masa disiplinore;

 1 kallëzim penal.
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Në total janë evidentuar 57 gjetje për të cilat janë rekomanduar 64 masa 

organizative dhe shpërblim dëmi, 18 masa disiplinore si dhe një kallëzim penal, më 

hollësisht si më poshtë:  

A- Masa Organizative 

KLSH ka rekomanduar 54 masa organizative për rastet më poshtë: 

1. 915,941 m2 sipërfaqe tepër, në pronësi “shtet”, por përfituar padrejtësisht

nga individët.

2. 28,229,939 lekë të ardhura të munguara për Bashkinë Kukës, nga llogaritja e

gabuar e çmimit të shitjes së trojeve për 18 kontratat e shitblerjes për sipërfaqe

4671.68 m 2.

3. Nuk janë çelur KPP (kartelat e pasurive të paluajtshme), PIII dhe nuk janë bërë

azhurnimet që u përkasin 32 zonave kadastrale, të menaxhuara në sistem deri

në vitin 2004, për 255 AMTP-ve me sipërfaqe 1,117,910 m2 ose 111,79 ha tokë

bujqësore të dërguara nga Qarku pas viteve 2007-2014; për pasojë nuk janë

menaxhuar këto pasuri të shpërndara në 453 parcela.

4. Mungon informacioni për ecurinë e procesit të shpronësimit për segmentin

Kalimash Morinë dhe sidomos të regjistrimit të 135 pasurive me sipërfaqe 794

513 m2 nga pasuri private në pasuri shtet me administrim ARRSH dhe të 15

pasurive me sipërfaqe 471 355 m2 nga pronë e Institucioneve Shtëtërore dhe

Njësive të Qeverisjes Vendore në pronësi të ARRSH-së.

5. Në 3 raste është konstatuar mbivendosje për sipërfaqen totale 764 m2, mos

zbatim procedurash nga ZVRPP.

B- Masa shpërblim dëmi 

KLSH për 10 gjetje ka rekomanduar 10 masa për shpërblim dëmi me vlerë totale 

18,177,277 lekë, nga të cilat: 

1. 14,266,800 lekë, nga shpronësimi pa titull pronësie në 4 raste me sipërfaqe

23,778 m2, për ndërtimin e Aeroportit Kukës

2. 2,344,108 lekë nga shitja e sipërfaqes “shtet” për 20450 m2 pa titull pronësie,

vendosja e kufizimit deri në arkëtimin e vlerës.

3. 2,100,000 lekë, kamatvonesa për mosregjistrim në kohë të dokumentacionit

4. 177,500 lekë, nga mosregjistrimi i sipërfaqeve të përbashkëta
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C- Masa disiplinore 

KLSH ka rekomanduar 4 masa për punonjësit aktual dhe 14 masa për punonjësit e 

larguar: 

- Masa “Vërejtje” deri në “Ndërprerje të marrëdhënieve të punës”, për 15 

punonjës; 

- Masa “Ndërprerje të marrëdhënieve të punës”, për 2 punonjës; 

- Masa “Vërejtje”, për 1 punonjës. 

D- Kallëzim  Penal 

Është bërë kallëzim penal ndaj 4 punonjësve për konsumimin e figurës së veprës 

penale të “Shpërdorimit të detyrës” të parashikuar nga neni 248 të ligjit nr. 7895, 

datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, në lidhje me regjistrimin e 

pasurive të përfituara nga shpronësimi për ndërtimin e Aeroportit Kukës dhe 

rrugëve të reja, për sipërfaqen 23778 m2, duke i shkaktuar buxhetit të shtetit një 

dëm ekonomik në vlerë 14,266,800 lekë. 

Trajtim i hollësishëm gjetje-rekomandime 

1. Nga ZVRPP Kukës, nuk është bërë bilanci AMTP-LN P.III, sipas kryefamiljarëve

duke mos veçuar e regjistruar “Shtet” sipërfaqen tepër 369 041 m2 në total, për 475 

pasuri tokë bujqësore (arë+pemëtore) dhe troje, në kundërshtim me Ligjin nr. 7501, 

datë 19.7.1991 “Për tokën”, me Ligjin nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për Regjistrimin e 

Pasurive të Paluajtshme“ dhe me nenin 25 të Ligjit nr. 33, datë 21.3.2012.  

KLSH ka rekomanduar: ZVRPP Kukës, Regjistruesi të marrë masa dhe të nxjerrë 

urdhër kufizimi, në bazë të Ligjit nr. 33/2012, datë 29.4.2012 "Për Regjistrimin e 

Pasurive të Paluajtshme”, neni 5 pika 1, neni 59, 60, 74 për 441 pasuri me sipërfaqe 

tepër 369 041 m2 nga bilanci AMTP-LN PIII, ndarë: 

 Për 264 pasuri me sipërfaqe tepër +258 966 m2, të regjistruar dhe pajisur

mbajtësit me certifikatë pronësie dhe pa tjetërsuar, deri në kryerjen e bilancit

AMTP-LN, zbatimin e  procedurave sipas  VKM nr. 994, datë 9.12.2015 “Për

Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi” dhe

shfuqizimin e certifikatave, kthimin dhe regjistrimin “shtet” të sipërfaqeve

tepër,

 Për 20 pasuri të shitura me sipërfaqe tepër +9733 m2 shitur deri në arkëtimin e

vlerës 757,148 lekë, dëmit ekonomik shkaktuar buxhetit të shtetit nga shitja e

sipërfaqes “shtet” pa titull pronësie.
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 Për 117 pasuri me sipërfaqe tepër +111 607 m2 , pa veprime në KPP deri në

veçimin e regjistrimin e sipërfaqes tepër “shtet”.

2. Nga verifikimi i listave të trojeve 0001 të përcjella për regjistrim, rezultoi se në

2342 raste personat kanë përfituar mbi normë, pra më shumë se 300 m2, në total 

sipërfaqen prej 465,716 m2, në kundërshtim me dekretin e Presidentit nr. 5747 

datë 29.06.1978, dhe Ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të Paluajtshme” 

si dhe Rregulloren nr. 184, datë 08.04.1999, ndryshuar nr.7, datë 07.01.2000 “Për 

punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”. 

KLSH ka rekomanduar: ZVRPP Kukës të marrë masa të mos kryejë veprime me 

pasuritë të cila kanë rezultuar me sipërfaqe mbi normën prej 300 m2, si dhe kërkojë 

pranë ish NJQV-ve dhe aktualisht pranë Bashkisë Kukës nëpërmjet Njësive 

Administrative, verifikimin dhe saktësimin e listave të dorëzuara të trojeve 001 

sipas gjendjes së vitit 1991. 

3. Nga ZVRPP Kukës, sipas listave të trojeve 001, për 409 pasuri truall, ka çelur KPP

me sipërfaqe tepër 81 184 m2, si dhe ka lëshuar certifikata me sipërfaqe tepër dhe pa 

titull pronësie në kundërshtim me Ligjin nr. 7501, datë 19.7.1991 “Për tokën”, me 

Ligjin nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme“ dhe me 

nenin 25 të Ligjit nr. 33, datë 21.3.2012, si dhe me nenin 10 të Dekretit nr. 5747, datë 

29.6.1978, datë 29.6.1978 “Për Hartimin, Miratimin dhe Zbatimin e Planeve 

Rregulluese të Qyteteve dhe të Fshatrave”, ku shprehet “...Për ndërtimin e banesave 

vetjake në fshatrat fushore e në përdorim një ngastër deri në 200 m2 në fshatrat 

kodrinore e malore deri në 300 m2 dhe në qytete, sipas rastit, 140 deri 170 m2...”. 

KLSH ka rekomanduar: ZVRPP Kukës, Regjistruesi të marrë masa dhe të nxjerrë 

urdhër kufizimi, në bazë të Ligjit nr. 33/2012, datë 29.4.2012”Për Regjistrimin e 

Pasurive të Paluajtshme”, neni 5 pika 1, neni 59, 60,74 për 406 pasuri truall 

regjistruar në KPP me sipërfaqe tepër 81184 m2 ndarë:  

 Për 75 pasuri me sipërfaqe tepër 17 140 m2 lëshuar certifikatat dhe për 316

pasuri me sipërfaqe tepër 61 105 m2 pa veprime në KPP, deri në verifikimin dhe

saktësimin në bashkëpunim me Bashkinë Kukës të listave të kryefamiljarëve

gjendje në vitin 1991, deri në shfuqizimin certifikatave të lëshuara dhe veçimin

e regjistrimin shtet të sipërfaqeve tepër në KPP pa veprim,

 Ndërsa për 4 pasuri me tepër 1204 m2 , të shitura me pasojë dëmin ekonomik

Buxhetit Shtetit në vlerën  892,812 lekë  e përfituar padrejtësisht, deri në

arkëtimin e vlerës.
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4. ZVRPP Kukës dhe ZQRPP Tiranë kanë pranuar nga Njësia e Menaxhimit të

Projektit (NjMP) (në vitin 1995 kur zona ka hyrë në Sistemin e regjistrimit fillestar) 

dokumentacionin me mangësi për ZK 1176 Fshati Breglumë Printim III me gabime 

dhe librat e KPP-ve 2 volume duke lënë jashtë menaxhimit në sistem dhe pa çelur 

KPP për 194 pasuri me sipërfaqe 119526 m2 ose 12 ha tokë bujqësore arë 

pemëtore, që i përkasin 222 AMTP-ve ndërkohë që kanë çelur KPP për 256 troje 

(sipërfaqe të përfshira brenda AMTP-ve, dhe pa pasur listën e trojeve 001 të 

konfirmuar nga Kryeplaku dhe Kryetari Komunës), gjendje kjo në kundërshtim me 

Ligjin nr. 7501, datë 19.7.1991 “Për Tokën” dhe me Ligjin nr. 7843, datë 13.7.1994 

“Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”  

KLSH ka rekomanduar: ZVRPP Kukës dhe ZQRPP Tiranë të kryejnë menaxhimin dhe 

futin në sistem, të  identifikojnë pasuritë e të çelin KPP-të  për 194 pasuri me 

sipërfaqe 119526 m2tokë bujqësore që i përkasin 222 AMTP-ve në ZK1176 Fshati 

Breglumë  si dhe të kërkojnë pranë NJQV, Bashki Kukës konfirmimin e listës 001 së 

256 trojeve  për të cilat janë çelur KPP.    

5. ZVRPP Kukës, për disa vite radhë nuk ka evidentuar, raportuar gjendjen dhe

regjistrimin e pasurive me mbivendosje. Në 3 raste është evidentuar regjistrimi i 

pasurive me mbivendosje për sipërfaqen 764 m2, për të cilat ZVRPP Kukës nuk ka 

ndjekur procedurat ligjore për zgjidhjen e mbivendosjeve, në  moszbatim të afatit 1 

mujor të KPA, mos nxjerrjen e urdhrit administrativ për refuzimin e regjistrimit, të 

pjesëve të mbivendosura, në kundërshtim me Kreun V, nenit 37, paragrafi i 3, të 

Ligjit nr. 33/2012, datë 21.3.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme, me 

nenin 10 dhe 44 të Ligjit nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për Regjistrimin e Pasurive të 

Paluajtshme” dhe me rregulloren nr. 184, datë 18.4.1999 “Për punën e Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të paluajtshme” . 

KLSH ka rekomanduar: ZVRPP Kukës Regjistruesi të marrë masa dhe të nxjerrë 

urdhër kufizimi, në bazë të Ligjit nr. 33/2012, datë 29.4.2012”Për Regjistrimin e 

Pasurive të Paluajtshme”, neni 5 pika 1, neni 59, 60, 74 të njoftojë palët dhe 

orientojë  zgjidhjen gjyqësore, për pasuritë më mbivendosje. 

6. ZVRPP Kukës ka bërë pune të pamjaftueshme në administrimin e praktikave dhe

kërkesave në proces të pa përfunduara të cilat prej 5 vitesh deri ne vitet 2015 

arrijnë në rreth mbi 112 me të ardhura të përfituara pa dhënë shërbimin e faturuar 

përkatësisht 446 mijë lekë, që kanë sjellë si pasojë mungesën e transparencës së 

punës së ZVRPP Kukës ndaj publikut, mos administrimin në arkivë të 

dokumentacionit, mbajtjen e praktikave të aplikimeve nga specialistët për afate të 
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gjata, në kundërshtim e Ligjin nr. 9154, datë 6.1.1993 “Për arkivat”, neni 24, germa 

“b” dhe të neneve 4 e 5, Kapitulli II-të, për “Detyrat e Sekretar-Arkivit të organit 

shtetëror” dhe “Rregullores për punën me dokumentet administrative të organeve 

shtetërore”. 

KLSH ka rekomanduar: ZVRPP Kukës, Regjistruesi të marre masat për inventarizimin 

e dokumentacionit, dhe të evadohen aplikimet e 112 praktikave dhe kërkesave në 

proces të pa përfunduara, të analizohen dhe kthehen të ardhurat e përfituara pa 

dhënë shërbimin e faturuar përkatësisht 446 mijë lekë, që kanë sjellë si pasojë 

mungesën e transparencës së punës së ZVRPP Kukës ndaj publikut, dhe të 

administriohen në arkivë dokumentacioni përkatës i praktikave. 

7. Gjatë regjistrimit të objekteve me leje ndërtimi Ndërtesa-Pallate dhe Banesa nuk

është arkëtuar detyrimi për regjistrimin e hapësirave të përbashkëta për 2 subjekte 

“ANA” sh.p.k. dhe “ALES KONSTRUKSION”, me një vlerë prej 177,500 lekë, veprim 

në papajtueshmëri me Ligjin nr. 33/2012, datë 21.3.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme neni 50, “Regjistrimi i mjediseve të përbashkëta në 

ndërtesa”, pika 2.  

KLSH ka rekomanduar: Nga ZVRPP Kukës të merren masa për nxjerrjen e urdhrave 

të kufizimit për subjektet evidentuar, deri arkëtimin e detyrimit prej 177,500 lekë 

nga 2 subjektet “ANA” sh.p.k. dhe “ALES KONSTRUKSION” dhe plotësimin e 

dokumentacionit të duhur ligjor në zbatim të Ligjit 107/2014 “Për Planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit”. 

8. Nga auditimi i dokumentacionit për 65 rastet e subjekteve të shpronësuara për

ndërtimin e Aeroportit Kukës, dokumentacioni i fitimit të pronësisë është bërë me 

mangësi dhe jo sipas procedurave për ndarjen e tokës. Në të gjitha rastet e 

regjistrimeve të dokumentacionit të pronësisë nuk ka vendime të komisionit të 

ndarjes tokës në qark për miratimin e dokumentacionit të komunës si dhe shkresa 

përcjellëse nga KQ. Gjatë auditimit të dokumentacionit konstatohet se plotësimi i 

AMTP shtesë nuk përputhet me AMTP e mëparshme në emër apo në numër. Në 

disa raste AMTP nuk janë nënshkruar nga pronari por nga të tjerë, pa prokurë apo 

dëshmi trashëgimie, apo ndonjë dokument tjetër.  

KLSH ka rekomanduar: Nga ZVRPP Kukës të merren masa për nxjerrjen e urdhrit të 

kufizimit për 65 subjekte të evidentuara në pasqyrën 4-5 për pasuritë e regjistruara 

pa dokumentacionin e duhur ligjor si rezultat i shpronësimit deri në verifikimin e 

statusit ligjor të pronësisë nga Bashkia Kukës në zbatim të VKM nr. 994, datë 

09.12.2015 pika 2.2, shkronja “ç”, në bazë  të pikës “1” neni 5, pikës “1” neni 49 dhe 
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neni 59, të Ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të 

Paluajtshme”, për shkeljet e konstatuara. 

9. Nga ZVRPP Kukës në 4 raste, janë regjistruar 23778 m2 në pronësi të Autoritetit

të Aviacionit Civil nga shpronësimi sipas referencave 019-0947, 050-0947, 053-

0947,053-944 pa pasur AMTP e vlerësuar me 600 lekë m2 sipas VKM nr. 95, date 

20.02.2004 në vlerën prej 14,266,800 lekë, duke i shkaktuar dëm ekonomik 

buxhetit shtetit.  

KLSH ka rekomanduar: ZVRPP Kukës në 4 rastet sipas referencave nr. 019-0947, 

050-0947, 053-0947,053-944 më parë se të kërkohet arkëtimi i detyrimit prej 

14,266,800 lekë për pasuritë e regjistruara pa pasur AMTP të marrë masat e 

kufizimit deri në përcaktimin e statusit ligjor të pronësië nga Bashkia Kukës në 

zbatim të VKM nr. 994, datë 09.12.2015 pika 2.2, germa “ç”.  

10. ZVRPP Kukës për periudhën Janar - Dhjetor 2014, rezultoi se në 23 praktika të

audituara në 18 raste me 4671,68 m 2 ka pranuar e regjistruar me të meta e 

mangësi kontratat e shitblerjes trojeve nga Bashkia Kukës, pasi janë përdorur 

çmime pa referencë ligjore, kontratat në disa raste janë bërë në vitin 2006, pasuri 

të pa regjistruara në emër të Bashkisë dhe në emër të qytetarëve përfitues, 

veprime këto që kanë sjellë si pasoje vlerën prej 28,229,939 lekë të ardhura të 

munguara për Bashkinë Kukës. 

KLSH ka rekomanduar: a. ZVRPP Kukës dhe ZQRPP Tiranë të analizojnë rastet e të 

marrin masat konkrete duke nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë përkatëse bazuar 

në Ligjin nr. 33, datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”, neni 

5, pika “1”, neni 49, pika “1” dhe neni 59, deri në dhënie konkluzioni nga ZQRPP 

Tiranë në lidhje mbi sa është konkluduar nga KLSH. 

11. Në ZVRPP Kukës nga auditimi në lidhje me shpronësimet për ndërtimin e

segmentit rrugor “Kalimash-Morinë”, rezultoi se nuk janë bërë konfirmimet për të 

gjitha pasuritë dhe konkretisht në ZK nr. 2724 Morinë për 123 pasuri; në ZK nr. 

1115 Bardhoc 2 për 92 pasuri; në ZK nr. 1114 Bardhoc 1, për 58 pasuri; në ZK nr. 

1726 fshati Gjegjan për 63 pasuri; në ZK nr. 2912, fshati Përbreg, janë konfirmuar 

29 pasuri; pra për 11 pasuri nuk ka dalë informacion; në ZK nr. 1176 fshati Breg 

Lume, janë kërkuar 42 pasuri, nga të cilat për 14 pasuri nuk ka informacion; në ZK 

nr. 3425 fshati Shtiqen nuk ka të dhëna për rreth 64 pasuri, në ZK nr. 1543, fshati 

Drinas nuk ka të dhëna për rreth 44 pasuri dhe për ZK nr. 2208, fshati Kolsh, për 4 

pasuri.  
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Nga ana e ARRSH nuk ka asnjë informacion për ecurinë e procesit të shpronësimit 

dhe sidomos të regjistrimit të 135 pasurive me sipërfaqe 794.513.3 m2 nga pasuri 

private në pasuri shtet me administrim ARRSH dhe të 15 pasurive me sipërfaqe 

471.355 m2 nga pronë e Institucioneve Shtëtërore dhe Njësive të Qeverisjes 

Vendore në pronësi te ARRSH-së. Gjithashtu nuk është përcaktuar në hartë gjurma 

e kalimit të rrugës dhe sipërfaqet që do të shpronësohen, pasi në mjaft raste 

përshkruhet pronar i pa identifikuar, veprimet e mësipërme janë në kundërshtim 

me në Ligjin nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimin dhe marrjen në përdorim 

të përkohshëm të pasurisë së paluajtshme pronë private për interes publik”. 

KLSH ka rekomanduar: Regjistruesi i ZVRPP Kukës të marrë masa, dhe në 

bashkëpunim me ARRSH të hartojnë listat përfundimtare mbi konfirmimin e 

gjendjen juridike të pasurive të segmentit të rrugës Kalimash-Morinë, të bëhet 

propozimin për vendimin e KM si dhe të kryhet shpërblimi përfundimtar i pronarëve 

si dhe të inventarizojë sipërfaqen e rrugës dhe regjistrimin në pasuri shtet. 

12. ZVRPP Kukës në 18 raste, ka regjistruar leje legalizimi në ZK nr. 2315, qyteti

Kukës duke mos verifikuar elementët e përmbajtjes së Aktit Administrativ dhe VKM, 

mbi bazën e të cilëve janë miratuar parcelat ndërtimore dhe ndërtimet informale, 

veprime në papajtueshmëri me pikën 5 neni 44 e neni 49, të Ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe Udhëzimin e 

Kryeregjistruesit nr. 2532, datë 21.04.2009, Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme të fituar sipas Ligjit nt. 9482, dalë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e zonave të ndërtimeve informale”. 

KLSH ka rekomanduar: Regjistruesi i ZVRPP Kukës të marrë masa, që në bazë të 

pikës “1” neni 5, pikës “1” neni 49 dhe neni 59, të Ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë 

urdhër kufizimi për pasuritë përkatëse deri në plotësimin me dokumentacionin 

tekniko ligjor. 
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ZBATIMI NË PRAKTIKËN AUDITUESE TË KLSH-së  

TË STANDARDEVE NDËRKOMBËTARE ISSAI, 

 SI SHENJË E RRITJES SË PROFESIONALIZMIT TË INSTITUCIONIT 

Referuesit: Luljeta NANO – Sekretar i Përgjithshëm, 

Alush ZAÇE – Drejtor Kabineti, KLSH. 

KLSH.Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit, INTOSAI 

kërkon që SAI-t anëtare:  

 Të përdorin ISSAI-t si kuadër referues për auditimin në sektorin publik;

 Të vlerësojnë udhëzuesit dhe performancën e auditimeve të tyre kundrejt

ISSAI-ve;

 Të implementojnë ISSAI-t në pajtueshmëri me mandatin dhe legjislacionin e

tyre kombëtar.

Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (ISSAI) vendosin 

parakushtet dhe parimet themelore për funksionimin e duhur dhe performancën 

profesionale të Institucioneve Supreme të Auditimit. 

Vizioni i KLSH-së për implementimin e Standardeve ISSAI 

KLSH dhe audituesit  në kryerjen e auditimit në sektorin publik udhëhiqen nga ISSAI-t 

dhe qasja e INTOSAI-t për auditimin e sektorit publik.  
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KLSH konsideron se njohja, implementimi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit 

(ISSAI) përbëjnë një objektiv parësor në funksion të rritjes dhe forcimit të 

profesionalizmit performancës dhe kredibilitetit institucional.  

Misioni i KLSH-së për implementimin e Standarteve ISSAI 

KLSH synon që të ndërtojë dhe zhvillojë një kuadër të plotë dhe gjithëpërfshirës të 

standardeve të punës audituese, të tillë që të reflektojë pajtueshmëri me ISSAI-t, të 

aftësojë dhe pajisë audituesit me njohuritë dhe dijet e nevojshme për kryerjen e 

auditimeve cilësore, në përputhje me Standardet dhe Praktikat më të mira 

Ndërkombëtare të Auditimit Publik. 

Vizioni dhe Misioni i KLSH-së për Implementimin e ISSAI-ve janë derivate të 

Misionit dhe Vizionit institucional.  

Kongresi XX i INTOSAI prezantoi një moment historik në forcimin e profesionit të 

auditimit në sektorin publik pasi adoptoi një set gjithëpërfshirës të Standardeve 

Ndërkombëtare për Institucionet Supreme të Auditimit ( ISSAI) dhe që mbulojnë 

disiplinat kryesore të auditimit financiar, të performancës dhe përputhshmërisë.  

Në përmbushje të misionit kushtetues, dhe plotësisht i angazhuar në përqasjen e tij 

ndaj standardeve profesionale të INTOSAI-t në vitin 2013 Kontrolli i Lartë i Shtetit 

nënshkroi Marrëveshjen e Angazhimit bazuar në të cilën të tre palët KLSH, IDI dhe 

EUROSAI angazhohen për implementimin e ISSAI-ve, nëpërmjet hartimit dhe 

miratimit të Strategjisë për Implementimin e ISSAI-ve.  

Implementimi i standardeve ndërkombëtare të auditimit dhe qasja në auditim sipas 

praktikave më të mira të institucioneve homologe ishte një nga objektivat kryesore të 

Strategjisë së zhvillimit Institucional 2013-2017 dhe baza themelore për Strategjinë e 

Implementimit të ISSAI-ve konsideruar ky një proces i domosdoshëm, i cili synon të 

transformojë veprimtarinë e KLSH në nivelin e institucioneve homologe të vendeve të 

BE duke rritur kontributin në procesin e integrimit të vendit tonë në BE.  

Duke thelluar më tej angazhimin në implemetimin e ISSAI-ve si pjesë aktive e 

INTOSAI-t, KLSH ka përcaktuar hapat konkretë në këtë drejtim, të cilat pasqyrohen 

në Strategjinë e Zhvillimit të KLSH , 2013- 2017 (e ripunuar). 

Objektivi Strategjik 1. përfshin15: Zhvillimin e kapaciteteve institucionale. Amendimi 

i bazës ligjore dhe rregullatore të KLSH-së në përputhje me ISSAI dhe praktikat e 

mira europiane.  

15
 Plani Zhvillimit Strategjik të KLSH 2013-2017, www. klsh.org.al, botim 2013 



Analiza Vjetore  2016 

KLSH 2017       323 

Referuar objektivit strategjik për Impementimin e ISSAI-ve u kryen amendimet në 

strategjinë e zhvillimit të KLSH për periudhën 2013-2017 (i ripunuar) për 

implementimin e standardeve ISSAI, për periudhën 2015- 2016, gjë e cila do te 

krijojë kushtet për fillimin e punës për ndërtimin e Standardeve Kombëtare të 

Auditimit sipas ISSAI, në vitin 2017. 

Strategjia e implementimit të standardeve ndërkombëtare të auditimit ofron 

kornizën e përgjithshme të transformimit të veprimtarisë së KLSH në fushën e 

auditimit të përputhshmërisë, financiar dhe performancës dhe IT sipas standardeve 

përkatës ISSAI është pjesë integrale e Strategjisë së Zhvillimit të KLSH  2013-2017 (e 

ripunuar). 

Miratimi i Ligjit nr 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i mbështetur dhe vlerësuar me nota të larta 

pozitiviteti nga Organizmat e BE-së, dhe ekspertët ndërkombëtarë, si një ligj 

plotësisht në pajtueshmëri me standardet e INTOSAI-t, shënoi një moment kthese 

drejt progresit për institucionin e KLSH-së për implementimin e ISSAI-ve.   

Implementimi i ISSAI-ve afekton procesin e menaxhimit të ndryshimit, që prek  disa 

fusha të rëndësishme për aktivitetin e KLSH dhe që janë domethënëse jo vetëm për 

ekzistencën por dhe për mbarëvajtjen dhe punën e institucionit sipas parimeve të 

vendosura dhe kjo përfshin:  

 Kapacitetin institucional, si mandatin dhe ambientin ligjor në të cilin KLSH

operon;

 Kapacitetin organizativ, si sistemet, proceset dhe procedurat si dhe

burimet që nevojiten për implementimin e ISSAI-ve

 Kapacitetin profesional në të cilin përfshihen niveli drejtues ashtu dhe stafi

auditues.

Iniciativa dhe përkushtimi i KLSH për të siguruar që veprimtaria audituese të kryhet 

në pajtueshmëri me ISSAI-t, në vijimësi ka qenë në fokus të veprimtarisë 

institucionale në këto vite.  

Strategjia e implementimit të standardeve ndërkombëtare të auditimit do të ofroi 

kornizën e përgjithshme të transformimit të veprimtarisë së KLSH në fushën e 

auditimit të përputhshmërisë, financiar dhe performancës  sipas standardeve 

përkatës ISSAI dhe është pjesë e Strategjisë së Zhvillimit të KLSH 2013-2017 (e 

ripunuar). 
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Në funksion të implementimit të ISSAI, KLSH përcaktoi objektivat e mëposhtme. 

1. Krijimi i kuadrit të përshtatshëm metodologjik dhe udhëzuesish

profesionalë botimesh të ISSAI-ve për implementimin praktik të ISSAI-ve

për Auditimin Financiar, Auditimin e Përputhshmërisë dhe Auditimin e

Performancës;

2. Ngritje dhe zhvillim i kapaciteteve audituese, aftësimi dhe thellimi i

njohurive për të siguruar implementimin e ISSAI-ve në përshtatje me

kuadrin rregullator;

3. Kryerja e veprimtarisë audituese të KLSH në pajtueshmëri me Standardet

Ndërkombëtare të INTOSAI-t dhe krijimi i bazës për zhvillimin e

standardeve kombëtare të auditimit publik.

Në zbatim të këtyre objektivave KLSH veprimtaria e KLSH-së është fokusuar në 

drejtimet e mëposhtme:  

 Botimi i Standardeve të INTOSAI-t,  që në Dhjetor 2012 i hapi rrugën një tërësie 

botimesh të Udhëzuesve të INTOSAI- ISSAI të niveleve të tjera, të cilët do të 

bëheshin më vonë baza e njohjes me kërkesat e këtyre standardeve nga audituesit 

e KLSH ashtu dhe palëve të tjera të interesuara.  

Botimi i viti 2012 “Standardet e Auditimit INTOSAI” është ndjekur nga botime të 

tjerë të ISSAI-ve, që përcaktohen si tepër të rëndësishëm dhe vendimtar për të 

mbështetur rrugën e ndryshimit që KLSH ka ndërmarrë në këto vite .  

Për më tepër, përkthimi dhe botimi në shqip i Standardeve të Zyrës së Auditimit të 

Shteteve të Bashkuara (GAO) (në vitin 2015) përbëjnë një burim tepër të vlefshëm 

për dijet mbi auditimin, specifika të kryerjes së auditimeve dhe do të shërbejnë 

gjithashtu si udhëzues dhe njohuri shtesë për audituesit e KLSH dhe do të përbëjnë 

një bazë të mirë për përgatitjen e Standardeve Kombëtare të Auditimit përgjatë 

vitit 2017. 

 Përgatitja dhe Hartimi i Manualeve të Auditimit Financiar të Përputhshmërisë 

dhe të Performancës. Të tre Manualet janë subjekt i rishikimit gjatë periudhës së 

implementimit të Projektit IPA 2015-2017.  

Hartimi dhe implementimi i Manualeve të auditimit financiar dhe të 

përputhshmërisë.  Kryerja e auditimeve pilot përgjatë vitit 2016.  

Në kuadër të zbatimit të kërkesave të Strategjisë së Menaxhimit institucional 2013-

2017 (të ripunuar), të Strategjisë së Implementimit të ISSAI-ve dhe të aktiviteteve të 
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parashikuara në Strategjinë e Menaxhimit të Financave Publike 2014-2020 Shtylla 6, 

si dhe në përmbushje të kërkesave të Programit Buxhetor Triger Matrix, KLSH hartoi 

Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë dhe Manualin e Auditimit Financiar. 

Manualet u miratuan nga Kryetari i KLSH-së më 31.12.2015 dhe iu dërguan 

Delegacionit Europian dhe SIGMA-s për dhënie mendimi dhe opinioni në funksion 

të përmirësimit të tyre. 

Në përfundim të procesit të rishqyrtimi nga SIGMA kjo e fundit adresoi  

rekomandimet, në të cilat theksohej që: Përmirësime të mëtejshme duhet të vijojnë 

bazuar në mësimet e nxjerra nga auditimet pilot për të suportuar audituesit në 

zbatimin e Standardeve të Auditimit INTOSAI.  

Po kështu në pëmbushje të detyrimeve KLSH KLSH në fund të vitit 2016, realizoi 

kryerjen e 13 auditimeve pilot konform detyrimeve të përcaktuara nga Matrica e 

zbatimit të programit buxhetor të Strategjisë së Meaxhimit të Financave publike,  

duke reflktuar në manuale të gjitha problematikat e rezultuara nga procesi i 

testimit.  

 Përmirësim i Udhëzimit të Zbatimit të Rekomandimeve. Në udhëzimin nr 1 datë 

04.11.2016 “Për procedurat për ndjekjen dhe dokumentimin e punës, në auditimin e 

verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit”, u 

reflektuan përmirësimet që ka pasuar kuadri rregullator dhe funksional i KLSH-së, 

përmirësimi i metodologjisë audituese dhe nga implementimi i standardeve ISSAI. 

Në këtë udhëzim u reflektua gjithashtu eksperienca e akumuluar nga KLSH, si dhe 

konkluzione të bashkëpunimit me ekspertë të projektit IPA, SAI-t homologe dhe 

angazhimi në veprimtari ndërkombëtare të INTOSAI-t, ECA-s dhe SIGMA-s. 

Kornizimi i procesit të ndjekjes së rekomandimeve i shërben jo vetëm audituesit të 

KLSH-së, por edhe subjektit të audituar, i cili orientohet në veprimtarinë tij për të 

zbatuar rekomandimet e KLSH-së. 

 Përmirësim i Udhëzimit mbi rritjen e kapaciteteve audituese dhe të cilësisë në 

auditim. Udhëzimi numër 2 datë 30.12.2016 ka ardhur si një përmirësim i udhëzimit 

të vitit 2012 për të promovuar dhe mbështetur zhvillimit profesional dhe individual 

të audituesve të KLSH-së. Qëllimi i këtij udhëzuesi është forcimi i mëtejshëm i 

kapaciteteve të burimeve njerëzore të institucionit të KLSH-së, duke orientuar 

zhvillimin e vazhdueshëm profesional të audituesit. Udhëzimi është zhvilluar në 

funksion të promovimit të zhvillimit profesional. Si i tillë më shumë se sa një 

Udhëzim, që synon të promovojë zhvillimin profesional i audituesve të KLSH-së, në 

një linjë me standardet e INTOSAI .  
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 Zhvillimi i metodologjisë së planifikimit vjetor në auditim duke reflektuar 

kërkesat e ISSAI-ve përkatës për këtë qëllim, proces ky i cili u realizua nëpërmjet 

ekspertëve të IPA-s, gjatë vitit 2016 për planin e veprimtarisë audituese të vitit 

2017.  

Në drejtim të zhvillimit të kapaciteteve institucionale të gjithë audituesit janë 

trajnuar në drejtimet e mëposhtme:  

1. Trajnime në standardet ISSAI;

2. Trajnime në Manualet e Auditimit;

3. Trajnime për rregulloret e procedurave të auditimit, etj.;

4. Trajnime për rregulloren e brendshme, strategjinë e zhvillimi, etj.

Në përfundim theksojmë që Implementimi i Standardeve ISSAI është një proces 

dinamik dhe një prej sfidave tona te zhvillimit institucional.  
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LUFTA E KLSH-së KUNDËR KORRUPSIONIT 

Referuesit: Ermal YZEIRAJ – Drejtor, Departamenti Juridik, Kontrollit të Zbatimit 

të Standardeve dhe Etikës, 

Manjola NAÇO – Drejtor i Përgjithshëm, KLSH. 

I nderuar Kryetar, të nderuar koleg. 

Për të qenë i sinqertë me ju dje në darkë vendosa të ndryshoj paksa referimin tim. 

Kur më pyetën se çfarë teme do dëshiroja të mbaja në analizën vjetore të KLSH 

mëndja më vajti menjëherë tek kallëzimet penale dhe lufta kundër korrupsionit. 

Temë tepër aktuale por njëkohësisht edhe shumë e përdorur për vite me radhë. 

Arsyeja që zgjodha këtë temë qëndron pikërisht në mesazhin që dua tju përcjell të 

gjithëve ju si koleg të vjetër dhe të rinj por sigurisht edhe për tu mburrur pak me 

punën që ne të gjithë bashkë kemi bërë në luftën kundër korrupsionit. Sigurisht që 

bëj shaka pasi ligjërisht kemi bërë vetëm detyrën dhe praktikisht shumë pak në 

krahasim me atë çka ne dhe të gjitha institucionet shtetërore duhet të kishin bërë 

prej vitesh në luftën kundër korrupsionit.  

Nga mund ta nisim për të folur në lidhje me luftën e KLSH kundër korrupsionit? Le 

ta fillojmë me statistikat. 
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Për vitin 2016 KLSH ka depozituar në organet e Prokurorisë 49 kallëzime penale dhe 

4 dosje për vlerësim të cilat në total shkojnë në 53 dosje që i janë përcjellë 

organeve të Prokurorisë. Numri i personave të kallëzuar penalisht në këto kallëzime 

penale arrin në 191 nga të cilët  

Më konkretisht përqindja që zënë këta persona në kallëzimet penale të KLSH 

evidentohet në grafikun e mëposhtëm: 

Siç evidentohet edhe në grafik, në kryerjen e veprave penale nëpunësit e nivelit 

teknik/ekzekutiv kanë një rol prej 72% ndërsa ata të nivelit të lartë drejtues 23%. 

Pjesa tjetër prej 5% rezulton të jetë roli i subjektit privat. 

Në rast se do të shikonim shpërndarjen e kallëzimeve penale sipas subjekteve do të 

vinim re që peshën kryesore e zënë institucionet e pushtetit vendor me 53% të 

ndjekura më pas nga institucione si AVRPP/ALUIZNI me 23%. 

Më konkretisht shpërndarja e kallëzimeve penale sipas subjekteve evidentohet në 

grafikun e mëposhtëm. 
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Referuar periudhës në të cilën janë hartuar këto kallëzime penale evidentohet një 

shtrirje e tyre pothuajse në të gjithë muajt e vitit, duke kulmuar veçanërisht në 

muajt Qershor, Shtator dhe Dhjetor. Praktikisht në rast se do të bënim një pjesëtim 

të thjesht rezulton që nga ana e Departamentit Juridik është përgatitur 1 kallëzim 

penal çdo javë të vitit. 

Më konkretisht shpërndarja e kallëzimeve penale përgjatë vitit paraqitet në tabelën 

e mëposhtme: 

Referuar Departamenteve të Auditimit, rezulton që numri më i madh i kallëzimeve 

penale është përpiluar në bazë të dosjeve të auditimit të Departamentit të 

Pushtetit Vendor i ndjekur më pas nga Departamenti i Administrimit të Aseteve, 

Kontrollit të Territorit dhe Mbrojtjes së Mjedisit. 

Më konkretisht shpërndarja e kallëzimeve penale sipas Departamenteve të 

Auditimit paraqitet në tabelën dhe grafikët si më poshtë: 

Departamentet Nr. Aud. Nr. Kall. Pen. Rap. % 

D.A. Buxhetit të Pushtetit Vendor 38 30 79% 

D.A. Administrimit të Aseteve, Kontrollit të 
Territorit dhe Mbrojtjes së Mjedisit 18 11 61% 

D.A. Buxhetit Qendror, Admin. Lartë Publ., 
Mnxh. Financ. dhe Aud. Brend. 34 7 21% 

D.A. Investimeve dhe Projekteve me Finanacime 
të Huaja, Shoqërive Publike 26 4 15% 

D.A. Ardhurave të Buxhetit të Shtetit 15 0 0% 

D.A. Përformancës 13 0 0% 

Departamenti Juridik, Kontrollit të zbatimit të 
Standardeve dhe Etikës 7 1 14% 

Drejtoria e Auditit të Brendshëm 1 0 0% 

Total 152 53 35% 



Kontrolli i Lartë i Shtetit       6 

330 Botime 

Një rol të rëndësishëm në cilësinë e kallëzimeve penale të KLSH luan edhe kontrolli i 

sigurimit të cilësisë në të nxehtë i dosjeve të auditimit.  

Departamentet Nr. i Auditimeve. Mendime 
jopozitive 

Raporti 
në % 

Departamenti i Auditimit të 
Performancës 

13 0 0% 

Dep. Auditimit të të Ardhurave të 
Buxhetit të Shtetit 

15 2 13% 

Departamenti i Auditimit të 
Administrimit të Aseteve, Kontrollit 
të Territorit dhe Mbrojtjes të Mjedisit 

18 3 17% 

Departamenti i Auditimit të 
Investimeve dhe Projekteve me 
Financime të Huaja, Shoqërive 
Publike 

26 1 4% 

Departamenti i Auditimit të Buxhetit 
Qendror, Administratës së Lartë 
Publike, Menaxhimit Financiar dhe 
Auditimit të Brendshëm 

34 6 18% 

Departamenti i  Auditimit të Buxhetit 
të Pushtetit Vendor 

38 2 5% 

Totali 144 15 10% 
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Në total, rezulton që Departamenti Juridik, Kontrollit të Zbatimit të Standardeve 

dhe Etikës ka shprehur mendim jopozitiv për 10% të dosjeve të auditimit në rang 

institucioni. Theksojmë që ky mendim jopozitiv ka qenë për çështje të caktuara në 

Raportet e Auditimit dhe Projekt Vendimet e përgatitura në lidhje me to dhe jo për 

gjithë Raportet apo Projekt Vendimet e auditimit. 

Departamenti i Auditimit për të cilin janë dhënë më shumë mendimeve jopozitive 

është Departamenti i Auditimit të Buxhetit Qendror me 18%, i ndjekur më pas nga 

Departamenti i Administrimit të Aseteve, Kontrollit të Territorit dhe Mbrojtjes së 

Mjedisit me 17% dhe Departamenti i të Ardhurave të Buxhetit të Shtetit me 13%. 

Cilësia e kontrollit në të nxehtë të dosjeve të auditimit mbetet një faktor kyc në 

garantimin e kallëzimeve penale sa më cilësore dhe sa më profesionale. Në fakt në 

kryerjen e kontrollit në të nxehtë të dosjeve të auditimit Departamenti Juridik por 

edhe filtrat e tjerë të kontrollit të cilësisë duhet të involvohen që në fazën e projekt 

raportit të auditimit dhe jo raportit të auditimit. Shumë shpesh ne konstatojmë 

problematika apo cështje të paaudituara sic duhet, të patrajtuara plotësisht apo të 

trajtuara në mënyrë të gabuar. Cdo ndryshim rrënjosor që mund të bëhet në 

raportin përfundimtar të auditimit dhe që nuk përputhet me projektraportin e 

auditimit e dëmton rëndë sigurinë juridike të procesit të auditimit. Subjektet e 

auditimit nuk mund të përballen me gjetje surprizë të KLSH në raportet 

përfundimtare të auditimit kur për të njëjtat çështje projektraporti i auditimit 

mbante një qëndrim tjetër apo dhe nuk mbante asnjë qendrim. Kryerja e 

kallëzimeve penale në fund të procesit të auditimit kërkon ekzistencën e një 

njëtrajtshmërie ndërmjet projektraporteve të auditimit dhe raporteve të auditimit 
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ku mendimi i një institucioni si KLSH përforcohet por nuk ndryshon apo nuk luhatet 

sa nga shkelja administrative në shkeljen penale dhe sa nga penalizimi i një individi 

tek panalizimi i një grupi. Rastet jo të pakta të ekzistencës së mendimeve të 

ndryshme me ato të grupit të auditimit shtrojnë domosdoshmërinë e inicimit të 

kontrollit të cilësisë në të nxhetë, që në fazën e projekt raporteve të auditimit. Kjo 

do ti bënte kallëzimet penale më solide dhe më të plota. 

Cilat janë disa nga problemet që shqetësojnë dhe pritet të ndikojnë në ecurinë e 

kallëzimeve penale të KLSH si dhe në rolin e këtij institucioni në luftën kudnër 

korrupsionit? 

Problemet janë të shumta por më lejoni të fokusohem vetëm në ato probleme dhe 

cështje të cilat për mendimin tonë konsiderohen si më kryesoret. 

1) Vonesa dhe tejzgjatja e hetimeve penale apo dhe e proceseve gjyqësore

që lidhen me to.

Konkretisht, në 2014 KLSH ka depozituar pranë njërës prej prokurorive në rrethe një 

kallëzim penal i cili është mbajtur në hetim nga ana e Prokurorisë për gati 2 vjet 

duke vendosur në përfundim pushimin e hetimeve penale. Vendimi i pushimit të 

hetimeve u ankimua nga KLSH në Maj 2016 dhe sot e kësaj dite ende nuk është 

marrë një vendim nga Gjykata e Shkallës së Parë. Duke llogaritur që cështja do 

shkojë edhe në Gjykatën e Apelit maksimumi që mund të arihet është rihapja e 

hetimeve vitin tjetër në 2018 dhe rihetimi i cështjes i cili mund të shkojë minimumi 

dhe një vit tjetër. Nëse Prokuroria pastaj do konkludojë në ngritjen e një akuze 

penale cështja do fillojë të zvaritet sërish në Gjykatën e Shkallës së Parë dhe më pas 

në atë të Apelit duke kapur kështu vitet 2020. 

Sigurisht përgjatë këtyre viteve vepra penale për të cilën KLSH ka ngritur akuzën 

mund të amnistohet. Këtu humbet më mirë të themi ka humbur sensi i luftës 

kundër korrupsionit. 

2) Mbajtja ende në detyrë e zyrtarëve të kallëzuar penalisht

Një problem tjetër që ndikon negativisht në ecurinë e kallëzimeve tona është edhe 

mbajtja ende në detyrë e zyrtarëve të kallëzuar penalisht nga KLSH. KLSH 

vazhdimisht i është drejtuar me shkresë Kryeministrit dhe sipas rastit edhe një sërë 

Ministrive të ndryshme për të larguar menjëherë nga detyra (minimalisht pezulluar) 

zyrtarët e konstatuar me shkelje të rënda në auditimet e KLSH dhe për të cilët janë 

ngritur nga KLSH akuza konkrete penale. Qëndrimi ende në detyrë i këtyre zyrtarëve 

jo vetëm që dëmton rëndë hetimin dhe provat penale por njëkohësisht intimidon 
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cilindo prokuror i cili në këto raste merr një mesazh të qartë dekurajues kundrejt 

hetimit të plotë dhe të drejtë të këtyre cështjeve penale.  

3) Ndryshimet e reja ligjore si pasojë e reformës në drejtësi.

KLSH është një ndër institucionet që pret me padurim inicimin sa më parë nga puna 

të organeve të reja të reformës në drejtësi sidomos SPAK dhe Gjykatës kundër 

korrupsionit dhe krimit të organizuar. 

Në nenin 8 të Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve 

për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, parashikohet që kompetenca 

lëndore e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të përbëhet nga 

veprat penale të parashikuara nga neni 75/a i Kodit të Procedurës Penale. 

Po të shikojmë përmbajtjen e nenit 75/a të Kodit të Procedurës Penale madje edhe 

variantit të ndryshuar të tij që pritet të miratohet së shpejti në kuvend në të nuk 

parashikohet neni 248 “Shpërdorimi i detyrës”. 

Mosparashikimi i “Shpërdorimit të detyrës” si pjesë e veprave penale që do të 

përbëjnë kompetencën lëndore të SPAK dhe Gjykatës kundër korrupsionit mund të 

sjelli vështirësi në lidhje me kallëzimet penale të përgatituta nga KLSH pasi KLSH nga 

auaiditmet e tij nuk mund të arrijë kurrë në të provuarin e korrupsionit aktiv apo 

pasiv pasi jo vetëm që në auditimet tona ne jemi post factum por KLSH nuk ka dhe 

nuk mund të ketë një sërë mjetesh të teknikave speciale të hetimit. KLSH mund të 

provojë vetëm shpërdorimin e detyrës ndërsa korrupsioni aktiv ose pasiv mbetet 

gjithnjë një dyshim i paprovuar. Për rrjedhojë KLSH mund të bëjë kallëzim për 

shpërdorimin e detyrës por jo për korrupsion aktiv apo pasiv. Sigurisht cështja 

mund ti përcillet organit të prokurorisë edhe në formën e indicieve apo dyshimeve 

të arsyeshme për ekzistencën e elementëve të figurës së korrupsionit por kjo do të 

zbehte së tepërmi rolin dhe misionin e KLSH në luftën kundër korrupsionit pasi do 

të mungonte akuza konkrete me emrat konkret të personave të kallëzuar penalisht 

dhe për rrjedhojë do të dobësohej së tepërmi edhe pozicioni ynë ankimues karshi 

vendimeve të mosfillimit apo të pushimit që mund të merren nga Prokuroia në 

lidhje me këtë cështje. 

4) KLSH

Ekziston mundësia që sukseset tona në luftën kudnër korrupsionit të ngelen 

statistikë e të shkuarës. Ekziston mundësia që KLSH mos bëjë më kallëzime penale. 

Ekziston mundësia e prishjes së asaj cka është ndërtuar këto vite. 
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Kryetari e përmendi dje në fjalën e tij, në fakt ka kohë që e përmend në cdo analizë 

vjetore. Që ai nuk do kandidojë për një mandat të dytë. Kjo ka të mirën dhe të 

keqen e saj. E mira qëndron në faktin që kushdo që të vijë pas Krytarit ska shanse të 

punojë kaq shumë kështu që ne të gjithë do jemi shumë më pak të ngarkuar. E 

keqja qëndron në faktin që shumë gjëra do të ndryshojnë për keq. Mjafton të jap 

shëmbullin se sa punë bëjmë ne gjatë ditëve kur Kryetari mund të jetë jashtë në 

ndonjë konferencë dhe sa punë bëjmë ne gjatë ditëve kur ai është në zyrë. Shumë 

nga ne madje harrojnë që kanë ndonjë punë për të bërë.  

Ajo ku dua të dal është pyetja A jemi gati si institucion që të funksionojmë të 

pavarur në luftën kundër korrupsionit? Pa atë shtysën tërheqjen dhe presionin 

pozitiv me të cilën jemi mësuar ta zhvillojmë këtë luftë përgjatë këtyre viteve. A 

jemi gati që pavarësisht kush është kryetar apo drejtor apo auditues KLSH të ruajë 

të njëjtin temp, të njëtat rezultate të njëjtin motivim. Ma merr mendja që ende jo. 

Në qoftë se ka qenë e vështirë arritja e rezultateve të këtyre viteve do të jetë 

akoma dhe më e vështirë mbajtja ruajtja e këtyre rezultateve. Për këtë ne duhet të 

përgatitemi.  Të përgatitemi për të transformuar luftën kundër korrupsionit nga një 

mision i një grupi të caktuar njerëzish (kryetari, Drejtorët e departamenteve dhe 

disa nga audituesit më të mirë të KLSH) në misionin e gjithë institucionit. 

Kurrajo, puna dhe sakrifica që deri më sot ka qenë e përqendruar vetëm në disa 

individë duhet të shndërohet në kurajo, punë dhe sakrificë e gjithë institucionit. 

Ne tashmë ne kemi një frymë. Është kurajo. Është ndershmëri. Është 

profesionalizëm. Apo është cmënduri unë smund ta them me ekzaktësi. Ama ne 

kemi një gjë që është unike. Dikush mbolli para disa vitesh një fidan dhe sot ajo 

është bërë një pemë. Një pemë që po jep frytet e saj. Kjo pemë sduhet të vdes. Kjo 

pemë jeni ju. Ajo cka ne kemi ndërtuar këto vite mund të prishet shumë shpejt dhe 

fare lehtë. Ajo cka ne ndërtuam të gjithë sëbashku mund të prishet nga vetëm njëri 

prej jush. 

Dhe ky është mesazhi im për ju sot dhe thelbi i referimit tim. KLSH duhet të fillojë të 

angazhohet në luftën kundër korrupsionit si një organizëm kompakt, automatik dhe 

i pavarur karshi cdo ndryshimi.  
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RRITJA E TRANSPARENCËS SË VEPRIMTARISË SË KLSH-së, 

NËPËRMJET ZGJERIMIT TË KANALEVE TË KOMUNIKIMIT 

Referuesi: Irena ISLAMI – Drejtor, Drejtoria e Komunikimit, Botimit dhe 

Marrëdhënieve dhe Jashtë. 

Në zbatim të planit strategjik të zhvillimit të 

institucionit, DKBMJ ka ndjekur dhe realizuar 

objektivat e vendosura në fushën e 

komunikimit, botimeve dhe marrëdhënieve 

me jashtë, duke u përpjekur të jetë sa më 

profesionale në punën e saj sepse ne jemi të 

vetëdijshëm që :  

“...Profesionalizimi është procesi i 

vazhdueshëm, nëpërmjet të cilit individët dhe 

organizatat e tyre përfitojnë një nivel të lartë 

pavarësie, ekspertize, kompetence, sjellje etike 

dhe cilësi, mbështetur në standardet 

profesionale...” (pjesë nga deklarata e Kongresit 

të XXII-të të INTOSAI-t në Abu Dhabi). 

Komunikimi nuk e ka humbur asnjëherë rëndësinë e tij, përveçse ka konfirmuar që 

është një mjet shumë i rëndësishëm dhe i pazëvendësueshëm për të transmetuar 

dhe këmbyer mendimet, idetë, eksperiencat dhe mbi të gjitha për të bindur 

interlokutorët, partnerët, bashkëpunëtorët për cilësinë dhe rëndësinë e idesë, 

produktit, shërbimit, etj. Nuk mund të ketë jetë profesionale pa komunikuar, pa 

këmbyer, pa transmetuar dhe pikërisht komunikimi na lejon të ndajmë, të bëjmë 

për vete dhe të bindim.  

Bota e sotme e komunikimit është bota e imazhit sepse impakti i prodhuar është 

imediat. 

Referuar kuadrit për matjen e performancës së SAI-t (PMF) në fushën e 

Komunikimit, dimensionet kryesore për t’u vlerësuar janë: 

1. Strategjia e komunikimit me palët e interesit;

2. Praktikat e mira mbi komunikimin me Ligjvënësin;
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Referuar dimensionit të parë, vlerësimi lidhet me atë që në fushën e komunikimit e 

në përputhje me objektivat e vendosura në planin strategjik, një SAI duhet të bëjë: 

a) Identifikimin e  palëve kyçe të interesit me të cilët SAI duhet të komunikojë

për të arritur objektivat e organizatës;

b) Identifikimin e mesazheve  kyçe që SAI synon të komunikojë;

c) Identifikimin e mjeteve dhe qasjeve të duhura për komunikimin e jashtëm;

d) Koordinimin e strategjisë së komunikimit me planin strategjik;

e) Monitorimi periodik i strategjisë së komunikimit;

f) Vlerësim periodik nëse palët e interesit besojnë se SAI po komunikon

efektivisht.

KLSH ka kuptuar në kohë rëndësinë e komunikimit, duke hapur institucionin dhe duke 

rritur gradualisht transparencën e veprimtarisë së tij. Në fund të vitit 2016, ne kemi 

qenë të pranishëm 6.7 herë më shumë me informacione dhe mesazhe në median e 

shkruar dhe kemi  gjashtëfishuar  prezencën e institucionit në median audiovizive, 

krahasuar me vitin 2010.  

Gjatë vitit  2016, shtypi i shkruar ka pasqyruar  raportet dhe deklaratat tona për 

shtyp me një numër prej 931 artikuj, njoftime, editorialë dhe komente analitike, 

përkundrejt 922 gjithsej përgjatë 2015. Gazetarët u janë përgjigjur prononcimeve 

tona, problematikave të dala nga auditimet e  ushtruara nga ana jonë dhe 

aktiviteteve të ndryshme gjatë këtij viti. Transparenca e veprimtarisë së KLSH-së po 

rritet nga viti në vit dhe ne jemi gjithnjë e më të hapur e bashkëpunues me median. 

Kjo evidentohet nëpërmjet shifrave të grafikut të mëposhtëm: 
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Në këtë drejtim ka ndikuar dukshëm edhe prezenca e audituesve të KLSH-së në 

median e shkruar, shkrimet e të cilëve i janë paraqitur të përmbledhura publikut në 

6 volume (periudha 2013-2016), të cilët janë botime të kolanës së KLSH-së. 

Shkrimet e audituesve përmbajnë gjithnjë e më shumë shkrime konkrete për 

problematikat që hasen më shpesh në jetën e përditshme të qytetarit që merr 

shërbime publike, por dhe që janë më të mprehtat, të cilat janë evidentuar në 

auditimet e kryera prej tyre. 

Gjatë vitit 2016, ne kemi qenë prezentë pothuajse në të gjitha gazetat me 135 

shkrime, të shkruara nga 72 auditues të KLSH-së. Gjate katër viteve, 2013-2016 

audituesit e KLSH kanë botuar 396 artikuj. 

Strategjia afatmesme e zhvillimit të KLSH-së për periudhën 2013-2017 (e rishikuar për 

vitet 2015-2017), në Objektivin 6 të saj “Rritja e ndikimit përmes Komunikimit dhe 

Bashkëpunimit” i ka dhënë komunikimit një rëndësi parësore. 

KLSH ka zbatuar elementë modernë të komunikimit dhe është duke hartuar një 

strategji të re komunikimi, në bashkëpunim me Institucionin Suprem të Auditimit 

(SAI) të Polonisë, në kuadër të Projektit të Binjakëzimit mes të dy SAI-ve, IPA 2013 

(financim i BE-së). 

Kontrolli i Lartë i Shtetit me gjetjet dhe rekomandimet e tij është përpjekur të 

këshillojë dhe të ndreqë shumë nga të metat konkrete të administrimit të fondeve 

publike në Shqipëri. Për këtë qasje, mbështetur edhe në ISSAI 12, “Vlerat dhe 

Dobitë e SAI-ve - sjellja e ndryshimeve në jetën e qytetarëve”: “SAI-et promovojnë 

eficiencën, përgjegjshmërinë, efektivitetin dhe transparencën e administratës 

publike. Një SAI i pavarur, efektiv dhe i besueshëm është një komponent thelbësor 

në një sistem demokratik, ku përgjegjshmëria, transparenca dhe integriteti janë 
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pjesë e domosdoshme e një demokracie të qëndrueshme”, ai është bërë më i 

besueshëm nga mediat dhe qytetarët. 

Faqja e WEB-it të KLSH-së është një dritare më shumë dhe të interesuarit mund të 

gjejnë informacione të shumta për aktivitetin e KLSH-së dhe vecanërisht për 

raportet e auditimet. Gjatë vitit 2016 ne kemi vendosur në WEB, në kuadër të rritjes 

së transparenës vendimet e plota të Kryetarit të KLSH-së për 152 auditime, nga 154 

të realizuara gjithsej, pra në masën 98.7%. 

Institucioni i Kontrollit të Lartë të Shtetit ka zgjeruar ndjeshëm kanalet e 

komunikimit me median e shkruar të vendit, gazetat dhe revistat, gjatë periudhës 

2012-2016 dhe qasja e re e KLSH-së është në përputhje të plotë dhe bazohet në 

standardet profesionale të auditimit publik suprem ISSAI-et, dhe përkatësisht në 

Deklaratën e Limës (ISSAI 1), si dhe në Standardin ISSAI 20 “Parimet e 

Transparencës dhe të Përgjegjshmërisë”, Parimi i 8-të, mbi komunikimin në kohë 

dhe gjerësisht të Institucioneve Supreme të Auditimit.  

Mënyra e re e komunikimit dhe e transmetimit të informacioni tek publiku nga 

KLSH, ka ndryshuar pozitivisht mënyrën e perceptimit të publikut për veprimtarinë 

audituese (e më gjerë) të KLSH-së, duke rritur edhe besueshmërinë e qytetarëve tek 

puna e institucionit por duke rritur njëkohësisht edhe vetëbesimin e audituesve në 

punën e tyre por duke qenë njëkohësisht të vëmendshëm ndaj çdo detaji dhe të 

përgjegjshëm për detyrën e vështirë dhe misionin që kanë marrë përsipër për të 

informuar publikun dhe Kuvendin e Shqipërisë në lidhje me përdorimin e burimeve 

publike me ekonomicitet, efektivitet dhe efiçiencë nga pushteti qendror, lokal dhe nga 

njësi të tjera publike. 

Me qëllim njohjen më të plotë dhe të drejtpërdrejtë të veprimtarisë së 

Institucionit nga qytetarët, Kontrolli i Lartë i Shtetit organizoi Javën e Hapur për 

Qytetarët, nga datat 28 Tetor-04 Nëntor 2016. 

Duke vlerësuar misionin e tij si agjent i publikut dhe i Kuvendit, për përdorimin me 

efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet të burimeve dhe fondeve publike, KLSH 

synon forcimin e besimit të qytetarit dhe publikut në tërësi, nëpërmjet njohjes më 

nga afër të veprimtarisë së tij, auditimeve dhe rezultateve të tyre, si dhe 

partneritetet që ka krijuar brenda dhe jashtë vendit për të përmirësuar qeverisjen 

publike, duke u përpjekur të luftojë në thellësi korrupsionin. 

Gjatë kësaj jave, qytetarët vizituan mjediset e Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe u 

njohën me historikun dhe arritjet e institucionit në 91 vitet e ekzistencës së tij 

nëpërmjet mini-muzeut në korridorin qendror të KLSH, dhe takimeve qe patën me 
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drejtues, auditues dhe ekspertë të ndryshëm të institucionit, duke marrë të gjithë 

informacionin për të cilin ata ishin të interesuar duke përfshirë edhe auditimet në 

proces. 

Lançimi i javës së hapur në KLSH u bë nga Kryetari, z. Bujar Leskaj në datë 28 tetor 

2016 në sallën e Akademisë së Shkencave, gjatë një leksioni të mbajtur nga 

profesori Sang M. Lee, nga Universiteti i Nebraskës, SHBA. 

Në datën 3 tetor u zhvillua një workshop në bashkëpunim me “Platforma Shqiptare 

për Advokimin e Politikave” dhe u trajtua tema “Prezantimi i gjetjeve nga 

monitorimi i qeverisë për vitin 2015 dhe 6 mujorin e parë të vitit 2016”.  

Në datën 4 tetor u zhvillua prezantimi i Raportit final të Peer Review,lidhur me 

“Pavarësinë e SAI-t” realizuar nga Gjykata Austriake e Auditimit.  

Në kuadër të Javës së Hapur, në datën 4 nëntor, u zhvillua aktiviteti i prezantimit të 

auditimit të Departamentit të Performancës “Rehabilitimi i ish të Përndjekurve 

Politikë në Periudhën e Tranzicionit”, ku morën pjesë përfaqësues të të gjithë 

Shoqatave të ish të Përndjekurve Politikë të vendit tonë, drejtori i Institutit të 

Integrimit të ish të Përndjekurve Politikë z. Bilal Kola dhe përfaqësues të tjerë të 

stafit të këtij Instituti, Drejtori i Institutit të Studimit të Krimeve të Komunizmit 

z.Agron Tufa, ish të burgosur politikë, disa OJF, përfaqësues të medias, studiues, etj.

Kryetari i KLSH z. Bujar Leskaj, theksoi rëndësinë e këtij auditimi që realizohet për 

herë të parë në vendin tonë, evidentoi gjendjen e kësaj shtrese të shoqërisë, rolin e 

strukturave shtetërore dhe mundësitë e pashfrytëzuara për një rehabilitim sa më të 

plotë të ish-të përndjekurve politikë. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë vitit 2016 ka vijuar të trajtojë me korrektesë dhe 

profesionalizëm letrat dhe ankesat e qytetarëve, të cilët në çdo rast kanë marrë 

përgjigje, edhe kur çështja e ngritur prej tyre ka qenë jashtë kompetencave të 

institucionit. Megjithatë, edhe në këto raste KLSH i ka orientuar qytetarët, 

nëpërmjet përgjigjeve zyrtare se cilit institucion duhet ti drejtohen për të marrë 

përgjigje për shqetësimet e tyre. Gjatë 2016, KLSH ka trajtuar 660 letra dhe ankesa, 

nga të cilat 318 jashtë kompetencës dhe juridiksionit të institucionit. Nga 342 

ankesa në kompetencë të KLSH, 209 prej tyre janë verifikuar dhe u është dhënën 

përgjigje, ndërsa 133 janë në proces verifikimi. 

KLSH vijon të nxjerrë cdo tre muaj buletinin statistikor, në të cilin përfshihen dëmi 

ekonomik i konstatuar, të ardhurat e munguara, masat disiplinore dhe 

administrative të rekomanduara, si edhe kallëzimet penale të dorëzuara në 
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Prokurori, për auditimet e përfunduara në periudhat respektive. Buletini përveçse 

publikohet në WEB i dërgohet Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Institucioneve 

të pavarura, Delegacionit të BE-së në Tiranë, Përfaqësive diplomatike të akredituara 

në Tiranë, të gjitha institucioneve shtetërore qendrore, OJF-ve, të gjitha 

organizatave që kemi marrëveshje bashkëpunimi, etj. 

Botimet 

Një shoqëri demokratike nuk kërkon thjesht një marrëdhënie individ-libër, por 

kërkon kalimin në një instancë më të lartë, mes institucionit dhe librit. Në kushtet e 

Shqipërisë, ku korrupsioni përbën një nga sfidat më të mëdha për vendin, lidhja e 

institucioneve me librin është pjesë integrale e luftës kundër korrupsionit. 

Dukshëm, binomi mirëqeverisje-kulturë është i pandashëm dhe për të ruajtur këtë 

ligjësi nevojitet afrimi i institucioneve shtetërore me librin, këtë “institucion” 

kulturor.  

Për Kontrollin e Lartë të Shtetit, arti i të shkruarit ka një rëndësi jetike. KLSH e 

reflekton veprimtarinë e saj në raportet e auditimit, të cilat në vetvete përbëjnë një 

libër të “vogël”. Në këtë këndvështrim, roli i audituesit merr tiparet edhe të një 

shkrimtari, pasi mënyra e të shkruarit të raportit ka aq rëndësi sa vetë shifrat dhe 

rekomandimet. Këtë marrëdhënie, Kontrolli i Lartë i Shtetit e ka sjellë në një stad 

më të lartë, ku institucioni shërben si një shtëpi e librit, duke i shtuar kështu një 

dimension tjetër shumë të rëndësishëm transparencës.  

KLSH vjen në pesë vitet e fundit 2012-2016 me një kolanë botimesh prej 67 titujsh. 

Çdo vit dinamika e botimeve të institucionit rritet me 10 përqind dhe përçon 

drejtimet strategjike të reformimit të institucionit, që janë rritja e kontributit në 

përmirësimin e qeverisjes publike. Botimet e KLSH-së janë zbatim i detyrimeve 

ndërkombëtare të angazhimit të institucioneve të auditimit edhe në fushën e 

botimeve të dokumentacionit për t’i mundësuar qytetarëve një akses më të gjerë. 

Kolana e botimeve, e cila pasurohet nga viti në vit, pasqyron çdo kronikë të 

reformave që ka nisur KLSH dhe nëpërmjet tyre, ne rrisim transparencën dhe 

llogaridhënien tonë si institucion, duke rritur njëkohësisht edhe besimin e 

qytetarëve ndaj punës sonë.  

Gjatë vitit 2016, Drejtoria e Komunikimit, Botimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë ka 

vijuar me sukses punën në këtë drejtim, duke i shtuar 51 botimeve të viteve 2012-

2016, 16 botimet e 2016, me titujt e  mëposhtëm: 

 Audituesit e KLSH-së në Shtypin e përditshëm, Volumi V (Korrik-Dhjetor 

2015); 
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 Analiza vjetore, 2015; 

 Revista "Auditimi publik" nr. 12 (Shtator-Dhjetor 2015); 

 Botimi i ISSAI-ve,  1- 400; 

 Direktivat e BE-së mbi Prokurimin Publik dhe Kontratat Koncesionare ; 

 Auditimet e Performancës në KLSH  2012-2015; 

 Audituesit e KLSH-së në shtypin e përditshëm, Volumi VI ; 

 Projekti i Binjakëzimit, IPA 2013; 

 Revista "Auditimi publik" nr. 13 (janar-prill 2016); 

 Raporti Vjetor i Performancës, KLSH 2015, në shqip; 

 Raporti Vjetor i Performancës, KLSH 2015, në anglisht; 

 Konferenca e IV-t Shkencore e KLSH-së, volumi I-rë; 

 Konferenca e IV-t Shkencore e KLSH-së, volumi II-të; 

 Eksperienca e vendeve evropiane ne auditimin e jashtëm publik; 

 4 vjet Auditim i jashtëm Publik  2012-2015; 

 Revista “Auditimi publik” nr. 14 (maj-gusht 2016). 

Revista Shkencore “Auditimi Publik”, arriti në numrin 14 të saj dhe është tregues i 

përkushtimit dhe vlerave të institucionit që vijon të botoje çdo 4 muaj një numër të 

kësaj Reviste. Rritja në numër e kësaj reviste, kërkimore-shkencore, është një 

indikator i rritjes së kapaciteteve audituese të vetë KLSH-së dhe reflekton punimet 

shkencore të stafit të KLSH-së, botës akademike si dhe praktikave më të mira nga 

SAI-et homologe  dhe organizatave ndërkombëtare. Këtë vit kanë vijuar 

bashkëpunimin me ne për realizimin e Revistës personalitete të fushës së 

Ekonomisë nga vendi si dhe personalitete të njohura dhe me eksperiencë nga 

Institucionet Supreme të Auditimit (SAI) nga vende të rajonit e më gjerë, si: 

President i EUROSAI-t, njëkohësisht President i Gjykatës Holandeze, Arno Visser; 

Dr.Igor Soltes, zv/Kryetar i Komisionit të Parlamentit Europian për Kontrollin e 

Buxhetit të BE-së, Prof. Dr. Skënder Osmani,Prof. Dr. Sherif Bundo, Prof.Dr. Niko 

Pano, Dr.Zef Preçi, Prof. Dr. Omer Stringa, Prof. Dr Sazan Guri, etj. 

Modernizimi i KLSH-së është një proces i vazhdueshëm e që bazohet në disa piketa, 

në standardet e INTOSAI-t, të cilat mbeten në qendër të linjës botuese të Kontrollit 

të Lartë të Shtetit. Kështu, libri “ISSAI, 1- 400” përbën një botim që reflekton 

shkallën e përthithjes nga KLSH të standardeve të auditimit por edhe sfidat që ka 



Kontrolli i Lartë i Shtetit       6 

342 Botime 

institucioni në adoptimin e plotë të tyre, me qëllim rritjen e kapaciteteve audituese 

dhe modernizimin e KLSH-së në nivelin e SAI-ve europiane. 

Me fokus në edukimin profesional të audituesve publikë, KLSH sjell tek lexuesit e 

interesuar, që përfshijnë jo vetëm audituesit por dhe studentët, profesionistë të 

fushave të tjera të lidhura më auditimin, botimin Direktivat e BE-së mbi Prokurimin 

Publik dhe Kontratat Koncesionare, si udhëzues të këshillueshëm për t’u lexuar e 

studiuar, duke i paraprirë kështu sfidave që sjell integrimi i Shqipërisë në BE-në në 

fushën e prokurimeve publike.   

Në mars të 2016 filloi implementimi i Projektit të Binjakëzimit, në kuadër të 

asistencës së BE për Shqipërinë dhe të zbatimit të Instrumentit të Parazgjerimit, IPA 

2013. Konferencën e Përurimit të këtij projekti e kemi pasqyruar në një botim të 

posaçëm për shkak se aty përcaktohen drejtimet kryesore të punes dhe rezultatet 

që synohen të arrihen në modernizimin e institucionit dhe veçanërisht në impaktin 

që do të ketë ky projekt në formimin dhe dizenjimin e audituesit të jashtëm publik 

të viteve 2020-2025, siç e ka përcaktuar Kryetari i KLSH-së në fjalën e mbajtur në 

përurimin e projektit. 

Auditimi i performancës, një objektiv për t’u arritur për KLSH-në e para 2012, sot 

është një realitet i prekshëm dhe që funksionon normalisht nëpërmjet 

Departamentit të Auditimit të Performancës, në të cilin janë të përfshirë 20 

auditues dhe deri ne fund të vitit 2016 kanë realizuar 43 auditime performance. Kjo 

risi e konsoliduar tashmë dhe ky sukses janë pasqyruar në botimin “Auditimi i 

Performancës 2012-2015”, botimi i përgatitur nga Kryetari i KLSH-së dhe nga 

z.Rinald Muça, Drejtori i Departamentit të Auditimit të Performancës. Ky botim

është një kronikë e rrugëtimit të auditimit të performancës dhe libri pasqyron 

punën e shtrirë në 30 auditime dhe në mbi 130 institucione të audituara gjatë 

periudhës 2012-2015. 

Libri “4 vjet Auditim i Jashtëm Publik”, 2012-2015, i përgatitur nga Kryetari, z.Bujar 

Leskaj, bën një plotësim të lajtmotivit “Auditimi, dije dhe zhvillim” të linjës botuese 

që ndjek Kontrolli i Lartë i Shtetit. Ky botim shpalos përpara lexuesit të thjeshtë dhe 

atij të interesuar shqiptar, përmes dokumenteve të Kryetarit, ndryshimin dhe 

evoluimin e KLSH-së në kulturën e punës audituese dhe në rritjen e cilësisë së 

gjetjeve dhe rekomandimeve të saj. Në tërësi, libri ofron një tablo të përmasave të 

transformimeve drejt një organizate europiane të auditimit suprem, e cila udhëheq 

nëpërmjet shembullit që jep, në përputhje me orientimet Strategjike të INTOSAI-t 

dhe EUROSAI-t.  
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KLSH do të vijojë të pasurojë kolanën e botimeve të tij edhe për vitin 2017, gjatë të 

cilit janë parashikuar të botohen 16 tituj, midis të cilëve mund të përmendim : 

 Audituesit e KLSH-së në Shtypin e përditshëm, Volumi VII dhe VIII; 

 Analiza vjetore, 2016; 

 Revista "Auditimi publik" nr. 15, 16 dhe 17 ; 

 Raporti Vjetor i Performances, KLSH 2016, në shqip dhe në anglisht; 

 Konferenca e V-të Shkencore e KLSH-së; 

 Kongreset e INTOSAI-t, nga Lima në Abu Dhabi; 

 Auditimi Publik, 1925-1939; 

 Manuali i Auditimit të Prokurimit Publik, etj. 
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Gjatë vitit 2016, KLSH ka publikuar 16 botime, me një tirazh mesatar 250 kopje për 

titull. Numri total i faqeve për 16 titujt e botuar është 1,307,250. Kosto totale 

financiare është 2,353,050 lekë dhe vlera mesatare për çdo botim është 540 lekë. 

Në analizën e vitit të kaluar, jeni informuar që Kontrolli i Lartë i Shtetit është 

përzgjedhur nga INTOSAI si përfaqësues i SAI-ve Europiane për të realizuar një 

Peer Review lidhur me pavarësinë e SAI-ve. 

Nën shembullin e SAI-ve të zhvilluara evropiane dhe në zbatim të Standarteve të 

INTOSAI-t, të parimeve të transparencës së plotë dhe integritetit, mbështetur në 

standardin ISSAI 5600 “Udhëzim për Rishikimin mes Kolegëve”, KLSH iu përgjigj 

pozitivisht kërkesës së INTOSAI-t, drejtuar të gjithë SAI-ve, anëtarë të kësaj 

organizate, për të qenë pjesë e Peer Review.  

Kontrolli i Lartë i Shtetit u vetëofrua për të qenë pjesë e këtij procesi dhe në këtë 

kuadër në datat 8-19 shkurt 2016 nga një staf prej 4 audituesish të Gjykatës 

Austriake të Auditimit u realizua procesi i Peer Review . 

Qe në fillim, Kryetari i KLSH-së e vlerësoi shumë këtë proces dhe theksoi faktin që 

KLSH do ti vërë në dispozicion grupit te audituesve të gjithë stafin dhe 

dokumentacionin e nevojshëm për realizimin me sukses të tij. 

Stafi që realizoi Peer Review kontaktoi gjatë qëndrimit në Tiranë, edhe me 

përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që bashkëpunojnë me KLSH-në si 

edhe me përfaqësues të shoqatave të profesionistëve të fushës së auditimit dhe të 

ekonomisë. 

Duke vlerësuar rëndësinë parësore që ka bashkëpunimi mes Kuvendit dhe KLSH-së, 

audituesit realizuan takime edhe me përfaqësues të Kuvendit të Shqipërisë, 

veçanërisht me përfaqësues të Komisionit të Ekonomisë dhe Financave. 

Pas përfundimit të punës në terren, në datën 4 nëntor 2016, në sallën e Akademisë 

së Shkencave, Drejtori i Përgjithshëm i Gjykatës së Auditimit të Austrisë, z. Robert 

Sattlrer, në prani të përfaqësuesve të profesoratit, të shoqërisë civile, medias dhe 

audituesve të KLSH, prezantoi Raportin “Peer Review ” për Kontrollin e Lartë të 

Shtetit.  

Ai vlerësoi pavarësinë e institucionit, të fituar duke zbatuar me përpikmëri 

standardet ndërkombëtare të auditimit të jashtëm publik, ISSAI, si dhe ligjin e ri 

integral të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë në nëntor 2014. 
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Z. Sattler dha rekomandimet për forcimin e mëtejshëm të pavarësisë së KLSH, 

ndërsa Kryetari i KLSH-së, z. Bujar Leskaj, pasi falënderoi  kolegët austriakë për 

ndihmesën me raportin objektiv dhe të detajuar, theksoi se rekomandimet e 

Gjykatës së Auditimit të Austrisë do të jenë një plan konkret pune për zbatim nga 

KLSH, i përfshirë natyrshëm në objektivat dhe masat për realizimin e strategjisë 

2015-2017 të zhvillimit të institucionit. 

Rekomandimet e bëra nga Raporti i Peer Review -theksoi Z.Leskaj- në ditën e 

prezantimit të Peer Review, i konsiderojmë si detyra me përparësi absolute për t’u 

zbatuar nga ne. Ato na bëjnë edhe me shume përgjegjës për të ndjekur me 

devotshmëri rrugën e nisur të modernizimit dhe shndërrimit të audituesve te KLSH 

ne një trupë moderne auditimi, të pajisur me vlerat me të mira të SAI-ve të 

zhvilluara të vendeve anëtare të BE dhe me integritetin më të lartë që na kërkon 

plotësimi i detyrave dhe mandatit kushtetues, si dhe i pritshmërive të 

taksapaguesve shqiptarë.   

Raporti përfundimtar i këtij projekti u është vënë në dispozicion deputetëve të 

Kuvendit të Shqipërisë, të gjitha mediave, palëve të interesuara dhe është vendosur 

në WEB-in e KLSH-së. 

Bashkëpunimi me organizata të shoqërisë civile,organizata të profesionistëve të 

fushës dhe me botën akademike ka vijuar të jetë prioritet në punën  e KLSH-së. 

Në pesë vitet e fundit, KLSH ka lidhur  42 marrëveshje bashkëpunimi, nga të cilat 24 

me OJF, 12 me institucione homologe dhe të tjerat me institucione shtetërore dhe 

Universitete Publike. 

Në datën 10 shkurt 2016 u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-së 

dhe Revistës “MONITOR”. Në zbatim të kësaj Marrëveshje, KLSH do të angazhohet 

për shkëmbimin e të dhënave me interes reciprok, duke krijuar një mundësi tjetër 

komunikimi me publikun me qëllim rritjen e transparencës.  

Në datën 25 shkurt 2016, u nënshkrua marrëveshjen e bashkëpunimit me 

Konfederatën e Industrive të Shqipërisë (Konfindustria). KLSH ka qenë në 

vazhdimësi i hapur për bashkëpunime të tilla dhe ka eksperienca të mira në këtë 

drejtim. Nënshkrimi i marrëveshjes me Konfindustrinë është një vlerë më tepër 

sepse fusha e aktivitetit të këtyre organizatave është e ndryshme dhe plotësojnë në 

mënyrë të natyrshme njëra tjetrën.  

Në datën 22 prill 2016, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-së 

dhe organizatës jo-fitim prurëse “Albanian Platform for Policy Advocacy” 

(Platforma Shqiptare për Advokimin e Politikave)”. Kryetari i KLSH-së, ka vlerësuar 
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seriozitetin dhe ambicien  e kësaj organizate, që përbëhet nga të rinj të moshës 18-

30 vjeç, të cilët me vendosmëri dhe guxim kanë hyrë në tregun shqiptar të ideve, 

duke u ndjekur me interes nga publiku dhe duke ndikuar në rritjen e llogaridhënies 

dhe të transparencës së veprimtarisë së institucioneve publike. Marrëveshja do të 

ketë përfitime të dyanshme, nga njëra anë, veprimtarët e “Platformës Shqiptare për 

Advokimin e Politikave” do të njihen me auditimet, gjetjet dhe rekomandimet e një 

institucioni të pavarur kushtetues si KLSH dhe nga ana tjetër, audituesit e KLSH-së 

do të përfitojnë nga kurajo e këtyre të rinjve për të denoncuar si edhe nga 

ndjeshmëria që ka opinioni qytetar ndaj veprimtarëve të kësaj organizate, të cilët 

kanë treguar vlera gjatë kësaj kohe të aktivizimit të tyre në jetën shoqërore të 

vendit.  Në kuadër te kësaj marrëveshje, në datën 3 tetor u zhvillua një workshop 

(pjesë e Javës së Hapur) i përbashkët me temë “Prezantimi i gjetjeve nga 

monitorimi i qeverisë për vitin 2015 dhe 6 mujorin e parë të vitit 2016”. 

Përfaqësues të KLSH bënë një bilanc të të gjitha auditimeve të kryera si dhe numrin 

e kallëzimeve të dërguara në prokurori. Në raportin përfundimtar të Auditimit në 

Autoritetin Portual Durrës, KLSH është bazuar edhe tek informacionet dhe gjetjet e 

Organizatës “Platforma Shqiptare për Advokimin e Politikave”. 

Në datën 2 qershor 2016, Kontrolli i Lartë i Shtetit, nënshkroi marrëveshje  

Bashkëpunimi me Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil. Ky 

bashkëpunim thekson faktin që për Kontrollin e Lartë të Shtetit, shtimi i cilësisë së 

punës audituese është thelbësor dhe për Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit 

Civil, dhënia e asistencës teknike për përmirësimin e funksionimit të institucioneve 

që përfshihen në fushën e shërbimit civil paraqet një interes të veçantë.  

Në datë 6 tetor 2016 u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-së dhe 

Institutit për Kontabilitet, Auditim dhe Financa (IKAF), të Kosovës, përfaqësuar nga 

Drejtori Ekzekutiv, z.Bujar Krasniqi. Marrëveshja u nënshkrua në kuadër të rritjes së 

standardeve profesionale në auditim, nëpërmjet trajnimeve, workshopeve e 

aktiviteteve të tjera të përbashkëta. 

Bashkëpunime me profesoratin e Universiteteve dhe me Organizatat e 

Profesionistëve të fushës ka përvijuar edhe përgjatë vitit 2016, duke vlerësuar 

maksimalisht kontributin  e tyre për Revistën Shkencore të KLSH-së, Konferencat 

Shkencore të KLSH-së, trajnimet, rekrutimet e stafit, etj.  

Në korrik 2016, në mjediset e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës, u 

nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-së dhe Fakultetit Ekonomik. 

Marrëveshja vjen në kuadër të interesit dhe dëshirës së mirë të të dyja 
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institucioneve  për të bashkëpunuar në rritjen e kapaciteteve dhe njohurive 

profesionale të stafit të Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe në shtimin e aktivitetit 

kërkimor të Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës në fushën e auditimit 

të jashtëm. Implementimi i marrëveshjes do të ketë në thelb kontributin e 

ekspertizës së botës akademike, në veçanti të Departamentit të Kontabilitetit, në 

rritjen e cilësisë së punës audituese. Tre fusha  të tjera ku do të kristalizohet 

bashkëpunimi mes botës akademike dhe KLSH-së do të jenë Konferenca Shkencore 

Vjetore e KLSH-së, Revista kërkimore shkencore “Auditimi Publik” dhe zhvillimi i një 

Peer Review me Fakultetin e Ekonomisë. Në tetor të këtij viti, Kontrolli i Lartë i 

Shtetit dhe Fakulteti i Ekonomisë do të zhvillojnë një Konferencë Shkencore të 

përbashkët me temë, “Auditimi, Qëndrueshmëri dhe Zhvillim“. 

Konferenca e IV-t Shkencore “Analiza e Riskut” 

Në mjediset e hotel “Tirana International”, Kontrolli i Lartë i Shtetit çeli punimet tre 

ditore (20-22 qershor) të Konferencës së Katërt Vjetore Shkencore me temë 

“Analiza e Riskut”.  Viti i katërt i konferencës nuk përbën thjesht një rutinë 

kalendarike, porse konfirmon suksesin e saj në kapërcimin e riskut të vet, duke u  

konfirmuar si një forum i mendimit shkencor, shqiptar e të huaj. Konferenca tërhoqi 

vëmendjen edhe të Parlamentit Europian, përfaqësuar nga eurodeputeti Dr. Igor 

Šoltes, zv/Kryetar i Komitetit për Kontrollin e Buxhetit në PE. 

Konfernca e IV-t vjen në vijim të tre Konferencave të mëparshme shkencore të 

zhvilluara nga KLSH, Konferencës së parë Shkencore në 28 dhjetor 2012, e cila iu 

referua historikut të institucionit, me rastin e 100 Vjetorit të Pavarësisë së Shtetit 

Shqiptar. Një vit më vonë, në vitin 203, organizuam Konferencën e dytë shkencore, 

me temë “Roli i Institucioneve Supreme të Auditimit për një menaxhim financiar të 

përgjegjshëm në sfidat e sotme”, ndërsa në fund të tetorit 2014, Konferencën e 

Tretë Shkencore me temë “Auditimi kombëtar në shërbim të qeverisjes kombëtare”. 

Në Konferenvën e IV-t morën pjesë 150 përfaqësues nga SAI-t partnere të Polonisë, 

Turqisë, Kroacisë, Kosovës dhe Malit të Zi, personalitete të njohura dhe me 

eksperiencë nga Institucionet Supreme të Auditimit dhe EUROSAI, akademikë, 

profesorë dhe ekspertë të fushave të ndryshme, dhe “Analiza e Riskut” u projektua 

nën moton e INTOSAI-t “Experentia mutua omnibus prodest". Konferenca u drejtua 

nga Kryetari i KLSH-së, z.Bujar Leskaj, nga Dr. Igor Šoltes, Deputet i Parlamentit 

Europian (ish-President i Gjykatës Sllovene të Auditimit) dhe z.Wojciech Kutyła, 

Zv/President i Zyrës Supreme të Auditimit të Polonisë ndërkohë që u përshëndet 
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nga Ministri i Financave, z.Arben Ahmetaj dhe Prof. Dr. Anastas Angjeli, në emër të 

Akademisë së Shkencave. 

Konferenca përcolli mesazhin qendror që, duke qenë se kemi një përvojë modeste 

në fushën e analizës së riskut, shkak themelor në prapambetjen e vendit dhe në 

cilësinë e dobët të menaxhimit dhe vendim-marrjes publike, institucionet kryesore 

të Shtetit, në bashkëpunim me partnerët e tyre evropiane, duhet të organizojnë 

takime pune, tryeza të rrumbullakta, seminare dhe konferenca për shkëmbimin e 

përvojave të përparuara, si dhe të metodave dhe teknologjive të reja që përdoren 

në analizën e riskut, në auditim dhe në përditësimin e bazës së të dhënave për një 

vendim-marrje profesionale dhe koherente. 

Përgjatë ditëve të Konferencës, pjesëmarrësit u njohën me librat e Prof. Dr. Skënder 

Osmanit si dhe me librat e kolanës së KLSH-së të botuar dy vitet e fundit. Punimet e 

konferencës u botuan të plota në dy volume nga KLSH-ja. 

Gjatë viti 2017 janë parashikuar të zhvillohen dy konferenca shkencore, Konferenca 

e V-të Shkencore e KLSH-së në bashkëpunim me SIGMA-n, “Roli i SAI-t në luftën 

kundër korrupsionit” dhe një tjetër Konferencë Shkencore në bashkëpunim me 

Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës, “Auditimi, Qëndrueshmëri dhe 

Zhvillim”. 

Referuar dimensionit të dytë, vlerësimi lidhet me atë që Institucioni Suprem i 

Auditimit duhet të ketë një komunikim efektiv me Parlamentin, në bazë të së cilës 

të realizojë:  

a) Raportim të përvitshëm të gjetjeve tek Parlamenti;

b) Analizim të raporteve individuale për identifikimin e temave, gjetjeve të

përbashkëta dhe rekomandimeve të auditimit si dhe diskutimi i këtyre me

palët e interesit;

c) Hartimin e politikave dhe procedurave mbi komunikimin me Ligjvënësin;

d) Ndërgjegjësimin e Ligjvënësit mbi rolin dhe mandatin e SAI-t;

e) Zhvillimin e marrëdhënieve profesionale me komisionet mbikëqyrëse të

Parlamentit;

f) Sipas rastit, të ofrojë informacion tek Parlamenti mbi punën e SAI-t;

g) Sipas rastit, t’i ofrojë Parlamentit njohuri profesionale në formën e opinioneve

të eskpertëve, përfshirë komente mbi draft-ligjet ose rregulloret e tjera

financiare;



Analiza Vjetore  2016 

KLSH 2017       349 

h) Sipas rastit, merr feed-back nga Parlamenti mbi cilësinë dhe rëndësinë e

raporteve të auditimit.

KLSH i ka kushtuar një vëmendje të veçantë marrëdhënieve me Parlamentin duke e 

konturuar këtë raport në shinat e forcimit të llogaridhënies, transparencës dhe 

mirëqeverisjes: 

 Miratimin e ligjit të ri organik të KLSH-së 154/2014, një ligj që inkorporoi

standardet e INTOSAI-t në auditimin e jashtëm në Shqipëri dhe që përforcoi

pavarësinë e institucionit.

 Pjesëmarrja e Kryetarit të Kuvendit, deputetëve dhe Kryetarit të Komisionit

për Ekonominë në aktivitetet e KLSH-së si analizat Vjetore, konferencat

shkencore, etj., dëshmojnë për mbështetjen parlamentare që gëzon

Kontrolli i Lartë i Shtetit.

 Pritjet që Kryetari i Kuvendit u ka rezervuar delegacioneve te nivelit te larte

te SAI-ve homologe, ku mund të veçojmë takimin mes Presidentit të NIK-ut

Polak.

Në rrafshin e komunikimit institucional dhe të detyrimeve të ndërsjella 

kushtetuese midis dy institucioneve, Kontrolli i Lartë i Shtetit i ka dërguar Kuvendit 

disa raporte me ndjeshmëri të lartë publike, ndër të cilat përmendim: 

 Raportin e Auditmit të Performancës mbi Rehabilitiminn e ish-të

përndjekurve Politikë;

 Raportin e Auditimit të  performancës mbi transportin Publik në Bashkinë

Tiranë;

 Informacion mbi auditimin e kryer në Drejtorinë e Përgjithshme Portuale të

Durrësit;

 Kërkesë për auditimin e llogarive financiare të KLSH-së.

Një trajtim të veçantë nga Kuvendi ka marrë raporti i auditimit në Ministrinë e 

Energjisë dhe Industrisë (MEI) dhe Avokaturën e Shteti, e njohur në media si 

çështja CEZ. 

Më datën 8-9 nëntor në Ankara të Turqisë u zhvillua Konferenca e Institucioneve 

Supreme të Auditimit të vendeve kandidate dhe vendeve para-kandidate dhe 

Gjykatës Europiane të Audituesve (ECA) me temë “Zhvillimi i marrëdhënieve efektive 

ndërmjet Institucioneve Supreme të Auditimit dhe Parlamenteve”, organizuar nga 

SIGMA në bashkëpunim me Gjykatën e Llogarive të Turqisë. Në konferencë morën 

pjesë SAI-et e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Turqisë, Bosnjë-Hercegovinës, 
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Serbisë, Malit të Zi, si dhe përfaqësues të Gjykatës Europiane të Audituesve, DG 

Budget dhe SIGMA-s. Pjesëmarrja reflektoi qëllimin e temës së përzgjedhur ku të 

ftuar ishin përfaqësues të SAI-ve dhe Parlamenteve të vendeve kandidate dhe 

potencialisht kandidate të BE-së, duke u shndërruar kështu në një forum mes 

parlamentarësh dhe komunitetit të audituesve të Rrjetit. KLSH u përfaqësua nga një 

delegacion i kryesuar nga Kryetari z. Bujar Leskaj, ndërsa Parlamenti nga deputeti 

Ervin Koçi, anëtar i Komisionit për Ekonominë dhe Financat. 

Bashkëpunimi me SAI-et partnere dhe me ndërkombëtarët 

Në analizën vjetore të KLSH-së për vitin 2015, Presidenti i Republikës, SH.T.Z. Bujar 

Nishani gjatë fjalës së tij përshëndetëse u shpreh, “ Ju(KLSH) keni vendosur një 

standard shumë të mirë të shkëmbimit të përvojave me partnerët dhe partneritet 

me institucionet e vendeve të tjera. Ajo që e jetëson këtë dinamizëm është puna e 

çdo audituesi, e çdo të angazhuari, sepse pa të do të ishte e vështirë që një 

institucion të jepte rezultate në atë rrugë dhe në atë mënyrë që e duam që të gjithë 

për të funksionuar më së miri”. 

Ky standart ka gjetur zbatim edhe gjatë vitit 2016. Në zbatim të orientimeve dhe 

realizimit të objektivave të dhëna nga Kryetari i KLSH-së, janë ndjekur të gjitha 

procedurat për organizimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të përcaktuara jashtë 

vendit dhe konstatojmë me kënaqësi që gjatë vitit 2016 kanë marrë pjesë në 

aktivitetet jashtë vendit 153 auditues (nga 157 gjithsej) ose 765 ditë/njerëz në 

total, thënë ndryshe pothuajse të gjithë punonjësit e KLSH-së kanë qenë të paktën 

një herë jashtë vendit. Gjatë vitit 2015 janë trajnuar jashtë vendit 135 auditues 

dhe janë realizuar 765 ditë/njerëz. 

Ndër këto aktivitete, veçojmë vizitat dhe pjesëmarrjen e Kryetarit të KLSH në 

aktivitetet e mëposhtme, të cilat kanë pasur rëndësi të vecantë në vendosjen e 

partneriteteve strategjike të bashkëpunimit të KLSH-së: 

 Kongresi i XXII i INTOSAI në Abu Dhabi;

 Takimi i Grupit të Punës së INTOSAI-t për Rishikimin e ISSAI 30- Kodit të

Etikës;

 Takimi i VII-të i Task Force së EUROSAI-t për Auditimin dhe Etikën;

 Takimi i Komitetit të Kontaktit të Institucioneve Supreme të Auditimit të BE-

së(dy takime);

 Takimi i përvitshëm me Njësitë Audituese Kompetente Kombëtare, në

kuadër të NATO-s;
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 Vizitë zyrtare në SAI-n e Kosovës;

 Vizitë zyrtare në SAI-n e Polonisë;

 Vizitë zyrtare në SAI-n e Çekisë ;

 Vizitë zyrtare në SAI-n e Bullgarisë;

 Konferenca e Programit SIGMA “SAI dhe Parlamenti”;

 Pjesëmarrjen në ceremoninë e Certifikimit të Audituesve të Kosovës.

Sigurisht, një nga aktivitetet më të rëndësishme të 2016 ishte Kongresi i XXII i 

INTOSAI-t, zhvilluar në datat  5-11 dhjetor 2016, në Abu D’habi të Emirateve të 

Bashkuara Arabe. Kongresi organizohet një herë në çdo tre vjet dhe është aktiviteti 

më i rëndësishëm i INTOSAI-t. Kongresi diskutoi mbi mënyrat se si kjo organizatë 

mund të kontribuojë në Objektivat për Zhvillimin e Qëndrueshëm duke theksuar 

mesazhin se audituesit e jashtëm sigurojnë një depërtim tepër të rëndësishëm të 

trupave legjislative, qeverive dhe shoqërisë në lidhje me arritjen e qëllimeve për një 

zhvillim të qëndrueshëm. Punimet e Kongresit vijuan me miratimin e 4 

dokumenteve tepër të rëndësishëm që ishin: 

1. Rregullat Proceduriale;

2. Buxheti i INTOSAI-t për vitin 2017-2019;

3. Plani Strategjik i INTOSAI-t 2017-2022 dhe

4. ndryshimet në Statutin e Organizatës.

Gjatë pushimeve të ndërmjetme të 

Kongresit, Kryetari i Kontrollit të Lartë të 

Shtetit, z. Bujar Leskaj zhvilloi një sërë 

takimesh me homologë dhe personalitete 

të shquara ndërkombëtare në fushën e 

auditimit, si Dr. Harib Al Amimi, President i 

Institucionit të Auditimit Shtetëror të 

Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Kryetar 

i INTOSAI-t, z.Gene L. Dodaro, Kontrollor i 

Përgjithshëm i Zyrës së Llogarive 

Qeveritare (GAO) të Shteteve të Bashkuara 

të Amerikës, Dr. Vitor Caldeira, President i 

Gjykatës Portugeze të Llogarive, z.Krzysztof 

Kwiatkowski, President i Zyrës Supreme të 

Auditimit të Polonisë, zj.Androniki 
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Theotokatou, Presidente e Gjykatës së Llogarive të Greqisë dhe me z. Besnik 

Osmani, Auditor i Përgjithshëm i Zyrës Kombëtare të Auditimit të Kosovës. 

Ndër aktivitetet dobiprurëse në kuadër të angazhimit të KLSH-së për adoptimin e 

standardeve ndërkombëtare të auditimit të jashtëm publik është Takimi i Grupit të 

Punës së INTOSAI-t për Rishikimin e ISSAI 30- Kodit të Etikës, në datat 2-4 mars 

2016, në kuadër të së cilës Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Bujar Leskaj 

zhvilloi një vizitë në Krakov, Poloni. Gjatë qëndrimit të tij në Krakov, z. Leskaj u 

takua me Presidentin e Zyrës Supreme të Auditimit të Polonisë, z. Krzysztof 

Kwiatowski me të cilin u diskutua për fillimin e projektit të binjakëzimit IPA për 

ngritjen e kapaciteteve institucionale të Kontrollit të Lartë të Shtetit, i cili tashmë 

prej marsit 2016 ka filluar të implementohet në KLSH. Në datat 2-4 mars 2016 ky 

grup pune zhvilloi takimin e tij të fundit, në të cilën u diskutuan komentet e 

përcjella nga 31 SAI-e mbi draftin e ISSAI 30, bërë publik nga INTOSAI, i cili u 

miratua në Kongresin e Abu Dhabit. 

Anëtarësimi i Shqipërisë në NATO ka shtuar në aktivitetet e Kontrollit të Lartë një 

takim të rëndësishëm siç është mbledhja e Njësive Audituese Kombëtare CNABN, 

ku me 10 maj 2016 u diskua rreth Raportit vjetor të aktivitetit të Bordit 

Ndërkombëtar të Audituesve (IBAN) për NATO-n. Tashmë prej disa vitesh, Kontrolli i 

Lartë i Shtetit merr pjesë aktive në këtë aktivitetet të përvitshëm, si Institucioni 

Suprem i Auditimit të Shtetit Shqiptar, anëtar i NATO. Bordi i Audituesve të NATO-s 

(IBAN) duke qenë një njësi auditimi e jashtme, e pavarur, e përbërë nga 6 anëtarë e 

që raporton në Këshillin e NATO-s, është përgjegjës për auditimet financiare dhe 

ato të performancës për të gjitha njësitë, programet dhe trupat shumë-kombëshe 

të NATO-s.  

Përgjatë vitit 2016 KLSH ka qenë prezente në 53 aktivitete të rëndësishme si 

Kongrese, Konferenca, Takime, seminare, trajnime, (këto të fundit edhe në kuadrin 

e zbatimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit me SAI-et homologe). Projekti i 

Binjakëzimit IPA “Forcimi i kapaciteteve të Auditimit të Jashtëm”, me asistencën e 

NIK-ut polak dhe SAI-t Kroat ka çelur një horizont të ri në trajnimet e KLSH-së duke i 

konkretizuar njohuritë e përfituara në praktikë, nëpërmjet auditimeve të 

përbashkëta pilot. 

Ndër më të rëndësishmet përmendim pjesëmarrjet në: 

 Takimet e  Grupit të Punës të EUROSAI-t mbi Auditimin e Mjedisit (WGEA);

 Kongresin e II-të të Prokurimeve Publike në Slloveni;
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 Seminarin mbi Qasjen Audituese të Gjykatës Europiane të Audituesve, zhvilluar

në Luksemburg;

 Takimi i Grupit të Punës së EUROSAI-t për Teknologjinë e Informacionit, Poloni;

 Trajnimet pranë Gjykatës Turke të Llogarive dhe NIK-ut polak;

 Seminarin e Institutit Europian për Administratën Publike mbi Prokurimin Publik

dhe Koncesionet e BE-së;

 Workshop-et PPAII, Auditim Paralel i Performancës në Prokurimin Publik;

 Konferenca e Programit SIGMA mbi “Marrëdhëniet SAI-Parlament”, etj.

Mjaft i rëndësishëm dhe frytdhënës është dhe pjesëmarrja e audituesve të KLSH në 

trajnimet e organizuara nga Gjykata Turke e Llogarive, ku gjatë vitit 2016 u trajnuan 

36 auditues (176 auditues në vitet 2012-2015). Ky bashkëpunim i ngushtë dhe 

produktiv është meritë e z. Recai Akyel, ish-presidentit të Gjykatës së Llogarive, 

aktualisht anëtar i Gjykatës Kushtetuese të Turqisë.   

Referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit të nënshkruar dhe Projektit IPA, në NIK-un 

Polak u trajnuan 37 auditues lidhur me rolin e SAI në luftën kundër korrupsionit dhe 

mashtrimit dhe vizita studimore mbi cështjet e komunikimit. 

Qendra për Ekselencë në Financë në Ljubjanë, CEF, vazhdon të jetë një nga 

institucionet kryesore të trajnimeve të audituesve të KLSH-së. Me lektorët nga më 

të mirët të fushës së financave në botë, në CEF audituesit e KLSH-së janë njohur me 

teknikat më bashkëkohore të auditimit në fushën e auditimit financiar, ku mund të 

përmendim workshop-et mbi zbatimin e buxhetit dhe mbi Standardet IPSAS të 

Kontabilitetit në Sektorin Publik. 

Me rëndësi për t’u shquar është Seminari me temë Prokurimi Publik dhe 

Koncesionet e BE-nga Institutit Europian për Administratën Publike. Ky institut 

është një nga qendrat më prestigjioze mbi integrimin europian dhe sfidat e reja të 

menaxhimit publik, e cila ofron aktivitete trajnuese, hulumtime shkencore dhe 

shërbime konsulence në fushën e vendimmarrjes së BE, ligjeve dhe politikave të saj 

si dhe çështjeve rajonale. 

Workshop-et mbi Auditimin Paralel të Performancës (PPAII) përbëjnë një tjetër 

aktivitet me rëndësi për vitin 2016. Pas Malit të Zi, Kosovës dhe Suedisë, PPAII u 

ndal në Tiranë ku u organizuar wrkshop-i i katërt i Auditimi Paralel të Performancës 

mbi Prokurimet Publike. Pjesëmarrja e KLSH-së në këtë format është një tjetër 

dëshmi e konsolidimit të auditimit të performancës në Kontrollin e Lartë të Shtetit.  
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Përgjatë vitit 2016, Kryetari i KLSH ka nënshkruar tre marrëveshje të tjera 

bashkëpunimi me SAI-t homologe.  

Në datat 2-4 mars, gjatë një vizite zyrtare në Poloni, Kryetari i KLSH, z. Leskaj dhe 

Presidenti i NIK-ut Polak, z. Kwiatowski  nënshkruan një Deklaratë të Përbashkët në 

të cilën të dy institucionet në vijim të Marrëveshjes së Bashkëpunimit të vitit 2012, 

theksuan angazhimin e tyre për implementimin e suksesshëm të Projektit të 

Binjakëzimit. 

Në datën 9-10 Mars 2016, në Pragë, z. Bujar Leskaj, Kryetar i Kontrollit të Lartë të 

Shtetit zhvilloi takime pune në Zyrën Supreme të Auditimit të Republikës Çeke dhe 

nënshkroi një Marrëveshje Bashkëpunimi me homologun e tij, Presidentin e Zyrës 

Supreme të Auditimit të Republikës Çeke, Ing. Miloslav Kala. Marrëveshja u përgatit 

në bazë të Nenit 15 të Deklaratës së Limës, të parimeve të përbashkëta të respektit, 

besimit dhe bashkëpunimit dypalësh. 

Në datën 3 tetor 2016, Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Bujar Leskaj, 

zhvilloi një vizite zyrtare në Zyrën Supreme të Auditimit të Republikës së 

Bullgarisë (BNAO) dhe nënshkroi një Marrëveshje Bashkëpunimi me homologun e 

tij, Presidentin e BNAO-s, z. Tzvetan Tzvetkov. Përvoja e gjatë 136 vjeçare e SAI-t 

bullgar dhe cilësia e punës në auditim është një model shumë i mirë për t’u ndjekur 

nga KLSH. Nëpërmjet mbështetjes së parashikuar në marrëveshje, KLSH dhe Zyra 

Supreme e Auditimit të Republikës Bullgare, do të shkëmbejnë eksperiencë në 

veprimtarinë e tyre audituese, përmes vizitave të punës, trajnimeve dhe workshop-

eve për audituesit shqiptarë, etj.  

Të gjitha këto aktivitete kanë ndikuar pa dyshim në rritjen e kapaciteteve 

profesionale të audituesve të KLSH dhe gjithashtu kanë motivuar punonjësit në 

punën e tyre të përditshme sepse ndihen të vlerësuar për kontributin që japin në 

realizimin e objektivave të institucionit. 

Internshipi i ECA-s dhe fellowship i GAO-s 

Në modernizimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit kanë dhënë një kontribut të çmuar 

Gjykata Europiane e Audituesve (ECA), nëpërmjet intershipeve dhe Zyra e Auditimit 

Qeveritar të SHBA-së GAO, përmes fellowship-eve. Falë kësaj asistencë, në KLSH po 

krijohet një gjenerate e re audituesish me parametrat e kolegëve të tyre euro-

atlantik.  

Në vitin 2016, 4 auditues të Kontrollit të Lartë të Shtetit kanë qenë pjesë e 

strukturave tё ECA-s për një periudhë 5 mujore, duke përfituar nga programet e 
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internshipit tё kёtij institucioni, pёr tё kontribuar pranё departamenteve dhe 

drejtorive tё ndryshme tё ECA-s. Internshipi është konsideruar një mjet shumë i 

rëndësishëm për të ofruar njohuri mbi auditimin e fondeve të BE-së, për audituesit 

e SAI-ve të vendeve që aspirojnë të bëhen anëtare të BE-së. Në total janë 9 

auditues të KLSH-së që kanë fituar internship-et tek ECA, përfshirë një auditues që 

do të fillojë internshipin në mars 2017. 

Po aq produktive për KLSH-në ka rezultuar edhe bashkëpunimi me GAO-n e SHBA-

së ku gjatë vitit 2016 një audituese e KLSH-së mori pjesë në një fellowship 4 mujor 

pranë kësaj zyre ndërsa gjatë 2017 dy auditues do të ndjekin këtë fellowship. Ky 

kurs studimor 4-mujor është hartuar për të forcuar kapacitetet e SIA-ve e për të 

rritur llogaridhënien dhe mirëqeverisjes. Pjesëmarrësit kanë mundësi të njihen me 

përvojën amerikane të auditimit, me qëllim zhvillimin e strategjive për të sjellë 

ndryshim dhe për ta përcjellë dijen e përfituar në SAI-et e tyre respektive.  

Kontroll i Lartë i Shtetit ka botuar në vitin 2015 Standardet e Auditimit të SHBA-së 

dhe ndërthurja e kësaj dije teorike me njohuritë praktike të audituesve që kanë 

ndjekur fellowship-in do të sjellë përmirësimin e metodologjisë audituese për 

kryerjen e auditimeve me cilësi të lartë, me kompentencë, integritet, objektivitet 

dhe pavarësi. 

Implementimi i projektit të binjakëzimit IPA 2013, “Forcimi i  kapaciteteve të 

auditimit jashtëm” 

Në 17 shkurt 2016 u nënshkrua kontrata e projektit të binjakëzimit mes KLSH-së 

dhe dy SAI-ve partnere të vendeve të BE-së, NIK-ut polak dhe Zyrës Kombëtare të 

Auditimit të Kroacisë dhe viti 2016 shënoi vitin e parë të implementimit të projektit, 

me vlerë 2, 1 milion euro.  

Projekti ka filluar në 16 mars 2016 dhe do të implementohet brenda 24 muajve. 

Është planifikuar që për realizimin e këtij projekti të kryhen 92 misione, me qëllim 

realizimin e objektivave kryesore si më poshtë: 

- Përmirësimin e kornizës ligjore për auditimin;  

- zhvillimin e  metodologjive të auditimit dhe kapaciteteve të raportimit;  

- Forcimi i kapaciteteve institucionale dhe përmirësimi i impaktit  të 

rezultateve të auditimit. 

Prej fillimit të projektit dhe deri në fund të dhjetorit 2016 janë zhvilluar 36 misione, 

në të cilat ekspertët polakë e kroatë në bashkëpunim me drejtues e auditues të 

KLSH kanë synuar përmbushjen e objektivave të sipërcituara.  
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Përmirësimi i kornizës ligjore të auditimit është objektivi kryesor, i cili synon 

përmirësimin e akteve ekzistuese ligjore, miratimin e dokumenteve dhe akteve të 

tjera me synim përmirësimin e aktivitetit auditues. Në pesë misionet e kryera gjatë 

vitit 2016 ekspertët polakë kanë analizuar legjislacionin primar dhe sekondar mbi të 

cilën ushtron aktivitetin e tij KLSH dhe hanë hartuar dokumentet e mëposhtme: 

 Analiza e kornizës ligjore të KLSH vis-à-vis deklaratave të INTOSAI-t dhe

standardeve të tjera ndërkombëtare;

 Analiza e kornizës ligjore të KLSH-së -à-vis modeleve të shteteve anëtare të

BE;

 Analiza e aplikimit të ligjit dhe identifikimi i  pengesave të mundshme për

implementimin e ndryshimeve të paraqitura;

 Udhëzues praktik për implementimin e ligjit të ri të KLSH në fusha të

veçanta;

 Plani i veprimit për draftimin e akteve nënligjore;

 Analiza e rishikimit të rregullores ës brendshme dhe propozimet për

amendimin në përputhje me ligjin e ri të KLSH dhe qasja e re për auditimet

e përputhshmërisë, auditimin financiar dhe atë të performancës;

 Analiza e akteve rregullatore për marrëdhëniet e KLSH me parlamentin dhe

praktika konkrete për marrëdhëniet midis dy institucioneve;

 Draft udhëzuesin për institucionalizimin e marrëdhënieve të KLSH me

parlamentin si dhe plani dhe masat për implementimin e këtij udhëzuesi.

Detyra kryesore e Institucioneve Supreme të Auditimit është të shqyrtojë nëse 

fondet publike shpenzohen me ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet, në 

përputhje me rregullat dhe rregulloret ekzistuese. Një nga objektivat kryesore të 

SAI-ve është ndërtimi i kapaciteteve sepse vetëm duke realizuar auditime bazuar në 

njohuri shkencore dhe teknike të përditësuara dhe në kualifikimet e nevojshme 

profesionale, mund të jemi të suksesshëm dhe të përmbushim parimet e pavarësisë, 

integritetit, profesionalizmit, besueshmërisë, gjithëpërfshirjes, bashkëpunimit dhe 

inovacionit. 

Përmbushja e objektivit të dytë të projektit atij të zhvillimit të metodologjive të 

auditimit dhe kapaciteteve audituese përbën numrin më të madhe të aktiviteteve 

të planifikuara në projekt. Për periudhën mars- dhjetor 2016 janë zhvilluar 22 

misione, në të cilat është punuar në drejtimet e mëposhtme: 
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- Përmirësimin e metodologjisë audituese për luftën kundër korrupsionit dhe 

mashtrimit; 

- Zhvillimin e mëtejshëm të qasjes bazuar në risk në auditimet financiare dhe 

atyre të përputhshmërisë nëpërmjet asistencës së eksperteve polakë në 

hartimin e planit vjetor të auditimit për 2017; 

- Shqyrtimit dhe përditësimit të manualit të auditimit të performancës, si dhe 

trajnimi i audituesve në këtë fushë; 

- Inicimin e punës për zhvillimin e manualit të auditimit të teknologjisë së 

informacionit, zhvillimit të moduleve për auditimet standarde për auditimet 

IT dhe krijimin e një help desk-u për auditimet IT;  

- Zhvillimin e metodologjive për sigurimin dhe kontrollin e cilësisë. 

Nga 22 misionet e kryera, 5 prej tyre kanë përfunduar. Kështu  ekspertët kanë 

shqytuar sistemin e luftës kundër korrupsionit dhe mashtrimit në Shqipëri, 

rezultatet e KLSH në fushën e zbulimit të këtyre fenomeneve, kanë trajnuar 50 

punonjës të KLSH dhe kanë përgatitur një manual lidhur me çështjet e luftës kundër 

korrupsionit dhe mashtrimit.  

Pas takimeve me stafin drejtues të KLSH, diskutimeve dhe trajnimeve ekspertët 

polakë kanë paraqitur një kuadër të procedurave të planifikimit, me afate kohore 

që mundësojnë  kohë të mjaftueshme për të gjithë fazën e planifikimit, e cila lidhet 

ngushtë me vlerësimin e riskut, modelin e kartës së planifikimit të auditimit dhe 

dokumentin për përllogaritjen e ditëve të auditimit për çdo auditues. Në kuadër të 

përmirësimit të metodologjive audituese nga ekspertët janë shqyrtuar dy auditime 

financiare (Auditimi i  ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare në Drejtorinë e 

Menaxhimit të  Tokave dhe Ujrave në Ministrinë e Bujqësisë e Zhvillimit dhe 

Auditimi i  përputhshmërisë i ushtruar në Drejtoritë Rajonale të Tatimpaguesve të 

Mëdhenj Tiranë), të kryera gjatë vitit 2016 dhe janë dhënë rekomandimet për 

përmirësime të mundshme në fusha të caktuara të auditimit financiar dhe atij të 

përputhshmërisë. 

Për vetë natyrën e tij të ndryshme nga auditimet klasike, auditimi i performancës 

kërkon zhvillimin e metodologjive të cilat ecin me zhvillimet dinamike të ekonomisë 

dhe teknologjisë. Në këtë kuadër ekspertët kroatë pas shqyrtimit të manualit 

ekzistues të auditimit të performancës, bazuar edhe në praktikat më të mira të 

fushës kanë paraqitur rekomandimet për përmirësimin e këtij manuali.  

Ekspertët në bashkëpunim të ngushtë me drejtues dhe auditues të KLSH do të 

vazhdojnë të punojnë gjatë vitit 2017 lidhur me hartimin e manualit të auditimit të 
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teknologjisë së informacionit dhe hartimin e udhëzuesve dhe metodologjive për 

kontrollin dhe sigurimin e cilësisë.  

Një rëndësi të veçantë për institucionet supreme të auditimit ka impakti i 

rezultateve të auditimit për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies. Për këtë 

qëllim në përmbushje të objektivit të tretë të projektit të binjakëzimit “Forcimi i 

kapaciteteve institucionale  dhe përmirësimi i impaktit  të rezultateve të auditimit 

të KLSH-së” janë zhvilluar 9 misione, të cilat kanë shqyrtuar aktivitetin e KLSH dhe 

kanë synuar përmirësimin në: 

 Planifikimin e ndryshimeve në menaxhim;

 Shqyrtimin e situatës aktuale të burimeve njerëzore në KLSH dhe hartimin e

përmbajtjes së politikave në këtë fushë si dhe draftimin e politikave dhe të

një udhëzuesi;

 Shqyrtimin e komunikimit të KLSH, përcaktimin e detyrave dhe mjeteve për

strategjinë e komunikimit;

 Komunikimin e brendshëm dhe përcaktimin e nevojave për komunikimin e

brendshëm dhe zhvillimin;

 Shqyrtimin e procedurave aktuale të auditimit lidhur me sigurimin e

transparencës, duke siguruar rritjen e besimit të opinionit publik tek

institucioni.

Tetë prej këtyre misioneve kanë përfunduar tërësisht duke rezultuar me: 

 Paraqitjen e një dokumenti mbi analizën e riskut në planin e komunikimit dhe

të rekomandimeve për këtë çështje;

 Prezantimin e rezultateve të rishikimit të situatës së burimeve njerëzore në

KLSH dhe rekomandimet për përmirësimin e saj si, paraqitjen e një raporti për

këtë çështje dhe përmbajtjen e dokumentit për politikat e burimeve

njerëzore;

 Prezantimin e një liste për qëllimet strategjike në fushën e komunikimit dhe

skemën për kanalet e komunikimit të brendshëm.

Implementimi i projektit ka pasur një impakt të konsiderueshëm në trajnimin e 

stafit të KLSH në fusha të ndryshme ku mund të përmenden trajnimet për luftën 

kundër korrupsionit dhe mashtrimit, trajnimet për auditimin IT, trajnimet për 

auditimin e performancës dhe trajnimet për komunikimin.  
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Numri i rekomandimeve të dhëna nga ekspertet është 110. Në takimet me 

ekspertët e misioneve të ndryshme janë përfshirë 89 punonjës të KLSH ose ndryshe  

janë realizuar 884 ditë/njerëz. Nga buxheti prej 6.9 milion lekë të parashikuara nga 

buxheti i shtetit për këtë projekt për vitin 2016 janë shpenzuar 1.6 milionë leke. 

Projekti do të vijojë deri në mars të vitit 2018 dhe ne jemi të bindur se, mbi bazën e 

eksperiencës së partnerëve të Projektit të Binjakëzimit, SAI-t polak dhe SAI-t kroat, 

produktet e Projektit do të forcojnë zbatueshmërinë e rekomandimeve tona, si mjet 

thelbësor për të ndikuar në mirëqeverisjen publike të vendit. 

Objektivat për 2017 

 Realizimi i 16 botimeve të parashikuara për 2017, duke ruajtur dhe

përmirësuar cilësinë e tyre do të vazhdojë të mbetet një prioritet për

institucionin sepse ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në rritjen e

kapaciteteve audituese, krahas rritjes së transparencës me publikun.

Për këtë vit janë parashikuar 16 botime, me të cilat kolona e botimeve të

KLSH-së do të arrijë shifrën 83 dhe mbeten për t’u botuar 17 tituj në vitin e

ardhshëm, për të arritur në 100 botime në fund të vitit 2018;

 Vijimësia e implementimit të Projektit IPA, për të cilin viti 2017 është viti

më i rëndësishëm sepse është viti i dytë i implementimit dhe do të shohim

të realizuara shumë produkte të projektit;
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 Realizimi i Strategjisë së Komunikimit të KLSH-së, si output i Projektit IPA;

 Vijimi i implementimi me projekte konkrete i marrëveshjeve të

bashkëpunimit me OJF-të, shoqatat e Profesionisteve të fushës, SAI-t

homologe, etj.;

 Ruajta e ritmit për realizimin e aktiviteteve jashtë vendit, në mënyrë që

njësoj si dy vitet fundit 2015 dhe 2016, të gjithë audituesit e KLSH-së të

kenë qenë të paktën një herë jashtë vendit;

 Pjesëmarrja aktive në të gjitha aktivitetet dhe Grupet e Punës së EUROSAI-t

dhe INTOSAI-t;

 Realizimi me cilësi i Aktiviteteve Shkencore të parashikuara për vitin 2017;

 Realizimi me sukses i takimit të WGEA (Grupi i Punës së INTOSAI për

auditimin e mjedisit) në Shqipëri, në tetor të vitit 2017.
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PREZANTIMI I KOLANËS SË BOTIMEVE TË KLSH PËR VITIN 2016 

1. STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË AUDITIMIT ISSAI 1 -400

Referuesit: Helena SOLIS dhe Rigels GUZI

Botimi u përgatit nga Irena Islami dhe Alma Shehu. 

Redaktoi Bujar Leskaj.  

Realizoi në kompjuter Armanda Begaj. 

Përdorimi i standardeve të auditimit 

suprem publik të pranuara 

ndërkombëtarisht (ISSAI-t) është i një 

rëndësie të jashtëzakonshme dhe parësore 

për çdo institucion suprem auditimi në 

botë, pra dhe për në KLSH. Standardet ISSAI 

na japin drejtimin e duhur, na sigurojnë 

cilësinë dhe profesionalizmin në punën 

audituese, si dhe sigurojnë pavarësinë e 

plotë të institucionit dhe besueshmërinë e 

tij në publik dhe mes veprimtarëve kryesorë 

në përmirësimin e qeverisjes publike. 

Mungesa e këtyre standardeve për çdo 

institucion suprem auditimi sot në botë, 

sado i zhvilluar, do të ndjente mangësi në 

veprimtarinë e vet, sado të përsosura t’i 

ketë standardet kombëtare të auditimit.   

Përditësimi i katër ISSAI-ve kryesore 30, 100, 200, 300 dhe 400 ka sjellë një gjuhë të 

përbashkët profesionale, që do të lehtësojë më shumë njohuritë eficiente dhe 

bashkëpunimin mes SAI-ve, si dhe do të shtojë më tej besueshmërinë në raportet e 

auditimit të SAI-t. Këto janë arsyet që na shtynë dhe ne si KLSH të botojmë sërish 

standardet kryesore të auditimit suprem publik, të përditësuara sipas rregullave 

strikte shkencore dhe kuadrit të qartë procedurial të INTOSAI-t, të quajtur 

“Procesi i Duhur”. 
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2. DIREKTIVAT E BE-SË MBI PROKURIMIN PUBLIK DHE KONTRATAT

KONCENSIONARE

Referuesi: Miranda HAXHIA

Botimi u përgatit nga Dr. Bujar Leskaj dhe Irena Islami.  

Redaktoi Miranda Haxhia.  

Realizoi në kompjuter Elisa Metaj. 

Përkthimi u realizua nga audituesit e KLSH-së Helena Solis, Irma Idrizaj, Idlir 

Dervishi, Jonild Hoxhaj, Krisi Anastasi, Redi Ametllari. 

Direktiva 2014/24/BE e Parlamentit 

Europian dhe e Këshillit të BE-së, mbi 

“Prokurimin Publik”, e cila përfaqëson një 

nga drejtimet bazë të legjislacionit të BE-së 

në miradministrimin e fondeve publike dhe 

të “Acquis Communautaire”, tërësisë së 

ligjeve dhe rregullave të BE, si dhe direktiva 

e re 2014/23/BE mbi “Kontratat 

Koncesionare”, si pjesë e një “paketë 

legjislative” për reformimin e rregullave të 

prokurimit publik në BE, shërbejnë si 

dokumente kryesore me të cilat punojnë 

audituesit e Gjykatës Europiane të 

Audituesve (ECA), në realizimin e misionit 

dhe detyrës së tyre të këqyrjes së 

rregullsisë dhe mënyrës së shpenzimit të 

fondeve të BE-së. 

Këto direktiva janë të rëndësishme jo vetëm për BE-në dhe shtetet anëtare, por 

edhe për vendet kandidate, sikurse është vendi ynë. Shqipëria është vend kandidat 

për në BE dhe përkthimi i këtyre direktivave dhe i materialeve shtesë që lidhen me 

procedurën e prokurimit publik do të ndihmojë të gjithë punonjësit e administratës 

publike dhe audituesit e KLSH-së që të përgatiten dhe të përshtaten me ligjet dhe 

rregullat e BE-së. 
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3. REVISTA SHKENCORE AUDITIMI PUBLIK NR.12 DHE NR.13

Referuesit: Redi AMETLLARI dhe Jonild HOXHAJ

Botimet  u përgatitën nga Irena Islami dhe Amantja Patozi. 

Realizoi në kompjuter Elisa Metaj. 

Në numra 12 dhe 13 të Revistës kanë 

kontribuar me shkrimet e tyre Drejtues të 

Institucioneve Supreme të Auditimit (SAI) dhe 

të Organizatave Ndërkombëtare të SAI-ve si z. 

Recai Akyel, Zv/President i EUROSAI-t dhe 

President i Gjykatës Turke të Llogarive, z. Arno 

Visser, President i EUROSAI-t, Dr.Igor  Soltes, 

deputet i Parlamentit Europian dhe ish 

President i SAI-t Slloven, Dr. Louis Galea, anëtar 

i ECA. Gjithashtu kanë dhënë kontributin e tyre 

dhe profesionistë të fushës së Ekonomisë si 

Prof.Dr. Omer Stringa, Prof.Dr.Agim Binaj, 

Prof.Dr.Servete Gruda, Prof.Dr. Sherif Bundo, 

Prof.Dr.Sazan Guri, Dr.Zef Preçi përfaqësues 

nga institucione të tjera shtetërore, drejtues 

dhe auditues të KLSH-së, etj. 

Në këta 13 numra të Revistës kanë publikuar 

punimet dhe opinionet e tyre kontabilistë, financierë, ekonomistë të përgjithshëm, 

specialistë të enteve publike dhe private, akademikë, ekspertë të shoqërisë civile, 

profesionistë të pavarur, etj., duke trajtuar çështje të caktuara me interes në 

auditimin dhe vlerësimin e administrimit publik të vendit, bazuar në moton e 

INTOSAI “Experentia mutua omnibus prodest (Eksperienca e Përbashkët ju shërben 

të gjithëve)”. 

4. AUDITIMET E PERFORMANCES NË KLSH 2012-2015

Referuesi: Miranda BERDO

Botimi u përgatit nga Dr.Bujar Leskaj, Dr.Rinald Muça. 

Realizuan në kompjuter Rinald Muca, Elisa Metaj 

Auditimi i performancës është një nga llojet më komplekse dhe më të vështira të 

auditimit. Pa rregulla të qarta, fleksibël në qasje dhe metodologji, jo‐periodik, i gjerë 
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në evidencat dhe literaturën e konsultuar 

dhe konçiz e sintetik në raportim. I hapur 

ndaj interpretimeve e perspektivave 

subjektive dhe i ekuilibruar e racional në 

formulimin e gjetjeve, konkluzioneve, 

rekomandimeve dhe mesazhit që përcjell. I 

shtrirë në të gjitha fushat e aktivitetit 

publik dhe i thellë në analizimin e 

situatave. Ai mund të quhet thjesht dhe 

qartë “auditimi i ngritur në art”. 

Ky udhëzues buron nga eksperienca e 

audituesve të Zyrës Kombëtare Audituese 

në Britaninë e Madhe dhe për rrjedhojë, 

indikatorët e filtruar këtu kanë natyrë 

praktike, empirike, pragmatike, pra tek e fundit anglo-saksone. 

Ky botim i shërben më së pari audituesve të performancës në Kontrollin e Lartë të 

Shtetit. Ky material iu vlen gjithashtu audituesve të çdo institucioni publik, të cilët 

synojnë të dalin nga “guaska” e auditimit financiar dhe të hedhin hapin madhor 

drejt vlerësimit të sistemit, proceseve, organizimit dhe çdo aspekti tjetër 

menaxherial.  

5. ANALIZA VJETORE E KLSH 2015

Referuesit: Redina KARAPICI dhe Jorida ZHEGU

Botimi u përgatit nga Armanda Begaj dhe Elisa Metaj. 

Realizoi në kompjuter Armanda Begaj. 

Në bazë të Deklaratës së Limës, Kushtetutës së Institucioneve Supreme të Auditimit, 

e cila në Nenin 16, pika 1, shprehet: “Institucioni Suprem i Auditimit duhet të 

mandatohet nga Kushtetuta për të raportuar gjetjet e tij çdo vit.... Ky raport duhet të 

publikohet”, KLSH paraqet përpara lexuesit analizën e veprimtarisë së tij për vitin 

2015, sidomos gjetjet dhe rekomandimet e tij kryesore për përmirësimin e 

qeverisjes publike. Është viti i katërt rradhazi që KLSH ka zgjedhur si format të 

analizës vjetore hapjen e plotë dhe të pakushtëzuar ndaj mediave dhe qytetarit, 

nëpërmjet zhvillimit të analizave të departamenteve të auditimit pranë 
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universiteteve publike të disa rretheve 

kryesore të vendit, me pjesëmarrjen e 

gazetarëve dhe përfaqësuesve të 

shoqërisë civile.  

Me këtë botim të analizës vjetore KLSH 

2015, japim një bilanc të plotë të 

aktivitetit njëvjeçar të institucionit, 

nëpërmjet referimeve të drejtuesve dhe 

audituesve më të përgatitur të tij, duke 

vlerësuar me syçelësi atë që kemi arritur, 

por edhe duke evidentuar, me anë të 

analizës SWOT, mangësitë dhe dobësitë që 

kemi. Viti 2015 ishte viti i parë i zbatimit të 

ligjit të ri integral të KLSH, tërësisht në 

përputhje me standardet e INTOSAI-t, si 

dhe viti i konsolidimit të reformave dhe 

arritjeve të viteve 2012-2014, vit në të cilin institucioni fitoi gradualisht shprehitë 

dhe fizionominë e një institucioni modern auditimi me qasje tërësisht evropiane 

dhe perëndimore.  

6. EKSPERIENCA E VENDEVE EUROPIANE NË AUDITIMIN E JASHTËM PUBLIK

Referuesi: Alkida LLAKAJ dhe Anxhela NESTURI

Botimi u përgatit nga Fatos Çoçoli.  

Redaktoi Redi Ametllari.  

Realizoi në kompjuter Benard Haka. 

Neni 16, Pika 1 e Deklaratës së Limës, e 

quajtur ndryshe “Magna Carta”, Kushtetuta 

e Institucioneve Supreme të Auditimit (SAI-

ve) thekson se: “Institucioni Suprem i 

Auditimit duhet të fuqizohet dhe të 

mandatohet nga Kushtetuta për t’i raportuar 

në mënyrë të pavarur dhe çdo vit gjetjet e tij 

Parlamentit ose çdo organi tjetër kompetent 

publik; ky raport duhet të publikohet. Kjo do 

të sigurojë shpërndarje të gjerë dhe 
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diskutim, duke rritur mundësitë për zbatimin e gjetjeve të Institucionit Suprem të 

Auditimit”. 

Orientimi si më sipër i Deklaratës së Limës, dy Rezolutat e Organizatës së Kombeve 

të Bashkuara për nxitjen e eficiencës, përgjegjshmërisë, efektivitetit dhe 

transparencës së administratës publike, duke forcuar Institucionet Supreme të 

Auditimit brenda harkut kohor të tre viteve (22 dhjetor 2011-19 dhjetor 2014), 

opinionet personaliteteve të auditimit suprem ndërkombëtar dhe vendas, me 

kontribute të spikatura në progresin e auditimit të jashtëm publik, si dhe 

domosdoshmëria për njohjen më të mirë reciproke dhe për të kuptuar qartë e 

zhvilluar një raport themelor për përmirësimin e qeverisjes, qenë shtysë për 

paraqitjen në këtë botim të vrojtimeve dhe përfundimeve lidhur me natyrën 

eksperiencën e SAI-ve europiane në marrëdhëniet SAI-Parlament. 

7. FORCIMI I KAPACITETEVE TË AUDITIMIT TË JASHTËM PUBLIK (PËRURIMI I

PROJEKTIT IPA)

Referuesi: Alma SHEHU

Përgatitën botimin: Irena Islami, Aleksandra Kukuła, Eliona Balilaj, Ervilda Smajlaj. 

Realizoi në kompjuter Benard Haka. 

KLSH, Zyra NIK i Polonisë dhe Zyra 

Shtetërore e Auditimit të Kroacisë, 

përuruan në datën 6 maj 2016 përpara 

publikut shqiptar Projektin e Binjakëzimit 

“Forcimi i kapaciteteve të auditimit të 

jashtëm ne Shqipëri”, me financim të 

fondeve IPA 2013 të BE-së, me vlerë 2.1 

milion euro. Projekti IPA 2013 për forcimin 

e kapaciteteve audituese të KLSH u miratua 

në mars 2013, pas një periudhe lobimi të 

fortë nga ana e institucionit tonë dhe e 

qeverisë shqiptare.  

Ky Projekt vjen në kohën e duhur për 

institucionin e Kontrollit të Lartë të Shtetit, 

pas një periudhe katërvjeçare 2012-2015, 

ku u bënë të gjitha përpjekjet nga KLSH për 

të modernizuar veprimtarinë e tij audituese, përmes partneriteteve me SAI-t 
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europiane të zhvilluara, trajnimeve të shumta brenda dhe jashtë vendit dhe 

zbatimit me rigorozitet të standardeve ISSAI, në bazë të objektivave të Strategjisë së 

tij të Zhvillimit 2013-2017, të përgatitur me ndihmën e ekspertëve të Programit 

SIGMA të BE dhe OECD. 

Transferimi i njohurive dhe aftësive tek KLSH do të përmirësojë standardet dhe 

transparencën e metodave të punës. Kontrolli i Lartë i Shtetit do të mbështetet tek 

një personel me kualifikime të larta dhe sisteme e procese moderne menaxhimi. 

Dobia më e madhe dhe vlera e shtuar e këtij Projekti, të financuar nga BE, qëndron 

ne faktin se ai projekton audituesin suprem publik shqiptar të viteve 2020-2025, 

kohë kur sigurisht vendi ynë do të jetë bërë vend anëtar me të drejta të plota në BE. 

8. AUDITUESIT E KLSH NË SHTYPIN E PËRDITSHËM (VËLLIMI V DHE VI )

Referuesi: Amantja PATOZI

Botimet u përgatitën nga Amantja Patozi. 

Realizoi në kompjuter Armanda Begaj. 

Vëllimet V e VI të botimit “Audituesit 

e KLSH-së në median e shkruar”, 

përmbajnë një përzgjedhje të 

shkrimeve më të mira të audituesve 

të tij për periudhën korrik-dhjetor 

2015 dhe janar-qershor 2016. Në 

fjalën e tij, në Simpoziumin e 21-të, 

OKB-INTOSAI, zhvilluar në datat 13-15 

korrik 2011 në Vjenë, me temë 

“Praktikat efektive të bashkëpunimit 

mes SAI-ve dhe qytetarëve për të 

rritur përgjegjshmërinë publike”, Dr. 

Josef Moser, President i Gjykatës 

Austriake të Auditimit dhe Sekretar i 

Përgjithshëm i INTOSAI-t, cilëson se: 

“Menaxhimi i ri publik dhe 

transformimet që ka sjellë ai në prag 

dhe gjatë krizës së fundit financiare, 

ekonomike dhe buxhetore botërore, 

kanë treguar qartë se auditimet tona janë vetëm njëra anë e medaljes. Si SAI, ne do 
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të njihemi për punën tonë vetëm nëse arrijmë të komunikojmë te qytetarët në 

mënyrë të qartë rezultatet e punës sonë dhe veçanërisht auditimet tona sepse në 

këtë mënyrë qytetarët do të kuptojnë dhe vlerësojnë rëndësinë e institucionit tonë si 

gardian i parasë publike. Për të arritur këtë qëllim, ne, SAI-t duhet të marrim 

parasysh shqetësimet e qytetarëve dhe t’i përcjellim këto në përputhje me 

rrethanat. Për më tepër, auditimet dhe gjetjet e auditimeve duhet t'i komunikohen 

publikut në mënyrë që në fund të fundit qytetarët të jenë të ndërgjegjësuar për të 

kërkuar zbatimin e gjetjeve të auditimit. Është me rëndësi kritike për t’u siguruar 

qytetarëve një platformë të përshtatshme për një angazhim të tillë“. 

9. RAPORTI VJETOR I PERFORMANCËS 2015

Referuesi: Aulent GURI

Botmee u përgatitën nga Irena Islami dhe Armanda Begaj. 

Realizoi në kompjuter Armanda Begaj  

Përkthimi u realizua nga audituesit e KLSH-së Eva Leka, Xhein Xhindole, Helena Solis, 

Redina Karapici, Redi Ametllari 

Qëndrueshmëria e financave publike 

dhe besueshmëria e qeverisjes, janë 

kthyer sot në sfida dhe objektiva 

qendrore për BE, për vendet e tjera të 

zhvilluara dhe vendet në zhvillim. 

Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës 

së Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-Moon 

ka theksuar se: “Besimi ndërmjet 

qytetarëve, ndërmjet shteteve, dhe në 

vetë konceptin e qeverisjes është një 

nga nevojat më vitale për paqen dhe 

prosperitetin e njerëzimit”.  

Raporti i performancës vjetore të KLSH-

së që vjen para lexuesit në dy gjuhë 

shqip dhe anglisht, është një 

përmbledhje e rezultateve kryesore të 

arritura nga Kontrolli i Lartë i Shtetit 

gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij për periudhën Janar-Dhjetor 2015, duke u 

fokusuar në kryerjen e analizës SWOT dhe mbi bazën e Kuadrit të Matjes së 
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Performancës (PMF) së SAI-ve. 

10. REVISTA SHKENCORE AUDITIMI PUBLIK NR .14

Referuesi: Idlir DERVISHI

Botimi u përgatit nga Irena Islami dhe Amantja Patozi. 

Realizoi në kompjuter Elisa Metaj. 

Në numrin e14-të të Revistës kanë 

kontribuar me shkrimet e tyre Drejtues të 

Institucioneve Supreme të Auditimit (SAI) 

dhe të Organizatave Ndërkombëtare  të 

SAI-ve si: Dr. Josef Moser, Sekretar i 

Përgjithshëm i INTOSAI, z. Klaus-Heiner 

Lehne President i Gjykatës Europiane të 

Audituesve, Luc T’Joen Administrator i 

Lartë në Dhomën e II-të, ECA. Gjithashu 

kanë kontribuar edhe profesionistë të 

fushës së Ekonomisë si: Prof. Dr. Skënder 

Osmani, Prof.Dr. Ingrid Shuli, përfaqësues  

nga institucione të tjera shtetërore, 

drejtues dhe auditues të KLSH-së, etj. 

Në të katërmbëdhjetë numrat e revistës 

kërkimore, shkencore, informative kanë dhënë kontributin e tyre nëpërmjet 

publikimit të punimeve dhe opinioneve të  tyre kontabilistë, financierë, ekonomistë 

të përgjithshëm, specialistë të enteve publike dhe private, akademikë, ekspertë të 

shoqërisë civile, profesionistë të pavarur si dhe çdo i interesuar që gjen me vend 

trajtimin e një çështjeje të caktuar me interes në auditimin dhe vlerësimin e 

administrimit publik të vendit. 

11. 4 VJET AUDITIM I JASHTËM PUBLIK 2012-2015

Referuesit: Melina KABO dhe Almida KAFIA

Botimi u përgatit nga Bujar Leskaj. 

Redaktoi: Fatos Çoçoli dhe Irena Islami. 

Realizoi në kompjuter Yrjada Jahja. 

Vitet 2012-2015, të karakterizuara nga zbatimi i motos “Experentia mutua Omnibus 

Prodest (Eksperienca e përbashkët u shërben të gjithëve)” të Organizatës Botërore të 
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Institucioneve Supreme të Auditimit (SAI-ve) INTOSAI, përfaqësojnë për Kontrollin e 

Lartë të Shtetit një progres të vrullshëm 

cilësor. Si një SAI që kërkon të zhvillohet 

me parametrat e SAI-ve të përparuara 

europiane, duke patur parasysh thënien e 

ish-Presidentit të INTOSAI-t, z. Terence 

Nombembe se “Dija në auditim është 

arma që askush nuk do të guxojë të na e 

marrë, e cila na pajis me mendim dhe 

analizë të pavarur”, kemi audituar gjatë 

këtyre viteve, në përputhje me 

standardet e INTOSAI-t, duke ndjekur 

qasjen e re këshillimore të auditimit 

suprem publik në botë. 

Në tërësi, ky libër e projekton KLSH-në 

përpara lexuesit shqiptar në të gjitha 

përmasat e transformimeve drejt një 

organizate model të auditimit suprem, e 

cila udhëheq nëpërmjet shembullit që 

jep, në përputhje me orientimin Strategjik të INTOSAI-t dhe EUROSAI-t. 

12. KONFERENCA E IV SHKENCORE VJETORE “ANALIZA E RISKUT” (Vëllimi I dhe II)

Referuesit: Aulona JONUZI dhe Ina SOKOLI

Botimet u përgatitën nga Irena Islami, Fatos Çoçoli, Redi Ametllari. 

Realizoi në kompjuter Kozma Kondakçiu. 

Konferencat shkencore mbi auditimin dhe financat publike janë aktivitete që sjellin 

mendimin më të përparuar shkencor të vendit, por edhe të partnerëve të Kontrollit të 

Lartë të Shtetit, institucioneve supreme të auditimit të vendeve të rajonit dhe më gjerë.  

Konferenca e Katërt Shkencore Vjetore e KLSH-së “Analiza e Riskut”, materialet e së 

cilës po i paraqesim në këto dy vëllime, merr një rëndësi të veçantë në kushtet e 

zhvillimit të vendit tonë, ku teknikat e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të 

risqeve, sidomos në ekonomi, ende njihen pak. Njohja e detajuar e risqeve të 

shumta makroekonomike ndihmon në adresimin e duhur të tyre, duke përgatitur 

programe për shmangien e risqeve, ose, në pamundësi për t’i shmangur, për 

pakësimin e pasojave nga ndodhja e tyre.  
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Qasjet në analizën e riskut janë 

të shumta, por prezantimet e tre 

ditëve të Konferencës synuan 

identifikimin e kërcënimeve ndaj 

ekonomisë se vendit si dhe 

vlerësimin e risqeve, duke 

treguar mënyrat për t’i 

menaxhuar ato. 

Konferenca solli vlerësimin e 

riskut në fushën e burimeve 

natyrore, pasurive kombëtare, 

burimeve financiare, monetare, 

etj., riskun shoqëror dhe njerëzor 

dhe impaktin e tyre në 

vendimmarrje, sidomos për 

reformat tërësore në 

menaxhimin e borxhit publik, 

riskun në auditimin e tenderave 

publike, në auditimin anti 

korrupsion, etj. 
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STRATEGJIA E KLSH-së PËR VITIN 2017-2018, 

SFIDAT DREJT SË ARDHMES  

PLANI I AUDITIMEVE PËR VITIN 2017 

Nga Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Bujar LESKAJ 

PERSPEKTIVA: FOKUSI DREJT SË ARDHMES 

Viti 2017, si viti i fundit i Strategjisë së Zhvillimit 2013-2017, do të përbëjë një vit 

sfide për stafin e KLSH-së, në funksion të zhvillimit modernizimit dhe reformimit 

institucional, vit në të cilin ne do përgatisim Strategjinë 2018-2023, mbështetur në 

strategjinë e EUROSAI-t. 

Aplikimi i instrumentit të matjes së performancës institucionale (PMF-SAI) e 

miratuar në Kongresin e Abu Dhabi, në Dhjetor të vitit 2016, na mundësoi që ne 

funksion te një qeverisje efektive institucionale të përcaktojmë drejt aspektet e 

zhvillimit institucional dhe drejtimet e progresit të KLSH-së në të ardhmen. 

Nga ana tjetër aplikimi i këtij instrumenti për qëllime të vetëvlerësimit të 

performancës institucionale dëshmoi për përpjekjet e KLSH-së për rritjen e 

kredibilitetit dhe të besueshmërisë kundrejt palëve të treta si Kuvendi, media, 

qytetarët, etj.  

Mund të konfirmojmë se KLSH është radhitur ndër Institucionet Supreme të 

Auditimit që në mënyrë vullnetare ka përqafuar nismën e vetëvlerësimit të 

performancës institucionale kjo në funksion të progresit dhe avancimit në çuarjen 

përpara të reformave të zhvillimit, pasi kjo kornizë e matjes së performancës në 

mënyrë konstruktive mundëson zhvillimin e kapaciteteve institucionale në një plan 

strategjik, monitorimin e objektivave dhe rritjen e përgjegjshmërisë.  

KLSH përgjatë vitit 2017 veprimtarinë institucionale do ta fokusojë: 

Në drejtim të veprimtarisë audituese   

1. Objektiv parësor dhe prioritetet i veprimtarisë audituese referuar llojeve të

auditimit do të jetë: 

- Konsolidimi dhe modernizimi i qasjes për auditimet e përputhshmërisë në të 

njëjtën linjë me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI. 
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- Zhvillimi i auditimeve financiare, dhënia e opinionit për pasqyrat financiare si 

një hap më tej drejt përmbushjes së objektivit për dhënien e opinionit për 

pasqyrat financiare të konsoliduara të qeverisë . 

- Konsolidimi dhe rritja e numrit të auditimeve të performances përmes rritjes 

graduale të kapaciteteve profesionale dhe numerike te departamentit.  

- Rritja e cilësisë dhe e numrit të  auditimeve IT. 

2. Rritja e numrit të auditimeve pilot të Auditimeve të Përputhshmërisë dhe

Auditimeve Financiare konform procedurave të Manualit të Auditimit Financiar dhe 

Auditimit të Përputhshmërisë. 

Përgjatë vitit 2017, KLSH do rrisë në mënyrë progresive me rreth 40 % pilotimin e 

auditimeve të përputhshmërisë dhe e shprehur në terma konkrete numri i 

auditimeve të përputhshmërisë do të rritet nga 10 auditime përputhshmërie në 14 

auditime.  

Numri i auditimeve pilot financiare do të dyfishohet, duke e çuar në 10 numrin e 

tyre përgjatë vitit 2017.  

Këto objektiva janë në një linjë me rekomandimin e adresuar nga BE që: “KLSH të 

rrisë numrin e auditimeve pilot financiarë/ të përputhshmërisë/ rregullshmërisë, në 

përputhje me manualet e përditësuara dhe standardet e auditimit të INTOSAI-t”. 

(Progres-Raporti 2016 për Shqipërinë,faqe 85). 

3. Referuar auditimeve të Teknologjisë dhe Informacionit prioritet do të jetë

zhvillimi i kapaciteteve të auditimit IT nëpërmjet: 

i. Konsolidimit të Departamentit të Auditimit IT;

ii. Rekrutimit të stafit auditues me aftesi profesionale në IT;

iii. Zhvillimi dhe rritja e kapaciteteve audituese me njohuri ne teknologjinë e

informacionit ne çdo departament auditimi;

iv. Hartimi i manualeve  interaktive të auditimit IT, si dhe

v. Kryerja e një auditimi IT pilot në bashkëpunim me ekspertët e IPA.

Gjatë vitit 2017, KLSH do te vijojë me rritjen e numrit të auditimeve IT në entet e 

sektorit publik rreth 40 % më shumë se vitit 2016.  

4. Zhvillimi i infrastrukturës dhe mjeteve të TI gjatë procesit auditues është një nga

objektivat në të cilat do të përqendrohet menaxhimi institucional përgjatë vitit 2017. 
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Për vitin 2017 do të implementohet projekti i menaxhimit të informatizuar të 

procesit të auditimit me një impakt të drejtpërdrejtë në rritjen e efektivitetit të 

veprimtarisë audituese dhe do të vijohet me ndërtimin e infrastrukturës 

kompjuterike në ambientet e reja të KLSH-së. 

5. KLSH do të vijojë të jetë partnere dhe një kontributore aktive në fuqizimin e

mirëqeverisjes financiare dhe llogaridhënies publike në funksion të promovimit të 

transparencës, efiçiencës dhe efektivitetit. 

Në këtë kuadër thellimi i luftës kundër korrupsionit do të jetë në fokus të 

veprimtarisë tonë institucionale dhe krahas veprimtarisë audituese dhe 

modernizimit të tij, do të vazhdojë të thellojë luftën kundër korrupsionit, duke 

denoncuar aktet korruptive në publik, media, prokurori e më gjerë. 

Në funksion sa më sipër KLSH do të vijojë me zhvillimin e metodologjisë për 

orientimin e auditimit bazuar në riskun e mashtrimit dhe korrupsionit, duke u 

përqendruar në auditimin e sektorëve të ekonomisë, në të cilët risku i mashtrimit 

dhe korrupsionit është i konsiderueshëm.  

Integriteti, profesionalizmi dhe etika, themelet e veprimtarisë sonë 

Besueshmëria jonë si institucion suprem auditimi, si KLSH varet nga perceptimi i 

qytetarëve dhe Kuvendit - dhe nga realiteti - nëse auditimet dhe raportimet tona 

janë kryer me integritet dhe duke respektuar fort parimet etike. Kryekontrollori i 

Përgjithshëm i SHBA-ve, z. Gene L. Dodaro, në leksionin e tij në Konferencën Vjetore 

2013 të Shoqatës Amerikane të Administratës Publike “Elliot Richardson”, thekson: 

“Integriteti është aq i rëndësishëm në atë që GAO bën, sa ne kemi një çmim që 

nderojmë punonjësit individualisht dhe ekipet që kanë treguar një angazhim të 

jashtëzakonshëm në vlerën thelbësore të GAO-s që është integriteti, në kryerjen e 

një detyre me impakt në madh”. Dhe ne si KLSH kemi shumë për të realizuar në 

këtë drejtim. 

Në këtë kuadër, KLSH do të angazhohet si më poshtë: 

- Sigurimi i vijimësisë së implementimit të një sistemi efektiv të integritetit dhe 

etikës nëpërmjet zbatimit të kornizës rregullative dhe udhëzuese INTOSAINT, 

të Kodit të Etikës. 

- Realizimi i auditimit të performancës “Mbi vlerësimin e integritetit në 

institucionin e KLSH-së”, në bashkëpunim me ekspertë të jashtëm të fushës.   
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- Monitorimi në vijimësi i risqeve dhe maturitetit të sisteme të integritetit, etikës 

dhe disiplinës institucionale, nëpërmjet përdorimit të instrumentit të 

vetëvlerësimit INTOSAINT, instrument ky i inkurajuar për përdorim nga SAI-t, 

referuar Strategjisë së Zhvillimit të INTOSAI 2017-2022, miratuar nga Kongresi i 

ABU-Dhabit në dhjetor 2016. 

- Çmimi i Integritetit në KLSH. 

- Mini peer review me OJF dhe agjenci antikorrupsion. 

- Botimin e standardeve kombëtare të auditimit suprem, “The Albanian Yellow 

Book”, mbështetur në “Yellow Book”, Standardet e auditimit të GAO-s. 

- Zbatimi i ligjshmërisë dhe praktikave më të mira të fushës në drejtim të 

rekrutimit, ngritjes në detyrë, trajnimit dhe zhvillimit të personelit, motivimit, 

marrëdhënieve dhe kushtet e punës, disiplinës. 

KLSH do të vijojë me një politikë efektive të menaxhimit të burimeve njerëzore, 

bazuar në temën 2 të Kongresit të XXII të INTOSAI-t, “Të bashkuar në Ambicie dhe 

Vendosmëri”.  

Në këtë drejtim KLSH do të konsiderojë dhe dokumentin e politikave të burimeve 

njerëzore dokument i cili është produkt i Projektit IPA.  

Në fushën e metodologjisë dhe zhvillimit profesional 

KLSH duke e konsideruar zhvillimin profesional si pjesë integrale të zhvillimit 

strategjik fokusi në të ardhmen do të përqendrohet në këto aspekte:  

- Konsolidimi i komponentit të  Zhvillimit të vazhdueshëm profesional 

profesional”.  

- Përmirësimi i Manualeve të Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë në një 

linjë me kërkesat e standardeve profesionale të auditimit ISSAI bazuar në: 

i) Rekomandimet e adresuara nga SIGMA në përfundim të procesit të

rishikimit të Manualeve, kryer përgjatë vitit 2016. 

ii) Praktikat dhe kërkesat specifike të rezultuara nga kryerja e auditimeve pilot

të vitit 2016 dhe që do të vijojnë të kryhen përgjatë vitit 2017. 

iii) Sugjerimet dhe rekomandimet që do të rezultojnë nga procesi i rishikimit

dhe përditësimit të manualeve ekzistuese apo vizitave studimore përgjatë 

implementimit të projektit IPA.  

- Përgatitja e Manualit të Auditimit të Prokurimeve Publike në kuadrin e 

implementimit të projektit të financuar nga Banka Botërore.  
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- Zhvillimi i dy auditimeve pilot në kuadër të projektit të Bankës Botërore: 

i) Auditim performance “Mbi funksionimin e sistemit të prokurimeve publike

ne Shqipëri”, si dhe 

ii) Auditim Përputhshmërie “Mbi prokurimet e financuara me fondet e BE në

kuadrin e projekteve IPA”, 

Në funksion të konsolidimit të procesit të kontrollit dhe sigurimit të cilësisë, në një 

linjë me ISSAI 40 ,përgjatë vitit 2017 do të finalizohen dokumentet si më poshtë:  

- Përgatitja e Dokumentit të Politikave të Menaxhimit të Kontrollit dhe Sigurimit 

të Cilësisë në të cilin përcaktohen: Objektivat e politikave, përgjegjësitë e 

menaxhimit, kërkesat etike, menaxhimi i burimeve njerëzore marrëdhëniet me 

palët e interesit, etj. 

- Zhvillimi i dokumentit të metodologjisë së menaxhimit të procesit i përbërë 

nga: Kontrolli i cilësisë, Sigurimi i cilësisë dhe Menaxhimi institucional. 

- Hartimi i listave kontrolluese (check list) për të gjitha fazat e projektit të 

auditimit (Planifikimi i Auditimit, Puna në Terren dhe Raportimi i Auditimit). 

- Këto dokumente do të testohen më pas në praktikë gjatë kryerje se auditimeve 

pilot në funksion të këtij procesi. 

Në drejtim të zhvillimit të veprimtarisë trajnuese: 

- Përzgjedhja e trajnerëve në bashkëpunim me IEKA, dhe Këshillin Kombëtar të 

Kontabilitetit, si dhe kryerja e trajnimeve të stafit të përzgjedhur për auditimet 

financiare bazuar në Standardet e INTOSAI-t. 

- Konsolidimi dhe zhvillimi i mëtejshëm i metodologjisë së trajnimeve, në një linjë 

me praktikat më të mira të komunitetit të INTOSAI-t. Zhvillimi i mëtejshëm i 

qasjes për të vlerësuar performancën e trajnimeve, në funksion të krijimit të 

një sistemi për të vlerësuar efektivitetin e trajnimit, progresin dhe 

përmirësimin e vazhdueshëm. 

- Ruajtjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të ritmeve të veprimtarisë trajnuese, 

duke zhvilluar trendin dinamik dhe progresiv të sigurimit të numrit të ditëve të 

trajnimit mbi 25 ditë trajnimi/auditues në funksion plotësimit në vijimësi të 

nevojave të stafit.  

- Metodologjia e zhvillimit përgjatë vitit 2017 do të udhëhiqet nga veprimtaritë 

kërkimore shkencore të KLSH-së të cilat kthehen në burim parësor të trajnimit 

dhe zhvillimit të stafit. Gjatë viti 2017 janë parashikuar të zhvillohen tre 
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konferenca shkencore: 

i) Konferenca e V-të Shkencore e KLSH-së në bashkëpunim me SIGMA-n, “Roli

i SAI-t në luftën kundër korrupsionit” dhe 

ii) Konferencë Shkencore në bashkëpunim me Fakultetin Ekonomik të

Universitetit të Tiranës, “Auditimi, Qëndrueshmëri dhe Zhvillim”. 

(iii) Workshopi “SAI dhe Parlamenti” me përfaqësues nga Komisioni 

Parlamentar për Ekonominë dhe Financat, NIK-u Polak dhe drejtues të 

Qendrës së Ekselencës  të Zyrës së Auditimit të SHBA-së(GAO). 

Vijueshmëria e Strategjisë së Implementimit të Standardeve ISSAI. 

Interpretimi i paketës së ISSAI-ve në kontekstin shqiptar të auditimit, studimi 

integral i tyre dhe forcimi i kapaciteteve në drejtim të aplikimit të ISSAI-ve. Në këtë 

drejtim përgjatë vitit 2017 do të fillojë procesi për hartimin e Standardeve 

Kombëtare të Auditimit të Jashtëm Publik bazuar dhe Standardet e Zyrës së 

Auditimit të Shteteve të Bashkuara (GAO) libri e verdhë i cili u botua edhe ne 

versionin shqip nga KLSH ne vitin 2015.   

KLSH si një zë publik dhe partner korrekt 

Kryekontrollori i SHBA-ve Gene L. Dodaro, ne leksionin e tij të sipërcituar thekson: 

“GAO është gjithashtu e angazhuar për ta informuar plotësisht publikun për punën 

e saj. Ne fuqimisht besojmë në transparencën, në idenë se qytetarët amerikanë 

duhet të jenë sa më të informuar që të jetë e mundur në lidhje me performancën 

dhe rezultatet e qeverisë. Sipas mendimit tim, të kuptuarit dhe mbështetja publike 

do të jenë jetike në adresimin e çështjeve të vështira politike që shtrihen përpara. 

Për këtë qëllim, GAO e raporton publikisht atë që bën. Nëse ju shkoni në internet, 

ju do të gjeni se pothuajse çdo raport i GAO-s dhe dëshmi në Kongres është në 

faqen tonë të internetit në ditën që është bërë publike”. 

Të orientuara nga kjo praktikë amerikane, ne kemi përcaktuar objektivat si 

mëposhtë: 

- Realizimi i 16 botimeve të parashikuara për 2017, duke ruajtur dhe përmirësuar 

cilësinë e tyre do të vazhdojë të mbetet një prioritet për institucionin, sepse 

ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në rritjen e kapaciteteve audituese, krahas 

rritjes së transparencës me publikun.  

- Për këtë vit janë parashikuar 16 botime, me të cilat kolona e botimeve të KLSH-

së do të arrijë shifrën 83 dhe mbeten për t’u botuar 17 tituj në vitin e 
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ardhshëm, për të arritur në 100 botime në fund të vitit 2018 për periudhën 7 

vjeçare 2012-2018.  

- Vijimësia e implementimit të Projektit IPA, për të cilin viti 2017 është viti më i 

rëndësishëm sepse është viti i dytë i implementimit të projektit dhe këtë vit do 

të finalizohen një pjesë e konsiderueshme e produkteve të projektit.  

- Realizimi i Strategjisë së Komunikimit të KLSH-së, si produkt i Projektit IPA por 

njëherazi si fryt i bashkëpunimit dhe me partnerët vendas. Në funksion të 

intensifikimit te komunikimit dhe institucionalizimit të bashkëpunimit midis 

Kuvendit dhe KLSH-së, në Mars të vitit 2017 do të organizohet aktiviteti me 

temë “SAI dhe Parlamenti” aktivitet ky ne kuadër të implementimit të projektit 

IPA.  

- Vijimi i implementimi me projekte konkrete i marrëveshjeve të bashkëpunimit 

me OJF-të, shoqatat e Profesionisteve të fushës, SAI-t homologe, etj.; 

- Ruajta e ritmit për realizimin e aktiviteteve jashtë vendit, në mënyrë që njësoj si 

dy vitet fundit 2015 dhe 2016, të gjithë audituesit e KLSH-së të kenë qenë të 

paktën një herë jashtë vendit dhe mbi 60% e tyre 2-3 herë. 

- Pjesëmarrja aktive në të gjitha aktivitetet dhe Grupet e Punës së EUROSAI-t dhe 

INTOSAI-t; 

- Intensifikimi i bashkëpunimit me Gjykatën Europiane të Auditimit (ECA) dhe 

Qendrën e Ekselencës së Zyrës së Auditimit të Shteteve të Bashkuara (GAO). 

- Realizimi me sukses i takimit të WGEA (Grupi i Punës së INTOSAI për auditimin e 

mjedisit) në Shqipëri, në tetor të vitit 2017; 

- Implementimi i plotë i rezolutave, raporteve dhe rekomandimeve të 

kongreseve, konferencave dhe seminareve të zhvilluara nga INTOSAI dhe 

EUROSAI për përcjelljen pranë audituesve të KLSH-së të trendeve të reja të 

Standardeve ISSAI dhe përvojës më të mirë. 

Të bashkuar në ambicie dhe vendosmëri 

Bazuar në temën 2 të Kongresit të XXII të INTOSAI-t, “Të bashkuar në Ambicie dhe 

Vendosmëri, në mbyllje të kësaj analize të veprimtarisë së KLSH-së, për vitin 2016 

garantojmë që: KLSH do të vijojë të ushtrojë veprimtarinë audituese institucionale 

konform kuadrit kushtetues dhe ligjor bazuar ne parimet e pavarësisë, integritetit, 

objektivitetit, përgjegjshmërisë, interesit të publikut, profesionalizmit, 

bashkëpunimit dhe transparencës për të kontribuar për një qeverisje të mirë, 
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nëpërmjet parandalimit dhe luftës pa kompromis kundër korrupsionit dhe 

abuzimeve në administrimin e pronës publike, rritjes së besimit të publikut dhe 

nxitjes së përdorimit me ekonomicitet, eficiencë dhe efikasitet të fondeve publike. 

Ambicia dhe vendosmëria jonë është që në dy vitet, 2017-2018, të gjithë treguesit: 

dëmi ekonomik i zbuluar, indeksi i dobishmërisë, kallëzimet penale, etj., do të jenë 

sa të tre vitet 2009, 2010,2011, të marra së bashku.  

Duke ju uruar të gjithëve sukses në punën tuaj për këtë vit dhe vitin e ardhshëm, 

dëshiroj ta mbyll këtë analizë vjetore me një citim tjetër të Kryekontrollorit të 

SHBA-ve, Gene L. Dodaro, mikut të Shqipërisë, KLSH-së dhe shqiptarëve: “Ne në 

GAO nuk bëjmë politika, as marrim vendime politike. Kjo i takon Kongresit. Por ne 

besojmë se duke u bazuar në të dhëna të shëndosha, zyrtarët publikë kanë më 

shumë gjasa të marrin vendime të informuara dhe të bëjnë gjënë e duhur. Ky 

informacion i besueshëm dhe objektiv është i nevojshëm urgjentisht sot, për shkak 

të shumë sfidave fiskale, sociale dhe të sigurisë me të cilat përballet kombi ynë”. 
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PASQYRIMI NË MEDIAN VIZIVE, TË SHKRUAR DHE ELEKTRONIKE 

I ANALIZËS VJETORE TË KLSH-së PËR VITIN 2016,  27 shkurt- 02 mars 2017. 

 Analiza Vjetore e KLSH-së për vitin 2016, transmetua më datë 27 dhe 28 shkurt 

2017, me kronika të zgjeruara nga televizionet: TV 6+1 Vlora, Ora News, RTSH, TV 

Klan, ABC News, Top Channel, News 24, etj. 
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Nga data 27 shkurt deri më 02 mars 2016 në median elektronike dhe në shtypin e 

përditshëm u pasqyruan mesazhet e dhëna nga të ftuarit në Analizën Vjetore të 

KLSH-së, për vitin 2015, si dhe pjesë nga Raporti i paraqitur nga Kryetari i KLSH-së, 

z.Bujar LESKAJ.

- Gazeta “Telegraf”, datë 28 shkurt, faqe 10-11: 

Auditimi publik në shërbim të qytetarëve. Me gjithë punën ose arritjet 

individuale të institucioneve tona, përballë përgjegjësisë së madhe që 

kemi ndaj qytetarëve për t’u siguruar atyre një frenim dhe pakësim 

efektiv të korrupsionit dhe mashtrimit financiar me pronën, fondet dhe 

shërbimet publike, e ndjejmë që kemi jashtëzakonisht shumë për të 

bërë. 

- Gazeta “Koha Jonë”, datë 28 shkurt, faqe 10: 

176 zyrtarë të paditur në një vit nga KLSH. Kreu i KLSH, Bujar Leskaj: 

Korrupsioni i pranishëm në të gjitha poret e administratës. 534 milion 

euro shtetit në një vit. 

- Gazeta “Standard”, datë 28 shkurt, faqe 18: 

Një dëm i madh ekonomik prej 534 milion euro duhet të na shqetësoj 

të gjithëve. 

- Gazeta “Rilindja Demokratike”, datë 28 shkurt, faqe 4: 

KLSH: Dëmi ekonomik për 2016 kap shifrën e 534 milion eurove.

- Gazeta “Sot”, datë 28 shkurt, faqe 18: 

Bujar Leskaj prezanton raportin e KLSH për vitin 2016. Kreu i KLSH 

denoncon: 534 milion lekë i janë vjedhur buxhetit të shtetit, 

institucionet nuk shkarkojnë zyrtarët e korruptuar. 

- Gazeta “55”, datë 28 shkurt,  faqe 5: 

Analiza e KLSH në Vlorë/Leskaj: Vetëm gjatë 2016-s, dëmi ekonomik i 

qeverisë shkon në 188 milion euro. Kreu i KLSH, Bujar Leskaj gjatë 

analizës vjetore të këtij institucioni theksoi se dëmi ekonomik që iu 

shkaktua shtetit shqiptar nga parregullsi të mëdha dhe shkelje 

financiare në të ardhurat publike kap shifrën prej 73 miliard lekë ose 

534 milion euro, gjatë 4 viteve të fundit. 
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- Gazeta “Dita”, datë 28 shkurt, faqe 10: 

Leskaj: KLSH ka raportuar për problemet me Bankers. 

- Gazeta “Telegraf”, datë 01 mars, faqe 9:  

 KLSH zbulon 534 milion euro abuzime

 Larg politikës, të hapur me publikun, të rreptë me financat publike.

- Gazeta “Rilindja Demokratike”, datë 01 mars,  faqe 6 -7: 

Qeveria Rama, 9.4 milion euro dëme me by passin e Vlorës. 

- Gazeta “Telegraf”, datë 02 mars, faqe 10-11:  

 Zhvillohet Analiza vjetore e KLSH-së për vitin 2016.

 Veprimtaria e KLSH-së përshkohet nga një luftë e thelluar kundër

korrupsionit..

 Gazeta “55”, datë 02 mars, faqe 2: 

 Analiza e KLSH-së për 2016, Bujar Leskaj: “Auditimi në shërbim të

qytetarëve”.

 Audituesi i Përgjithshëm i Kosovës, z. Besnik Osmani, në fjalën e tij,

falënderoi Kryetarin e KLSH-së për angazhim institucional dhe personal

që ka treguar për anëtarësimin e Kosovës në Organizatën e

Institucioneve Supreme të Auditimit.
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