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HYRJE 

 

Në datat 28-29 shkurt 2020, në mjediset e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, 

Kontrolli i Lartë i Shtetit zhvilloi analizën vjetore të performancës së institucionit për 

vitin 2019. Në ditën e parë të analizës morën pjesë Prokurori i Përgjithshëm, 

z.Olsian Çela; Audituesi i Përgjithshëm i ZKA të Kosovës, z. Besnik Osmani; Rektori i 

Universitetit “Ismail Qemali”, Prof.Dr.Roland Zisi si dhe shumë përfaqësues nga 

profesorati, ekspertë të shoqërisë civile, analistë, studentë të fakulteteve të 

Universitetit të Vlorës dhe auditues të KLSH-së. 

Në fjalën e tij të hapjes, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Bujar Leskaj pasi 

falenderoi të ftuarit për pjesëmarrjen theksoi se KLSH organizon këtë analizë vjetore 

të punës, si një traditë e mirë, në frymën e përparësive të nënvizuara nga Kongresi 

XXIII-të i INTOSAI, me angazhimin për progresin e vazhdueshëm të auditimit të 

qeverisjes dhe zhvillimit të kapaciteteve të institucioneve moderne të auditimit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraditen e datës 28 shkurt, një grup drejtuesish të KLSH-së, z.Bajram Lamaj, 

Drejtor i Departamentit të Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit,z.Qeram Cibaku, 

Drejtor i Drejtorisë së Metodologjisë dhe Zhvillimit, znj. Aulona Jani, Kryeaudituese 

në Departamentin e Auditimit të Institucioneve Qëndrore, znj. Valbona Gaxha, 

Kryeaudituese në Departamentin e Auditimit të Buxhetit të Shtetit, zhvilluan 
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leksione të hapura me studentët e Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë. Leksionet u 

ndoqën me interes nga studentet dhe ne funksion te tematikave te caktuara edhe 

nga pedagogë të këtij universiteti. 

 

 

 

 

Në datën 29 shkurt, analiza e institucionit vijoi me disa aktivitete sociale, fillimisht 

me një vizitë në Bibliotekën  e qytetit të Vlorës “Shefqet Musaraj”, me qëllim 

dhurimin e kolanës së botimeve të KLSH-së për vitin 2019, 11 tituj: 

•Performanca e aktivitetit të KLSH-së për 

vitin 2018 (në shqip dhe në anglisht); 

•Revista Kërkimore-Shkencore, “Auditimi 

Publik” (Nr.21, Nr.22 dhe Nr.23); 

•Manuali i Auditimit të Prokurimit Publik; 

•3 Vjet Auditim i Jashtëm Publik ; 

•Rregullorja e procedurave të Auditimit të 

KLSH-së dhe Rregullorja e Sistemit të 

Menaxhimit të Proceseve; 
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•Audituesit e KLSH-së në shtypin e përditshëm (vëllimi XXII); 

•Konferenca Young ALSAI 2019; 

•GAO dhe NIK –Leksionet e Dodaros  

Nuk është hera e parë që KLSH dhuron botimet e saj në Bibliotekat e qyteteve të 

ndryshme të vendit dhe në bibliotekat e Universiteteve. Në këtë bibliotekë KLSH ka 

dhuruar plot 113 tituj librash (kolanën e plotë të botimeve), mes të cilëve mund të 

veçojmë 23 numra të Revistës kërkimore Shkencore “Auditimi Publik”. 

Kryetari i KLSH-së, z.Bujar Leskaj bëri një pasqyrë të botimeve të KLSH-së në 8 vite, 

duke theksuar rëndësinë e madhe që kanë për transparencën e veprimtarisë së 

institucionit (113 botime në 8 vitet e fundit dhe vetëm 12 botime në 20 vjet (1991-

2011). 

Zonja Eda Rama, Drejtoresha e Bibliotekës falenderoi përzemërsisht z.Leskaj për 

kujdesin që tregon për qytetin e Vlorës dhe veçanërisht për bibliotekën e qytetit, 

mik i së cilës  është që në fëmijërinë e tij. 

Pas kësaj vizite të gjithë audituesit e KLSH-së u mblodhën përsëri në ambientet e 

Universitetit “Ismail Qemali” për të diskutuar për librin më të ri të autorit Preç Zogaj 

“Anjeza nuk u zgjua”. Në këtë përurim morën pjesë Rektori i Universitetit, z. Roland 

Zisi, Prof.Dr.Bardhosh Gaçe, Zv/Kryetari i Shoqatës “Petro Marko”, poeti Eqerem 

Canaj dhe znj.Edlira Cerkezi, titullare e Grupit mësimor të letërsisë në Universitetin 

“Ismail Qemali”.  

 
 

Të gjithë vlerësuan veprën e z.Zogaj si një titull në prozë që vjen natyrshëm në 

veprat e tij. Zogaj rikthehet me këtë roman që na çon pas në kohë, në Lezhën e vitit 
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1985. I shkruar me stilin realist me gjithë tragjizmin që mbart historia, Zogaj tregon 

me këtë vepër se tema e dashurisë është krye-tema e letërsisë dhe çdo vepër që 

shkruhet është thjesht një përsosje e kësaj teme. Në këtë roman shkrimtari Zogaj 

shkëlqen me rrëfimin e tij.Poeti, analisti dhe publicisti Zogaj përshëndeti audituesit 

e KLSH-se dhe foli me modesti për veprën e tij të fundit, duke vlerësuar interesin e 

këtij stafi për librin. Një falenderim të veçante z. Zogaj adresoi për z.Bujar Leskaj, 

duke e cilësuar si mik të shkrimtarëve dhe dashamirës të letërsisë.  

Pas librit “Anjeza nuk u zgjua”, aktiviteti u fokusua në veprën e shkrimtarit “Petro 

Marko”. Kryetari i KLSH-së duke iu referuar jetës dhe veprës së Petro Markos 

nënvizoi : “...Sa herë flitet për njerëz të dimensionit dhe talentit të Petro Markos, 

unë mendoj se krijohet një mundësi  për të folur dhe bashkëbiseduar për gjera të 

rëndësishme të vendit, kombit, kulturës dhe të letërsisë. Petro Marko ishte i tillë dhe 

si i tillë ai të “imponon” pasi në personin e tij janë shpalosur dy dimensione të 

mëdha: njeriu  dhe shkrimtari. Ashtu siç ndodh,  çdo njeri i madh mund të mos jetë 

një shkrimtar i madh , dhe anasjelltas tek Petro Marko ishin bere bashkë, dhe njeriu 

dhe shkrimtari i madh. Historitë e njerëzve të dëgjuar në botë na ka afruar njohje te 

rralla  për mbijetesën e njerëzve te veçantë. Petro Marko ka një histori mbijetese si 

njeri dhe si shkrimtar. Rrugët e dijes dhe të veprimtarisë së tij që në rininë e 

hershme, kryqëzohen me personalitetet e dijes më të mirë shqiptare që nga Kole 

Kamsi, Ernest Koliqi, Hil Mosi, Asim Vokshi, Omer Nishani e poetet e mjerimit 

Migjeni, Llazar Fundo, etj.Petro Marko u përplas sa ne njërën ane ne anën tjetër te 

kohës, për shkakun e ekuilibrave te prishur te zhvillimeve ne vend dhe ne Evrope por 

edhe për shkak te karakterit te tij, me shqisën dhe nevojën e lirisë individuale dhe 

shoqërore. Ai u përplas me te gjithë regjimet politike ne te cilat jetoi, qofte atë 

monarkist, fashist, nazist dhe atë te totalitarizmit shqiptar duke qene njeri me 

personalitet letrar dhe publicistike me te persekutuar te Shqipërisë. Pena e tij  nuk 

qe kurrë lajkatare dhe pse ku e zinte një vit nuk e zinte tjetri. Petro Marko mbeti një 

njeri ku koncepti i lirisë shfaqej ne te gjithë format e veta,  pavarësisht ndryshimeve 

dhe zhvillimeve vepra e tij artistike nuk ka pasur dhe as do te ketë nevoje te 

revizionohet”. 

Më pas e mori fjalën Prof.Dr.Bardhosh Gaçe, i cili me thjeshtësi, me dashuri dhe me 

natyrshmëri shpalosi veprën dhe karakterin e një prej miqve të tij më të ngushtë, 

shkrimtarit Petro Marko. Profesor Gace foli për vështirësitë e diktaturës dhe për 

veprën letrare të këtij gjigandi të letrave shqipe. Audituesit e ndoqën me shumë 

interes këtë rrëfim të pazakontë dhe unik të një miku për mikun e tij, duke kujtuar 

me nostalgji këtë njeri të jashtëzakonshëm që ka lënë emër në letërsinë shqipe. 
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I. KLSH DHE AKTIVITETI AUDITUES NË PERIUDHËN  

        JANAR-DHJETOR 2019 

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

 

Të nderuar kolegë auditues,  

KLSH organizon këtë analizë vjetore të punës, si një traditë e mirë, në frymën e 

përparësive të nënvizuara nga Kongresi XXIII-të i INTOSAI, me angazhimin për 

progresin e vazhdueshëm të auditimit të qeverisjes dhe zhvillimit të kapaciteteve të 

Institucioneve moderne të Auditimit.  

“Institucionet Kombëtare të Auditimit (SAI) duhet të përgjigjen ndaj një qeverisjeje 

në ndryshim dhe, duke bërë këtë, ata u përgjigjen sfidave kombëtare dhe globale të 

zhvillimit”, është nënvizuar në Deklaratën e INCOSAI-t XXIII të Shtatorit 2019. 

Pikërisht, këtë mesazh kuptimplotë të Kongreseve XXII dhe XXIII të INTOSAI-t jemi 

përpjekur të vitalizojmë, në përballje me detyrat dhe sfidat tona kryesore gjatë vitit 

që u mbyll.  

KLSH vjen sot në këtë analizë vjetore të përgjithshme, pas kryerjes së analizave 

në secilin prej departamenteve të auditimit, nga diskursi i të cilave kemi 

përmbledhur gjetjet, sugjerimet dhe vërejtjet ndaj punës dhe qasjes sonë, qasje e 

asistuar dhe nga ana e ekspertëve të shoqërisë civile të pranishëm në analizat e 

departamenteve, të cilët i falënderojmë për pjesëmarrjen dhe kontributin.  

Vizioni i institucionit tonë, “KLSH-agjent watchdog i Parlamentit dhe shërbestar i 

qytetarit” është në të njëjtën linjë me moton e INTOSAI-t “Auditimi Kombëtar në 

Shërbim të Qeverisjes Kombëtare dhe jo të qeverive”. Bazuar mbi këtë vizion dhe 

filozofi të konsideruar si forca lëvizëse dhe inspiruese për menaxhimin e ndryshimit 

brenda nesh, veprimtaria jonë gjatë vitit të kaluar ka synuar në përmirësimin e 

menaxhimit financiar, administrimit publik dhe të kontrolleve të brendshme, duke 

kontribuar në qeverisjen e mirë dhe promovimin e llogaridhënies, nëpërmjet 

forcimin e rolit të KLSH, në luftën pa kompromis kundër korrupsionit dhe ushqimin 

e një kulture pune të tillë si pjesë e këtij projekti kombëtar, në të gjithë nivelet e 

qeverisjes shtetërore. 

Të nderuar drejtues të institucioneve dhe auditues publikë!  
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2019 duke shënuar vitin e tetë në rrugëtimin e nisur së bashku në fund-vitin 2011, 

pavarësisht mungesës së finalizimit të vendimmarrjes nga politika e lartë shtetërore 

për zgjedhjen e Kryetarit te ri të KLSH, veprimtaria e institucionit është kryer duke 

respektuar Kushtetutën dhe ligjin organik të KLSH-së, e cila falë punës dhe 

përkushtimit Tuaj, ka siguruar vijimësinë e konsolidimit si institucion modern i 

auditimit të jashtëm në Shqipëri.  

Në planin e zhvillimeve të brendshme të KLSH, vokacioni i vijueshmërisë, 

normalitetit dhe aktiviteti intensiv i punës për arritjen e targeteve të vendosura si 

synim, është mbështetur nga partneret tanë ndërkombëtare, Gjykata Evropiane e 

Audituesve (ECA), Zyra e Auditimit Qeveritar të SHBA-së (GAO), SIGMA, EUROSAI 

dhe INTOSAI. Në këtë aspekt, KLSH ka mundur të ruajë dhe sigurojë integritetin e 

proceseve dhe procedurave, nëpërmjet: 

1. Mbulimit me auditim të të gjithë aspekteve të domosdoshme, duke përmbushur 

shtrirjen e auditimeve, ku përgjatë vitit 2019 rezultojnë të evaduara dhe në proces 

160 auditime në numër dhe sipas llojeve e departamenteve, duke realizuar 

projeksionet për numrin e angazhimeve audituese në institucionet e qeverisjes së 

përgjithshme, në njësitë e pushtetit vendor, në administratën tatimore dhe 

doganore, në shoqëritë me kapital shtetëror, etj.  Në këtë prizëm, 

 A. Auditime Financiare me Opinion: 

Në linjë me sugjerimet dhe rekomandimet e raport progresit të BE për auditimin e 

jashtëm publik, si dhe partnerëve tanë ndërkombëtarë, në akord me praktikat më 

të mira të kohës, është shtuar vëmendja ndaj auditimeve financiare me dhënie 

opinioni mbi rregullshmërinë dhe besueshmërinë e pasqyrave dhe deklaratave 

financiare të entiteteve të audituara, në referencë me standardin ISSAI 200 

“Parimet themelore te auditimit financiar”. Kështu, në v.2019 u përmbyllën 23 

auditime financiare (sipas planit vjetor) me dhënie opinioni, ose e thënë ndryshe, 

2 herë më shumë se vitin 2017 dhe 3 herë më shumë se në vitin 2016.Nga këto 

auditime në 7 raste ose 24 % të këtyre angazhimeve janë dhënë opinione të 

pakualifikuara. Opinioni ka qenë i kualifikuar në 15 subjekte ose 71 % të këtyre 

auditimeve, ndërsa në 1 rast, në njësitë e vetëqeverisjes vendore, grupi i auditimit 

të KLSH ka arritur në konkluzionin e një Opinioni të Kundërt 

 B. Auditime të përputhshmërisë me Opinion: 

Bazuar në planin vjetor të auditimeve, për periudhën Janar – Dhjetor të vitit 2019, 

KLSH ka kryer auditime përputhshmërie 42, nga të cilat për 6 raste janë janë dhënë 
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opinione të pakualifikuara; në 35 raste opinioni ka qenë i kualifikuar, ndërsa në 1 

rast konkluzioni ka qenë për Opinion të Kundërt. 

Janë përmirësuar ndjeshëm strukturat e aplikueshme të llojeve të auditimit, duke u 

dhënë më shumë prioritet në agjendën tonë auditimeve të së ardhmes, atyre të 

performances dhe atyre të teknologjisë informative. Në këtë mënyrë, janë ulur 

angazhimet e pajtueshmërisë (ku p.sh nga 118-120 të tilla që realizoheshin 

mesatarisht në vitet 2015-2016, ato tani optimizohen në rangun afërsisht të 80 

angazhimeve të këtilla; të ndara në auditime të pajtueshmërisë dhe të 

rregullshmërisë. 

 C. Auditime të performancës: 

Zhvillimet profesionale dhe rritja e kapaciteteve audituese mbështetën fuqimisht 

angazhimet të ndërmarra për përmirësimin e cilësisë dhe shtimin e numrit të 

auditimeve të performancës.  

Për vitin 2019, numri i auditimeve të performancës u rrit me 6% në krahasim me 

vitin 2016, si dhe u dyfishua ndaj vitit 2014 duke arritur në 16 auditime të kësaj 

tipoloigjie Tashmë është konsoliduar Departamenti i Auditimit te Performancës në 

veprimtarinë e të cilit janë rrokur tema dhe çështje me impakt të ndjeshëm social si 

Cilësia dhe siguria e Barnave në Rrjetin e Hapur Farmaceutik dhe Shërbimin 

Spitalor, Efektiviteti i Programeve Sociale të Strehimit, Efektiviteti i Menaxhimit dhe 

Administrimit të Fondit Pyjor dhe Kullosor, Siguria Rrugore në Shqipëri, etj. 

 D. Auditime të Teknologjisë së Informacionit: 

Me Objektivin e parë të Strategjisë së Zhvillimit të KLSH 2018-2022, institucioni ynë 

provoi të kalonte me sukses sprovën drejt një zhvillimi ambicioz, atë të auditimeve 

në sistemet e teknologjisë së informacionit. si një lloj i veçantë i auditimit. Është 

krijuar Departamenti i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit dhe janë realizuar 

auditimet e këtij lloji, ndërkohë që është punuar për të miratuar kuadrin e plotë 

rregullativ dhe hartuar udhëzuesit metodologjik të nevojshëm, mbi të cilët 

realizohen auditime të tilla mjaft komplekse. Auditimet e IT në vitin 2014 nuk 

aplikoheshin ende, ndërsa sot numri i tyre ka arritur në 7 auditime të dedikuara 

këtij lloji të veçantë auditimi , ose me një rritje prej 3 herësh ndaj numrit të 

auditimeve IT të kryera në vitin 2015, kuar ata startuan për herë të parë. 

2. Indikatori i dobishmërisë së auditimeve të realizuara, e reflektuar kjo si në 

vlerën e gjetjeve, numrin e rekomandimeve të lëshuara dhe masave të zbatuara nga 

entitetet publike të audituara, por edhe në efektin e zbulimit dhe parandalimit të 
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shkeljeve të ligjshmërisë. Treguesi i dobishmërisë së auditimit njihet si raporti i 

sasisë së fondeve të zbuluara dhe të kërkuara për zhdëmtim nga SAI me shpenzimet 

buxhetore faktike të këtij institucio dhe është një nga treguesit më domethënës të 

performancës së Institucioneve të Auditimit të Jashtëm Shtetëror.  

Për vitin 2019 rezulton se për çdo një lek të shpenzuar për KLSH-në janë zbuluar 

dhe kërkuar për t’u zhdëmtuar 72.4 lekë.  

I analizuar për periudhën 8 vjeçare 2012-2019 rezulton se, për çdo një lek të 

shpenzuar për institucionin e KLSH-së është kërkuar për t’u zhdëmtuar në arkën 

shtetërore 82,2 lekë, ose 4 herë më shumë, nga 21.1 lekë që është kërkuar në 

periudhën 10 vjeçare 2002-2011). 

3. Nga auditimet e kryera në vitin 2019, kemi identifikuar disa çështje thelbësore 

mbi qëndrueshmërinë e financave publike, të cilat, duke qenë se vijojnë ndër vite, 

në mendimin tonë kërkojnë një vëmendje të shtuar të Kuvendit dhe Qeverisë. Më 

konkretisht, rezultatet e auditimeve të vitit 2019 sintetizohen në disa indikatorë 

themelorë për veprimtarinë audituese të KLSH-së, si vijon: 

3.a:Parregullsi dhe shkelje financiare, në të ardhurat dhe në shpenzimet e kryera, 

me DËM EKONOMIK në shumën totale prej 27,3 miliardë lekë, ose 223,8 milionë 

euro. Puna audituese është përqendruar kryesisht në fushat për të cilat Kontrolli i 

Lartë i Shtetit, ka vlerësuar një nivel të lartë risku. Edhe këtë vit, shkeljet më të 

mëdha me efekte të konsiderueshme në buxhetin e shtetit dhe jo vetëm, lidhen me 

keq administrimin e të ardhurave: menaxhimin jo të kujdesshëm në procesin e 

përdorimit të fondeve publike; keq administrimit të pronës shtetërore e ndjekur 

nga paligjshmëritë procedurale dhe ineficencat në realizimin e procedurave të 

prokurimit publik, etj. 

Tabela: Përmbledhëse e shkeljeve me pasojë dëm ekonomik në Buxhetin e Shtetit 

në fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve 

I. Dëm ekonomik në të ardhura  000/lekë 

Nga Shkeljet në Zbatimin e Legjislacionit Tatimor 113,650 

Nga Shkeljet në Zbatimin e Kodit Doganor 959,514 

Nga Keqadministrimi i Pronës Shtetërore të Dhënë me Qera dhe 
Koncesione 20,640,915 

Të tjera 3,397,540 

Totali  i Dëmit ekonomik në të ardhura 25,111,620 

  II. Dëm Ekonomik në shpenzime 000/lekë 

Në Shpenzimet për paga, Sigurime dhe Shpërblime 8,028 
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Në Shpenzimet Operative 416,013 

Në Shpenzimet për Investime 1,678,989 

Të tjera 90,127 

Totali i Dëmit ekonomik në shpenzime 2,193,158 

 
27,304,777 

3.b:-SHKELJE TË DISIPLINËS FINANCIARE ME NDIKIM NEGATIV në perfomancën e 

subjekteve të audituara, në shumën totale prej 130,5 miliardë lekë, ose afërsisht 

1,044.1 milionë euro, nga e cila:  

I. 46,6 miliardë lekë në fushën e të ardhurave, kjo afërsisht 373.1 milionë euro; 

II. 83,9 miliardë lek, ose afërsisht 671 milionë euro, në fushën e shpenzimeve 

jo me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve, si dhe shkeljeve të 

disiplinës buxhetore lidhur me likuidimin e shpenzimeve, keq menaxhimin e 

fondeve të programuara apo mungesë kontrolli në realizimin e procedurave të 

prokurimit jo në përputhje me kuadrin ligjor.   

4. Rezultatet e mësipërme të auditimeve të KLSH konfirmojnë përkeqësimin e 

ndjeshëm të perceptimit të publikut mbi nivelin e lartë të korrupsionit, i cili 

mbetet një nga problemet më serioze në zhvillimet demokratike të vendit, dhe 

që gërryen besimin publik duke cenuar drejtpërdrejt mirëqenien dhe 

prosperitetin e qytetarëve shqiptarë.   

 

2. TREGUESIT E PERFORMANCËS 2019 

2.1.-Auditimet 

Për periudhën janar – dhjetor 2019, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka përfunduar dhe 

evaduar 160 auditime, nga të cilat janë evaduar 140, sipas kësaj tipologjie: 

 41 auditime përputhshmërie dhe rregullshmërie; 

 42 auditime përputhshmërie; 

 23 auditime financiare; 

 16 auditime performance; 

 11 auditime tematike; dhe  

 7 auditime të IT. 

Karakteristikë që duhet theksuar është, se me gjithë veçoritë që kanë 

karakterizuar vitin 2019, KLSH ka arritur që të ruajë dhe të jetë mbi trendin 

mesatar të numrit vjetor të auditimeve të kryera në periudhën 2012-2019 prej 
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mesatarisht 155 të tilla, gjë që rezulton me një përqindje të tillë realizimi. Veç 

kësaj, është rritur përqindja e auditimeve financiare, e numrit të auditimeve të 

performancës, kemi rritje të numrit të auditimeve IT, gjë e cila shpreh jo vetëm 

ecurinë e veprimtarisë audituese të KLSH në përputhje me kërkesat e BE-së, të 

përcaktuar në Raport-progresin e vitit 2019 për Shqipërinë, por dhe me dinamikat 

e zhvillimit ekonomik dhe social të vendit tonë. 

Auditimet e KLSH janë kryer në një numër të konsiderueshëm prej 192 

subjektesh, qofshin këto institucione qendrore dhe njësive në varësi (Ministri dhe 

agjenci të ndryshme, drejtori qendrore dhe rajonale etj.); njësi të vetëqeverisjes 

vendore (bashki e qarqe), shoqëri publike në të cilën shteti ka mbi 50% të 

aksioneve dhe duke e mbyllur me auditimin e projekteve me financim të huaj, etj., 

duke mbuluar të gjithë ciklin e veprimtarisë së tyre (të ardhurat dhe shpenzimet, 

etj.), nga të cilat një peshë jo të vogël zënë auditimet e performancës.  

Auditimet e KLSH-së janë ushtruar në këto institucione: Nr. 

 Institucione të qeverisjes qendrore 26 

 Institucionet e vetëqeverisjes vendore dhe njësi të tjera në nivel 
vendor 

31 

 Institucione të tjera financiare, Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë dhe institucionet e vartëse të saj 

14 

 Shoqëritë publike dhe projektet me financim të huaj  23 

 Institucionet e administrimit të aseteve dhe mbrojtjes së mjedisit 23 

 Institucionet në të cilat janë kryer auditimet IT 17 

 Institucionet në të cilat janë kryer auditimet e performancës  58 

TOTALI I SUBJEKTEVE 192 

Në realizimin e këtyre auditimeve janë angazhuar rreth 170 auditues të 

profesioneve, përvojave dhe formimeve bazë të ndryshme, të kombinuar në 

numër sipas problematikave të subjekteve, nivelit të transaksioneve, madhësisë 

dhe rrisqeve që mbartin disa lloje aktivitetesh, ekspertizës për historikun e 

shkeljeve të mëparshme të ligjshmërisë për këto zyra e institucione publike, etj. 

Nga ana e tjetër, bazuar në zbulimet e auditimeve të KLSH për vitit 2019, ku 

shkeljet me dëm ekonomik për parregullsi dhe shkelje financiare, në të ardhurat 

dhe në shpenzimet e kryera, tregojnë fatkeqësisht se aktiviteti qeverisës vazhdon 

keqadministrimin dhe keqmenaxhimin e fondeve e të pasurisë publike, duke 

shmangur përgjegjësinë e llogaridhënien, si dhe duke cenuar rëndë mirëqenien e 
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taksapaguesve dhe qytetarëve shqiptarë.   

 

2.2.-Gjetjet kryesore 2019. 

I. Duke analizuar dëmin ekonomik të evidentuar gjatë vitit 2019, konstatohet se 

në fushën e të ardhurave, lidhur me shitjen, blerjen dhe dhënien me qira të 

pasurisë shtetërore është në shumën e përgjithshme prej 20,6 miliardë lekë.  

a) Megjithëse administrimi i pronës publike është një koncept mjaft i gjerë, gjetjet 

më të rëndësishme në këtë grup kanë të bëjnë me dëmet dhe ineficencat më të 

mëdha të strukturave shtetërore. Vlera më e konsiderueshme në këtë kategori 

është evidentuar në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore, në shumën 

15,2 miliardë lekë, në pjesën më të madhe si pasojë e mungesës së lejeve nga 

organet kompetente për kryerjen e punimeve të ndërtimit për 28 shoqëritë e 

kontraktuara për ndërtimin dhe shfrytëzimin e veprave hidroenergjetike, si pasojë 

e mungesës së propozimit me vlerën përkatëse sipas detyrimit kontraktual të 

penalitetit, e mos lidhjes në kohë të kontratave shtesë nga ana e Ministrisë së 

linjës etj. Po ashtu dhe Albpetrol SHA në vlerën 5,4 miliardë lekë, si pasojë e 

mosrespektimit të kushteve kontraktuale të Marrëveshjeve Hidrokarbure për 

naftë bruto, gaz, apo shërbime të ofruara nga shoqëria, etj;  

b) Në vijim, ka rezultuar se në zërin e klasifikuar “të tjera” dëmi ekonomik i 

rezultuar nga auditimet për vitin 2019 është në shumën e përgjithshme prej 3,4 

miliardë lekë kryesisht nga auditimi i ZVRPP dhe ALUIZNI-t nga mungesa e 

pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë, mungesës së llogaritjes dhe 

mbajtjes së penaliteteve në zbatimin e kontratave etj.  

c) Në sektorin e doganave, kanë rezultuar dëme  financiare në vlerën e 

përgjithshme prej 959 milionë lekë konstatuar, nga trajtimi me transaksion të 

mallrave të importuar dhe keqklasifikim i kodit doganor të artikujve me pasojë 

shmangien e detyrimeve doganore, nga pasaktësitë në llogaritjen e elementëve të 

vlerës për efekt taksimi doganor, nga vendime administrative të nxjerra jo në 

përputhje me bazën ligjore të Kodit Doganor të RSH etj. 

d) Gjithashtu, shkeljet me dëm ekonomik në fushën e të ardhurave kanë rezultuar 

edhe në sektorin e tatim-taksave, në vlerën e përgjithshme prej 113.6 milionë 

lekë, përgjithësisht kjo në njësitë e vetëqeverisjes vendore.  

II. Dëmi ekonomik në fushën e shpenzimeve ka rezultuar në shumën prej 2,2 

miliardë lekë, e cila përfshin shpenzimet për paga, sigurime dhe shpërblime të 
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ndryshme; shpenzimet për investime; ato operative dhe shpenzime të tjera. 

Dëmi ekonomik i evidentuar në shpenzimet e sektorit të investimeve përbën 76 % 

të dëmit në fushën e shpenzimeve. Ky dëm ekonomik ka rezultuar në fushën e 

prokurimit të nevojave për mallra/shërbime/investime publike, si në fazën e 

zhvillimit të procedurave të prokurimit, ashtu edhe në fazën e zbatimit të 

kontratave dhe dorëzimit të punimeve.   

KLSH ka evidentuar problematika të shumta në procedurat e prokurimit, që nga 

llojet e procedurave me tendencë drejt atyre me negocim të drejtpërdrejtë, 

përcaktimin e kritereve të veçanta për kualifikim dhe specifikimeve teknike të 

ekzagjeruara jo në raport me objektin e kontratës, të vepruarit e zyrtarëve të 

prokurimit me dy standarde etj., duke sjellë për pasojë mungesën e konkurrencës 

së nevojshme për të arritur rezultate të dëshirueshme në menaxhimin me 

eficiencë të përdorimit të fondeve publike. Mjafton të cilësojmë se në periudhën 

dy vjeçare 2018-2019, nga auditimet ka rezultuar dëm ekonomik në fushën e 

prokurimeve 2.8 miliardë lekë dhe mungesë efektiviteti të këtij fondi për vlerën 

prej 55.1 miliardë lekësh  

Në mënyrë më të detajuar, problematikat e konstatuara nga auditimet lidhen jo 

vetëm me planifikim jo të drejtë të nevojave, por edhe një proces të realizuar jo 

në përputhje me kërkesat ligjore në fuqi. Mangësitë i referohen zbatimit jo të 

saktë të kërkesave dhe detyrimeve ligjore nga entet publike që prokurojnë fondet 

përmes sistemit të prokurimit publik, për shkak edhe të mangësive profesionale të 

zyrtarëve të përfshirë në procesin e prokurimit. Dëmi ekonomik në fushën e 

prokurimeve publike konstatohet si shkelje në: përgatitjen e dokumentacionit të 

tenderit, hartimin e specifikimeve teknike dhe kritereve të vlerësimit; llogaritjen e 

vlerës së kontratës; respektimin e kufijve monetar/ përzgjedhjen e procedurës së 

prokurimit publik; paraqitjen dhe pranimin e ofertave; hapjen dhe shqyrtimin e 

ofertave të paraqitura në konkurim; në njoftimin e fituesit, në procedurat e 

prokurimit me një ofertues, në lidhjen e kontratave dhe marrëdhëniet me 

nënkontraktorët, arkivimin e dosjeve për tenderat e zhvilluar; zbatimin e 

kontratave nga kontraktorët në përputhje me kushtet e përgjithshme etj. Nga 

vlera e mësipërme e dëmit ekonomik, 75 % i përket zbatimit të kontratave dhe 

dorëzimit të punimeve. 

Abuzimet në fushën e prokurimit me fondet publike në thelb janë dhe më të larta, 

nga manipulimi ligjor , pasi ekziston dhe një shkallë dëmi e pamatshme nga 

prokurimet me një ofertues dhe me procedurat e negocimeve pa shpallje. 
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(Kujtojmë këtu se për një pjesë të konsiderueshme të prokurimeve me prokurim 

direkt ose me një ofertues, nuk është metodologjikisht dhe praktikisht e mundur 

të përcaktohet dëmi ekonomik.). Përfundimi i procedurave të prokurimit me një 

pjesëmarrës jo vetëm që ka ulur ndjeshëm konkurrencën e pjesëmarrësve dhe për 

pasojë efektivitetin në përdorimin e fondeve publike, por ka çuar gradualisht në 

krijimin e monopoleve në tregun e prokurime publike për sektorë të ndryshëm, por 

kryesisht në sektorët e ndjeshëm të shërbimit për qytetarin. 

Në këtë aspekt, kanë një rëndësi rekomandimet e institucionit të KLSH për 

përmirësimet e legjislacionit të prokurimeve publike. Kështu, nisur nga numri i 

lartë i procedurave të prokurimit me një pjesëmarrës dhe fitues, KLSH i është 

drejtuar Kuvendit të Shqipërisë, për domosdoshmërinë e ndryshimeve ligjore në 

vlefshmërinë e procedurave të prokurimit me fondet publike, në jo më pak se dy 

operatorë ekonomikë pjesëmarrës që plotësojnë kriteret e kualifikimit. Kështu, 

vetëm gjatë vitit 2018  rezultojnë 8400 procedura me vlerë mbi 800 mijë lekë të 

shpallura nga sistemi elektronik i prokurimit, (ku në 2353 raste ato janë anuluar 

dhe në 6047 të tjera është vijuar procedura). Numri i procedurave të përfunduara 

me një operator dhe finalizuar me lidhje kontrate janë 1686, ose 33 % e numrit 

të procedurave që kanë vijuar rregullisht, me vlerë 35,214,459.376 lekë, ose e 

barabartë me 27 % të vlerës gjithsej të fondeve të prokurimit1.    

III. a.- Për vitin 2019, shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ në 

performancën e administrimit të të ardhurave për subjektet e audituara, janë në 

vlerën 46,632,192 mijë lekë. Sipas klasifikimit të fushave përkatëse rezulton se në 

pjesën më të madhe prej 90 % i përkasin sistemit tatimor dhe pjesa e tjetër 

kryesisht në sistemin doganor, por nuk mungojnë dhe shkelje të tilla në 

administrimin e pronës publike, urbanistikë etj. 

III. b.- Shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e 

subjekteve të audituara, në shpenzimin e fondeve në dispozicion, për vitin 2019 

arrijnë në shumën prej 83,879,401 mijë lekë. Ato kanë rezultuar në fushën e 

pagave dhe shpërblimeve, në fushën e keqmenaxhimit të fondeve të programuara 

për shpenzime operative, në fushën e prokurimit të fondeve publike dhe 

realizimin e procedurave të prokurimit jo në përputhje me kuadrin ligjor. Bazuar 

në rezultatet e auditimeve, konstatohet se kjo shkelje e disiplinës financiare është 

e përhapur kryesisht në zbatimin e kontratave (investime në vlerën prej 

                                                           
1
 -Shkresa e KLSH me nr. 94/2 prot., datë 17.1.2020, drejtuar Kuvendit të Shqipërisë 
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46,093,897 lekë) dhe tek shpenzimet operative (24,346,184 lekë), por nuk 

mungojnë shkelje të tilla as tek procedurat e prokurimit etj. 

IV. Risqe të mundshme që duhet të jenë në vëmendjen e qeverisë. 

Gjatë vitit 2019, KLSH ka evidentuar se ekzistojnë risqe të mundshme që 

kërcënojnë financat publike dhe që ndikohen nga vendimmarrjet e çështjeve 

gjyqësore të hapura pranë gjykatave ndërkombëtare, procese në të cilat vendi ynë 

është palë, ashtu edhe ato të lidhura me kontratat koncensionare apo efektet e 

partneritetit publik-privat.  

Duhet theksuar se, nga auditimi i disa projekteve koncesionare / PPP në kuadër të 

implikimeve fiskale për Buxhetin e Shtetit mbi përballueshmërinë, 

qendrueshmërinë, fizibilitetin fiskal dhe risqet e marra përsipër nga sektori publik, 

bazuar kjo edhe në ndjeshmërinë e rritur të opinionit publik, janë identifikuar 

anomali dhe shkelje për të cilat,  KLSH i është drejtuar zyrtarisht Këshillit të 

Ministrave dhe Kuvendit,2 duke i kërkuar rishikimin e dy kontratave koncesionare 

deri në anulimin e tyre, lidhur kjo edhe me situatën e vështirë për financat publike 

post-tërmetit.  

 

2.3.-Rekomandimet dhe masat e propozuara. Zbatueshmëria e tyre. 

Parimet klasike të auditimit të jashtëm publik përcaktojnë se SAI–et auditojnë dhe 

rekomandojnë masa përkatëse të karakterit të përmirësimit të kuadrit ligjor, 

organizativ, administrativ (rekomanduar organeve përkatëse për marrjen e 

masave të tilla), për shpërblim dëmi, masat për eliminimin e efekteve nga 

përdorimi i fondeve publike pa eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet, ato 

disiplinore, etj;, në përputhje kjo dhe me tagrin kushtetues, në dobi të 

mirëqeverisjes, por që nuk kanë atribute urdhëruese për subjektet e auditimit.  

Në varësi të natyrës dhe impaktit të gjetjeve dhe konkluzioneve të auditimit, kur 

janë vlerësuar elementë të veprës penale janë kryer kallëzime në prokurori ose 

indicie për çështje të  tilla pranë strukturave të prokurorisë.  

Gjatë vitit 2019 janë rekomanduar 100 masa për ndryshime apo përmirësime 

ligjore, 2593 rekomandime me karakter organizativ, si dhe 713 rekomandime 

disiplinore dhe administrative.  

Nga 100 rekomandime që prekin përmirësime për amendime në kuadrin ligjor, 

                                                           
2
 Shkresa e KLSH me nr. 666 prot., date 10.09.2019 
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raportimin financiar por edhe në përmirësime të kornizës rregullative të 

institucioneve me synim forcimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe 

rritjen e efektivitetit të përdorimit të fondeve publike etj. janë pranuar 23 prej 

tyre dhe 77 janë në proces pranimi.  

Në këtë kuadër, duke iu rikthyer dhe një herë gjetjeve në fushën e prokurimeve 

publike, KLSH ka kërkuar përmirësime ligjore duke iu drejtuar legjislativit 

(Kuvendit të Shqipërisë dhe Komisionit të Ekonomisë dhe atij të Ligjeve) për 

vendosjen  e kushtit ligjor për numrin minimal të dy operatorëve ekonomik 

pjesëmarrës të kualifikuar për vazhdimin e mëtejshëm të procedurës së prokurimit, 

gjë që jo vetëm do të ngushtojë hapësirat e autoriteteve kontraktore në 

përcaktimin e kritereve të veçanta subjektive për përzgjedhjen e operatoreve 

ekonomikë, me qëllim përfitimet e paligjshme dhe korruptive, por edhe do të rrisë 

konkurrencën dhe përdorimin me efektivitet të fondeve publike  

Gjithashtu KLSH nga 2593 masat organizative të rekomanduara, në drejtim të 

forcimit të menaxhimit financiar dhe sistemeve të kontrollit, rezulton se 766 masa 

janë pranuar dhe 1827 masa janë proces pranimi. 

Bazuar në Ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, KLSH, për të metat dhe shkeljet e konstatuara ka 

adresuar rekomandimet për masat disiplinore dhe administrative, subjekteve të 

audituara dhe ka bërë publike rezultatet e auditimeve në media-n e shkruar dhe 

atë elektronike. Gjithashtu, për shkeljet e konstatuara në bazë të ligjit të 

mësipërm, ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, neni 58 dhe Kodin e Punës, 

KLSH u ka kërkuar organeve respektive shqyrtimin dhe marrjen e 713 masave 

disiplinore dhe administrative. 

Përsa i përket nivelit të zbatimit të rekomandimeve për auditimet e kryera gjatë 

vitit 2019, kjo çështje i përket vijimësisë së veprimtarisë së këtij viti. 

Megjithatë, referuar zbatimit të rekomandimeve për vitin 2018, bazuar dhe në 

informimin e vazhdueshëm që KLSH i ka bërë Kuvendit të Shqipërisë për këtë 

çështje për të influencuar në zbatimin e tyre, rezulton se, krahas mospranimit të 

5 % të tyre, janë zbatuar plotësisht vetëm 52.2 % e tyre.3 

Nga sa më sipër, konstatohet se pavarësisht insistimit të vazhdueshëm të KLSH 

për zbatimin në kohë të masave të rekomanduara, si nëpërmjet auditimeve të 

                                                           
3
 Shkresa e KLSH me datë 31 dhjetor 2019, përcjellë Kuvendit, mbi raportin e zbatimit të 
rekomandimeve për vitin 2018 
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veçanta ashtu edhe atyre të radhës, të cilët kanë pasur çështjen e parë zbatimin e 

rekomandimeve, përgjegjshmëria e menaxherëve dhe zyrtareve të lartë për 

nivelin e zbatimit të rekomandimeve të auditimit vijon të mbetet ende e ulët.   

Në referencë me kërkesat e Nenit 11, të ISSAI 1, “Deklarata e Limës me udhëzimet 

për rregullat e auditimit”,“...Institucioni Suprem i Auditimit, duhet të fuqizohet 

për ti kërkuar autoritetit që është përgjegjës marrjen e masave të nevojshme dhe 

palës përgjegjëse të pranojë përgjegjësitë”, KLSH për më shumë se një herë dhe 

në mënyrë të përsëritur i ka sugjeruar qeverisë hartimin e ligjit për përgjegjësinë 

materiale të menaxherëve publikë, sipas të cilit, autoritetet dhe institucionet të 

mbajnë përgjegjësi për veprimet dhe mosveprimet e tyre. Plotësimi i kuadrit 

legjislativ me ligjin për përgjegjshmërinë publike dhe materiale të menaxherëve 

dhe zyrtarëve  të tjerë, do ti japë kuptim të plotë edhe reformës në drejtësi, 

nëpërmjet adresimit  të duhur të përgjegjësive ligjore e materiale nga abuzuesit e 

fondeve të shtetit. 

 

2.4.- Kallëzimet penale 

KLSH në 8 vitet e fundit, 2012-2019, ka përcjellë 337 Kallëzime Penale për 999 

persona që kanë pasur në qendër të vëmendjes luftën ndaj korrupsionit në të 

gjitha nivelet e qeverisjes si dhe të mashtrimit financiar në përdorimin e fondeve 

dhe të pasurisë publike, duke synuar rritjen e përgjegjësisë dhe llogaridhënies së 

zyrtarëve publik, si dhe të efekteve parandaluese nëpërmjet ndëshkimit të 

personave të cilët janë vlerësuar se gjatë veprimtarisë tyre kanë pasur elementë 

të veprës penale. 

KLSH nga auditimet e realizuara në vitin 2019 ka përcjellë 28 kallëzime dhe indicie 

penale, dhe  janë në proces shqyrtimi dhe vlerësimi nga Departamenti Juridik në 

KLSH dhe 2 praktika auditimi.  

 

3. ANALIZA FAKTORIALE SWOT 

Performanca vjetore e institucionit, është një përmbledhje e rezultateve kryesore 

të arritura nga Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij për 

periudhën Janar - Dhjetor 2019. KLSH, si një institucion modern i auditimit të 

jashtëm, progresin e rezultateve të arritura e ka bazuar në vlerësimin analitik të 

faktorëve avantazhues që ndihmojnë, si dhe atyre që e frenojnë apo e pengojnë 

veprimtarinë e saj, nga pikëpamja e të gjithë burimeve të brendshme e të 
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jashtme, si dhe duke u fokusuar qartësisht në qëllimet, objektivat dhe në sfidat 

e së ardhmes. Një analizë e tillë  SWOT (Strength- Fuqitë, Weakness- Dobësitë, 

Opportunities- Mundësitë, Threats-Kërcënimet) identifikon dhe zbërthen këto 

elemente, me preokupimin për minimizimin e dobësive dhe kërcënimeve si dhe 

kthimit të oportuniteve në një avantazh dhe përparësi / fuqi efektive në dobi të 

veprimtarisë audituese të KLSH. 

Pa u ndalur në mënyrë të hollësishme në të gjitha elementët e fuqisë së KLSH, 

ndër më kryesorët, cilësojmë: 

- Është më se e kuptueshme që ndër fuqitë kryesore të Kontrollit të Lartë të 

Shtetit janë mandati i saj kushtetues lidhur me pavarësinë institucionale, fokusin e 

punës dhe detyrat funksionale, si dhe Ligji nr. 154/2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e KLSH”, i cili jo vetëm forcon pavarësinë financiare të KLSH-së, 

konsolidon pavarësinë organizative, zgjeron sferën audituese të KLSH-së por dhe 

specifikon aksesin në grumbullimin, analizimin dhe publikimin e informacionit, 

duke adresuar transparencën në komunikim, me theks në etikën e integritetin 

profesional të punonjësve dhe ekspertëve të KLSH-së. 

- Në vijim të fuqive jo më pak e rëndësishme, mbetet Strategjia e Zhvillimit të 

KLSH 2018 – 2022, e cila i përgjigjet kërkesave të Standardeve Ndërkombëtare të 

INTOSAI-t (ISSAI-ve), është e mbështetur në udhëzuesit metodologjikë të publikuar 

për këtë qëllim nga organizatat ndërkombëtare profesionale dhe Nisma për 

Zhvillim e INTOSAI-t (IDI), si dhe në Planet Strategjike të INTOSAI-t 2017-2022 dhe 

EUROSAI-t 2018-2023, të miratuara në Kongreset përkatëse.   

- Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI), për të cilët bëhen përpjekjeje 

maksimale për zbatimin në punën audituese, dhe që janë një element i fuqishëm 

në këtë analizë, tashmë janë përkthyer, përshtatur dhe publikuar nga vetë KLSH, 

në funksion te rritjes se integritetit të menaxhimit të procesit auditues dhe 

forcimit të përgjegjshmërisë gjatë veprimtarisë audituese. 

Kështu, referuar raport progresit të KE për Shqipërinë, datë 26.5.2019, kapitulli 

32 “Kontrolli Financiar”, në lidhje me këtë aspekt theksohet se: 

“Kuadri kushtetues dhe ligjor i Shqipërisë parashikon pavarësinë e Institucionit 

Shtetëror të Auditimit (SAI), në linjë me standardet e Organizatës Ndërkombëtare 

të Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI).4 

                                                           
4
 www.klsh.org.al, Njoftime: Vlerësimet dhe rekomandimet e Komisionit Evropian në Progres Raportin 

2019 

http://www.klsh.org.al/
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Në linjë me këto  prosperime, janë miratuar dhe janë në funksionim një kuadër i 

brendshëm rregullator administrativ e organizativ, së bashku me Manualet dhe 

udhëzuesit specifikë në funksion të zbatimit në praktikë të Standardeve ISSAI. 

Në dorë të audituesve të KLSH numërohen sot mbi 15 guida kryesore dhe 

manuale metodike sipas tipologjive të auditimit publik, që i shërbejnë zbërthimi 

të panelit INTOSAI GOV në përditshmërinë dhe praktikën e punës audituese. 

- Në aspektin organizativ jo vetëm që ka një shtrirje të konsiderueshme të fuqive, 

por edhe një hierarki të qartë të roleve dhe përgjegjësive për arritjen e objektivave 

institucionalë, shprehur në konsolidimin e plotë të Departamentit të Auditimit të 

Performancës, dhe krijimin e Departamentit të Auditimit të IT. Përvec sa më sipër, 

janë edhe investimet për rritjen e kapaciteteve audituese në tërësi, përdorimi i 

instrumenteve të duhura për rritjen e integritetit dhe të etikës së stafit auditues 

,duke vazhduar me kulturën institucionale të lidershipit në favor të transparencës 

dhe llogaridhënës brenda dhe jashtë KLSH-së, motivimin dhe promovimin për rritjen 

në karrierë dhe deri tek menaxherë me grada shkencore, përvojë të gjatë 

institucionale dhe njohuri të thelluara në fushën e auditimit, aplikimin e  testimeve 

periodike për rifreskimin kontrollin dhe shtimin e njohurive audituese, etj. 

Gjithashtu, ekziston një kornizë rregullative dhe udhëzuese si korpus i plotë me 

rregullore, manuale, udhëzues, sistem elektronik të menaxhimit të auditimeve në 

kohë reale, etj. 

- Trajnimet e përditësimit të njohurive, të ofruara nga partnerët lokalë dhe 

ndërkombëtarë, që në fund të vitit 2019, audituesit e KLSH kanë marrë pjesë 

mesatarisht në 25 ditë trajnimi për auditues, indikator i cili rezulton të jetë 12 

herë më i lartë se viti 2009 ku kishte vetëm 2 ditë mesatare trajnimi . 

Gjithashtu në total janë 23 auditues të KLSH-së që kanë fituar internship-et tek 

ECA, si dhe nga bashkëpunimi i suksesshëm me Zyrën e Auditimit të Qeverisë së 

SHBA (GAO) ka vazhduar pjesëmarrja e audituesve tanë në një fellowship 4 

mujor pranë kësaj zyre dhe e kanë përfunduar këtë program 6 auditues 

- Duhet vënë në dukje që politikat e rekrutimit të punonjësve janë një faktor 

avantazhues në lidhje me progresin e deritanishëm në veprimtarinë audituese të 

KLSH-së pasi është arritur që mosha mesatare në KLSH në fund të vitit 2019 është 

42.6 vjeç, nga 52 vjeç në vitin 2011.   

- Veç sa më sipër, një epërsi në vijim e veprimtarisë së KLSH kanë qenë botimet 

profesionale dhe shkencore në lëmin e auditimit, si edhe prania e rritur  në mënyrë 

të vazhdueshme e audituesve në median e shkruar. 
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Në kërkim  dhe analizë të përmirësimit të vazhdueshëm të veprimtarisë audituese 

të KLSH, ne kemi hulumtuar dhe analizuar edhe dobësitë tona. Kështu, 

- Pavarësisht rezultateve të arritura, implementimi i standardeve ndërkombëtare 

të auditimit mbetet ende një sfidë institucionale, jo vetëm për ne, por për çdo SAI 

modern. Vështirësitë qëndrojnë jo vetëm në mungesën e një studimi dhe 

përvetësimi të kujdesshëm dhe integral të ISSAI-eve nga të gjitha strukturat 

brenda KLSH-së, por dhe në interpretimin e tyre brenda kontekstit shqiptar të 

auditimit të aktivitetit ekonomik publik,. 

- Studim i pamjaftueshëm i dokumenteve audituese dhe qasje jo e plotë ndaj 

problemeve të konstatuara, evidentohet për shkak të dobësisë në thellim të 

evidencës audituese, të mangësive në teknikat e mbledhjes dhe analizimit të 

informacionit, duke çuar në një qasje reaktive ndaj problemeve të konstatuara.  

- Gjithashtu, konsiderohen dobësi edhe ineficenca heirarkike në disa hallka, 

mungesa e kapaciteteve të stafit auditues, rezistenca e ndaj ndryshimeve për të 

ndryshuar traditën e trashëguar, vështirësi në përthithjen e qasjes inovative në 

auditime, etj. 

Megjithëse mundësitë janë të shumta si: promovimi dhe motivimi mbi bazën e 

rezultateve në punë (vlerësimi i aftësive, shpërblimin moral dhe material);  rritja e 

përgjegjshmërisë së punës në grup (përkushtimit më të madh dhe rritjes së 

shanseve për sukses);  rritje e impaktit në publik, për shkak të kufizimit të ndikimit 

nga ndërhyrjet e jashtme (shtimi i influencës së raportimeve, duke u ngritur 

profesionalisht mbi këtë premisë, e  kombinuar me rritjen e kapaciteteve të stafit 

auditues); inkurajimi i institucioneve homologe, organizatave, shoqatave të 

ndryshme dhe njësive akademike për aktivitete të përbashkëta trajnimi, auditimi 

paralel dhe shkëmbimi eksperience etj., të gjitha këto janë mjaft të rëndësishme 

në aktivitetin e KLSH,  

Në këtë kuadër, rëndësi të veçantë merr dhe analiza e raportit të fundit mbi 

INTOSaint - vetëvlerësimin vullnetar të integritetit- (proces ky i kryer gjatë javës së 

kaluar në KLSH), duke i shndërruar në një mundësi potenciale rekomandimet e 

këtij raporti, me qëllim fillimin e praktikave të auditimit të integritetit sipas këtij 

kuadri.  

Padyshim që veprimtaria e KLSH, në rrafshin e analizës SWOT ka dhe kërcënimet e 

veta, të cilat mund të kenë ndikuar në frenimin e progresit në këtë drejtim.  

Kështu mund të përmendim: 
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- 1. Duhet theksuar se viti 2019, është karakterizuar nga një dukuri, veçori juridike 

dhe kushtetuese që është jashtë atributeve, jurisprudencës, kontrollit dhe 

influencës menaxheriale të këtij institucioni, (e pa ndeshur më parë në gjithë 

historikun e këtij institucioni të pavarur), dhe e kushtëzuar nga mosarritja e një 

emëruesi të përbashkët të hallkave dhe autoriteteve më të larta shtetërore për 

dekretimin dhe miratimin e Kryetarit të Ri të KLSH përgjatë vitit 2019. Kjo situatë,  

dashur - pa dashur, ka influencuar në mënyrë indirekte e në një farë mase, 

impaktin  dhe rezultatet e institucionit në vitin e kaluar dhe në vijimësi.  

Kjo situatë e drejtimit të KLSH-së me qëndrimin në detyrë deri në zgjedhjen e 

Kryetarit të ri, në përputhje me kërkesat e nenit 24 të ligjit nr. 154/2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”, në një farë mënyre e ndikon 

vijueshmërinë normale institucionale. Në këto kushte, në emër të gjithë 

audituesve të KLSH u bëj thirrje Presidentit të Republikës dhe maxhorancës 

qeverisëse që të përshpejtojnë proceset e zgjedhjes së Kryetarit të ri të KLSH, me 

qëllim, që efektet e këtij kërcënimi të zbuten dhe minimizohen, duke shprehur 

vullnetin tim për sigurimin e vazhdimësisë deri në ardhjen e titullarit të ri të 

institucionit, referuar kuadrit ligjor aktual.  

Në lidhje me sa sipër, unë si Kryetar i KLSH-së edhe sot kam një qëndrim të 

pandryshuar, të shprehur edhe në Kodin Etik të Kryetarit të KLSH-së, miratuar me 

vendimin nr. 27, datë 20.4.2018, adresuar zyrtarisht Presidentit të Republikës 

përmes kërkesës time për mos rikandidim për tu ri zgjedhur në postin e Kryetarit 

të KLSH-së, për të cilën kam bërë me dije dhe autoritetet e larta shtetërore 

përfshirë Kuvendin e Shqipërisë.   

- 2. Perceptim i deformuar i opinionit publik, palëve të interesit dhe subjekteve të 

audituara, pavarësisht angazhimit  të KLSH në  fushën e komunikimit, kërcënon 

arritjen e një sërë objektivash të Strategjisë së Zhvillimit të KLSH-së. Nga analizat 

dhe vlerësimet tona, del se në shumë raste nuk ka një kuptim të drejtë mbi 

funksionin e KLSH, pasi ne nuk bëjmë politika , nuk zbatojmë politika dhe nuk kemi 

funksione ekzekutive, por vetëm rolin rekomandues, siç kemi vepruar deri më tani 

dhe në vijim. 

- 3. Vazhdon të mbetet ende problem zbatimi dhe ndjekja e rekomandimeve që 

KLSH iu ngarkon institucioneve dhe enteve publike të audituara, duke cenuar 

rezultatet e veprimtarisë audituese të KLSH-së, duke furnizuar antikulturën e 

pandëshkueshmërisë;  
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- 4. Numri i lartë i auditimeve, spektri i zgjeruar i llojeve të auditimit dhe hera-

herës aplikimi i kombinuar i tyre, përbëjnë risk për rënie në gabime, dhe si të tilla 

kërkojnë menaxhim të kujdesshëm nga stafi audituese e drejtues në KLSH. 

-  5. Përplasjet politike në vend, në lidhje me ngadalësimin e proceseve të 

zgjedhjes së Kryetarit të ri të KLSH. 

- 6.Pamjaftueshmëria kapacitetesh njerëzore të specilaizuara dhe logjistike për të 

mbuluar me auditim të gjitha institucionet dhe entet publike, sjell për pasojë që 

përzgjedhja e subjekteve dhe temave audituese të bëhet në përputhje me 

burimet e kufizuara në dispozicion. 

 

2019 - VITI I PROGRESIT NË IMPLEMENTIMIN E STRATEGJISË SË ZHVILLIMIT 

INSTITUCIONAL 2018-2022  

 

Viti 2019 shënoi vitin e dytë të zbatimit të Strategjisë së Zhvillimit të Kontrollit 

të Lartë të Shtetit për Periudhën 2018-2022. 

Objektivat strategjikë të institucionit kanë avancuar dhe ecur paralel me 

objektivat e Planeve Strategjike 2017-2023 të EUROSAI-t dhe 2017-2022 të 

INTOSAI-t, dy organizatat e komunitetit të institucioneve supreme publike të 

auditimit në Evropë dhe botë. Monitorimi i zbatimit të kësaj Strategjie ka sjellë 

konsolidimin e reformës institucionale në KLSH dhe e ka rankuar dhe vendosur 

KLSH në panelin e institucioneve bashkëkohore e të përparuara të komunitetit 

të auditimit të jashtëm në Evropë. Bazuar në nivelin e treguesve te Kornizës se 

Matjes së Performancës së një Institucioni Suprem Auditimi, (dokument i 

miratuar si standard ISSAI në Kongresin e XXII të INTOSAI-t), rezulton se, 

objektivat e përcaktuara në Strategjinë e Zhvillimit 2018-2022 për dyvjeçarin 

2018-2019 janë realizuar në nvelin relativ prej 89 %.   

Për qëllim implementimi dhe monitorimi, plani strategjik i KLSH 2018-2022 është 

i ndarë në 3 prioritete strategjike (qëllime makro), që detajohen më tej në një 

rrjet prej 21 objektivash themelore, të integruara dhe shtjelluara analitikisht më 

tej në 71 aktivitete, nënobjektiva dhe procese kapilare. Këto 71 aktivitete dhe 

nënobjektiva formësojnë bazamentin e kësaj strategji dhe nga këto, t vetëm 66 

aktivitete dhe veprimtari i përkasin mbulimit të spektrit kohor 2018-2019, kurse 

5 aktivitete obligohemi ti zbatojmë pas vitit 2020. Kjo matricë tregon rrugëtimin 

e detajuar të veprimtarisë së institucionit tonë, për të implementuar strategjinë, 
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aspekte këto që ndiqen çdo ditë, monitorohen dhe raportohen intensivisht sipas 

afateve të përcaktuara nga departamentet dhe strukturat përgjegjëse. Më lejoni 

të theksoj se, mosarritja prej 11 % e disa indikatorëve të Strategjisë Sektoriale, 

është kushtëzuar nga faktorë objektivë jashtë institucionit tonë, që ndërlidhen 

dhe kushtëzojnë ritmin e këtyre avancimeve në reformë5. KLSH ka programuar 

disa indikatorë dhe aktivitete të ndërvarur nga veprimi i legjislativit, meqenëse në 

kohën e hartimit të Strategjisë së KLSH-së, besimi ynë ka qenë për veprime më 

energjike nga ana e Kuvendit të Shqipërisë për këto ndryshime e përmirësime 

ligjore të domosdoshme të rekomanduara prej nesh. Në një analizë të fundit, 

aprovimi i këtyre ndryshimeve sjell përafrimin më të plotë të legjislacionit e 

fushës së auditimit shtetëror me kërkesat e kuadrit ”Acquis Communautaire”, 

arsye kjo që na ka detyruar tu drejtohemi sërish strukturave shtetërore 

kompetente duke ridizenjuar dhe përcaktuar afate të reja për implementimin e 

këtyre nënobjektivave dhe aktiviteteve.    

 

Strategjia e Zhvillimit Institucional të KLSH për pesëvjeçarin 2018-2022 është 

ngritur mbi tri kolona që shënojnë dhe tre qëllimet prioritare mbi këndvështrimet 

e mëposhtme: 

1. Rritja e impaktit të punës audituese me fokus 6-E. 

2. Optimizimi i kapaciteteve profesionale, aftësive audituese, procedurave të 

punës, logjistikës dhe funksioneve të tjera mbështetëse.   

3. Forcimi i komunikimit dhe bashkëpunimit. 

Më hollësisht zhvillimi dhe implementimi i komponentëve të këtij dokumenti 

është si më poshtë, 

 Në Strategjinë e Zhvillimit Institucional 2018-2022, Objektivi i Parë 

Strategjik lidhet me  rritjen e impaktit të punës audituese me fokus 6-E.   

                                                           
5
 - Është në tagrin dhe autoritetin e institucionit të Kuvendit të Shqipërisë marrja në shqyrtim, e 

nismës për miratimin e ndryshimeve të propozuara nga ana e KLSH në ligjin organik, mbi aspekte të 
veçanta si certifikimi i audituesve të jashtëm të sektorit publik, heqja e kufizimit shtetëror në auditimin 
e fondeve publike të ofruara nga BE, saktësimin në ligj të kompetencës juridiksionale audituese të 
KLSH në auditimin e koncesioneve, partneritetit publik-privat, enteve rregullative etj. Kjo referuar 
shkresës së Kryetarit të KLSH nr.926, datë 02.08.2018 “Dërgohet projekt ligji “Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 154/2014…”, (ridërguar Kuvendit me nr. 164, date 30.1.2020 si dhe DG Budget 
dhe Delegacionit të BE me datën 31.01.2020)     
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Në epiqendër të këtij qëllimi është forcimi i pavarësisë institucionale të KLSH. 

Aktualisht, KLSH ka një ligj organik bashkëkohor dhe tërësisht në përputhje me 

standardet e INTOSAI-t, të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë në fund të vitit 2014, 

me ndihmën e ekspertizës së Bashkimit Evropian. KLSH fokusoi përpjekjet për 

zhvillim institucional duke vendosur si qëllim të parë strategjik forcimin e 

pavarësisë në akord me parimet themelore të “magna carta-s” së auditimit, 

Deklaratës së Limës dhe Deklaratës së Meksiko-s, nëpërmjet përmirësimit të 

bazës rregullatore të tij, fakt i pranuar edhe nga autoritetet e ndryshme 

evropiane.  

Kështu, referuar raport progresit të KE për Shqipërinë, datë 26.5.2019, kapitulli 

32 “Kontrolli Financiar”, faqe 99 në lidhje me këtë aspekt theksohet se: 

“Kuadri kushtetues dhe ligjor i Shqipërisë parashikon pavarësinë e Institucionit 

Shtetëror të Auditimit (SAI), në linjë me standardet e Organizatës Ndërkombëtare 

të Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI).6 

Në linjë me këto  prosperime, janë miratuar dhe janë në funksionim një kuadër i 

brendshëm rregullator administrativ e organizativ, së bashku me Manualet dhe 

udhëzuesit specifikë në funksion të zbatimit në praktikë të Standardeve ISSAI. 

Në dorë të audituesve të KLSH numërohen sot mbi 15 guida kryesore dhe 

manuale metodike sipas tipologjive të auditimit publik, që i shërbejnë zbërthimi 

të panelit INTOSAI GOV në përditshmërinë dhe praktikën e punës audituese. 

Zhvillimet profesionale dhe rritja e kapaciteteve audituese mbështetën 

fuqimisht angazhimet të ndërmarra për përmirësimin e cilësisë dhe shtimin e 

numrit të auditimeve të performancës.  

Kuadri i ri ligjor dhe kushtetues ka zgjeruar gamën e auditimeve me lloje e tipologji 

të reja të përfshira me ligj, të pa njohura dhe të pa aplikuara gjer atëherë, (si ato të 

performancës, të përdorimit të fondeve të BE-së, të teknologjisë së informacionit, të 

auditimit të mjedisit, auditimet e përbashkëta me partnerët etj). Kështu, upara pak 

vitesh u themeluan Departamentit e Auditimit te Performancës dhe ai i auditimit IT 

dhe për herë të parë iniciohen auditimet e IT (nga 2 angazhime të realizuara gjatë 

v.2015 dhe 2016, duke mbërritur në 7 auditime në vitin 2018). 

Kështu startuan dhe morën kuptim në një terren të pashkelur, programimet e 

auditimeve të performances, meqenëse me miratimin e Ligjit 154/2014, KLSH u 

                                                           
6

 www.klsh.org.al, Njoftime: Vlerësimet dhe rekomandimet e Komisionit Evropian në Progres Raportin 

2019 

http://www.klsh.org.al/
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mandatua për të realizuar auditime performance në mënyrë eksplicite dhe 

specifike, me akses të pakufizuar, si në subjekte, ashtu edhe në informacion, 

sikurse dhe me të drejtën për të raportuar në Kuvend me auditime individuale 

performance. Për vitin 2019, numri i auditimeve të performancës u rrit me 6% në 

krahasim me vitin 2016, si dhe u dyfishua ndaj vitit 2014 duke arritur në 16 

auditime të kësaj tipologjie. 

Me Objektivin e pare, KLSH provoi të kalonte me sukses sprovën drejt një zhvillimi 

ambicioz, atë të auditimeve në sistemet e teknologjisë së informacionit. si një lloj 

i veçantë i auditimi nëpërmjet të cilit, KLSH mbledh dhe vlerëson provat, për të 

përcaktuar nëse një sistem kompjuterik mbron asetet, ruan integritetin e të 

dhënave, lejon që synimet e subjektit që auditohet të arrihen në mënyrë efektive, 

duke përdorur burimet në mënyrë efiçiente. Nën këtë objektiv, është krijuar 

Drejtoria e Auditimit të Teknologjisë së Informacionit dhe janë realizuar auditimet 

e para të këtij lloji, ndërkohë që është punuar për të miratuar kuadrin e plotë 

rregullativ dhe hartuar udhëzuesit metodologjik të nevojshëm,mbi të cilin 

realizohen auditime të tilla mjaft komplekse.  Auditimet e IT në vitin 2014 nuk 

aplikoheshin ende, ndërsa sot numri i tyre ka arritur në 7 auditime të dedikuara 

këtij lloji të veçantë auditimi , ose me një rritje prej 3 herësh ndaj numrit të 

auditimeve IT të kryera në vitin 2015, kuar ata startuan për herë të parë. 

 Qasja e institucionit në përmbushje të Objektivit të Dytë Strategjik, 

Optimizimi i kapaciteteve profesionale, aftësive audituese, procedurave të 

punës, logjistikës dhe funksioneve të tjera mbështetëse , u udhëhoq nga parimet 

dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.  

 Në përmbushje të këtij Objektivi, institucioni ka rritur kontributin për 

qeverisjen e mirë për administrimin e burimeve publike, duke synuar rritjen e 

transparencës dhe të llogaridhënies, nëpërmjet thellimit të luftës kundër 

korrupsionit.   

Në këtë plan, përgatitja e kallëzimeve dhe indicieve penale është konsideruar një 

gur themeli dhe një qëndrim konstant gjatë gjithë  kësaj periudhe tetëvjeçare. 

KLSH po vlerëson 29 kallëzimet dhe indiciet penale të vitit 2019*, nga të cilat 23- 

prej tyre kanë përfunduar dhe dërguar prokurorisë, 2 prej tyre janë dërguar 

materialet për vlerësim prokurorisë dhe 4 janë në proces shqyrtimi nga KLSH. 

Veprat kryesore penale për të cilat akuzohen këta persona janë “Shpërdorimi i 

detyrës”, “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, 

por nuk mungojnë edhe akuza për “Falsifikim dokumentesh”, përveç sa janë 
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rekomanduar masa disiplinore prej “Largim nga puna” dhe deri në “Vërejtje”, si 

për drejtues ashtu edhe për zyrtarë ekzekutiv. 

Në epiqendër të këtyre kallëzimeve penale kanë qenë abuzimet me tenderat nga 

zyrtarët dhe entet publike e shtetërore, shpenzimet e pa-argumentuara dhe të 

ardhurat e munguara, abuzime me pronat publike e zyrtarë të korruptuar, 

keqmenaxhimi i financave publike, abuzimet dhe shkeljet e ligjshmërisë me 

prokurimet dhe parregullsitë gjatë procedurave të shitjes, blerjes dhe dhënies me 

qira të pasurisë shtetërore i kanë kushtuar buxhetit të shtetit një dëm prej 645 

miliardë lekësh në dy vite, 2018-20197. Përkatësisht, në sektorin publik në 

përgjithësi dhe në mënyrë të veçantë në menaxhimin e financave publike, dëmi 

total për dy vitet e fundit arrin në shumën 363 miliardë lekë. Problematikat e 

shumta në procedurat e prokurimit në periudhën 2018-2019 kanë regjistruar dëm 

ekonomik në vlerën 2.8 miliardë lekë. Ndërsa në fushën e shitjes, blerjes dhe 

dhënies me qira të pasurisë shtetërore dëmi i shkaktuar buxhetit të shtetit i kalon 

280 miliardë lekë. Të tjera fenomene që ushqejnë kategoritë e korrupsionit janë: 

krijimi i barrierave oligopolistike në ekonomi; ngathtësia dhe paaftësia 

burokratike; niveli i lartë i papunësisë dhe përpjekje fiktive për ta zvogëluar atë 

nëpërmjet hapjes së vendeve të reja të përkohshme te punës; niveli i 

përgjithshëm i çmimeve i krahasueshëm me vendet e zhvilluara evropiane, ndërsa 

niveli i pagave i krahasueshëm me vendet e pazhvilluara aziatike; potenciali ende i 

pa përmbushur i shoqërisë civile, etj.  

Të gjitha këtyre shkaqeve u duhet shtuar edhe fakti i krijimit të klimës së 

pandëshkueshmërisë së zyrtarëve të inkriminuar në praktika mashtruese dhe 

korruptive. Dënimet penale të parashikuara në legjislacionin tonë për 

korrupsionin nga zyrtarët publikë janë të përgjithshme dhe krijojnë hapësira për 

shmangie. Pikërisht për të eliminuar këto hapësira, ne si KLSH prej më se 7 vitesh i 

kemi propozuar qeverisë dhe Kuvendit të kalojnë ligjin “Mbi përgjegjësinë 

materiale të zyrtarëve të lartë dhe të mesëm publikë”, i cili do të intensifikonte 

më tej luftën ndaj korrupsionit. Thënë ndryshe “do të vendoste pikat mbi ‘i’”. 

Duhet theksuar se sfidat për realizimin e proceseve integruese dhe angazhimeve 

të Agjendës së vitit 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm të OKB-së (në këtë proces 

ne si Shqipëri jemi shumë mbrapa), kërkojnë bashkëpunim efektiv të të gjithë 

aktorëve dhe faktorëve kryesore në vend, me objektiv zhvillimin e qëndrueshëm 

                                                           
7
 - Intervistë për gazetën “Fjala” e kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Z.Bujar Leskaj, 
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të vendit përmes mirëqeverisjes, llogaridhënies dhe sinergjizimit të politikave dhe 

aksioneve kombëtare. 

Në frymën e kultivimit të kulturës së të mësuarit gjithë jetës, janë mbështetur 

veprimtaritë tona të kualifikimit, edukimit  dhe trajnimit profesional. Në fund të 

vitit 2019, audituesit e KLSH realizuar një mesatare prej 25 dite trajnimi / 

auditues. Treguesi kryesor i progresit reflektohet në rritjen e numrit të 

trajnimeve që çdo auditues ka kryer gjatë vitit, duke arritur një nivel të 

kënaqshëm prej 3611 ditë njerëz trajnime, ose referuar 145 audituesve efektive 

vjetorë, rezultojnë 25 ditë trajnimi mesatare vjetore për auditues në vit, 

(kundrejt 2.1 të arritura në 2011 dhe 3.1 ditë trajnimi/person të kryer në vitin 

2010), që shënon një rritje me 12 herë kundrejt vitit 2011, kur ky tregues 

raportohej, ndonëse ishte minimal. 

Vetëm gjatë 5 viteve të fundit kanë marrë pjesë në trajnime, seminare e 

workshope, grupe pune e konferenca, etj., 654 auditues dhe drejtues gjithsej, 

të inkuadruar në 264 aktivitete. Internship-et janë konsideruar një mjet eficient 

për të ofruar njohuri mbi auditimin e fondeve të BE-së. Në total janë 23 

auditues të KLSH-së që kanë fituar internship-et tek ECA. Bashkëpunimi i 

suksesshëm i iniciuar prej vitit 2012 me Zyrën e Auditimit të Qeverisë së SHBA 

ka vazhduar me pjesëmarrjen të audituesve tanë në një fellowship 4 mujor 

pranë kësaj zyre dhe aktualisht e kanë përfunduar këtë program 6 auditues 

 Nën Objektivin e Tretë Strategjik, KLSH ka integruar elementë modernë të 

komunikimit dhe ka miratuar Strategjinë e Komunikimit 2017-2019, duke 

synuar të përçojë zërin e qytetarit dhe të publikut nëpërmjet auditimeve dhe 

raportimeve për gjetjet dhe rekomandimet e tyre. Strategjia e komunikimit 

thekson marrëdhëniet e KLSH me publikun dhe Kuvendin, duke përfshirë edhe 

partnerë të tjerë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Sipas monitorimit të 

planit të veprimit të strategjisë së komunikimit rezulton që ajo është 

implementuar në masën 90%.   

Objekti i tretë strategjik është orientuar dhe mbështetur në frymën e Parimit 8, të 

Standardit Ndërkombëtar të Auditimit ISSAI 20, që nxit dhe inkurajon 

transparencën dhe përgjegjshmërinë, ku nënvizohet se  “SAI-et komunikojnë në 

kohë dhe gjerësisht mbi aktivitetet e tyre dhe rezultatet e auditimit përmes 

mediave, faqeve të internetit dhe me mjete të tjera”. Këtu mund të ndalemi në 

disa dimensione të prekshme : 
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 1.Për periudhën shtatë-vjeçare 2013-2019 të gjithë audituesit e KLSH-së kanë 

botuar në total  764 artikuj në pothuajse në të gjitha gazetat e vendit. Për të 

kuptuar dinamikën, mund të përmendim se për vitin 2019,  90 auditues, prej të 

cilëve rreth 30% janë auditues të rinj, kanë qenë prezentë pothuajse në të gjitha 

gazetat me 122 shkrime. Shkrimet e audituesve janë botuar në 12 volume dhe 

përfaqësojnë fytyrën e punës sonë audituese për gjetje dhe problematika të dala 

gjatë auditimit duke i shërbyer drejtpërsëdrejti qytetarit. 

 2.Gjatë vitit 2019, shtypi i shkruar ka pasqyruar  raportet dhe deklaratat për 

shtyp të KLSH-së në një numër prej 336 artikuj, njoftime, editoriale dhe komente 

analitike. Komunikimi dhe bashkëpunimi me median vijon me të njëjtën frymë 

dhe intensitet dhe të gjitha mediat janë ftuar të marrin pjesë edhe në analizat 

vjetore të Departamenteve të auditimit, duke rritur në këtë mënyrë 

transparencën e veprimtarisë së KLSH-së. 

 Gjatë tetë viteve të fundit KLSH ka nënshkruar 60 marrëveshje 

bashkëpunimi, nga të cilat 33 me OJF dhe Universitete Publike e Private, 17 me 

institucione homologe dhe të tjerat me institucione shtetërore. Bashkëpunime me 

profesoratin e Universiteteve është vlerësuar maksimalisht nga KLSH, duke 

bashkëpunuar ngushtësisht me personalitete të fushave të ndryshme, duke 

përfshirë një pjesë të tyre edhe në auditime specifike, që kërkojnë mendim më të 

specializuar. Kjo qasje bashkëpunimi me Universitetet konfirmohet edhe për vitin 

2019, gjatë të cilit Kryetari i KLSH ka nënshkruar tre marrëveshje të reja 

bashkëpunimi me Universitete, përkatësisht me Universitetin e Shkodrës “Luigj 

Gurakuqi”, Universitetin “LOGOS” dhe “Albanian University”.   

 Edhe në vitin 2019, në zbatim të një prej objektivave të Strategjisë së 

Komunikimit të institucionit, KLSH organizoi për të tretin vit radhazi Muajin e 

Hapur për qytetarët në datat 1 nëntor-6 dhjetor 2019. Gjatë muajit të hapur 

audituesit e KLSH-së morën pjesë në shumë aktivitete brenda dhe jashtë 

institucionit, 

 Gjatë vitit 2019 ne kemi vendosur në WEB, në kuadër të rritjes së 

transparencës vendimet e plota të Kryetarit të KLSH-së për auditimet e realizuara 

përgjatë vitit 2019, në masën 90% (janë vendosur 124 vendime auditimi nga 140 

auditime të realizuara, ( nuk janë vendosur sepse janë konfidencialë) dhe janë 

vendosur gjithashtu edhe raportet respektive të auditimit. Gjithashtu në faqen 

zyrtare të KLSH gjenden të gjitha raportet që janë hartuar dhe përgatitur nga KLSH 

gjatë vitit 2019 si Raporti i Aktivitetit, Raporti i Buxhetit, Raporti i Monitorimit dhe 
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Buletinet Statistikorë. Për të qenë sa më afër publikut, KLSH publikon në faqen e 

saj zyrtare të gjithë librat e kolanës së saj të botimeve 

 

KLSH dhe KUVENDI... 

 

Me atë të  forcimit të komunikimit dhe bashkëpunimit, KLSH përveç përmbushjes 

së detyrimit kushtetues të raportimit për zbatimin e buxhetit faktik nga Qeveria 

dhe raportimit mbi performancën e institucionit ka synuar informimin e Kuvendit 

edhe përmes raporteve të veçanta të cilat paraqesin rëndësi të veçantë për 

publikun. Kështu, në akordancë me ISSAI 12, “Vlera dhe përftimet e SAI-ve – të 

bësh ndryshimin në jetën e qytetarëve” dhe në respektim të plotë të neneve 8 

dhe 16, të ISSAI 1 “Deklarata e Limës” (me udhëzimet për rregullat e auditimit) 

që njeh se SAI duke garantuar autonominë, vepron si bashkëpunëtor i legjislativit,  

nga ana e KLSH-së i janë përcjellë Kuvendit te Shqipërisë gjatë vitit 2019. 131 

vendime dhe raporte për auditimet e kryera gjatë vitit 2018 dhe 55 vendime e 

raporte auditimi për ato të kryera gjatë vitit 2019. Po kështu, në përmbushje të 

detyrimeve që rrjedhin nga Vendimi i Kryetarit të Kuvendit, nr. 134/2018 “Për 

Manualin e monitorimit vjetor dhe periodik të këtyre institucioneve” KLSH edhe 

gjatë vitit 2019 i ka përcjellë Kuvendit informacion lidhur me statusin e zbatimit 

të rekomandimeve të rezolutës së Kuvendit të datës 19.07.2018. Një informacion 

më i detajuar për këtë çështje i është përcjellë periodikisht  Kuvendit në tre 

periudha të ndryshme kohore, përkatësisht: 

- Më datën 18 janar 2019.   

- Me qëllim informimin e Kuvendit lidhur me statusin e implementimit të 

rekomandimeve të KLSH lënë institucioneve të audituara dhe me synimin e 

mbështetjes së këtij të fundit për të rritur llogaridhënien dhe transparencën e 

përdorimit të parasë publike, krahas raportit të performancës, KLSH me shkresën 

nr. 230/2, datë 08.04.2019 i ka përcjellë Kuvendit një raport të veçantë të 

detajuar për implementimin e rekomandimeve për periudhën tetor 2017- qershor 

2018. 

- Gjithashtu në 31 dhjetor 2019, KLSH i ka përcjellë Kuvendit raportin e zbatimit të 

rekomandimeve për vitin 2018. Theksojmë se raportet e sipërcituara i janë 

përcjellë edhe Ministrit për Marrëdhëniet me Kuvendin.  
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Përfaqësues të KLSH dhe përfaqësues të Komisionit për Ekonominë dhe Financat 

kanë marrë pjesë dhe kanë referuar lidhur me mënyrën si bashkëpunojnë 

institucionet tona edhe në aktivitete të ndryshme rajonale.  

Të nderuar pjesëmarrës! 

KLSH objektivitetin dhe pavarësinë institucionale e siguron përmes ushtrimit të 

mandatit të përcaktuar me Kushtetutë dhe ligj dhe në pajtueshmëri me 

standardet profesionale të auditimit, kodin e etikës dhe normat e sjelljes 

profesionale.  

Në këtë mënyrë KLSH si agjent i Kuvendit ndikon në rritjen e besimit në 

shpenzimin e fondeve publike dhe luan një rol aktiv në rritjen e dimensionit të 

përgjegjësisë dhe përgjegjshmërisë publike. Duke aplikuar kauzën e ISSAI 12 

“Demonstrimi i vazhdueshëm i rëndësisë që ka SAI për qytetarët, parlamentin 

dhe palët e tjera të interesit”, KLSH evokon mbrojtjen e interesit të 

taksapaguesve dhe palëve tjera, duke qenë një kontribuues i transparencës e 

llogaridhënies në shërbim të mirëqeverisjes, si dhe burim i besueshëm e i 

dobishëm informacioni dhe idesh.  

Dëshiroj të theksoj se gjatë vitit 2019, KLSH: 

A. ka përmbushur përgjegjësitë e veta kushtetuese, 

B. ka përmbushur detyrimin e saj ligjor,  

C. ka përmbushur misionin e saj auditues, duke 

demonstruar për një aktivitet  që reflekton pajtueshmërinë me ISSAI-t, që aftëson 

dhe pajis audituesit me njohuritë dhe dijet e nevojshme për kryerjen e 

angazhimeve cilësore, në përputhje me Standardet dhe Praktikat më të mira 

Ndërkombëtare të Auditimit Publik; proces ky i konfirmuar, certifikuar  dhe 

mbështetur si nga partnerët ndërkombëtarë me vlerësimet e tyre të pavarura, 

ashtu dhe nga Rezolutat e Kuvendit të Shqipërisë, duke kontribuar në këtë mënyrë 

drejtpërsëdrejti edhe në proceset integruese të vendit. 

Në nivel global, KLSH ecën në gjurmën e traditave të INTOSAI dhe është angazhuar 

me ambicien për të forcuar traditën e  bashkëpunimit me partnerët me GAO dhe 

anëtarët e EUROSAI-t, etj., duke e konsideruar këtë partneritet si një mundësi të 

pa zëvendësueshme dhe mjaft të rëndësishme për të bërë përpara. Nëpërmjet 

auditimeve dhe angazhimeve në grupe të përbashkëta të punës të këtyre 

forumeve, auditimeve të përbashkëta me SAI partnere etj.,  ne kemi zërin tonë  
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dhe kontributet modeste rajonale e globale, ku integrohen dhe çështjet që lidhen 

me Axhendën 2030 të Zhvillimit të Qëndrueshëm, për të cilat pareshtur kemi 

vëmë theksin tek sfidat e përbashkëta me të cilat ndeshemi sot, veçanërisht tek 

varfëria, pabarazia sociale, ndryshimet klimatike dhe degradimi mjedisor, paqja, 

drejtësia dhe arsimimi, etj. 

Meriton një vëmendjen e posaçme dhe duhet të theksohet e të evokohet në këtë 

analize vjetore fakti që: ky vit shënjon një progres të padiskutueshëm në planin e 

zhvillimeve mbarëkombëtare profesionale, pasi, siç jeni në dijeni, në Kongresin e 

XXIII të INTOSAI-t8 të mbajtur në Moskë në datat 23-27 Shtator 2019, u konfirmua 

propozimi i 20 shteteve anëtare në Bordin Drejtues të INTOSAI-t si dhe me 

mbështetjen e fuqishme të Zyrës së Auditimit Qeveritar të SHBA-së (GAO) dhe 

Kontrollorit të Përgjithshëm z.Gene Dodaro, Zyra Kombëtare e Auditimit të 

Kosovës, falë përpjekjeve dhe angazhimit të Auditorit të Përgjithshëm z.Besnik 

Osmani, pranohet anëtarja e 194 me të drejta të plota në familjen e INTOSAI-t. 

 

SFIDAT DHE ANGAZHIMET TONA PËR TË ARDHMEN.... 

 

Për vitin 2020 e në vijim prioritare për KLSH do të vijojë të jetë implementimi i 

standardeve ISSAI dhe Kuadrit të Integruar të Praktikave Profesionale (IFPP 

INTOSAI - INTOSAI Framework of Professional Pronouncements) si një proces 

dinamik, pasi dhe vetë zhvillimi i standardeve profesionale të auditimit është i 

tillë, kjo në përgjigje dhe reflektim te shndërrimeve ne nivel global.  

KLSH riafirmon angazhimin konstant në zbatimin e kuadrit të plotë të INTOSAI-t 

dhe në zbatim të detyrave të Rezolutës se Kuvendit të Shqipërisë, të 

Korrikut.2018, prioritetet në veprimtarinë tonë audituese do të synojnë: 

1. KLSH do të vijojë qasjen e auditimit të jashtëm të bazuar në risk, e iniciuar për 

herë të parë në qershor 2018. Në zbatim te rekomandimeve të Progres Raportit  

të Këshillit të Evropës 9 , do të synohet rritja e numrit të auditimeve të 

performancës dhe atyre të IT në totalin e auditimeve të KLSH me prioritet të 

theksuar ndaj tyre.  

2. Auditimet financiare do të rezultojnë me opinione të auditimit profesional, 

duke përfshirë dhe dhënien e opinionit mbi zbatimin e buxhetit të shtetit, proces i 

                                                           
8
  -INCOSAI XXIII, Moskë 

9
 -Albania 2019 Report, Bruksel 29..5.2019 
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filluar që në v.2017. Përmirësimi i cilësisë së auditimit, në qëllimin që aktivitetet e 

auditimit të zbatohen në përputhje me kërkesat e Rregullores së Procedurave te 

Auditimit..   

3. Intensifikimi i proceseve të Zbatimit të Rekomandimeve, në frymën e Parimit 

nr. 7 të Deklaratës së Meksikos10. dhe Udhëzimit të KLSH-së nr.1, datë 04.11.2016 

“Mbi procedurat për ndjekjen dhe dokumentimin e punës, në auditimin e 

verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit”, duke 

reflektuar përmirësimet e kuadrit rregullator dhe funksional të KLSH-së.  

4. Zbatimi i dokumentit të politikave mbi Burimeve Njerëzore, ku janë përfshirë 

nëntë elementët e tij përbërës, dhe mund të nënvizojmë si rekrutimet e 

audituesve me përvojë, forcimin e kapaciteteve profesionale përmes trajnimit, 

domosdoshmërinë e kulturës së edukimit të vazhduar, promovimin e vlerave etike 

të stafit, etj . 

5. Në fushën e Kontrollit të Cilësisë për KLSH , roli ynë në përputhje me ISSAI 40, 

do të jetë duke i dhënë rëndësinë e duhur monitorimit të vazhdueshëm të cilësisë 

së angazhimeve si dhe realizimit të përvitshëm të procesit të kontrollit të cilësisë 

në të ftohtë, dhe angazhimit të KLSH ndaj parimeve etike.   

6. Në aspektin  e metodologjisë dhe zhvillimit, fokusi ynë do të jetë rishikimi 

dhe përmirësimi i manualeve dhe metodologjive, duke finalizuar në bashkëpunim 

me SIGMA-n,  Udhëzuesin për auditimin e buxhetit të shtetit. 

7. Vijimësia e masave për të përmirësuar zhvillimin profesional të stafit të 

auditues. KLSH në zbatimin e planit te zhvillimit strategjik 2018-2022 dhe 

strategjisë se komunikimit 2017-2019 synon forcimin e kapaciteteve dhe zhvillimin 

profesional te audituesve, duke ruajtjur akordin e 25 ditëve trajnim profesional 

mesatarisht në vit, sipas programit të integruar të zhvillimit profesional të 

miratuar me Vendimin e Kryetarit te KLSH-së nr. 187, datë 31.12.2019.    

8. Organizimi dhe mbajtja e Konferencës së VII-të Ndërkombëtare te KLSH-së 

me objekt “Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara 

2030 dhe Shqipëria”.  

9. Avancimi ne aplikimin e softwareve ne funksion te auditimit (rasti ynë me 

SIMMPA), si dhe përmirësimi e rishikimi i rregullores se procedurave te auditimit 

të KLSH, në drejtime të veçanta si mbi formulimin e opinioneve të auditimit dhe 

standardizimin e letrave te punës, etj.  

                                                           
10

 -ISSAI 10, miratuar nga INCOSAI XIX, 2007, Meksikë 
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10. KLSH do të vazhdojë impenjimin në shkëmbimin e përvojave 

nderkombëtarisht, përmes pjesëmarrjes në tryezat e grupeve të punës së 

EUROSAI dhe INTOSAI-t; kryerjes se auditimeve pilote, paralele dhe të 

përbashkëta me SAI partnere, sipas motos së INTOSAI-t, se “nga përvojat e 

përbashkëta përfitojnë të gjithë”. Nën këtë okeljo, KLSH konsideron primare 

shkëmbin ndërkombëtar të eksperiencave, sipas definimeve të nenit 15 të ISSAI 1, 

duke qenë një pjesëtar aktiv, nëpërmjet kontributeve dhe angazhimit në grupet e 

punës së EUROSAI-t dhe në takimet rajonale me dobi të përbashkët. 

Veç sa më sipër, Kontrolli i Lartë i Shtetit si institucioni më i lartë ekonomiko-

financiar do të udhëhiqet nga parimi i përmbushjes së detyrimeve kushtetuese 

duke vepruar si agjent i Kuvendit për të siguruar rritjen e llogaridhënies dhe 

transparencës në përdorimin e parasë publike nga institucionet e qeverisjes 

qendrore dhe lokale.   

Duke e përmbyllur fjalën time, që t’ Ju japim më shumë frymë dhe kohë 

diskutimeve të drejtuesve dhe audituesve të institucionit, Ne si institucion 

suprem i auditimit shtetëror, do të vijojmë përpjekjen e pandryshuar që “të 

jemi shërbestarë dhe mbrojtës të interesave të qytetarëve shqiptarë, synojmë 

përmirësimin e qeverisjes dhe rritjen e përgjegjësisë dhe llogaridhënies së 

institucioneve publike”, si dhe do të vendosim në prioritetet tona të ardhshme 

direktivën e Kongresit të fundit të INTOSAI-t, sipas së cilës, “ SAI-t inkurajohen 

të edukojnë audituesit e së ardhmes.dhe të veprojnë si Aktorë strategjikë, 

Shkëmbyes të njohurive dhe Prodhues të largpamësisë”. 

 

Ju faleminderit! 
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II. RAPORTI I PERFORMANCES INSTITUCIONALE PËR VITIN 2019  

 

1. PERFORMANCA  INSTITUCIONALE 

      Nga Drejtori i Përgjithshëm znj. Lindita Lati MILO 

 

Të nderuar, z.Kryetar I KLSH, Z. Leskaj, 

Të nderuar kolegë,  

Të nderuar pjesëmarrës, 

Më lejoni që në emër të ekipit menaxherial të paraqes Raportin e Performancës 

Institucionale për Vitin 2019 të institucionit. 

Viti që kemi  lenë pas ka qenë një vit specifik dhe sfidues, përgjatë të cilit u vërtetua 

se KLSH-ja është një institucion i konsoliduar i cili performoi me një dinamik në 

rritje. 

Pasi gjithësecili veproi me përgjegjësi dhe përgjegjshmëri në përmbushje të plotë të 

përcaktimeve Kushtetuese, të Ligjit bazë organik, të Rezolutës së Kuvendit, të 

akteve rregullative dhe metodologjike, si dhe të standardeve e praktikave më të 

mira ndërkombëtare të auditimit dhe të institucioneve supreme të auditimit të 

INTOSAI-t dhe EUROSAI-t.  

Pa dyshim gjithsekush nga ne ka patur eksperienca të mira dhe jo të mira, por në 

rezultante mundëm të realizonim objektivat për më tepër ti tejkalonim ato. 

Edhe përgjatë vitit 2019, KLSH-ja ka performuar në zbatim të misionit dhe vizionit 

institucional, të cilat kanë përcaktuar dimensionet e veprimtarisë institucionale.  

Këto dimensione kanë konkretizuar  vizionin e KLSh-së, i cili konsiston në: 

 funksionimin si një institucion model që udhëheq nëpërmjet shembullit;  

 nxit rritjen e përgjegjshmërisë, transparencës, dhe përdorimit me 

efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet të pasurisë publike,  

 duke forcuar integritetin dhe besimin e publikut tek institucioni,  
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 për të qenë vlerë e shtuar për shoqërinë  dhe të sjellë ndryshim në jetën e 

qytetarëve. 

Është fakt i ditur se Kontrolli i Lartë i Shtetit, që nga viti 2016 ka aplikuar kornizën e 

matjes së performacës si një instrument që siguron jo vetëm transparencën por 

pasqyron shkallën e përgjegjshmërisë mbi identifikimin e aspekteve të funksionimit 

institucional dhe të aktivitetit auditues që duhen përmirësuar. Kjo qasje 

metodologjike nuk përbën qëllim në vetvete por është në përmbushje të misionit 

kushtetues dhe për të sjellë vlerë për qytetarët. 

Vlerësimin mbi baza vullnetare të performancës institucionale duke përdorur 

Standardet Ndërkombëtare të SAI-ve dhe praktikat më të mira ndërkombëtare të 

fushës, përbën një filozofi të konsoliduar të funksionimit të institucionit në 

rrugëtimin e tij drejtë modernizimit dhe përmbushjes së objektivave strategjik të 

zhvillimit. 

Sikurse është raportuar edhe në Raportet e Performancës së institucionit në 

mënyrë konsistente, KLSH ka konsoliduar metodologjikisht dhe ka implementuar 

Kornizën e Matjes së Performancës11, e cila është bazuar në metodologjinë e 

miratuar në Kongresin INCOSAI XXII të INTOSAI-t në Abu d’Habi, në Dhjetor 2016.  

Metoda e vlerësimit e përdorur është ajo hibride pasi për disa  aspekte KLSH është 

vlerësuar nga ekspertët ndërkombëtar si dhe është aplikuar sistemi i vetëvlerësimit 

sipas kritereve të përcaktuara për çdo element përbërës të treguesve.  Kjo kornizë 

paraqitet në formën e një matrice treguesish të detajuar, sipas 6 fushave kryesore, 

ku secila prej tyre përbëhet nga shumë dimensione të cilat janë matur sipas 

kritereve të mirë përcaktuara si nga pikëpamja e matjes ashtu edhe nga pikëpamja 

e pikëzimit.  

Matrica e treguesve merr në konsideratë faktin që institucionet supreme të 

auditimit janë institucione komplekse, dhe se tregues të performancës të aspekteve 

të ndryshme janë të ndërlidhur me njëri-tjetrin. Kjo matricë treguesish gjeneron një 

informacion sa të sintetizuar aq edhe analitik.  

Nëpërmjet treguesve të sintetizuar mundësohet krahasimi i performancës së KLSH-

së me atë të Institucioneve të tjera Supreme të Auditimit, si dhe mundëson të 

analizohet dinamika e zhvillimit të institucionit ndër vite. Ndërsa, nëpërmjet 

dimensioneve analitikë mundësohet të identifikohen aspektet të cilat duhet të 

përmirësohen krahasuar me standardet dhe praktikat më të mira të INTOSAI-t.  

                                                           
11

 “Korniza e Matjes së Përfomancës së SAI-ve”, Seria: Botime KLSH – 07/2017/74, Tiranë 2017 
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I. Analiza  e performancës bazuar në tregues 

Monitorimi i treguesve të performancës i mundëson KLSH-së të ndjekë progresin në 

aspektet kryesore dhe të sigurojë informacion të rëndësishëm mbi të cilin mund të 

bazohen vendimet menaxheriale dhe organizative, të cilat sigurojnë përmirësimin e 

vazhdueshëm dhe konsolidimin e rritjes institucionale dhe rrugëtimin e sigurt të 

KLSH-së drejtë modernizimit. 

Diagrama e mëposhtme, është ndërtuar mbi bazën e dimensioneve të matura 

nëpërmjet 25 treguesish, të cilit sintentizohen duke vlerësuar veprimtarinë e KLSH-

së në gjashtë fushat kryesore:  

 Pavarësia dhe Korniza ligjore;  

 Qeverisja e Brendshme dhe Etika;  

 Cilësia e Auditimit dhe Raportimi;  

 Menaxhimi Financiar, Asetet dhe Strukturat Mbështetëse;   

 Burimet Njerëzore dhe Trajnimi; si dhe,   

 Komunikimi dhe Menaxhimi i Palëve të Interesit.  

Rezultatet e vlerësimit të performancës sipas gjashtë fushave, i realizuar sipas 

metodologjisë së pikëzimit të Kornizës së Matjes së Performancës (KLSH, 2017), ku 

për secilin dimension dhe fushë niveli i pikëzimit varion nga 0 në 4, paraqitet në 

diagramën e mëposhtme. 

 
                                                Burimi KLSH  
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Sikurse paraqitet në grafikun e mësipërm, treguesit e agreguar sipas fushave 

identifikojnë se KLSH ka një perfomancë mbi nivelin mesatar dhe konkretisht për 

tre nga 6 fusha vlerësimin 4 (nga 4) dhe për tre fusha vlerësimin 3-3.5.  

Vlerësim, ky që në pamjen e parë duket i njëjtë me atë të vitit të kaluar. Por një 

pamje më të detajuar të aspekteve që janë përmirësuar dhe të atyre që duhet të 

punohet në mënyrë më të strukturuar paraqitet në tabelën përmbledhëse të 

treguesve të performancës së KLSH-së për vitin 2019 në vijim. 

Vlerësimi i treguesve specifikë të çdo dimensioni që përbëjnë pesë fushat e tjera 

është bazuar në qasjen e vetëvlerësimit  nga grupet e punës së KLSH-së. Rezultatet 

e procesit të pikëzimit sipas kritereve specifike janë paraqitur të agreguara në 

tabelën e mëposhtme. 

Treguesi  Fusha Dimensionet Pikëzimet 

 A. Pavarësia dhe Korniza Ligjore 4 

SAI-1 Pavarësia e SAI-t (i). Korniza kushtetuese e përshtatshme 
dhe efektive 
(ii). Pavarësia/autonomia financiare 
(iii). Pavarësia/autonomia organizative 
(iv). Pavarësia e Kryetarit të SAI-t dhe 
Zyrtarëve të tij 

4 
 
3 
4 
4 

SAI-2 Mandati i SAI-t 
 
 

(i). Mandat mjaftueshëm 
(ii). Aksesi në informacion 
(iii). E drejta dhe detyrimi për raportim 

4 
4 
4 

 

Sikurse është prezantuar edhe në raportimin e vitit të kaluar, Fusha A, “Pavarësia 

dhe korniza ligjore”, është vlerësuar nga Gjykata Austriake e Auditimit duke 

konkluduar se aktiviteti i KLSH-së ishte në përputhje me: Deklaratën e Limës, 

Deklaratën e Meksikës si dhe Standardin Ndërkombëtar të Institucioneve Supreme 

të Auditimit (ISSAI) nr.11. Ekspertët ndërkombëtar kanë rekomanduar, gjithashtu, 

përmirësime të kuadrit ligjor për forcimin e pavarësisë reale, kryesisht të asaj 

financiare. Eksperienca e KLSH-së për aritjen e pavarësisë reale është konsideruar si 

“best practice”  dhe ka qënë pjesë e prezantimeve dhe diskutimit në disa aktivitete 

ndërkombëtare si në Aktivitetin e 40-vjetorit të Deklaratës së Limës mbajtur në 

Peru, apo në konferencën e nivelit të lartë “Roli i Institucioneve të Auditimit në 

rritjen e Përgjegjshmërisë, Transparencës dhe Integritetit në Sektorin Publik” në 

Sofje, etj.. 

Pavarësisht se nga pikëpamja ligjore, KLSH ka mandat të mjaftueshëm dhe akses në 

informacion, gjatë aktivitetit auditues të viti 2019 ka  patur raste të përgjigjeve 
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kundërshtuese dhe mosdhënies së të gjithë informacionit të kërkuar duke ndikuar 

në këtë mënyrë në objektivitetin e opinionit të shprehur nga grupet audituese. Këto 

raste, janë tregues të  papërgjegjshmërisë së drejtuesve të lartë të këtyre 

institucioneve, si AKU apo Njësia e projekteve të BE-së.  

Për të rritur pavarësinë reale financiare si dhe adresimin e problematikave të hasura 

gjatë zbatimit të ligjit bazë, KLSH ka adresuar disa përmirësime ligjore Kuvendit të 

Shqipërisë duke synuar përmbushjen sa më efektive të misionit kushtetues. 

 B. Qeverisja e Brendshme dhe Etika 3 

SAI-3 Cikli i Planifikimit  
Strategjik 

(i). Përmbajtja e Planit Strategjik. 
(ii). Përmbajtja e Planit Vjetor/Planit 
Operacional 
(iii). Procesi i Planifikimit Organizativ 
(iv). Monitorimi dhe Raportimi i 
Performancës 

4 
3 
 
3 
3 

SAI-4 Mjedisi i Kontrollit 
Organizativ 

 

(i). Mjedisi i Kontrollit të Brendshëm – 
Etika, Integriteti dhe Struktura 
Organizative 
(ii). Sistemi i Kontrollit të Brendshëm 
(iii). Sistemi i Kontrollit të Cilësisë 
(iv). Sistemi i Sigurimit të Cilësisë 

4 
 
 
4 
3 
4 

SAI-5 Auditimet me 
Burimet e 
Jashtme 

(i). Procesi i Përzgjedhjes së Audituesve me 
Kontratë 
(ii). Kontrolli i Cilësisë së Auditimeve me 
Burimet të Jashtme 
(iii). Sigurimi i Cilësisë së Auditimeve me 
Burimet të Jashtme 

 
Na 
Na 

SAI-6 Udhëheqja dhe 
Komunikimi i 
Brendshëm 

(i). Udhëheqja 
(ii). Komunikimi i Brendshëm 

4 
4 

SAI-7 Planifikimi i 
Përgjithshëm i 
Auditimit 

(i). Procesi i Përgjithshëm i Planifikimit të 
Auditimit 
(ii).Përmbajtja e Planit të Përgjithshëm 
të Auditimit 

4 
 
3 

 
Tërësia e treguesve që vlerësojnë aspekte të Fushës B, “Qeverisja e brendshme dhe 

etika”,  identifikon se KLSH është drejtuar duke dhënë shembullin e mirë dhe për të 

qenë organizatë model, si dhe ka promovuar transparencën dhe llogaridhënien 

përmes mirëqeverisjes dhe sjelljes etike, në mënyrë që të përmbushet mandati i tij.   

Një nga aspektet kësaj fushe është edhe Dimensionit “Mjedisi i Kontrollit 

Organizativ”, SAI-4, i cili ka qenë objekt i vlerësimit nga një ekip vlerësuesish të 

institucioneve homologe i drejtuar nga Gjykata e Auditimit Hollandeze. Misioni i 
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vlerësimit u realizua në muajin Shkurt 2020 dhe kishte si objekt sistemin e kontrollit 

të integritetit dhe të etikës. Procesi i vlerësimit u realizua në zbatim të metodologjisë 

së SAINT, i cili është zbatuar për të gjithë anëtarët e INTOSAIT.  

Vlerësimi i nivelit të maturimit të sistemit të kontrollit të integritetit ka përfshirë 

ekzistencën, zbatimin e funksionimin dhe performancën e kontrolleve. Si konkluzion i 

përgjithshëm i vlerësimit ishte se niveli i maturimit të sistemeve të kontrollit të 

integritetit ishte i lartë, pra me vlerësimin maksimal, megjithatë mbeten disa aspekte 

për t’u përmirësuar, të cilat janë adresuar nëpërmjet rekomandimeve. Nëpërmjet 

vlerësimit nga ekspertët ndërkombëtar u mundësua të identifikohen aspekte të cilat 

kryesisht lidhen me komunikimin e objektivave të lidhur me integritetin, aktivitetin e 

sektorit të etikës dhe të integritetit dhe trajnimin e vazhdueshëm për aspekte të 

integritetit si pjesë përbërëse e edukimit të vazhdueshëm.  

Gjithashtu, duke adresuar aspektin e vulnerabilitetit/ mundësisë për të vepruar në 

shkelje të parimeve të integritetit dhe etikës, ekspertët rekomanduan mundësinë e 

rritjes së pagës, apo të dietave ditore, nëpërmjet rritjes së pavarësisë financiare, 

apo përfshirjen në treguesit e performancës së treguesit të vjetërsisë në një 

pozicion konkret, trajnimet, apo publikimet në mediat, eksperiencë e cila është 

identifikuar nga departamenti i auditimit të performancës. Gjithashtu, menaxhimi i 

burimeve njerëzore duhet të ndërtoj një plan konkret për zëvendësimin gradual të 

personelit në moshë pensioni me personelin e ri në mënyrë që të ketë një kalim 

gradual të detyrave dhe proceseve midis brezave. 

Në vlerësimin e përgjithshëm të Fushës B, konkludohet se janë ndërmarrë hapa për të 

siguruar një qeverisje të mirë duke adoptuar dhe vepruar në përputhje me parimet e 

mirëqeverisjes, në të gjitha aspektet e punës së tij. Është e rëndësishme që kjo 

përgjegjësi është pranuar në mënyrë të qartë në nivel të lartë të menaxhimit dhe 

është reflektuar në qeverisjen e KLSH dhe që është  ndjekur në të gjithë institucionin.  

KLSH ka përmirësuar dimensionin e përmbajtjes së planit strategjik duke hartuar 

dhe zbatuar “Metodologjinë e planifikimit strategjik dhe vjetor të aktivitetit 

auditues bazuar në risk”12. Por mbetet për tu përmirësuar në disa aspekte të tilla si:  

 përfshirja në planin vjetor të treguesve të matshëm në nivel produkti dhe 

rezultati;  

 konsultimi me palët e interesit të planit vjetor të parashikuar;  

 ndjekja e shikueshmërisë publike dhe matja e ndikimit përmes reagimeve të 

jashtme në përputhje me ISSAI 20:6; apo  

                                                           
12

 http://www.klsh.org.al/web/metodologjia_e_planifikimit_4430.pdf 

http://www.klsh.org.al/web/metodologjia_e_planifikimit_4430.pdf
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 aspekte të ndërtimit të sistemeve që marrin në konsideratë risqet të lidhura 

me cilësinë, të cilat lindin gjatë funksionmit (sipas ISSAI 40, fq 8). 

 C. Cilësia e Auditimit dhe Raportimi 3 

SAI-8 Mbulimi i Auditimit 
-3- 

(i). Mbulimi i Auditimit Financiar 
(ii). Mbulimi, Përzgjedhja dhe Objektivat e 
Auditimit të Performancës 
(iii). Mbulimi, Përzgjedhja dhe Objektivat e 
Auditimit të Përputhshmërisë 

Na  
2 
 
4 

SAI-9 Standardet 
Financiare të 
Auditimit dhe 
Menaxhimi i 
Cilësisë -3-  

(i). Politikat dhe Standardet e Auditimit 
Financiar 
(ii). Menaxhimi i Grupit të Auditimit 
Financiar dhe Aftësitë 
(iii). Kontrolli i Cilësisë në Auditimin 
Financiar 

3 
 
3 
 
3 

SAI-10 Procesi i Auditimit 
Financiar -3- 

(i). Planifikimi i Auditimit Financiar 
(ii). Zbatimit i Auditimit Financiar 
(iii). Vlerësimi i Evidencës së Auditimit, 
Konkluzionet dhe Raportimi i Auditimit 
Financiar 

3 
3 
3 
 

SAI-11 Rezultatet e 
Auditimit Financiar 
-4- 

(i). Dorëzimi në kohë i Rezultateve të 
Auditimit Financiar 
(ii). Publikimi në kohë i Rezultateve të 
Auditimit Financiar 
(iii). Ndjekja e zbatimit të komenteve dhe 
Rekomandimeve të Auditimit Financiar nga 
SAI 

4 
3 
3 

SAI-12 Standardet e 
Auditimit të 
Performancës dhe 
Menaxhimi i 
Cilësisë -3- 

(i). Politikat dhe Standardet e Auditimit të 
Performancës 
(ii). Menaxhimi i Grupit të Auditimit të 
Performancës dhe Aftësitë 
(iii). Kontrolli i Cilësisë në Auditimin e 
Performancës 

2 
 
3 
 
3 

SAI-13 Procesi i Auditimit 
të Performancës -3- 

(i). Planifikimi i Auditimit të Performancës 
(ii). Zbatimi i Auditimeve të Performancës 
(iii). Raportimi në Auditimet e Performancës 

3 
2 
3 

SAI-14 Rezultatet e 
Auditimit të 
Performancës -3- 

(i). Dorëzimi në kohë i Raporteve të 
Auditimit të Performancës 
(ii).Publikimi në kohë i Raporteve të 
Auditimit të Performancës 
(iii) Ndjekja e zbatimit të komenteve dhe 
Rekomandimeve të Auditimit të 
Performancës nga SAI 

4 
 
4 
 
2 

SAI-15 Standardet e 
Auditimit të 
Përputhshmërisë 

(i). Politikat dhe Standardet e Auditimit të 
Përputhshmërisë 
(ii). Menaxhimi i Grupit të Auditimit të 

2 
 
3 
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dhe Menaxhimit i 
Cilësisë -3- 

Përputhshmërisë dhe Aftësitë 
(iii). Kontrolli i Cilësisë në Auditimin e 
Përputhshmërisë 

 
4 

SAI-16 Procesi i Auditimit 
të Përputhshmërisë 
-3- 

(i). Planifikimi i Auditimit të 
Përputhshmërisë 
(ii). Zbatimi i Auditimit të Përputhshmërisë 
(iii) Vlerësimi i Evidencës së Auditimit, 
Konkluzionet dhe Raportimi në Auditimet e 
Përputhshmërisë 

2 
 
3 
3 

SAI-17 Rezultatet e 
Auditimit të 
Përputhshmërisë -
3- 

 

(i). Dorëzimi në kohë i Rezultateve të Auditimit 
të Përputhshmërisë 
(ii). Publikimi në kohë i Rezultateve të 
Auditimit të Përputhshmërisë 
(iii Ndjekja e zbatimit të komenteve dhe 
Rekomandimeve të Auditimit të 
Përputhshmërisë nga SAI 

4 
 
3 
 
3 

 

Fusha C, “Cilësia e auditimit dhe raportimi”, mbulon tre llojet e auditimit (financiarë, 

performancë dhe përputhshmërisë), si dhe vlerëson cilësinë dhe rezultatet e punës së 

auditimit, që është aktiviteti kryesor i KLSH-së, me anë të tre treguesve: Parimeve; 

Proceseve dhe, Rezultateve. Sistemi analitik i treguesve sipas dimensioneve 

mundëson të realizohet analiza e shkaqeve të “rrënjës” duke identifikuar qartësisht 

se çfarë masash duhet të ndërmerren për një përmirësim real të aspekteve 

audituese. Kështu, sistemi i vlerësimit tregon se mbetet shumë për të bërë në lidhje: 

 me dimensionet e mbulimit me auditim financiar,  

 mbulimi dhe përzgjedhja e objektivave të auditimit të përformancës, 

 përcaktimi i qartë i materialitetit dhe të riskut në tërësi për çdo auditim si 

dhe për elemente të veçanta të tij,  

 përzgjedhja e kampionit,   

 hartimi i raportit në një formë më shkurtër dhe lehtësisht i kuptueshëm. 

Të gjtha këto aspekte përbëjnë sfidat e vitit që ka filluar. 

Fusha D, “Menaxhimi financiar, asetet dhe strukturat mbështetëse”, 
 

 D. Menaxhimi Financiar, Asetet dhe Shërbimet Mbështetëse 4 

SAI-21  (i). Menaxhimi Financiar 
(ii). Planifikimi dhe Përdorimi Efektiv i Aseteve 
dhe Infrastrukturës 
(iii) Shërbimet Administrative Mbështetëse 

4 
3 
 
4 

 



                                                                                                                              Analiza Vjetore  2019 

KLSH 2020                                                                                                                                                              45 

tregoi se KLSH ka një menaxhim organizativ të përshtatshëm dhe struktura 

mbështetëse që sigurojnë një qeverisje të mirë, dhe që mbështesin kontrollin e 

brendshëm dhe praktikat e menaxhimit (në pëputhje me kërkesat e ISSAI 12, Parimi 

9). Kjo gjetje është gjithëpërfshirëse si për menxhimin e aseteve dhe të shërbimeve 

mbështetëse të institucionit. 

Fusha E, “Burimet Njerëzore dhe Trajnimi”, 
 

 E. Burimet Njerëzore dhe Trajnimi 3 

SAI-22 Menaxhimi i 
Burimeve 
Njerëzore -3- 

(i).Funksioni i Burimeve Njerëzore 
(ii). Strategjia e Burimeve Njerëzore 
(iii) Rekrutimi i Burimeve Njerëzore 
(iv) Shpërblimi, Promovimi dhe Mirëqenia e 
Stafit 

3 
3 
4 
4 

SAI-23 Zhvillimi dhe 
Trajnimi 
Profesional-3- 

(i).Planet dhe Proceset për Zhvillimin dhe 
Trajnimin Profesional 
(ii). Zhvillimi Profesional dhe Trajnimi për  
Auditimin Financiar 
(iii) Zhvillimi Profesional dhe Trajnimi për 
Auditimin e Performancës 
(iv) Zhvillimi Profesional dhe Trajnimi për 
Auditimin e Përputhshmërisë 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

tregon performancën e KLSH-së në menaxhimin dhe zhvillimin e burimeve 

njerëzore, duke siguruar që trupa audituese është përherë i kualifikuar 

mjaftueshëm, ka zhvillim profesional dhe përditësim mbi standardet dhe metodat e 

auditimit, si dhe ka qasje të zhvillimit profesional në mënyrë strategjike.  

Aspektet të cilat duhet ti përgjigjen më mirë standardeve lidhet me zhvillimin e një 

portofoli trajnimesh bazuar në specifikat dhe kompetencën individuale të audituesit 

si dhe fokusi do të jetë kryesisht për rritjen e kapaciteteve të lidhura me auditimet 

financiare dhe me përdorimin e teknologjisë së informacionit në mbështetje të 

aktivitetit auditues. 

Fusha F, “Komunikimi dhe menaxhimi i palëve të interesit”, është 
 

 F. Komunikimi dhe Menaxhimi i Palëve të Interesuara 4 

SAI-24 Komunikimi me 
Legjislativin, 
Ekzekutivin dhe 
Gjyqësorin- 3- 

(i).Strategjia e Komunikimeve 
(ii). Praktika e mirë në lidhje me Komunikimin 
me Legjislativin 
(iii) Praktika e mirë në lidhje me Komunikimin 
me Ekzekutivin 
(iv) Praktika e mirë në lidhje me Komunikimin 
me Gjyqësorin, Prokurorinë dhe Agjencitë 
Investigative 

4 
4 
 
3 
 

4 
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SAI-25 Komunikimi me 
Median, Qytetarët 
dhe Organizatat e 
Shoqërisë Civile -4- 

(i).Praktika e mirë në lidhje me Komunikimin 
me MedianëShtypin 
(ii). Praktika e mirë në lidhje me Komunikimin 
me Qytetarët dhe Organizatat e Shoqërisë 
Civile 

4 
 
4 

vlerësuar në përputhje me kërkesat e ISSAI 12, dhe identifikon një nga objektivat 

kryesore të KLSH-së, demonstrimi i rëndësisë së tij te palët e interesit.  

KLSH ka përdorur të gjitha instrument e rekomanduara nga praktikat më të mira me 

qëllim që të rriten njohuritë e palëve ë interesit dhe që të kuptojnë rolin dhe 

përgjegjësinë e audituesit të pavarur të sektorit publik. KLSH ka identifikuar palët e 

interesit dhe ka zhvilluar strategjinë e komunikimit duke përsosur kanalet e 

komunikimit dhe menaxhimit për të përfshirë të gjithë palët e interesit.  

Aspektet që vazhdojnë të përbëjnë sfidë edhe për vitin që ka filluar do të jetë 

vlerësimi i impaktit që ka KLSH tek palët e interesit, apo konkretizimi i planit të 

bashkëpunimit me komisionet e tjera parlamentare. Rëndësi të veçante merr 

forcimi i bashkëpunimit me Ekzekutivin dhe Legjislativin për të rritur shkallen e 

zbatimit të rekomandimeve të KLSh-së nëpërmjet përdorimit të instrumentave të 

ndërtuara në bashkëpunim me këto institucione. 

Sikurse për vitet e kaluara edhe për vitin 2019, analiza bazuar në treguesit e 

mësipërm shpjegon pikat e forta kryesore të performancës së KLSH-së, të cilat 

konsistojnë në dimensionet:  

 sistemi i kontrollit të brendshëm;  

 sistemi i sigurimit të cilësisë;  

 udhëheqja dhe komunikimi brendshëm;  

 dorëzimi në kohë dhe publikimi i rezultateve të auditimeve financiare, 

performancës e përputhshmërisë;  

 menaxhimi finnaciar;  

 rekrutimi i burimeve njerëzore; apo, shpërblimi, promovimi dhe mirëqenia 

e stafit.   

Treguesit identifikojnë edhe pikat më të dobëta të performancës së institucionit, të 

cilat sikurse paraqiten edhe në tabelën e mësipërme janë vlerësuar me 2 pikë (ku 

vlerat e pikëzimit janë nga 0-4). Aspektet që kërkojnë përmirësime të mëtejshme 

konsistojnë kryesisht në dimensionet që lidhen me politikat dhe standardet e 

auditimeve të përputhshmërisë dhe atë financiarë, apo me zbatimin e auditimeve 
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të përformancës, të vlerësuara këto në mënyrë të detajuar kundrejt të gjithë 

standardeve specifike të nivelit të tretë dhe të katërt të ISSAI 200, 300 dhe 400.  

Aspektet e vlerësimit të riskut si bazë për përcaktimin e materialitetit jo në tërësi 

por për elementë të veçanta të planifikimit dhe të programimit të  auditimeve, 

përbëjnë një sfidë që janë adresuar në që në fillimet e vitit që ka filluar do të 

axhornohen nga pikëpamja metodologjike si dhe nga zbatimi tërësor.  

Korniza e matjes së performancës nuk është një qëllim në vetvete por një 

instrument që përdoret nga të gjitha vendet e komunitetit të INTOSAI-t duke 

mundësuar edhe krahasimin e performacës midis SAI-ve pavarësisht nga konteksti i 

vendit, faktor i cili merret në konsideratë nga pikëpamja metodologjike. Niveli i 

detajuar i treguesve si dhe referencat tek dokumentat , manualet apo standardet e 

praktikat më të mira, përbëjnë një rrugë të qartë për KLSH për përballimin e sfidave 

për një zhvillim të konsoliduar afatshkurtër dhe afatmesëm në përmbushje edhe të 

angazhimeve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. 

Rrugëtimi i moderinizimit të KLSH-së është dizenjuar dhe shprehur në prezantimin 

e Z. Leskaj, para Komisionit të Ekonomisë dhe Financave në Kuvendin e Shqipërisë 

në Dhjetor 2012. Përgjatë gjithë këtyre viteve institucioni ka arritur fazën e 

konsolidimit në këtë rrugëtim. 

Shprehje e qartë e konsolidimit është dokumenti i Strategjisë së Zhvillimit 

Institucional 2018-2022, e cila është konsultuar edhe nga SIGMA, si dhe ka marrë 

vlerësimin e saj. Për më tepër ky dokument është i shoqëruar me “Planin e 

veprimeve për zbatimin e strategjisë”, realizimi faktik i të cilit është objekt 

monitorimi vjetor.   

Në këtë kontekst aktiviteti institucional i KLSH-së është realizuar tërësisht në 

zbatim të dokumentit strategjik edhe përgjatë 2019, në drejtim të modernizimit të 

kuadrit rregullator, ngritjes dhe forcimit të kapaciteteve, zbatimit të standarteve, 

rritjen e numrit të auditimeve të performances dhe konsolidimit të auditimeve të 

përputhshmërisë të auditimeve te IT-së,  kryerjes se auditimeve financiare  dhe 

rritjes së ndikimit nëpërmjet komunikimit.  

Në funksion të ndjekjes në mënyrë sistematike të progresit të implementimit të 

planit të veprimit të kësaj strategjie KLSH ka kryer monitorimin e strategjise si nje 

mekanizëm efektiv për vlerësimin dhe matjen e nivelit aktual të indikatorëve të 

performancës .  
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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 e synuara përgjatë gjithë periudhës 

së implementimit të strategjisë.  

Aktivitete e kryera për implementimin e objektivave strategjike rezultojnë të 

realizuara plotësisht apo dhe në proces në rreth 90% të aktiviteteve të planifikuara. 

Aspekt i rëndësishëm për vitin 2020 është rishikimi i Manualeve të auditimit 

financiarë, të përputhshmërisë dhe ai i performancës. KLSh ka bërë investimet e 

duhura tek kapacitetet për të mundësuar  realizimin sa më cilësor të këtij procesi, 

nëpërmjet stafeve të trajnuara në ECA apo në GAO  

KLSH përgjatë vitit 2019 vijoi me implementimin e Strategjisë së Menaxhimit të 

Riskut të KLSH-së (e rishikuar) është një prej dokumenteve bazë të veprimtarisë 

menaxheriale të KLSH-së, i cili mundëson që  komponenti i menaxhimit të riskut të 

jetë në themel të kulturës menaxheriale organizative nëpërmjet filozofisë së 

zvogëlimit të riskut dhe vlerësimit të tij, për çdo veprimtari që kryen institucioni i 

Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

Menaxhimit të Riskut kryhet bazuar ne implementimin e kërkesave të ISSAI 9100 

dhe në Ligjin”Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. Aktualisht konform 

përcaktimeve të kuadrit rregullator të menaxhimit të riskut, ekipi i menaxhimit te 

riskut është në procesin e analizës së regjistrit të riskut dhe të rivlerësimeve të tij 

si dhe përcaktimin e niveleve të përditësuara të riskut në varësi të ndryshimeve që 

paraqet si në nivel strategjik dhe atë operacional.  

KLSH përgjatë vitit 2019 ka mundësuar rritjen e profilit të institucionit dhe 

besueshmërinë e tij në publik, nëpërmjet implementimit të Strategjisë së 

Komunikimit të KLSH-së për vitet 2017-2019, është konsideruar si një prej tre 

dokumentave strategjikë më të rëndësishëm.  Ai ka shërbyer si një instrument 

efektiv komunikativ i cili mundëson komunikimin me qytetaret publikun dhe ofrimin 

e një informacioni intensiv mbi impaktin dhe vlerën e shtuar të gjeneruar nga 

veprimtaria audituese në mbrojtje të interesave të qytetarëve.  

Ky dokument strategjik është hartuar, zbatuar dhe monitoruar nga Drejtoria e 

Komunikimit Botimeve dhe Marrëdhënieve me Jashtë, duke identifikuar pikat e 

forta dhe pikat e dobëta. Nëpërmjet këtij procesi do të mundësohet hartimi i 

Strategjisë së re të komunikimit që është një objektiv për vitin që ka filluar. 

 



                                                                                                                              Analiza Vjetore  2019 

KLSH 2020                                                                                                                                                              49 

II. KOMUNIKIMI DHE TRANSPARENCA  

II.1. KOMUNIKIMI DHE BASHKËPUNIMI ME PALËT E INTERESIT 

1.1 Komunikimi me Median 

Gjatë vitit 2019, shtypi i shkruar ka pasqyruar raportet dhe deklaratat për shtyp të 

KLSH-së në një numër prej 405 artikuj, njoftime, editoriale dhe komente analitike. 

Komunikimi dhe bashkëpunimi me median vijon me të njëjtën frymë dhe intensitet 

dhe të gjitha mediat janë ftuar të marrin pjesë edhe në analizat vjetore të 

Departamenteve të auditimit, duke rritur në këtë mënyrë transparencën e 

veprimtarisë së KLSH-së. 

 

Burimi: KLSH 

1.2 Prezenca e Audituesve të KLSH-së në Median e Shkruar 

Për periudhën shtatë-vjeçare 2013-2019 të gjithë audituesit e KLSH-së kanë botuar 

në total  764 artikuj në pothuajse në të gjitha gazetat e vendit. Për të kuptuar 

dinamikën, mund të përmendim se për vitin 2019,  90 auditues, prej të cilëve rreth 

30% janë auditues të rinj, kanë qenë prezentë pothuajse në të gjitha gazetat me 

122 shkrime. Shkrimet e audituesve janë botuar në 12 volume dhe përfaqësojnë 

pasqyrimin e veprimtarisë audituese për gjetje dhe problematika të dala gjatë 

auditimit duke i shërbyer drejtpërsëdrejti qytetarit. 
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Burimi: KLSH 

1.3 Instrumente të tjera të transparencës  

Gjatë vitit 2019 KLSH ka vendosur në WEB, në kuadër të rritjes së transparencës 

vendimet e plota të Kryetarit të KLSH-së për auditimet e realizuara përgjatë vitit 

2019, mbi 90% në masën 96.5% (janë vendosur 124 vendime auditimi nga 140 

auditime të realizuara, dhe pjesa tjetër është në proces. Gjithashtu në faqen zyrtare 

të KLSH gjenden të gjitha raportet që janë hartuar dhe përgatitur nga KLSH gjatë 

vitit 2019 si Raporti i Aktivitetit, Raporti i Buxhetit, Raportet e Monitorimit të 

strategjisë së zhvillimit të institucionet, raportet e monitorimit të strategjisë së 

komunikimit, Buletinet Statistikore, etj. Për të qenë sa më afër publikut KLSH 

publikon në WEB të gjitha botimet që janë pjesë e kolanës së botimeve të KLSH-së. 

Botimet janë të aksesueshme nga publiku jo vetëm në opsionin read (të lexueshme) 

por dhe në opsion download (të shkarkueshme).  

1.4 Publikimet e KLSH-së përgjatë Vitit 2019 

Gjatë vitit 2019, është vijuar me botimin e librave të kolanës së KLSH-së, duke i 

shtuar 102 botimeve të viteve 2012-2018, 11 botimet e 2019, me titujt e  

mëposhtëm : 

 Performanca e aktivitetit të KLSH-së për vitin 2018 ( në shqip dhe në 

anglisht); 

 Revista Kërkimore-Shkencore, “Auditimi Publik” (Nr.21,Nr.22 dhe Nr.23); 

 Manuali i Auditimit të Prokurimit Publik; 

 3 Vjet Auditim i Jashtëm Publik ; 

 Rregullorja e procedurave të Auditimit të KLSH-së dhe Rregullorja e Sistemit 

të Menaxhimit të Proceseve; 
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 Audituesit e KLSH-së në shtypin e përditshëm (vëllimi XXII); 

 Konferenca Young ALSAI 2019; 

 GAO dhe NIK –Leksionet e Dodaros  

  
    Burimi: KLSH 

Të gjitha botimet e KLSH-së janë promovuar çdo vit në panairin e librit dhe në datat 

13-17 nëntor 2019, Kontrolli i Lartë i Shtetit mori pjesë edhe në edicionin e XXIItë të 

Panairit të Librit, në Tiranë, duke shënuar kështu për të shtatin vit radhazi një 

pjesëmarrje dinjitoze, duke u paraqitur me 109 botime përkundrejt 17 botimeve të 

vitit 2013, kur mori pjesë për herë të parë në këtë panair.  

Kolana e botimeve të KLSH-së me 113 titujt e saj deri në fund të vitit 2019 ka çertikuar 

faktin që institucioni po sfidon veten sepse nuk ka asnjë institucion tjetër shtetëror që 

ti ketë dhënë kaq rëndësi librit dhe forcimit të kapaciteteve të stafit të tij. Tradita e 

mirë do të vijojë edhe gjatë vitit 2020, gjatë të cilit do të botohen 14 tituj. 
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1.5 Trajtimi i Letrave të Qytetarëve 

Gjatë vitit 2019, KLSH ka trajtuar 243 letra dhe ankesa nga të cilat 140 kanë qenë 

jashtë kompetencës dhe juridiksionit të institucionit. Të gjitha këto kërkesa janë 

adresuar për kompetencë në institucionet përkatëse. Në pritje të marrjes së 

përgjigjes nga institucionet e adresuara, qytetari vihet në djeni nga KLSH dhe 

informohet pas ardhjes së përgjigjeve zyrtare. Nga 103 ankesa në kompetencë të 

KLSH, 80 prej tyre janë verifikuar dhe u është dhënë përgjigje, ndërsa 23 janë në 

ende në proces verifikimi.  

Në vitin e pestë të zbatimit të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” dhe 

KLSH rezulton me një bilanc dhe një eksperiencë pune të konsoliduar. Gjatë vitit 

2019 eshte konstatuar një rritje të numrit të kërkesave për informim. Këto kërkesa 

janë adresuar kryesisht me email në adresë të kordinatorit, në rrugë postare  dhe 

nëpërmjet portalit “Pyet shtetin.al ”. 

Numri i shkresave të ardhura në adresë të Koordinatorit për të drejtën e informimit 

dhe të shqyrtuara prej tij, për vitin 2019 ka qene 37. Gjatë këtij viti nuk ka rezultuar 

asnjë rast për të cilat  është refuzuar dhënia e Informacionit.  

 

II.2. MENAXHIMI I PATNERITETIT 

2.1. Marrëveshjet e bashkëpunimit 

Gjatë tetë viteve të fundit KLSH ka nënshkruar 60 marrëveshje bashkëpunimi, nga 

të cilat 33 me OJF dhe Universitete Publike e Private, 17 me institucione homologe 

dhe të tjerat me institucione shtetërore. Bashkëpunime me profesoratin e 

Universiteteve është vlerësuar maksimalisht nga KLSH, duke bashkëpunuar 

ngushtësisht me personalitete të fushave të ndryshme, duke përfshirë një pjesë të 

tyre edhe në auditime specifike, që kërkojnë mendim më të specializuar.  

Kjo qasje bashkëpunimi me Universitetet konfirmohet edhe për vitin 2019, gjatë të 

cilit Kryetari i KLSH ka nënshkruar tre marrëveshje të reja bashkëpunimi me 

Universitete, përkatësisht me Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, 

Universitetin “LOGOS” dhe “Albanian University”.   

2.2. Aktiviteti i muajit të hapur  

Edhe në vitin 2019, në zbatim të një prej objektivave të Strategjisë së Komunikimit 

të institucionit, KLSH organizoi për të tretin vit radhazi Muajin e Hapur për qytetarët 

në datat 1 nëntor-6 dhjetor 2019.  
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Gjatë muajit të hapur audituesit e KLSH-së morën pjesë në shumë aktivitete brenda 

dhe jashtë institucionet. Gjatë muajit të hapur u zhvilluan shumë aktivitete si 

leksione me profesorë të universiteteve, nënshkrimi i marrëveshjeve të 

bashkëpunimit, promovimi i punës audituese të KLSH-së në të gjitha aktivitetet 

jashtë vendit të zhvilluara gjatë muajve nëntor-dhjetor, pjesëmarrja në panairin e 

librit, etj. 

2.3 Konferenca e Audituesve të rinj të KLSH-së “Young ALSAI” 

Brenda aktiviteteve të Muajit të Hapur u organizua në datat 5-6 nëntor 2019 ne 

mjediset e Akademisë se Shkencave, Konferenca e Audituesve të rinj të KLSH-së 

“Young ALSAI”, me temë kryesore “Sfidat e Auditimit Publik në kontekstin e 

anëtarësimit të vendit në BE”. Në Konferencë morën pjese përfaqësues të 

Komisionit Europian, përfaqësues nga bota akademike, nga shoqëria civile, si dhe 

auditues te rinj dhe auditues me eksperiencë të KLSH. Në Konferencë referuan dhe 

paraqitën punimet e tyre 29 auditues të rinj dhe punimet e  saj u ndoqën nga 100 

pjesëmarrës. 

2.4 Marrëdhëniet e KLSH-së me Parlamentin për vitin 2019 

Me synimin e përmbushjes së qëllimit të tretë të Strategjisë së Zhvillimit të KLSH-së 

2018-2022, atë të  forcimit të komunikimit dhe bashkëpunimit, KLSH përveç 

përmbushjes së detyrimit kushtetues të raportimit për zbatimin e buxhetit faktik 

dhe raportimit mbi performancën e institucionit ka synuar informimin e Kuvendit 

edhe përmes raporteve të veçanta të cilat paraqesin rëndësi të veçantë për 

publikun. 

Kështu gjatë vitit 2019 KLSH i ka përcjellë Kuvendit të Shqipërisë: 

 131 vendime dhe raporte për auditimet e kryera gjatë vitit 2018 dhe  55 

vendime e raporte auditimi për auditimet e kryera gjatë vitit 2019.   

 informacion lidhur me statusin e zbatimit të rekomandimeve të rezolutës 

së Kuvendit të datës 19.07.2018. Një informacion më i detajuar për këtë 

çështje i është përcjellë Kuvendit në datën 18 janar 2019.   

 raport të veçantë të detajuar për implementimin e rekomandimeve për 

periudhën tetor 2017- qershor 2018 

 në 31 dhjetor 2019, KLSH i ka përcjellë Kuvendit raportin e zbatimit të 

rekomandimeve për vitin 2018. 
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Përfaqësues të KLSH dhe përfaqësues të Komisionit për Ekonominë dhe Financat 

kanë marrë pjesë dhe kanë referuar lidhur me mënyrën si bashkëpunojnë 

institucionet tona edhe në aktivitete të ndryshme rajonale. Kështu më datën 7 maj 

2019 u zhvillua në Prishtinë Konferenca rajonale për Mbikëqyrjen Parlamentare, 

fokusuar në veçanti në fushën e Financave Publike. Gjithashtu në datën 12- 14 

Nëntor 2019 përfaqësues të KLSH-së morën pjesë në seminarin e organizuar nga 

Banka Botërore dhe Parlamenti i Malit të zi me temë “ Fuqizimi i Marrëdhënieve 

ndërmjet Parlamentit dhe Institucionit Suprem të Auditimit, për të përmirësuar 

performancën e auditimit të jashtëm në vendet e Ballkanit Perëndimor”. 

Në vijim të iniciativës së Kuvendit për ngritjen e një platforme elektronike për 

ndjekjen dhe zbatimin e rekomandimeve të institucioneve të pavarura kushtetuese 

dhe jo kushtuese, përfaqësues të KLSH-së kanë bashkëpunuar ngushtë dhe kanë 

qenë pjesë e ngritjes së kësaj platforme, e cila është funksionale prej fundit të vitit 

2019 dhe do të përditësohet me statusin e zbatimit të rekomandimeve të KLSH-së 

dhe të institucioneve të tjera.  

2.5 Bashkëpunimi me SAI-et partnere dhe institucione të tjera ndërkombëtare për 

vitin 2019 

Të udhëhequr nga motoja  e INTOSAI-t “Experientia mutua omnibus prodest” dhe 

në zbatim të Strategjisë së Zhvillimit të  KLSH 2018-2022, Kontrolli i Lartë i Shtetit 

edhe gjatë vitit 2019 ka thelluar bashkëpunimin  me institucionet homologe 

supreme të auditimit. Rëndësi e veçantë i është dhënë përfitimit të eksperiencës 

dhe thellimit të njohurive të audituesve në  fushën e  auditimit të performancës, 

auditimin IT dhe atij financiar si dhe përfitimi i eksperiencës në qasjet e ndryshme 

të kolegëve në auditimin e rasteve të korrupsionit dhe mashtrimit, përdorimin e Big 

Data dhe auditimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm.  

Mbështetur në sa më sipër, 82 nga audituesit e Kontrollit të Lartë të Shtetit, gjatë 

vitit 2019 morën pjesë në 44 aktivitete të zhvilluara jashtë vendit me përkatësisht 

258 ditë/njerëz. 

KLSH ka marrë pjesë në aktivitete të rëndësishme si Kongrese, Konferenca 

shkencore dhe rajonale, seminare, trajnime, workshope, etj. Nje nga aktivitetet më 

të rëndësishme përgjatë vitit 2019 ka qenë pa dyshim Kongresi i XXIII-të i INTOSAI-t 

që u zhvillua në Moskë, në datat 23-27 shtator 2019, gjatë të cilit Zyra Kombëtare e 

Auditimit të Kosovës (ZKA) u pranua si anëtare me të drejta të plota në Organizatën 

Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit.  
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Pjesëmarrja e përfaqësuesve të KLSH në aktivitetet jashtë vendit ka mbuluar gjithë 

spektrin e veprimtarisë së SAI-ve që lidhet jo vetëm me metodologjinë e auditimeve 

specifike, përfitimin e eksperiencave në kryerjen e auditimeve të performancës, 

auditimeve financiare dhe auditimeve IT, por edhe publikimin  e rezultateve të 

auditimit dhe kanalet e komunikimit me palët e interesuara si dhe risitë në 

auditimin e çështjeve të luftës kundër korrupsionit e mashtrimit dhe auditimin e 

etikës.   

KLSH gjatë tetë viteve të fundit ka qenë pjesë aktive e grupeve të ndryshme të 

punës të EUROSAI-t. Me iniciativën e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, KLSH 

në  datat 24-25 Prill 2019 ishte mirëpritëse e takimit të V-të të Grupit të Punës së 

EUROSAI-t për  “Auditimin e Fondeve të Alokuara për Fatkeqësitë dhe Katastrofat”. 

Tema kryesore e aktivitetit  ishte  “Roli dhe kapacitetet e SAI-eve në rritjen e aftësisë 

së sigurisë së popullatës në rastet e fatkeqësive”.   

KLSH përgjatë vitit 2019 ka marre pjese ne aktivitetet që janë zhvilluar në kuadër të 

Grupeve të Punës. Këto Grupe Pune (Working Groups) janë: 

- Grupi i Punës i EUROSAI-t për auditimet  IT; 

- Grupi i Punës së EUROSAI-t për Auditimin e Fondeve të Alokuara për 

Fatkeqësitë dhe Katastrofat; 

- Grupi i Punës së EUROSAI-t për Auditimet e Mjedisit;  

- Task Forca e EUROSAI-t mbi Auditimin dhe Etikën; 

- Task Forca e EUROSAI-t për Auditimin e Bashkive 

 

III. POLITIKAT DHE PRAKTIKAT E ZHVILLIMIT DHE MENAXHIMIT TE BURIMEVE 

NJERËZORE TË INSTITUCIONIT 

Burimet njerëzore janë një faktor i rëndësishëm në realizimin e objektivave 

kryesorë institucional. Në këtë këndvështrim menaxhimi i burimeve njerëzore në 

KLSH është konsideruar si parakusht dhe jetik për funksionimin e institucionit në 

mënyrë efikase dhe të efektshme.  

KLSH në kuadrin e reformimit dhe modernizimit institucional ka implementuar në 

vijimësi një politikë të menaxhimit të burimeve njerëzore e cila është në një linjë 

më standardet ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit dhe 

parimeve e praktikave më të mira të administratës publike të rekomanduara nga 

Bashkimi Evropian. 
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Përgjatë vitit 2019 KLSH e ka orientuar Menaxhimin e Burimeve Njerëzore në një 

linjë me objektivat e përcaktuara në Dokumentin e Politikave ë burimeve Njerëzore 

miratuar me Vendim të Kryetarit nr. 228, datë 31.12.2017, në drejtimet:  

- Sigurimi i transparencës, përgjegjshmërisë dhe qeverisjes së mirë në procesin të 

menaxhimit të burimeve njerëzore.  

- Zbatimi me rigorozitet i kuadrit rregullator ligjor të fushës;  

- Dokumentimi dhe zbatimi i praktikave më të mira, të përshtatshme për KLSH-në 

mbështetur në  Standartet e INTOSAI-t në fushën e menaxhimit të burimeve 

njerëzore; 

- Rekrutimi i të rinjve/individëve ekselentë të tregut të punës me rezultate 

maksimale të arsimimit në një ose dy degë diplomimi, që njohin disa gjuhë të huaja, 

apo dhe të disponimit njëherazi të titujve akademikë, ekspertë dhe specialistë me 

kontribute të shquara në fusha të ndryshme si të teknologjisë së informacionit etj.   

-  Sigurimi i zhvillimit të vazhdueshëm profesional, nëpërmjet ruajtjes së njohurive 

dhe ekspertizës “know-how”, zhvillimit të kapaciteteve, promovimit të të mësuarit, 

shpërndarjes së njohurive si dhe kryerjes së trajnimeve në mënyrë te vijueshme.  

- Përmbushja e misionit të KLSH duke përdorur me ekonomicitet, efektivitet dhe 

eficencë burimet në dispozicion për maksimizimin e produktivitetit të burimeve 

njerëzore.   

- Zhvillimi dhe zbatimi një sistemi objektiv të vlerësimit të stafit bazuar në 

performancë, në përmbushjen e objektivave individuale dhe kërkesave të 

kompetencave  profesionale.  

- Mbi ndryshimet dhe zhvillimet e Strukturës Organizative .  
 

1. Mbi ndryshimet dhe zhvillimet e Strukturës Organizative  

Disenjimi i Strukturës Organizative të KLSH-se, në respektim të parimit të pavarësisë 

organizative, është projektuar në funksion të arritjes së objektivave si nga njësitë 

strukturore ashtu edhe ne nivel institucional. 

 Struktura aktuale siguron planifikimin efektiv, zbatimin, kontrollin dhe raportimin e 

performancës se aktiviteteve dhe produkteve te çdo njësie strukturore ne KLSH 

Departament/Drejtori/Sektor. Përgjatë vitit 2019 u kryen modifikime te strukturës 

organizative te KLSH-se ne funksion te përmbushjes dhe rritjes së pritshmërive për 

arritjen e objektivave institucionale.  
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Ndryshimet e Strukturës reflektojnë kërkesat e “COSO model” kundrejt pesë 

komponentëve për të siguruar fleksibilitet dhe 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. Kjo strukture mundëson 

linja efektive ndërveprimi dhe raportimi ne funksion të përmbushjes se 

përgjegjësive ne nivel njësie strukturore . Brenda çdo njesie jane instaluar linja 

efektive raportimi cka mundëson komunikimin e nje informacioni cilesor qe synon 

realizimin e objektivave të njësisë.  

Në fund të vitit 2019 organigrama e KLSH-së paraqitet: 

 

Në funksion të arritjes së pritshmërive për modernizimin institucional si dhe 

implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI, në një linjë me 

rekomandimin e Komisionit Europian adresuar ne Raportet e Progresit për rritjen e 

numrit të auditimeve të Performancës përgjatë vitit 2019 vijoi konsolidimi i 

Departamentit të Auditimit të Performancës me shtimin e numrit të audituesve. Për 

më tepër përgjatë vitit 2019, KLSH ka progresuar më tej në krijimin e një 

strukture/departamenti Departamenti i Auditimit te Inovacionit dhe te Sistemeve të 

dedikuar për kryerjen e auditimeve të inovacionit si një lloj modern auditimi dhe që i 

paraprin instalimit të politikave të inovacionit në entitetet e sektorit publik në kuadrin 

e digjitalizimit të qeverisjes. Nëpërmjet ushtrimit të këtij lloj auditimi, KLSH synon të 

kontribuojë në diagnostikimin e situatës ekzistuese dhe adresimin e rekomandimeve 

për përmirësimin e kapaciteteve aftësive inovative, identifikimin e oportuniteteve, 

mundësive  për implementimin e proceseve inovative në sektorin publik. 
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Në funksion të fokusimit të veprimtarisë menaxheriale të rritjes se rolit mbikëqyrës 

dhe kontrollues u krijua strukture e posaçme e Drejtorit te Përgjithshëm me linja 

hierarkike dhe vartësie të tre Departamenteve: Departamentit të Auditimit të 

Performancës, Departamentit të Auditimit IT dhe të Departamentit të Auditimit të 

Inovacionit dhe Sistemeve.  

Përgjatë vitit 2019 është rritur numri i audituesve të Departamentit të Auditimit IT 

duke synuar zhvillimin e burimeve njerëzore për Auditimin IT duke kryer rekrutimin 

e 5 audituesve të rinj. Në adresim të sfidave dhe objektivave te KLSH-së, përgjatë 

vitit 2019 u krye zhvendosja e këtij Departamentit nën vartësine e Drejtorit të 

Përgjithshëm i cili mbulon njeherazi veprimtarine e Departamentit të Auditimit të 

Performancës, Departamentit të Auditimit IT dhe të Departamentit të Auditimit të 

Inovacionit dhe Sistemeve duke mundësuar në këtë mënyrë rritjen e kualitetit të 

auditimit dhe përmbushjen e objektivave institucionale në drejtim diversifikimit të 

portofolit të llojeve të auditimit.   

2. Mbi zhvillimet e struktures organike 

Për vitin 2019, me anë të Vendimit nr. 4, datë 27.01.2017  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 

196 punonjësish. Nga viti 2011 dhe struktura ka pasur një numër total prej 156 

punonjësish e cila ka ardhur duke u rritur nga vitit ne vit duke arritur për vitin 2019, 

nje numër total prej 196 punonjësish. 

Në total numri i stafit Kryeauditues dhe Auditues në vitin 2019 është 149 punonjës 

që zë rreth 76% të numrit total të punonjësve. Më poshtë pasqyrohet struktura e 

punonjësve e cila ka vijuar të ndryshojë në favor të stafit auditues. 

 

Burimi: KLSH 
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3.Struktura organike sipas profilit të diplomimit  

Klasifikuar sipas arsimimit, në strukturën organike për vitin 2019, punonjësit me 

arsim të lartë zenë 186 punonjës ose rreth  94.8 %  kundrejt numrit total të 

punonjësve në vitin 2019, nga 141 punonjës ose 90% që rezultonin në vitin 2011.  

Të ndarë sipas profilit të diplomimit, klasifikimi i punonjësve me arsim të lartë për 

vitet 2011-2019  paraqitet: 

 

Burimi: KLSH 

Me qëllim aftesimin profesional metodologjik ne funksion te përmirësimit e 

performancës një pjesë e punonjësve kanë përfunduar studimet në degë të dyta 

apo kane ndjekur studimet dhe janë diplomuar apo certifikuar brenda dhe jashtë 

vendit të cilat bëjnë të mundur që ato ti përdorin aftësitë e tyre, në mënyrë 

efektive dhe në përgjigje të zhvillimeve të reja në fushën e auditimit publik. Në fund 

ëitit 2019 rezultojnë përkatësisht: 

 2 drejtues që kanë titullin Profesor Doktor dhe Profesor i Asocuar, 4 

Drejtues dhe auditues kanë titullin Doktor Shkencash, 

 31 Drejtues dhe auditues kanë një diplomë të dytë universitare nga të cilët 

23 në Drejtësi, 6 në Financë dhe 1 të tjera.  

 4 Drejtues me diploma profesionale në kontabilitet dhe auditim të njohura 

ndërkombëtarisht , nga të cilët 2 Drejtues me Diplomë Ndërkombëtare në 

Kontabilitet dhe Auditim (CIPFA) dhe  Çertifikatë Ndërkombëtare në 

Kontabilitet dhe Auditim (CIPFA) dhe 2 Drejtues Diplomë Ndërkombëtare 

CPA. 

 7 punonjës që zotërojnë Certifikatën Kontabël i Miratuar dhe 2 punonjës 

Ekspert Kontabël.  
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 19 punonjës kanë certifikatën e Audituesit të Brendshëm.  

 12 punonjës kanë certifikatën e Vlerësimit të Pasurive të Paluajtshme.  

 9 punonjës kanë certifikata të trajnimeve të zhvilluara on-line nga IDI 

(Iniciativa për Zhvillim e INTOSAI-t). 

 20 Auditues të KLSH-së kanë përftuar trajnime, nëpërmjet intershipeve me 

afat 5 mujor nga Gjykata Europiane e Audituesve (ECA) dhe 6 drejtues e 

auditues, përmes fellowship-eve me afat 4 mujor nga Zyra e Auditimit 

Qeveritar të SHBA-së, GAO. 

4-Perberja strukturore e stafit sipas funksioneve  

-Për vitin 2019 përbërja e punonjësve sipas funksioneve dhe detyrave që rezulton: 

-19 Personel drejtues (ku përfshihen Kryetari, Drejtorët e Përgjithshëm, Sekretari i 

Përgjithshëm. Drejtorët e Departamenteve e të Drejtorive ) që përbën 9.6 % të 

numrit total të punonjësve,  

a. 16 Kryeauditues që përbën 8.1% të numrit total të punonjësve,  

b. 134 Auditues (67.8%) te numrit total të punonjësve, 

c. 25 Punonjës mbështetës (përgjegjës sektori, specialistë, juristë, punonjës 

shërbimi) që përbën 13.7% të numrit total të punonjësve për vitin 2019,  

d. 10 Punonjës shërbimi që përbën 5.1% të numrit total të punonjësve te vitit 

2019. 

Më poshtë paraqitet përbërja strukturore e stafit për periudhën 2011-2019.  

 

Burimi: KLSH 
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5. Mbi proceset e rekrutimit, përzgjedhjes dhe pranimit të stafit 

Rekrutimi dhe përzgjedhja është pika e nisjes për menaxhimin e burimeve njerëzore 

dhe nga KLSH janë konsideruar si procese te lidhura ngushte me strategjinë, 

strukturën dhe funksionimin efektiv te institucionit. Objektivi gjate procesit te 

rekrutimit ka qene sigurimi i stafit te duhur me kualifikimet e duhura, aftësitë dhe 

përvojën për të plotësuar si nevojat korente ashtu edhe t  periudhave ne vijim.  

Politikat e rekrutimit të punonjësve janë aplikuar në një linjë me  strategjinë e 

zhvillimit dhe menaxhimit të burimeve njerëzore me qëllim që KLSH të sigurojë 

stafin e duhur me kualifikimet, aftësitë dhe përvojën e duhur për të plotësuar 

nevojat e korente dhe të perspektivës. KLSH ka zbatuar politika efektive të 

menaxhimit dhe rekrutimit të burimeve njerëzore bazuar në tre parimet bazë  që 

janë: i)Vlerësimi i profesionalizmit, ii) transparencës dhe iii) konkurimi i hapur dhe 

mundësia e pjesëmarrjes për të gjithë të interesuarit.  

Si një proces shumë i rëndësishëm për performancën e institucionit, gjate vitit 2019 

janë rekrutuar 16 punonjës sipas të gjitha procedurave,  rregullave dhe dispozitave 

ligjore në fuqi mbi nëpunësin civil. Ne asnjë rast gjatë vitit 2019 nuk janë rekrutuar 

punonjës nëpërmjet akteve të emërimit apo kontratave të përkohshme. 

6. Politikat e ngritjes në detyrë dhe nxitjes së karrierës 

Nisur nga standardet ndërkombëtare ku një institucion suprem auditimi duhet të 

ruajë dhe të zhvillojë  trupën profesionale në funksion të qëllimit të krijimit të 

mundësive për promovimin dhe për integrimin e stafit të ri gjatë vitit 2019 janë 

zhvilluar 5 testime dhe është miratuar ngritja në kategori për 12 auditues dhe 

drejtues nderkohe qe gjatë vitit 2018 janë zhvilluar 8 testime dhe është miratuar 

ngritje në kategori për 49 auditues duke ju dhënë në këtë mënyrë mundësinë 

zhvillimit të karrierave profesionale brenda institucionit, nëpërmjet konkurimit.  

Çdo punonjës i KLSH-së ka të drejtën e ngritjes në detyrë dhe dëshmi për këtë është 

çdo anëtar i stafit të KLSH-së. Qëllimi i politikës së ngritjes në detyrë në KLSH është 

të sigurojë përdorimin e potencialit të punonjësve në një linjë me kuadrin 

rregullator institucional dhe Standartet Ndërkombëtare ISSAI. Politika e ngritjes ne 

detyre dhe nxitjes se karrierës, është gërshetuar me politikat për motivimin dhe 

dhe zhvillimin profesional te punonjësve.  

7. Mosha dhe vjetërsia në punë  

Tregues të tjerë po aq të rëndësishëm për burimet njerëzore janë mosha e 

punonjësve për të garantuar një vijimësi të punës dhe gërshetim të përvojës së 
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audituesve të vjetër me procedurat e auditimit sipas metodologjive të INTOSAI-t të 

zotëruara nga stafet e reja. 

Ecuria në këto vite e treguesve moshor ka njohur trendin e uljes së moshës 

mesatare të punonjësve kjo për shkak të rekrutimit të punonjësve me aftësi 

profesionale që i përgjigjen zhvillimit dinamik të teknologjive të reja, fushave të reja 

me të cilat përballet sektori publik. 

Mosha mesatare në KLSH në fund të 2019 është 42.5 vjeç, nga 50 vjeç në vitin 2011pra 

mosha mesatare ne periudhën 8 vjeçare 2001-2019 është ulur me rreth 7.5 vjet. 

Grafikisht treguesit e moshës mesatare për periudhën 2011-2019 paraqiten:   

 
Burimi: KLSH 

8. Vjetërsia në institucion  

Për vitin 2019 vjetersia ne pune e punonjesve ne Institucionin e KLSH-se, rezulton 

7.7 vjet, nga 9.1 vjet që shënonte në vitin 2011. 

 

Burimi: KLSH 

Rezultojnë 43 punonjës nën moshën 30 vjeç, nga mosha 31-50 vjeç janë 77 

punonjës, ndërsa mbi moshën 51 vjeç janë 62 punonjës. 
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                                                                                     Burimi: KLSH 

9. Barazia Gjinore 

Raporti femra/meshkuj i stafit të KLSH-së për vitin 2019 rezulton 45% me 55%, 

kundrejt 33.5% me 66.5% në vitin 2011 me një trend rritës në peshë specifike nga 

viti në  vit në favor të punonjëseve femra, sikurse paraqitet më poshtë: 

 
Burimi: KLSH 

 

Stafi nga pikëpamja e përbërjes gjinore, rezulton me tregues të përmirësuar. 

Rezultojnë të punësuara në Institucion 85 punonjëse femra, 12 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 56 punonjëse femra në pozicione audituese. 

Përveç sa më lart një aspect i rendesishem i progresit institucional është dhe 

implementimi i politikave të ndjekura dhe veprimtaria e kryer në drejtim të 

zhvillimit professional dhe metodologjik gjatë 2019. Më hollësisht ky aspekt i 

menaxhimit do të bëhet present nga Drejtuesi i Departamentit të Metodologjisë 

Standarteve dhe Sigurimit të Cilësisë së Auditimit.  
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2. PERFORMANCA E AKTIVITETIT AUDITUES 

Nga Drejtori i Përgjithshëm znj. Manjola NAÇO  

 

I nderuar, z.Kryetar , 

Të nderuar pjesëmarrës, 

Të nderuar kolegë,  

Në emër të ekipit menaxherial po paraqes Raportin mbi Performancën e aktivitetit 

auditues për vitin 2019. Viti që kemi lënë pas ka qenë një vit specifik dhe sfidues, 

përgjatë të cilit KLSH-ja si një institucion i konsoliduar arriti të plotësojë me sukses 

misionin e saj. Objektivi kryesor i veprimtarisë së institucionit është përmbushja e 

misionit të KLSH-së, si një institucion i pavarur kushtetues, i ndërtuar që ti shërbejë 

qytetarit shqiptar, Kuvendit dhe palëve të interesit duke i informuar në mënyrë të 

vazhdueshme, të paanshme dhe të plotë, përgjegjshmërinë qeverisëse si dhe tregojnë 

efektivitetin e përdorimit të parave të taksapaguesve shqiptarë, objektiv që është 

realizuar pavarësisht vështirësive që shoqëruan aktivitetin auditues në këtë vit sfidues. 

Kur flasim për performancë të aktivitetit auditues i referohemi gjithmonë 

indikatorëve që jepen në kornizën e matjes së performancës për këtë qëllim, 

specifikisht Fushës C të saj. Performanca matet për llojet e auditimit, pavarësisht 

shtrirjes duke kërkuar vlerësimin e Mbulimit me Auditim, Zbatimit të Standardeve 

të Auditimit, Procesi auditues dhe Rezultatet e Auditimit. Kjo linjë do të ndiqet në 

këtë raport konciz të performancës për cdo departament duke theksuar se për 

departamentin e performancës kjo analizë do të mbulohet nga fjala e Drejtorit të 

Përgjithshëm që mbikqyr këtë lloj auditimi. 

Auditimet në funksion të misionit kryesor të përgatitjes së Raportit të Buxhetit 

nga Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit 

Gjatë vitit 2019, ka përmbushur me sukses misionin e tij të përgatitjes së “Raportit 

të Zbatimit të Buxhetit për Vitin 2018”, duke sjellë një material mjaft profesional, 

me një analizë të thelluar të risqeve të financave publike dhe adresime të 

kujdesshme për ndërhyrje në drejtim të mirëmenaxhimit fiskal. Ky departament 

realizuar 14 auditime në total nga 24 auditime të planifikuara, por shoqëruar me 

efekte finaciare  
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Nga 14 auditime, 11 prej tyre janë auditime përputhshmërie për të cilat duke 

aplikuar nivel mbulimi të përshtatshëm, zbatueshmëri korekte të standardeve të 

auditimit lidhur me kampionimin dhe teknikat audituese, si dhe bazuar në evidenca 

të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit për të mundësuar të ofrimin e një 

opinion të bazuar në siguri të arsyeshme janë dhënë 9 Opinione të Kundërt, 

përkatësisht në: Drejtorinë e Përgjithshme të Buxhetit, Drejtorinë e Përgjithshme të 

Thesari, Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizmit të Kontrollit të Brendshëm 

Financiar Publik, Drejtorinë e Kontraktimeve dhe Financimeve të fondeve të BE, BB 

dhe donatorëve të tjerë, Fondin i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit 

Shëndetësor, Drejtorinë e Përgjithshme e Tatimeve, Shoqërinë e Parë Financiare të 

Zhvillimit  FAF, Drejtorinë e Koncensioneve dhe Raportin e Zbatimit të Buxhetit. 

Tabela e treguesve fiskalë të konsoliduar 

Të ardhurat 449,909  

 Shpenzimet 476,147  

 Deficiti 26,238 

 Financim I brendshëm 6,866 

 Financim I huaj 33,104  

 
Insitucioni 

Niveli i 
mbulimit 

Niveli i 
devijimeve 

Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit 194,959  

17,670 

- Fondi rezervë dhe kontigjenca 1,500  

- Fondi I të përndjekurve  1,000  

- Shpenzimet për interesa 36,513  

- Huamarrje e brendshme 19,591  

- Huamarrje e jashtme 83,761  

- Ripagesat e borxhit të jashtëm 51,678  

 Mbështetje Buxhetore 916  

Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit 71,552  

53,430 
- Investimet kapitale me financim të 

brendshëm 51,552  

- Detyrimet e prapambetura 20,000 

Drejtoria e Harmonizimit të Kontrollit të 
Brendshëm Financiar Publik 0 0 

Drejtoria e Kontraktimeve dhe Financimeve të 
Fondeve të BE, BB dhe donatoëve të BE 26,210 

121 - Investimet e huaja 26,210  
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Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit 
Shëndetësor 40,154 

1,891 
- Shpenzime sociale për sigurime 

shëndetësore  40,154 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 24,395 
41,706 

    Rimbursimi I TVSH perfshirë det. Prap 24,395 

Drejtoria e Koncesioneve 161,448 
1,389 

- 6 projekte të miratuar 161,448 

 

Vlera e parregullsive për vitin 2019 me dëm ekonomik si dhe me efekte negative 

për Buxhetin e Shtetit për DABSH vlerësohet në shumën 120,625 milionë lekë, 

ndërkohë që për vitin 2018 vlera e këtyre parregullsive raportohet në shumën 

153,512 milionë lekë dhe për vitin 2017 vlera e këtyre parregullsive raportohet në 

shumën 61,507 milionë lekë. 

Rezultatet e punës audituese të këtij Departamenti lidhen me adresimet që KLSH ka 

bërë referuar me risqet potenciale dhe reale në menaxhimin e financave publike, 

po cilësoj disa nga më kryesoret. 

1. KLSH, vijon të theksojë nevojën për një proces buxhetimi kredibël, se buxhetimi 

optimist i të ardhurave sjell programim jo real të shpenzimeve që shoqërohet më 

pas me shkurtime buxhetore dhe krijim detyrimesh të palikujduara. 

Kredibiliteti nuk gjykohet si një mjet për tu përqasur në buxhete statikë, por si një 

proces ku ndërhyrjet të jenë jo vetëm të nevojshme dhe si rrjedhojë e variablave të 

qartë të ndryshimit por ajo që është më e rëndësishmja të realizohen në kohë për 

të qënë në kuptimin e plotë dhe të gjerë të fjalës programim. Në këtë konteks është 

kërkuar që procesi buxhetor si nivel afatmesëm dhe ai vjetor të mos shihen si 

procese formale, në respektim të afateve kohore dhe kornizës ligjore por të 

shikohet si një proces kompleks dhe i thelluar për një programim sa më realist të të 

ardhurave dhe shpenzimeve buxhetore në plotësim të objektivave strategjik 

qeverisës, për menaxhim të kujdesshëm të financave publike, ruajtjes së treguesve 

fiskale dhe njëkohësisht në rritjen e investimeve dhe nxitjen ekonomike. KLSH, ka 

konstatuar se për vitin 2018, PBA 2018- 2020 as nuk është hartuar dhe as nuk është 

paraqitur për miratim në Këshillin e Ministrave. 

2. KLSH, kërkon vëmendje maksimale për një menaxhim të kujdesshëm të 

fondeve që programohen për investime publike, pasi ky process shoqërohet me 
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devijacione materiale dhe të përhapura me efekte si në cilësinë e investimeve të 

përfituara edhe në krijimin e detyrimeve të prapambetuara. 

Kemi konstatuar se vijon e njëjta praktikë buxhetore, ku realizimi i investimeve bëhet 

në tremujorin e fundit duke arritur pikun në muajin dhjetor shoqëruar me devijacione 

nga kuadri rregullator në fuqi. Gjatë vitit 2018, janë konstatuar shpenzime për 

investime publike të kryera në kushtet e paligjshmërisë proceduriale kështu: 2,238 

milionë lekë si rrjedhojë e problematikave të përgatitjes së projektit “Përmirësimi i 

Modulit të Menaxhimit te Kontrollit te Faturimit”, 850 milionë lekë projekte investimi 

pa përshkrim projekti në kundërshtim me ligjin;  428 milionë lekë projekte të reja të 

cilat nuk kanë kaluar në procedurat e miratimit të investimeve publike, 122 milionë 

lekë vlerë totale e kontratave të lidhur pas datës 15.10.2018 në kundërshtim me 

dispozitat ligjore. Gjithashtu, për shkak të hapjes së projekteve të reja pa mbyllur ato 

të vjetrat dhe me rialokime të fondeve në destinacione të ndryshme nga ato të 

programuara në fillim, KLSH, ka kërkuar të mos ketë investime të reja pa përmbyllur 

investimet që janë në proces, si dhe e rëndësishme është zbatimi i rradhës së 

pagesave për këto lloj detyrimesh. Kemi konstatuar se janë transferuar fondet nga 

njëri projekt investimi në tjetrin brenda të njëjtit program buxhetor në vlerën për 275 

milionë lekë. Nga auditimi me zgjedhje të kampionit, u konstatua se, me miratimin e 

Nëpunësit të Parë Autorizues, janë bërë sistemime/saktësie/ndryshim emërtimi të 

projekteve të investimit në vlerën 545 milion lekë, kompetencë që në bazë të Ligjit 

Nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë i takon Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. 

3. KLSH, thekson se risku që i vjen financave publike dhe qëndrueshmerisë fiskale 

të vendit, nga kontratat koncesionare/PPP është i lartë.  

Pagesat faktike për koncesionet/PPP për vitin 2018 rezultuan në shumën 8,761 

milion lekë (pa përfshirë detyrimet e prapambetura të konstatuara në kontratat 

koncesionare/PPP në sektorin e shëndetësisë të krijuara në FSDKSH), ndërkohë që 

vetëm për 9-mujorin e vitit 2019 pagesta e kryera janë 10,222 milion lekë. Kemi 

theksuar nevojën që projeksionet për të ardhurat tatimore të jenë konservatore për 

sa kohë në vlerësimin e respektimit të kufirit prej 5%, impakton edhe niveli i rritjes 

së të ardhurave tatimore, si emërues i këtij treguesi.  

Kemi konstatuar se, koncensionet/PPP nuk janë të integruara në procesin e 

menaxhimit të investimeve publike ndërkohë që konstatohet mungesa e një 

strategjie të qartë të përdorimit të tyre (si instrument) për financimin e nevojave 

për të mira dhe shërbime publike. Në 3 nga 6 projeket e audituara konstatohet se 
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kostot që rrjedhin nga projektet koncesionare/PPP nuk janë të planifikuara në 

project buxhetin përkatës të miratuar nga Paralamenti, duke angazhuar fonde për 

vitet e ardhshme buxhetore pa marrë autorizimin përkatës. Nga ana tjetër, në asnjë 

nga projektet e audituara nuk justifikohet argumentimi i përdorimit të 

koncesionimit/PPP përkundrejt prokurimit sipas kërkesave të kuadrit rregullator në 

fuqi për këto financime, duke mos garantuar vlerën më të mirë për para për 

sektorin publik. Monitorimi i kontratave koncesionare, deri tani ka rezultuar jashtë 

kontrollit shtetëror dhe me problematika të shumta, duke përfshirë në mënyrë të 

konsiderueshme materializimin e risqeve të marra përsipër që në studimet e 

fizibilitetit pa i kuantifikuar në terma monetare.  

KLSH ka kërkuar ndërhyrje të menjëhershme për rishikimin e ligjit për koncesionet, 

duke synuar një përafrim të plotë me kuadrin rregullator europian sidomos në ato 

aspekte ku devijimet janë më të mëdha dhe hapësirat lejojnë pranimin e 

propozimeve të pa kërkuara në masë të gjerë dhe për sektorë të rëndësishëm si ai i 

porteve, aeroporteve, energjisë elektrike dhe asaj të rinovueshme, pavarësisht 

ojektivave strategjik kombëtar. Gjithashtu, referuar fakteve dhe ngjarjeve të 

deklaruara mbi këto kontrata, si dhe faktit që mundësia e kontrolleve shtetërore 

është e limituar, është kërkuar të sanksionohet në ligj që në kontrata të tilla të 

rëndësishme të mos marrin pjesë kompani që operojnë në sisteme off-shore apo që 

nuk kanë historik të mjaftueshëm të aktivitetit dhe eksperiencës në fushat ku 

konkurojnë për të fituar të drejtën e koncesionarit, kjo për të garantuar 

performancë sa më të lartë në ofrimin e shërbimeve të kërkuara prej tyre.  

Me qëllim transparencën e informacionit financiar të publikuar nga sektori publik, 

KLSH, ka rekomanduar aplikimin e standarteve ndërkombëtare për klasifikimin dhe 

raportimin e kontratave koncesionare/PPP, duke qenë se pesha e tyre si përqindje 

ndaj PBB është rritur ndjeshëm. Në gjykimin tonë, trajtimi i kontratave 

konçesionare/PPP, si pjesë e pasqyrave financiare të konsoliduara të shtetit, do të 

rrisë transparencën në lidhje me treguesit makroekonomikë kryesorë duke 

përfshirë edhe stokun e borxhit publik ndaj prodhimit të brendshëm bruto. Në të 

kundërt, referuar kushteve aktuale të raportimit financiar në sektorin publik në 

Shqipëri, cilësia e informacionit financiar do të denatyrohet duke shfaqur anomali 

në kohën e raportimit të krijimit të asetit (duke e lidhur atë me periudhën e 

pagesave buxhetore) dhe njëkohësisht mbi nivelin e detyrimeve të shtetit (duke 

nënvlerësuar apo mos raportuar detyrimet që rrjedhin nga këto kontrata).  

Nga auditimet e ushtruara (gjatë vitit 2019 dhe më parë) lidhur me zbatimin e 

kontratave koncesionare/PPP që janë në fuqi, kemi arritur në përfundimin se 
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monitorimi i kontratave koncesionare, deri tani ka rezultuar jashtë kontrollit 

shtetëror dhe me problematika të shumta fakt që ngre problemin e cilësisë së 

përgatitjes së kontratës dhe indikatorëve të matshëm mbi monitorimin e 

shërbimeve për të cilat janë lidhur këto kontrata. Përmendim kontratat e 

shërbimeve shëndetsore, inceneratori, apo HEC. 

4. KLSH, ka tërhequr vëmendjen për nivelin e rritur të detyrimeve të 

prapambetuara të cilat kanë ndikim në ngadalësimin e rritjes ekonomike dhe 

rritjen e papunësisë, për sa kohë bizneset e varura nga kontratat qeveritare 

pushojnë ose shtyjnë aktivitetin e tyre si rezultat i vonesave në pagesa. 

Më vlerësimin e KLSH, detyrimet e prapambetura janë të paktën 20 miliardë lekë në 

fund të vitit 2018 (pa përfshirë rimbursimin e TVSH dhe detyrimet e prapambetura 

të FSDKSH). Vlera e detyrimit për TVSH të rimbursueshme rezulton të jetë në 

shumën 20.7 miliardë lekë në fund të vitit 2018 dhe ajo në FSDKSH rezulton të jetë 

në shumën 1.2 miliardë lekë. Në krahasim me një vit më parë konstatohet një rritje 

me 12 miliardë lekë nga 30 miliard të vlerësuara nga KLSH në fund të vitit 2017.  

Nga ana tjetër, KLSH ka konstatuar se vendimet gjyqësore të formës së prerë nuk 

raportohen dhe nuk deklarohen si shpenzim. Në shumë institucione nuk ekziston 

databaza e vendimeve gjyqësore në mënyrë që nga ana e KLSH të raportohet efekti i 

detyrimeve si pasojë e vendimeve gjyqësore të cilat kanë marrë formë të prerë. Efekti 

i pagesave të kryera nga Buxheti i Shtetit për vitin 2018 për largim të padrejtë të 

punonjësve nga puna nëpërmjet llogarive të shpenzimeve operative vlerësohet në 

rreth 1.6 miliardë lekë dhe për vendime të tjera gjyqësore në rreth 0.8 miliardë lekë. 

Nga ana tjetër, sipas raportimit nga MFE të gjendjes së detyrimeve të prapambetura 

konstatohet se këto pagesa të kryera gjatë vitit nuk pasqyrojnë gjendjen reale të 

këtyre anomalive të identifikuara, pasi stoku i detyrimeve të prapambetura deri në 

31.12.2018 llogaritet në rreth 3 miliardë lekë. Duke ju referuar institucioneve më 

problematike buxhetore të cilat kanë ekzekutuar pagesa për punonjësit e larguar 

padrejtësisht nga puna të konstatuara me vendim gjykate konstatohet se 10 

institucione përbëjnë edhe rreth 50% të pagesave, kryesuar nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Tatimeve, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Bashkia Tiranë, Drejtoria 

e Përgjithshme e Burgjeve, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë, etj. 

KLSH, parashtron rëndësinë e zbatimit të menjëhershëm të vendimeve gjyqësore 

dhe futjen e tyre në procesin e ekzekutimit buxhetor, duke marrë parasysh efektin e 

mundshëm në vitet e ardhshme në formën e detyrimeve të prapambetura nga 
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njëra anë dhe trajtimin e plotë të përgjegjësisë në lidhje me vendimmarrjen me 

kosto financiare të nëpunësve publike, në të njëjtën linjë me kërkesën e 

vazhdueshme për hartimin dhe miratimin e ligjit “Për përgjegjësinë materiale”. Nga 

ana tjetër, mos zbatimi i vendimeve gjyqësore për rikthim në punë sjell si pasojë 

akumulimin e detyrimeve, pasi është konstatuar se ekzistojnë vende vkante dhe ën 

të njejtën kohë nuk rikthehen në punë ish-punonjësit e larguar padrejtësisht. 

Pavarëissht kostos financiare, këto shmangie nga kuadri rregulaltor në fuqi 

konstatohet se krijojnë kushtet për një performancë më të dobët të institucioneve 

publike, krijuar nga një paligjshmëri e akumuluar ndër vite.  

5. KLSH ka kërkuar një kuptim të drejtë dhe zbatimin e kërkesave të ligjit dhe 

akteve nënligjore për menaxhimin financiar dhe kontrollin nga institucionet 

publike, kjo duke synuar ngritjen e sistemeve efektive të kontrolleve të 

brëndshme me ndikim në performancës e administratës publike. 

KLSH ka konstatuar se në praktikë ka një lexim të ndryshëm nga entet publike, të 

fushës së zbatimi të këtij ligji, ndërkohë që strukturat përgjegjëse të Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë janë të ngarkuar me çdo detyrë tjetër përvec atyre që 

kërkon ligji për monitorimin dhe raportimin e drejtë të situatës. Nga auditimet e 

kryera nga Kontrolli i Lartë i Shtetit për vitin 2018, lidhur me ecurinë e 

komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit duke reflektuar një kuadër jo 

të plotë rregullativ të miratuar pas ndryshimeve strukturore të ndodhura, mungesa 

të strategjisë për menaxhimin e riskut, nuk dokumentojnë mbledhjet e GMS, nuk 

hartojnë gjurmët e auditimit dhe nuk ka stafe të trajnuar mjaftueshëm për zbatimin 

e MFK. Konstatohet se ka përpjekje për plotësim formal të kërkesave ligjore lidhur 

me dokumentacionin, por që praktikisht janë larg proceseve që garantojnë 

implementimin e sistemeve efektive të kontrollit. Kur flitet për strukturat e AB, 

nevojat për pavarësinë e këtyre strukturave është immediate shoqëruar me ngritje 

të kapaciteteve njerëzore. 

6. Raportimi financiar në sektorin publik, vijon të jetë jashtë vëmendjes së duhur 

të strukturave të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, pavarësisht se nevoja 

për një informacion të drejtë dhe të plotë financiar lidhet me cilësinë e 

vendimarrjes qeverisëse. 

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara të shtetit, edhe për këtë vit, nuk janë pjesë e 

raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit. Mungesa e pasqyrave të 

konsoliduara të shtetit, sic kemi vite që e cilësojmë, ndikon jo vetëm në nivelin e 

transparencës, por është e lidhur ngushtë me analizën e treguesve makroekonomik. 
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Konstatohet se me ndyshimet e fundit ligjore “Në ligjin për kontabilitetin”, nuk ka 

bazë ligjore mbi të cilën realizohet Raportimi Financiar, fakt që krijon jo vetëm 

mangësi në mbajtjen e kontabilitetit nga njësitë që duhet të raportojnë mbi bazë të 

standardeve të kontabilitetit publik, por krijon edhe pamundësi për KLSh që të dali 

me një opinion financiar për pasqyrat e qeverisë. Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë, vijon të mos ketë një listë të plotë të gjithë institucioneve buxhetore dhe 

jo buxhetore, bilanci i të cilave është pjesë e Pasqyrave të Konsoliduara të Shtetit.  

Po cili është niveli i ndikimit, të gjetjeve dhe rekomandimeve të lëna në auditimet e 

realizuara për efekt të Raportit të Zbatimit të Buxhetit parnë Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë dhe njësive të varëssë të saj, duhet thënë se impakti 

është i ulët. Megjithëse gjetjet dhe problematikat e konstatuara nga KLSH, kanë 

qënë pjesë e citimeve të raporteve të lëshuara nga institucione të specializuara 

ndërkombëtare, niveli i zbatimit të rekomandimeve nga Ministria e Finanaceve dhe 

Ekonomisë mbetet e ulët.  

Duhet theksuar se në të gjitha auditimet janë lënë masa disiplinore në kompetencë 

të Titullarëve të Institucioneve, me synimin që të kemi një qasje më modern si një 

institucion që nuk ka qëllim në vetëvete ndëshkimin e nënpunësve të thjeshtë por 

rritjen e përgjegjshmërisë drejtuese të institucioneve kryesore publike, por 

verifikohet se nuk ka asnjë masë disiplinore të marrë për ndëshkim të atyre që me 

veprimet apo mosverpimet e tyre kanë sjellë pasoja negative në administrimin 

institucional po në arritjen e objektivave të tyre. Sjellim në vëmendje 

Auditime të lidhura me përputhshmërinë në lidhje me administrimin e pronës 

publike dhe mjedisin realizuar nga Departamenti i Auditimit të Menaxhimit të 

Aseteve. 

Lidhur me këtë aspekt të punës audituese, është synuar të vlerësohet përmes 

auditimeve të përputhshmërisë nëse procesi i administrimit të pronës shtetëore 

është në përputhje me kornizën ligjore të zbatueshme të identifikuara si kritere. Ky 

departament realizuar 14 auditime në total nga 24 auditime të planifikuara, por 

shoqëruar me efekte financiare. 

1. Kemi konstatuar se vijon administrimi i vonuar i praktikave dhe kërkesave në 

proces. Vonesat dhe zvarritjet e praktikave në proces janë evidente në të gjitha 

zyrat e regjistrimit, përmendim këtu auditimet e kryera në ZVRPP Berat 2561 

praktika, ZVRPP Gjirokastër 1236 praktika, ZVRPP Lushnje 654 praktika, ZVRPP 

Devoll 311 praktika, ZVRPP Gjirokastër 39 praktika.  
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2. Vijonë praktikat e rregjistrimit të lejeve të ndërtimit mbi truall shtetëror. Në 32 

raste nga auditimi në ish ZVRPP-të konstatohet se janë pranuar e regjistruar leje 

ndërtimi objektesh mbi truall shtetëror, me mangësi në formë e përmbajtje të 

dokumentacionin përbërës, duke mos refuzuar e kthyer dokumentacionin e 

mangët, mos kërkuar ndaj Bashkive zgjidhjen e marrëdhënies së truallit me pasojë 

detyrimet e rrjedhura nga vlera e shitjes së truallit si dhe vlera e qerasë nga 

përdorimi dhe zënia me ndërtim pa titull pronësie. 

3. Vijon regjistrimi i pronave me mbivendosje. Nga ZVRPP-t nuk evidentohet saktë 

numri i pasurive me mbivendosje, mungon identifikimi, raportimi, vendosja e data 

base, pasqyrimi në harta përkatëse si dhe ndjekja e procedurave ligjore të pasurive 

të rezultuara me mbivendosje, njoftimin e palëve të interesuara, orientimin drejt 

zgjidhjes gjyqësore, shpeshherë duke stimuluar përparësinë jo reale nëpërmjet 

kundërshtimit të paligjshëm dhe krijimit së vonesës së regjistrimit të parë, veprime 

këto që kanë sjellë si pasojë përfitime të dyfishta titujsh të paligjshëm pronësie nga 

mbivendosjet. 

4. Problematika në regjistrimin e pasurive toka bujqësore mbetet e njëjtë dhe me 

të njëjtën përhapje. Në 24 raste ose 182,700 m2 sipërfaqe tokë është konstatuar se 

regjistrimi i pasurive toka bujqësore është kryer duke mos zbatuar kërkesat ligjore, 

pasi për një trung familjar janë lëshuar 2 e më shumë AMTP, duke shkelur kriterin e 

ndarjes së tokës sipas normës për frymë të çdo fshati, dhe ndarë tokë në mënyrë jo 

të barabartë, për rrjedhojë kanë përfituar tokë, më tepër se sipërfaqja takuese 

sipas normës për frymë, bazuar në përbërjen familjare. 

5. Regjistrimi i pasurive shtetërore, publike. Është konstauar se në regjistrimin e 

pasurive publike në 12 raste janë refuzuar në mënyrë të pa argumentuar, vonuar e 

mbajtur në proces praktikat në 3 raste pasuri publike me funksion arsimor e 

shërbimi 9 raste të ujësjellësave të fshatrave me aksesoret dhe 22 Ujëmbledhëseve, 

digave dhe aksesorët e tyre. 

6. Regjistrimi i pasurive në zonat urbane të fshatrave. Regjistrimi i pasurive 

truall+ndërtesë, në zonat urbane të fshatrave, në mungesë apo në mos përputhje 

me dokumentin ligjor “Lista emërore e trojeve dhe shtëpive”, në 143 raste, duke 

përfituar padrejtësisht truall dhe pemëtore me sipërfaqe totale rreth 71200 m2 dhe 

pasuritë ndërtesë me sipërfaqe totale rreth 6500 m2, në kundërshtim me Ligjit 

nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, VKM nr. 432, 

datë 14.08.1995”Për procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në zonën 

urbane të fshatit”. 
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7. Keqmenaxhim i zonave kadastrale dhe mospasqyrim i saktë i gjendjes së 

pasurive bujqësore në KPP-të dhe Zonat Kadastrale të pa menaxhuara dhe të pa 

përfshira ne Sistemin e Regjistrimit Fillestar, me pasojë mosidentifikim të pasurive, 

përcaktime të pasakta të statusit juridik të pasurive në KPP dhe frenim të ritmeve të 

regjistrimit të tyre, shumë ZVRPP trashëgojnë zona kadastrale të pamenaxhuara 

dhe integruara në sistem, të cilat kapin 15-20% të zonave në tërësi, si dhe në zonat 

kadastrale të futura në sistem, të marra në dorëzim nga ZVRPP prej ish NJMP-ve, ku 

shumë pasuri janë të keqmenaxhuara në procesin e integrimit në SRF, pasi shumë 

pasuri nuk identifikohen apo identifikohen me mangësi në emërtime, caktimin e 

përfaqësuesit shtetëror të administratorit, që kanë sjellë pamundësinë dhe nivele 

të ulta të rregjistrimit të pasurive të paluajtshme (pasuri publike dhe private). 

Nga auditimi në drejtoritë e ALUIZNI-t problematikat të cilat përsëriten në vite dhe 

në çdo drejtori janë si më poshtë: 

1. Në 38 raste nga ish Drejtorit e ALUIZNI-t nuk janë respektuar afatet 60 ditore, për 

marrjen e vendimit për kualifikimin ose shkualifikimin e praktikës së legalizimit nga 

data në të cilën është mbajtur procesverbali i konstatimit në terren. 

2. Në 73 raste, janë kryer legalizime të objekteve pa respektuar distancat nga 

rrugët, madje është cënuar trupi i rrugës, objektet e legalizuara ndodhen në 

distancë me të vogël se 10 m nga rrugët nacionale të kategorisë “C”, dhe më pak se 

5 m prej rrugës rajonale të kategorisë  “F”, të ndërtuar në një distancë shumë afër 

hekurudhës më pak 25 m. 

3. Në 45 raste është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në buzë të lumit, 

përroit, kanalit, digës, brezit bregdetar të miratuar. 

4. Në 10 854 raste/objekte informale të legalizuara, nuk është marrë konfirmim mbi 

pagesën e Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë, duke krijuar të ardhura të 

munguara në buxhetin e shtetit në vlerën 493 milionë lekë.  

5. Në 14 raste, rezulton se janë legalizuar objekte në zonë me përparësi në 

zhvillimin e turizmit, në Zonat e Mbrojtura.  

6. Në 80 raste me sipërfaqe prej 27,029 m2, sipas dokumentacionit të pronësisë 

lëshuar nga ZVRPP, parcela ndërtimore e legalizuar ndodhet e regjistruar në 

pasurinë e llojit “Arë, Pyll”, duke ndryshuar zërin kadastral, regjimin e tokës në llojin 

e pasurisë “Truall”. 

Duhet të theksojmë se në këto lloj auditimesh nuk kemi një vlerësim të drejtë të 

riskut dhe të nivelit të materialitetit, vijohet të punohet me modelin e auditimeve 
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të rregullshmërisë me përzgjdhje rastësore dhe kryesisht bazuar në vlerësime 

indviduale të audituesit duke bërë që të jemi larg teknikave audituese, si dhe në 

evidenca të pamjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit për të mundësuar të 

ofrimin e një opinion të bazuar në siguri të arsyeshme sipas standardeve të 

auditimit. Në këto kushte pavarësisht punës audituese dhe ngarkesës së audituesve 

të jemi larg objektivave metodologjik dhe institucional referuar kërkesave të Fushës 

C të Kornizës së Matjes së Performancës, dhe ndikimi nga rekomandimet tonë të 

jetë i pamatshëm në terma realë institucionalë. 

Nga auditimet e realizuara në Drejtoritë e Mbrojtjes së Mjedisit, konstatohet se nuk 

janë respektuar procedurat ligjore të përcaktuara në kuadrin ligjor në fuqi, të kushteve 

për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre 

nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja, në shqyrtimin 

dhe akt-miratimin e aplikimeve të bëra për pajisjen me leje mjedisore të tipit A dhe B. 

Subjekte të cilët janë pajisur me Leje Mjedisore të Tipit A dhe B, nuk kanë raportuar për 

shkarkimin e ndotësve, sipas kushteve të përcaktuara në lejen mjedisore të miratuar 

për subjektin, ndërkohë që strukturat shtetërore nuk kanë vendosur penalitetin për 

mosrespektimin e kushteve të lejes nga subjektet, duke krijuar të ardhura të munguara 

për buxhetin e shtetit në vlerën rreth 136 milionë lekë.  

Raportet e vetëmonitorimi e dorëzuara nga subjektet private në fushën e mjedisit 

nuk kanë saktësinë dhe besueshmërinë e analizave, pasi mungojnë paralel 

laboratorët shtetërorë të certifikuara me ndihmën e të cilave do të mund të 

sigurohej verifikim dhe një informacion mbi saktësinë e raporteve sipas të dhënave 

teknike të laboratorëve të akredituar.  

Nuk janë kryer kontrolle të vazhdueshme dhe efektive për mbrojtjen e mjedisit në 

zonat me rëndësi të veçantë, nuk ka programim për inspektime të zonave turistike, 

zonave të mbrojtura dhe zonave arkitekturore, për të bërë të mundur dhënien e 

përparësisë së mbrojtjes së mjedisit në këto zona. 

Në Inspektoratet Mjedisore të audituara mungesa e ri-inspektimeve ka sjellë 

mosverifikimin deri në pajisjen me leje mjedisore të subjekteve në proces licencimi 

dhe mosevidentimin e rasteve të refuzimeve, të cilat përbëjnë objekt dënimi me 

gjobë për kundravajtje. 

Si rrjedhojë e kontratave të lidhura ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe 

Shërbimit Gjeologjik Shqiptar për monitorimin e ujërave nënëtokësor përgjatë 

periudhës 2016-2018, janë krijuar efekte negative financiare në buxhetin e shtetit 

në vlerën prej 4 milionë lekë. 
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II. ANALIZA E PUNËS SË DEPARTAMENTEVE TË AUDITIMIT 

 

1. ECURIA E AUDITIMEVE TË PERFORMANCËS NË KLSH 

Referuesi: Rinaldo MUÇA   

 

Të nderuar kolegë, pjesëmarrës, dashamirës të performancës! 

I nderuar Kryetar! 

Do mundohem që në kuadër të analiës vjetore të punës së dept. të bëj një rezyme 

të shkurtër të aktivitetit tonë, ndarë në tri shtyllat kryesore të këtij aktiviteti: punë 

audituese, rritje kapacitetesh dhe impakt tek palët e interesit. Por përpara se të bëj 

këtë përmbledhje, më lejoni që në cilësinë e drejtuesit të këtij dept. të parashtroj 

vizionin dhe kriteret e mia për sukses të punës audituese dhe më gjerë, të cilat 

mund t’i diskutojmë më pas bashkarisht. 

Në përputhje me strategjinë institucionale 2018-2022, vizioni për të ardhmen dept. 

është: 

✔ Fokusimi në çështje makro-ekonomike, krahas atyre mikro-ekonomike; 

✔ Fokusimi në auditime procesi më shumë sesa auditime institucioni; 

✔ Riklasifikim i fushave audituese duke marrë në konsideratë edhe kritere të tjera, 

si: prioritetet qeverisëse, peshën sektoriale në buxhet, e-government, etj. 

✔ Klasifikimin dhe monetarizimin e gjetjeve, konkluzioneve e rekomandimeve 

sipas 3E-ve dhe jo thjesht në: organizative e ligjore, sikurse është tradita e 

KLSH-së në auditimet e ligjshmërisë dhe ato financiare; 

✔ Ruajtja dhe promovimi i profilizimit dhe specializimit të audituesve, duke krijuar 

një bërthamë apo lokomotivë profesionale që të menaxhojë ndryshimin dhe 

rrisë peshën e raporteve të performancës brenda e jashtë institucionit.  

✔ Shtimi i filtrave garantues të cilësisë brenda dept., duke rritur komunikimin mes 

kolegëve dhe ngritur grupe që certifikojnë punën e njëri-tjetrit. 
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✔ Gjeneruar deri në 25-30% të punës audituese institucionale vitin e fundit të 

strategjisë së ardhshme, me një rritje mesatare vjetore prej 4 auditime në vit. 

Kjo rritje duhet “financuar” ose duke shtuar nr. e audituesve të dept. të 

performancës (rekrutime të reja, qarkullim nga dept. të tjera tek performanca) 

ose duke krijuar një divizion të performancës që të ketë në përbërje dy apo tre 

dept. të cilat të kryejnë auditime “të pastra” performance dhe “të përziera” ku 

të dominojë elementi i performancës. Aktualisht në KLSH kryen mjaft auditime 

ligjshmërie ku në fakt trajtohen gjerësisht elementë të performancës. 

 

1. Puna audituese 

Auditimi i performancës njohu rritje në cilësi, por jo dhe aq sasi përgjatë 2019-s.  

Nga pikëpamja sasiore, në total u evaduan 15 auditime, në mbi 70 subjekte, me një 

numër gjetjesh, konkluzionesh e rekomandimesh, respektivisht mbi 500, 400 dhe 

350. Mesatarisht për çdo auditim u realizuan 35 gjetje, 25 konkluzione dhe 25 

rekomandime, shifra këto pak a shume te njejta me nje vit me pare.  

Nga pikëpamja e 3E-ve, gjetje, konkluzione e rekomandime që adresonin 

ekonomicitetin ishin 150, eficiensën 450 dhe efektivitetin 650.  

Për çdo auditues efektiv performance apo që ka realizuar auditime performance 

(konvertuar audituesit part-time të dept. të tjera në raportin 2 me 1), gjetjet 

mesatare për auditues janë 31, konkluzionet 25 dhe rekomandimet 23.  

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, 7 nga 15 auditime u evaduan gjatë 6-mujorit të 

parë të vitit, ndërsa pjesa tjetër në gjysmën e dytë të tij.  

Për sa i përket cilësisë së auditimeve, konstatohet se: 

a) Deptartamenti 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. 
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c) Njohja dhe respektimi i standarteve ISSAI të performancës është në nivelin 

e duhur dhe kryesisht kjo bie në sy kur evidenca audituese merret e 

gatshme nga subjekti dhe, pa u testuar nga audituesit, futet e gatshme në 

projekt-raport e më tej në raport.  

d) Analiza e riskut ka ende vend per t'u permiresuar në një pjesë të mirë të 

auditimeve. Grupet audituese kryejnë analizën SËOT ose PESTLE, duke bërë 

vlerësimin, kategorizimin dhe renditjen e riskut, që më pas të fokusojnë 

natyrshëm problemin e performancës. Në këtë aspekt, një rol kyç ka luajtur 

edhe dept. i metodologjisë, me punën e tij trajnuese e testuese. 

e) Një pjesë e mirë e grupeve të auditimit duhet ende të shkathtesohen në 

ndërtimin e piramidës së çështjeve që duhen audituar, kjo edhe si pasojë e 

vlerësimit disi fiktiv të risqeve. Sikurse është theksuar edhe në vlerësimet e 

dosjeve audituese, kjo piramidë duhet te 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 stimulohen audituesit 

të bëjnë më tepër takime ballafaquese me subjektet dhe të mos mjaftohen 

vetëm me anën shkresore. 

h) Garantimi i cilësisë së punës audituese mund të përmiresohet edhe më tej. 

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, ku spikat auditimi mbi Cilesine dhe sigurine e barnave, Akuakultura, 

Mbikeqyrja e tregut te telefonise celulare, Monitorimi i projekteve te huaja, etj. 

2. Ngritja e kapaciteteve departamentale 

Në 2019-n departamenti  përjetoi ndryshime të pakta në staf.  

Nga pikëpamja e trajnimeve, përgjithësisht është respektuar numri minimal i ditëve 

të trajnimit (25 në vit), por 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 pak persona. Konkretisht janë zhvilluar 

trajnime në Poloni, Suedi, Luksemburg, Çeki, SHBA, etj, 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 43 vjeç, gjë që konsiderohet 

frytdhënëse në aspektin e kombinimit të eksperiencës, profesionalizmit e 

seriozitetit me novatorizmin, përkushtimin dhe ambicien personale për të avancuar, 

veçanërisht e vërtetë kjo në auditim, ku kërkohet maturi, objektivitet e integritet. 

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 2019, në formën e ekstraktit të vendimit të Kryetarit. Në 

faqen tonë zyrtare publikohet raporti i plotë, gjë që dept. e bën edhe në faqen tonë 

të FB, LinkedIn dhe Instagram, por të shtrirë në një hark kohor më të gjatë. 

Lidhur me prezencën në FB, viti 2019 shënoi rritje të audiencës. Aktualisht kemi 

3500 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 është theksuar, raportet e gjata 
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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 mbi 20 artikuj si 

dept., ndërsa në revistën tonë të KLSH-së me rreth 1-2 të tilla. Mediatizimi i punës 

sonë është edhe direktivë e Kryetarit për nivelet: auditues i lartë, kryeauditues dhe 

drejtor, por 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 

ne dept është ndjekja rigoroze e 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. . 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 2020-n kemi në plan të evadojmë 18 auditime të reja. Në terma institucionale, 

puna në dept. do të zerë 14% 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.  
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2. ECURIA E AUDITIMEVE NË INSTITUCIONET QËNDRORE 

Referuesi: Bashkim ARIZAJ 

 

Kjo analizë hartohet nën dritën e njohjes dhe vetëvlerësimit të Kornizës së Matjes 

së Performancës me qëllim evidentimin e fuqive, dobësive, shanseve dhe 

kërcënimeve që prekin punën audituese brenda Departamentit. Korniza e Matjes së 

Performancës konsiderohet si një mjet i rëndësishëm për menaxhimin, matjen, 

identifikimin dhe raportimin e performancës së aktivitetit të Departamentit, me 

qëllim përmirësimet e mëtejshme, për arritjen e objektivave e synuara, si më 

poshtë vijon: 

Sipas programit vjetor të vitit 2019 të miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH  

nr.256, datë 31.12.2018, i ndryshuar, Departamentit të Auditimit të Institucioneve 

Qendrore i janë planifikuar 26 subjekte për ti audituar të cilat i ka përfunduar të 26-

ta duke realizuar kështu 100% planin e auditimeve te këtij vitit. Konkretisht ka 

realizuar: 7 auditime përputhshmërie (nga këto 3 auditime tematike); 2 auditime 

financiare; 16 auditime të përziera financiare dhe përputhshmërie; 1 auditim për 

verifikimin e zbatimit të   rekomandime të lëna gjatë  vitit 2018.  

Bazuar në metodologjinë e riskut dhe materialitetit, me këto 26 auditime janë 

audituar  fonde buxhetore në vlerën totale rreth 94,499,076 mijë lekë, kryesisht: 

fondet për “Pagat e personelit” zënë rreth 22% ose 20,505,751 mijë lekë; fondet 

për “Mallra dhe shërbime të tjera” zënë rreth 18% ose 17,138,750 mijë lekë; 

“Fondet për investime” zënë rreth 25% ose 23,880,002 mijë lekë të totalit të 

fondeve të audituara; ndërsa janë audituar të ardhurat buxhetore në masën 35% 

ose 32,974,572 mijë lekë.  

Në zbatim të standardeve të auditimit financiar dhe të përputhshmërisë “ISSAI 1700 

dhe ISSAI 4000”, janë audituar pasqyrat financiare dhe përputhshmëria e 

përdorimit të fondeve publike. dhe në përfundim të auditimeve kemi dalë dhe janë 

dhënë këto opinione:  

- Në 18 subjekte kemi dalë me opinione për pasqyrat financiare. Ndër 

problematikat e konstatuara nga auditimi i pasqyrave financiare përmendim ato që 

lidhen: me mos konsolidimin e pasqyrave financiare pas ndryshimit të fushës së 

përgjegjësive të ministrive, moskryerjen e inventarizimit periodik dhe mos-

rakordimit të vlerës fizike me atë kontabël, mungesat e vazhdueshme në relacionet 
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shpjegues të zërave materiale në kundërshtim me kërkesat e Standardeve 

Kombëtare të Kontabilitetit (SKK 1 “Kuadri i Përgjithshëm për Përgatitjen e 

Pasqyrave Financiare” dhe Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit Publik IPSAS 

1); mos zbatimin e parimit të kontabilitetit rrjedhës; mos llogaritja e saktë e 

amortizimit;etj.  Nisur nga këto problematika kemi dhënë: 9 opinione të 

pakualifikuar dhe janë modifikuar:  5 opinione të kualifikuar, 1 opinione të 

pakualifikuar me theksim çështjeje, 2 opinion kundërshtues dhe 1 refuzim opinioni.  

- Në 20 subjekte kemi dhënë opinion përputhshmërie. Ndër problematika të 

konstatuara përgjatë auditimeve të përputhshmërisë përmendim: parregullsi dhe 

shkelje ligjore të shumta gjatë zbatimit të rregullave të prokurimit dhe të 

koncesioneve publike; moszbatim i saktë i metodologjisë në përcaktimin e  kostos 

së zërave buxhetorë; thyerje materiale të sistemeve të kontrollit përgjatë procesit 

të inventarizimit dhe transferimit të pasurisë shtetërore; mosrealizim të fondeve 

dhe projekteve të parashikuara  në buxhet; thyerje të kontrolleve përgjatë procesit 

të krijimit të të ardhurave dytësore, thyerje të sistemeve të kontrollit që lidhen me 

procedurat e rekrutimit të punonjësve; mungesa të akteve administrativë për 

kontabilizimin e penaliteteve; mungesë saktësie në kërkesat buxhetore të PBA-ve; 

etj. Nisur nga këto problematika kemi dhënë: 8 opinione të pakualifikuar, 11 

opinione të kualifikuar, dhe 1 opinion kundërshtues. 

A. Në mënyrë të përmbledhur po trajtojmë shkeljet e konstatuara në subjektet e 

audituara gjatë zbatimit të ligjshmërisë në  prokurimet publike: 

Për 18 subjekte të audituara janë zhvilluar 1,702 procedura prokurimi me 

fond limit të përllogaritur në vlerën 203,451 milion lekë. Janë audituar 719 

procedura prokurimi në vlerën totale 87,323 milion lekë, dhe 709  kontrata 

të lidhura, me vlerë 73,386 milion lekë. Janë konstatuar shkelje të ndryshme 

në 86 procedura prokurimi me vlerën 36,258 milion lekë. Këto shkelje 

kryesisht konsistojnë: 

-Në fazën e përgatitjes së dokumenteve të tenderit, janë konstatuar 49 shkelje ose 

46%; 

- Në fazën e zhvillimit të  procedurave të prokurimeve, janë konstatuar 54 shkelje ose 

51%; 

- Në fazën e zbatimit të kontratave dhe dorëzimit të punimeve, janë konstatuar 3 

shkelje ose 3%. 
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B. Në mënyrë të përmbledhur po trajtojmë dëmin ekonomik të konstatuar në disa 

prej subjekteve të audituara: 

Dëmi ekonomik i konstatuar në auditimet e vitit 2019 në total rezultoi 43,765,840 

mijë lekë dhe është grupuar në dëm ekonomik faktik që zë rreth 43% e vlerës totale 

të dëmit të konstatuar dhe në dëm potencial që zë rreth 57% e vlerës totale të 

dëmit të konstatuar. Grafikisht dëmin ekonomik po e paraqesim më poshtë: 

 

-Dëmi ekonomik faktik në masën 18,785,877 mijë lekë, përbëhet nga: të ardhurave 

të munguara prej  15,168,781 mijë lekë,  në shpenzimet operative në vlerën 

404,874 mijë lekë;  në shpenzimet në fushën e prokurimeve publike në vlerën 

1,136,671  mijë lekë, nga të cilat: 836,470 mijë lekë janë konstatuar në zbatimin e 

kontratave dhe 299,201 mijë lekë procedura prokurimit të realizuara në kushte të 

parregullsive ligjore. Dëmi ekonomik është konstatuar në këto subjekte: 

18,785,877 

24,979,963 

DEMI EKONOMI, 2019 

Dem ekonomik faktik Dem ekonomik potencial 
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mijë lekë 

Nr Subjektet Demi ekonomik  

1 Ministria e Drejtesisë 92 

2 MIE & AKBN TEMATIK 15,168,781 

3 FSHZH 47,325 

4 ARRSH 662,914 

5 AKUKM 494,675 

6 AKU 344,383 

7 AZHBR 2,058,455 

8 GARDA E REPUBLIKËS 46 

9 Universiteti I Vlorës 2,377 

10 Universiteti I Shkodrës 6,829 

  Total 18,785,877 

- Dëmi ekonomik potencial në masën 24,889,963 mijë lekë, përbehët kryesisht 

nga detyrimet që buxheti i shtetit do të paguaj në zbatim të vendimeve të formës së 

prerë të arbitrazhit ndërkombëtar apo vendimeve të gjykatave të vendit, si pasoje e 

prishjes në mënyre te njëanshme të kontatave për punime civile apo për shkelje të 

rregullave të prokurimeve publike. Ky dem potencial për tu paguar është konstatuar 

në këto subjekte: 

mijë lekë 

Nr. Subjektet Dëm potencial 

1 Avokati i Shtetit 13,420,000  

2 AKUKM 11,469,963  

  Total 24,889,963 

 

C. Në mënyrë të përmbledhur po trajtojmë shkelje të dispozitave ligjore që kane 

ndikuar në keq menaxhim dhe keq  përdorim të fondeve buxhetore: 

Në auditimet e kryera, janë konstatuar shkelje të akteve ligjore e nënligjore në fuqi 

që kanë të bëjnë me disiplinën financiare, dhe kane ndikuar në keq menaxhim dhe 

përdorim të fondeve buxhetore pa efektivitet dhe ekonomicitet në vlerën e 

përgjithshme rreth 3,088,199 mijë lekë. Këto shkelje janë konstatuar në këto 

subjekte:   
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Nr. Subjektet Menaxhim jo efektiv fondesh 

1 Ministria e Drejtësisë 31,224 

2 DAR Durrës 1,718 

3 AKBN tematik përputhshmërie 22,418 

4 ARRSH 488,121 

5 AKUKM 524,966 

6 FSHZH 522,513 

7 Ministria e Shëndetësisë 981,608 

8 Universiteti iI Vlorës 5,307 

9 Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë 363,978 

10 Universiteti i Shkodrës 15,938 

11 Ministria e Drejtesisë, tematik 67,075 

12 DAR, Fier 24,837 

13 Ministria për Evropën dhe Punet e Jashtme 38,496 

  Totali 3,088,199 

Në formë grafike, të shpërndara sipas subjektive po ju paraqesim vlerat e fondeve 

te menaxhuara pa efektivitet: 
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Nisur nga parregullsitë dhe  shkeljet të konstatuara, për eliminimin e tyre dhe 

përmirësimin  e veprimtarisë dhe të performances së subjekteve të audituara kemi 

lënë gjithsej 351 rekomandime për zbatim si:  

-Për përmirësimin e akteve ligjore dhe nënligjore kemi lenë për zbatim, 25 masa; 

-Për përmirësimin e veprimtarisë së institucioneve kemi lenë për zbatim, 300 masa 

me karakter organizativ;  

-Për shpërblim dëmi ekonomik në shumën totale rreth 18,785,877 mijë lekë dhe për  

menaxhim jo efektiv fondesh buxhetore në shumën totale 3,088,199 mijë lekë, kemi 

lenë për zbatim 26 masa;  

-Për shmangie të dëmit ekonomik në shumën 10,980,000 mijë lekë që mund ti 

shkaktohet buxhetit të shtetit kemi lenë për zbatim,  1 masë;   

-Për punonjësit e bërë  përgjegjës për këto shkelje janë kërkuar 76  masa disiplinore 

dhe 7 masa administrative. 

Po kështu, në muajin qershor-korrik 2019, Departamenti përfundoi auditimin e 

zbatimit të rekomandimeve të lëna ne auditimet e kryera gjate vitit 2018. Kështu, 

në auditimet e kësaj periudhe janë rekomanduar gjithsej 454 masa, nga të cilat janë 

pranuar nga subjektet 436 prej tyre dhe 18 të tjerat nuk janë pranuar. Në këtë 

auditim konstatuam se, nga 436 masat e pranuara, janë zbatuar plotësisht 212 ose 

49% e tyre; janë zbatuar pjesërisht 5 masa, ose 1% e totalit të masave të pranuara; 

ishin në proces zbatimi 168 masa ose 39% e totalit. Kanë mbetur pa zbatuar 51 

masa, ose 12% e totalit të masave të pranuara.  

Më poshtë po trajtojmë shkurtimisht, shkeljet dhe parregullsitë kryesore të 

përmendura më sipër të  konstatuar në disa prej subjekteve të audituara: 

1. Në auditimin e Autoritetit Rrugor Shqiptar (ARRSH) është konstatuar: 

-Procedura e prokurimit për hartimin e projektit “Rehabilitimi i segmentit rrugor 

mbikalimi pallati me shigjeta rreth rrotullimi Shqiponja (Unaza e Re)”, është 

zhvilluar në kushte të mungesës së konkurrencës, pasi kontratat për realizimin e 

projektit, nuk është lidhur nëpërmjet procedurave të prokurimit, por është lidhur 

drejtpërdrejtë me projektuesin, i cili ka marrë përsipër të hartoje projektin dhe 

preventivin e zbatimit falas në formë dhurimi. 

- Në zbatim të vendimeve gjyqësore të formës së prerë, janë paguar nga buxheti i 

shtetit për vitin 2018 shuma prej 350,000 mijë lekë, vlerë kjo të cilës i është shtuar 

edhe kosto e përmbarimit në shumën rreth 31,745 mijë lekë. Meqenëse shlyerja  



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                                            6  

86                                                                                                                                     Botime  

këtyre detyrimeve nuk është bërë  në mënyrë vullnetare, ka sjellë efekt negativ për 

buxhetin e shtetit pasi këto fonde buxhetore në vlerën 31,745 mijë lekë nuk janë  

menaxhuar, me eficencë, efektivitet dhe ekonomicitet. 

-Përgjithësisht nuk janë përcaktuar mekanizma të mirë organizuar dhe funksionalë 

të procesit të menaxhimit të riskut, efekt që pasqyrohet edhe në rezultatet e 

treguesve të performancës së buxhetit dhe thesarit duke shfaqur mangësi,  gjatë 

zbatimit të kontratave për punë dhe shërbime dhe  rezerva në planifikimin e 

buxheteve dhe në parashikimin e nevojave për likuiditete,  çka ka  çuar në rritjen e 

nivelit dhe të stokut të detyrimeve të prapambetura. Kështu në çdo fund vit 

pasardhës, ARRSH vazhdon të trashëgoj të njëjtin borxh që shkon nga 3 miliard 

lekë në 4 miliard lekë.  

-Gjatë vitit 2018 në  kundërshtim  me Ligjin 152/2013 “Për nëpunësin civil” i 

ndryshuar, janë dhënë shpërblime punonjësve të ARRSH-së, me arsyetimin e 

ndryshimit të statusit të  tyre nga nëpunës civil, në  punonjës që  marrëdhëniet 

juridike që rregullohen në  bazë  të  Kodit të  Punës.  Vlera e këtyre shpërblimeve 

në dëm të buxhetit të shtetit është  51,239 mijë lekë; 

-Në disa procedura prokurimi janë bërë  skualifikime të operatorëve ekonomik me 

oferta me të ulta se fituesit që shkojnë në vlerën totale rreth 442,000 mijë lekë. 

Skualifikimet nga procedurat e prokurimeve të këtyre operatorëve janë bërë për 

disa mangësi në dokumentacionet e paraqitura për përmbushjen e kritereve të 

veçanta të kërkuara në dokumentet e tenderit, mangësi të cilat AK edhe mundë ti 

konsideronte si devijime të vogla, kështu këto fonde buxhetore me vlerën  rreth 

442,000 mijë lekë duhet të menaxhoheshin, më me eficencë, efektivitet dhe 

ekonomicitet.  

- Në disa kontrata për ndërtimin e infrastrukturës rrugore, gjatë zbatimit të 

punimeve janë konstatuar punime të kryera nga kontraktorët dhe të  paguara nga 

ARRSH, në vlerën totale rreth 223,747 mijë lekë. Por këto punime janë të pa 

rakorduar me dokumentacionin justifikues teknik  si, libreza masash,  fatura, analiza 

laboratorike të materialeve, etj., duke bërë kështu që  vlera rreth  46,000 mijë lekë 

të  menaxhohet pa eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet.  

-Përveç sa më sipër, në këtë  auditim, u konstatuan shkelje të dispozitave ligjore, 

për të cilat KLSH ka depozituar indicie për kallëzim penal në Prokurorinë e Rrethit 

Gjyqësor, në ligjshmërinë e zbatimit të procedurës së prokurimit me objekt: 

“Ndërtim rruga Kardhiq – Delvine, Loti 7,  me fondin limit 2,332,573,946  lekë, të 

zhvilluar në korrik  2019. Konkretisht, në këtë procedurë prokurimi, nga 6 
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operatorët pjesëmarrës, është kualifikuar vetëm BOE “Ircop & Sulova Ndërtim 

Prodhim”, me ofertën ekonomike në vlerën 2,299,327,253.75 lekë dhe janë s’ 

kualifikuar 5 operatorët e tjerë. Një nga operatorë  “Gjoka Konstruksion & Cobial” 

është s` kualifikuar, në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik. Ky bashkim 

operatorësh kishte paraqitur ofertën ekonomike në vlerën 1,789,598,000 lekë e cila 

është më e ulët se oferta e operatori tjetër i kualifikuar  “Ircop  & Sulova Ndërtim 

Prodhim” dhe KVO duhej të klasifikonte të parin në renditje dhe ta shpallte fitues, 

pasi oferta ekonomike e tij ishte në vlerë më të ulët me diferencë prej  611,675,104 

lekë. Kështu do të eliminohej dëmi ekonomik në vlerën 611,675,104 lekë me TVSH 

që mundë të vinte si pasoj e s`kualifikimit të  pa drejtë i këtij BOE. Për këtë s` 

kualifikim, ky BOE  ka paraqitur ankesë, pranë KPP, e cila me Vendimin nr. 150, datë 

09.07.2019  ka vendosur  të pranojë ankesën e tij. Në arsyetimin e Vendimit,  KPP 

ka bërë të njëjtën arsyetim dhe interpretim ligjor si arsyetimet dhe interpretimet e 

bëra nga KLSH.  

2. Në auditimin e Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizime dhe 

Infrastrukturës së mbetjeve urbane (AKUKM) është konstatuar: 

-Në 2 kontrata të lidhura për ndërtimin e infrastrukturës në ujësjellës kanalizime, 

gjatë zbatimit të kontratave janë konstatuar punime të pa kryera dhe vonesa në 

furnizimin me makineri e pajisje, duke i shkaktuar buxhetit të shtetit dëm 

ekonomik në vlerën totale rreth 5,500 mijë lekë. 

-Në 5 procedura prokurimi janë bërë  skualifikime të operatorëve ekonomik me 

oferta me të ulta se fituesit që shkojnë në vlerën totale rreth 317,984 mijë lekë. 

Skualifikimet nga procedurat e prokurimeve të këtyre operatorëve janë bërë për 

disa mangësi në dokumentacionet e paraqitura për përmbushjen e kritereve të 

veçanta të kërkuara në dokumentet e tenderit, mangësi të cilat AK edhe mundë ti 

konsideronte si devijime të vogla. Këta operatorë të skualifikuar kanë hapur 

procese ligjore për skualifikime te padrejta të tyre dhe në raste të fitimit të këtyre 

gjyqeve buxhetit te shtetit do ti shkaktohej një dëm ekonomik potencial në vlerën 

317,984 mijë lekë. 

-Në objektin "Furnizimi me ujë i qytetit të Kukësit dhe 14 fshatrave rreth tij" faza II, 

kontraktori është likuiduar për punimet e kryera  në vlerë rreth 171,979 mijë lekë. 

Por edhe pse kjo kontratë është tej afateve të përfundimit të punimeve, ky investim 

nuk ka dhënë rezultate e pritshme, sepse deri sot  ky objekt nuk është venë në 

funksion. Për mos realizimin e këtij objekti AKUM ka zgjidhur kontratën me 

sipërmarrësin. Për këtë zgjidhje kontrate në mënyrë te njëanshme  sipërmarrësi ka 
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hapur proces gjyqësor dhe në rast  të fitimit të gjyqit, buxhetit te shtetit do ti 

shkaktohej një dëm ekonomik potencial në vlerën 171,979 mijë lekë.   

-Në datën 30.01.2014, është nënshkruar kontrata për përmirësimin e Sistemit të 

Kanalizimeve të Tiranës së Madhe me kontraktorin “Dondi,Itali & Kubota, Japoni” 

me vlerën rreth 81,000,000 Euro. Ky projekt është financuar përmes marrëveshjes 

së financimit ABA-P3 lidhur midis Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë Japoneze 

dhe është ratifikuar në Kuvend me ligjin nr. 9964, datë 24.7.2008. Kjo kontratë 

është ndërprerë në datën 04.07.2018 dhe deri në këtë datë, punimet ishin kryer 

rreth 70% ose në vlerën 56 Milion Euro. Ndërprerja (zgjidhja) e kësaj kontratë është 

bërë  në mënyrën të njëanshme nga MIE nëpërmjet AKUKM në kundërshtim me 

marrëveshjen e financimit dhe me kushtet e kontratës së lidhur me kontraktorin.  

MIE dhe AKUKM për zgjidhjen e kontratës nuk ka marrë miratim paraprak nga 

financuesi Banka Japoneze për Zhvillim, dhe nuk ka  marrë parasysh sugjerimet dhe 

vërejtjet që i ka bërë Këshilli i Mosmarrëveshjeve, të cilat kanë të bëjnë, kryesisht 

për: mungesën të hapësirave për të kryer punimet; vonesa në likuidim të TVSH dhe 

pagesat e situacioneve; mungesa apo vonesa të theksuar bashkëpunimi në lidhje 

me marrjet e lejeve, miratimet e punimeve. etj; probleme të hasura gjatë zbatimit 

me projektin dhe mungesa e gatishmërisë për korrigjimin apo përmirësimin e tij 

,etj. Për prishjen e kësaj kontrate në kundërshtim me marrëveshjen e financimit 

dhe me kushtet e kontratës, kontraktori ka hapur çështje në gjykatën pranë 

Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Londër. Duke marrë në konsideratë 

paligjshmërinë e zgjidhjes në mënyrë të njëanshme të kontratës ka shumë gjasa që 

kontraktori këtë çështje ta fitojë dhe buxheti i shtetit do ti shkaktohej një dëm 

ekonomik potencial të konsiderueshme që llogaritet  mbi 90 milion Euro. 

-Në 3 procedura prokurimi, si pasojë e diferencës së krijuar mes vlerës së ofertës së 

operatorit të shpallur fitues, dhe vlerës së ofertave të operatorëve të tjerë të 

skualifikuar është konkluduar në menaxhim jo efektiv fondesh në shumën totale 

rreth 217,880 mijë lekë. 

- Gjatë zbatimit të punimeve, në 3 kontrata janë bërë rishikime dhe ndryshime te 

projekteve te zbatimit si dhe për këtë  janë lidhur  kontrata shtesë në vlerën totale 

rreth 303,147 mijë lekë. U konstatua se, disa zëra pune  të vendosura në projektet 

e rishikuar, janë të pastudiuar mjaftueshëm dhe janë teknikisht të panevojshëm për 

funksionimin e këtyre objekteve, duke bërë kështu që, këto fonde buxhetore që 

shkojnë në total 303,147 mijë të menaxhohen, pa eficencë, efektivitet dhe 

ekonomicitet. 
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- Në 2 kontrata për ndërtimin e infrastrukturës në ujësjellës kanalizime, gjatë 

zbatimit të punimeve  janë konstatuar punime të kryera nga kontraktorët dhe të  

paguara nga AKUM, në vlerën rreth 5,340 mijë lekë. Këto punime janë të pa 

rakorduar me dokumentacionin justifikues teknik  si, libreza masash,  fatura, analiza 

laboratorike të materialeve, etj, duke bërë kështu që  vlera rreth  5,340  mijë lekë 

të  menaxhohet pa eficencë, efektivitet dhe ekonomicitet.  

- Në zbatim të vendimeve gjyqësore të formës së prerë, janë paguar nga buxheti i 

shtetit 75,272,985 lekë, për proceset gjyqësore në lidhje me shpronësimet dhe 

proceset e fituara nga punonjësit e larguar nga puna, për të cilat është paguar tarifë 

përmbarimore prej 3,545 mijë lekë. Këto pagesa  nuk janë kryer vullnetarisht nga 

AKUKM edhe pse këto vendime gjyqësore kanë qenë të formës së prerë, dhe për 

pasojë vlera prej  3,545 mijë lekë është  menaxhuar pa eficencë, efektivitet dhe 

ekonomicitet. 

3. Në auditimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) 

është konstatuar: 

- Në buxhetin fillestar të vitit 2018, në programin buxhetor “Rehabilitimi i të 

përndjekurve politikë”, janë akorduar 2,051,300 mijë lekë ndërsa  me aktin 

normative nr. 1, datë 26.07.2018 “Për ndryshimin e buxhetit të vitit 2018” këto 

fonde janë ulur në vlerën 1,046.8 milion lekë, ose 49% më pak nga plani fillestar. 

Ndërkohë shuma e dëmshpërblyer e të përndjekurve politikë është ulur, ndërsa 

sipas treguesve  të raportuar, numri i përfituesve është rritur në 7,144 përfitues, 

nga 5,000 që ishin planifikuar fillimisht. MSHMS nuk disponon informacion mbi 

numrin e të përndjekurve që do dëmshpërblehen, por e merr atë të gatshëm, me 

email nga MFE /Drejtoria e Thesarit, dhe jo nëpërmjet një rruge të formalizuar.Në 

kushtet kur detyrimet ndaj kësaj shtrese vulnerabël të shoqërisë janë ligjërisht të 

njohura, mungesa e ekzekutimit të pagesave që lidhen me këtë detyrim është 

tërësisht e pajustifikuar.  

- Për dy nga tre kontrata koncesionare, “Check-Up” dhe “Sterilizimi” që ka në 

zbatim MSHMS, rezultoi se aplikohet Tatim mbi Vlerën e Shtuar, në masën 20% mbi 

çmimin e kontraktuar. Ndërsa për shërbimin e “Hemodializës” ky tatim nuk 

aplikohet. Megjithëse të tre shërbimet e sipërcituar janë pjesë e zinxhirit të ofrimit 

të shërbimit shëndetësor ndaj pacientit nga institucione shëndetësore të 

liçencuara, si dhe faturojnë njëlloj shërbimin drejt institucioneve shtetërore prej 

dhe nga paguhen, mënyra e faturimit të tyre ndryshon. Aplikimit i TVSH-së mbi 

vlerën e shërbimit të faturuar nga ana e koncesionarit për këto shërbime 
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shëndetësore, bie në kundërshtim me dispozitat e ligjit nr. 92/2014 “Për tatimin 

mbi vlerën e shtuar”, neni 51/c e tij të cilat përcaktojnë se përjashtimin e 

shërbimeve shëndetësore. Megjithëse KLSH në vijueshmëri ka rekomanduar 

ndryshimin e mënyrës së faturimit për shërbimin e “Check-Up”, situata nuk rezulton 

të ketë ndryshuar por ajo vijon edhe në koncesionin e “Sterilizimit”. Vlera e TVSH-së 

së llogaritur në shërbimin e sterilizimit prej koncesionarit paraqitet në vlerën rreth 

669,5 milion lekë. Kjo mënyrë faturimi e shërbimit shëndetësor nuk rezulton të jetë 

kundërshtuar nga Autoriteti, apo të jenë marrë nisma për qartësimin e frymës së 

ligjit me MFE, për zgjidhjen e ngërçit, i cili vijon të rëndoj në vazhdimësi financat 

publike.  

- Nga ana e MSHMS mungojnë kontrollet në vend si dhe monitorimi i termave të 

tjerë të kontratave koncesionare, konkretisht lidhur me vlefshmërinë e 

instrumenteve të garancisë rezultoi se, në disa raste formularët e sigurimit të 

lëshuar, kanë efekt prapaveprues, çka tregon mungesën e mbulimit në kohë, në 

periudha që shkojnë deri në disa muaj. Formularët paraqiten në gjuhë të huaj, të pa 

përkthyer si dhe të pashoqëruar me faturën tatimore të primit të paguar apo fletën 

e udhëzimeve.  

- Në praktikën e PPP-së "Për ofrimin e shërbimeve laboratorike mjekësore" rezultoi 

se, pavarësisht se kanë kaluar mbi tre muaj nga nënshkrimi i kontratës dhe mbi 15 

muaj nga shpallja e fituesit, ky i fundit ende nuk ka kryer pagesën e tarifës së 

zhvillimit të projektit ndaj IFC në shumën 600,000 euro, si dhe nuk ka paraqitur 

Garancinë e Performancës në vlerën 700,000 euro; Mungon informacioni mbi 

financimin e partneritetit duke mos përmbushur në kohë kushtet paraprake të 

kontratës. Nga ana tjetër edhe Autoriteti nuk rezulton të ketë bërë hapa përpara 

lidhur me këtë angazhim, duke mos mos plotësuar kushtet e parashikuara si palë në 

kontratë. 

4. Në auditimin tematik në Avokaturën e Shtetit është konstatuar:  

-Për Vendimet e arbitrazhit ndërkombëtar Avokatura e Shtetit nuk disponon 

informacion të plotë lidhur me shumat e paguara nga institucionet që janë  palë në 

gjykim, e si e tillë vlerat e ekzekutuar dhe të pa ekzekutuar nga buxheti i shtetit nuk 

mund të konfirmohen nga ky institucion, çka në vlerësimin e KLSH,  paraqet nevojë 

imediate  për një qasje ndryshe në dispozitat ligjore lidhur me këto detyrime.  

-Sipas të dhënave të   paraqitura prej Avokaturës së Shtetit, rezulton se, që nga viti 

2011, janë 10 vendimet e formës së prerë të  arbitrazhi ndërkombëtar kundër 

Shtetit Shqiptar. Vlen të theksojmë se, peshën me të madhe  të këtyre vendimeve e 
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ka, çështjen “Francesco Becchetti”, zhvilluar pranë Qendra Ndërkombëtare për 

Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Investimit (ICSID). Për këtë çështje,  ICSID ka 

dënuar Shqipërinë me vlerën 110,000,000 euro. Qeveria ka aplikuar për anulimin e 

këtij  vendimi dhe Gjykata e ka pranuar aplikimin duke pezulluar përkohësisht 

zbatimin e tij. Çështja vazhdon të jetë në proces e sipër dhe nëse gjyqi fitohet nga 

ky sipërmarrës buxhetit të shtetit do ti shkaktohet dëm ekonomik potencial i 

konsiderueshme që mund të shkon deri 110,000,000 euro 

5. Në auditimin e  Ministrinë e Arsimit Rinisë dhe Sporteve është konstatuar: 

- Në procedurën e prokurimit me objekt "Shërbim Internetit në Sistemin Arsimor 

Parauniversitar", konstatohet se MARS, nuk ka siguruar mirë përdorim të fondeve 

publike, nuk ka nxitur pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë, konkurrencën 

ndërmjet operatorëve ekonomikë dhe nuk ka siguruar një trajtim të barabartë për 

të gjithë operatorët bazuar kritereve kualifikuese të padrejta, duke bërë që fonde 

buxhetore në vlerën 39,581,023 lekë janë të menaxhohen pa efektivitet dhe 

ekonomicitet; 

- Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në procedurën e 

prokurimit me objekt "Rikonstruksioni i shkollës së mesme Jakov Xoxa, Bashkia 

Fier", konstatohet se nga Ak janë vendosur kërkesa për kualifikim në mënyrë të tillë 

që nuk  stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, duke duke bërë 

që fonde buxhetore në vlerën 7,486,293 lekë të menaxhohen pa efektivitet dhe 

ekonomicitet; 

6. Në auditimin e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme (MEPJ) është 

konstatuar: 

- Në Pasqyrat Financiare të MEPJ për vitin 2017 dhe 2018 nuk është bërë reflektim i 

plotë i aktivitetit të ish Ministrisë së Integrimit Evropian, në mënyrë që pas 

bashkimit/konsolidimit këto pasqyra të mbulojnë te gjithë aspektet e funskionimit 

te të dy ministrive.  

- Hartimi dhe raportimi financiar i përfaqësive diplomatike nuk është i plotë, pasi 

përfaqësitë diplomatike nuk hartojnë pasqyra financiare të veçanta. Në strukturat e 

tyre nuk parashikohen domosdoshmërish punonjës me profil financë-kontabilitet.  

-Për vitin 2018, përdorimi dhe raportimi i fondeve të transferuara ndaj përfaqësive 

prej 1,635,351,206 lekë, për realizimin e aktivitetit operativ dhe investues të tyre, 

nuk shoqërohet me evidenca mbështetëse.  
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-Rezultuan thyerje materiale të sistemeve të kontrollit si: përgjatë procesit të 

monitorimit të buxhetit sa i takon verifikimit dhe saktësimit të vlerave të raportuara 

për llogari të MEPJ-së; mos raportim korrekt i realizimit të buxhetit për secilën 

përfaqësi diplomatike, pasi për çështje raportimi, buxheti i secilës ambasadë ndër 

të tjera zhvishet nga shpenzime që kryhen për llogari të MEPJ ose tjetër duke 

deformuar vlerat ë buxheteve individuale të përfaqësive. 

- Për periudhën objekt auditimi përfaqësitë diplomatike kanë funksionuar pa 

struktura të miratuara, pasi nga strukturat përgjegjëse të MEPJ këto të fundit nuk 

janë hartuar dhe miratuar asnjëherë. Për pasojë, kanë munguar edhe përshkrime 

për pozicionet e punës, duke mbartur risqe që vendimmarrja në lidhje me 

emërimet të jetë subjektive, veçanërisht në kushtet kur nuk parashikohet strukturë 

fikse . 

- Ka munguar hartimi i gjurmës së auditimit sa i takon procesit të konvertimit të 

monedhës për llogari të buxheteve të përfaqësive diplomatike, për të parashikuar 

rrjedhën e dokumentuar të transaksioneve financiare, nga fillimi deri në përfundim 

të tyre, me synimin që të ripërshkojë të gjitha veprimtaritë individuale dhe 

vendimmarrjen lidhur me to.  

7. Në auditimin tematik në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) është 

konstatuar : 

-  Referuar Raportet e monitorimit të AKBN, në 10 nga 14 kontrata koncesionare  

edhe pse janë propozuar penalitete për subjektet resspektive, për moszbatim të 

kushteve të kontratës, rezultoi se, MIE nuk disponon asnjë akt administrative për 

kontabilizimin dhe  për arkëtimin e tyre, duke shkaktuar të ardhura të munguara në 

buxhetin e shtetit në shumën 2,025,281 mijë lekë. 

 

Objektivat e Departamentit për të vitin 2020: 

1. Ruajtja e akordit të numrit të auditimeve të kryera gjatë 5 vjeçarit te fundit, me 

tendence rritjen e numrit te auditimeve financiar dhe të përputhshmërisë; 

2. Përmirësimin e proceseve që lidhen me përdorimin dhe vënien në eficense të 

plotë te Rev-Zonës nga audituesit e Departamentit; 

3.Përmirësimin e proceseve që lidhen me planifikimin e auditimit deri në 

përgatitjen e Programit të Auditimit, si një dokument i rëndësishëm, që dikton edhe 

suksesin ose jo të auditimit. Identifikimi i risqeve, merr rëndësi të veçantë në këtë 

fazë të auditimit. Të gjithë audituesit duhet të angazhohen në njohjen e 
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standardeve, Manualeve të KLSH-së si dhe Rregullores së Procedurave të auditimit, 

jo vetëm për të plotësuar dhe ndjekur me kujdes gjithë dokumentet standarde, por 

gjithashtu për t’i zhvilluar e plotësuar më tej ato. Ky objektiv do të arrihet 

nëpërmjet trajnimeve të shumta që do të organizohet nga vetë Departamenti, por 

edhe nga institucione brenda vendit dhe jashtë vendit.  

4. Në frymën e porosisë se Kryetarit dhe të  standardeve të audtimit për 

transparencën  (“ISAI 12’’), do te rrisim praninë e audituesve të departamentit në 

shtypin e shkruar dhe atë elektronik. 

5. Në frymën e mesazhit të Kryetarit,  çdo auditues do të zbërthej,  Strategjinë e 

Zhvillimit të KLSH për vitet 2018-2020, veçanërisht në lidhje me forcimin e ndjekjes 

së zbatimit të rekomandimeve, rritjen e nivelit të rekomandimeve të pranuara dhe 

të zbatuara, pasi  efekti real i aktivitetit auditues së Departamentit matet me nivelin 

e zbatimit të rekomandimeve nga subjektet publike te audituara. 

6. Do të rrisim, kontrollin cilësisë së auditimeve, si një hallkë kjo e kontrolleve të 

brendshme të vetë Departamentit. Planifikimi i saktë i kohës për secilin auditues, si 

dhe objektivave specifike dhe të qarta për secilin prej funksioneve brenda 

Departamentit do të jetë një element kyç që do të mbahet në vëmendja gjatë çdo 

projekti auditimi, me qëllim rritjen e përgjegjshmërisë individuale dhe si pasojë 

rritjen e cilësisë së auditimeve. 
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3. AUDITIMET MBI BUXHETIN E SHTETIT 

Referuesi: Valbona GAXHA 

 

1. Fakte dhe statistika mbi aktivitetin e auditimit  

1.1. Mbi numrin e auditimeve të kryera 

Gjatë vitit 2019, Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit ka zhvilluar 14 

auditime në total, prej të cilave 13 auditime të parashikuara në planin vjetor 

(përfshirë këtu 1auditim i mbartur nga viti 2018) dhe1 auditim tematik. Në 

krahasim me planin vjetor të miratuar, departamenti ka një realizim prej 58% 

kundrejt 24 auditimeve të parashikuara në këtë plan. 

Në funksion të misionit të tij, Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit ka 

realizuar auditimet në strukturat e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, në 

njësitë e saj të varësisënë sistemin doganor dhe tatimor si dhe në Institutin e 

Sigurimeve Shoqërore (ISSH) dhe Fondin Sigurimit Detyrueshëm Kontrollit 

Shëndetësor (FSDKSH). Më hollësisht, sipas subjekteve këto auditime janë kryer në:  

- 5 auditime përputhshmërie nëMinistrinë e Financave dhe 

Ekonomisëpërkatësisht në: Drejtorinë e Përgjithshme të Buxhetit dhe Borxhit, 

Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit,Drejtorinë e Përgjithshme të 

Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, Drejtorinë e 

Përgjithshme të Kontraktimeve dhe Financimevetë fondeve të BE, BB dhe 

donatorëve të tjerë (CFCU) dhe  Drejtorinë e Koncensioneve;  

- auditime përputhshmërie nësistemin doganor, konkretisht në: Drejtorinë e 

Përgjithshme të Doganave dhe  Degën Doganore Elbasan; 

- 1 auditim përputhshmërie në sistemin tatimor:Drejtorinë e Përgjithshme të 

Tatimeve; 

- 1auditim përputhshmërie në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit 

Shëndetësor; 

- 2auditime në Institutin e Sigurimeve Shoqërore, konkretisht: 1 auditim i 

kombinuar përputhshmërie dhe financiar, si dhe 1 auditim tematik mbi 

përputhshmërinë e pensioneve të minatorëve; 
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- 1 auditim përputhshmërie në Shoqërinë e Parë  Financiare të Zhvillimit, FAF 

sha;  

- 1 raport për zbatimin e rekomandimeve të lëna në 8subjekte: Drejtoria e 

Përgjithshme e Buxhetit, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit, Drejtoria e 

Përgjithshme e Doganave, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Instituti i 

Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizmit të Kontrollit të 

Brendshëm Financiar Publik, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit 

Shëndetësor dheDega Doganore Elbasan. 

Gjithashtu, në muajin Tetor 2019, Departamenti ka realizuar hartimin e Raportit 

“Mbi Zbatimin e Buxhetit 2018”, përfshirë këtu dhe rezultatet e auditimeve 

tëdepartamenteve të tjera,audituar në përmbushje të misionit Kushtetues si dhe në 

zbatim të Ligjit 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit për paraqitjen në Kuvend të raportit të zbatimit të buxhetit faktik.  

1.2.  Mbi rekomandimet e lëna:  

Lloji dhe shkalla e pranimit të tyre 

Gjatë vitit 2019, në auditimet e kryera janë lënë gjithsej 335 rekomandime, ku 

masat organizative dhe masat 3E “për parandalimin e kryerjes së shpenzimeve pa 

efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet” zënë pjesën kryesore në numrin total të 

rekomandimeve të lëna. Konkretisht, janë rekomanduar në subjekte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 231 (69%) Masa Organizative; 

- 55 (17%) Masa për shpenzime dhe të ardhura të realizuara në kushtet e 

paligjshmërisë (me efekt negativ për buxhetin e shtetit prej 110,982 mijë 

lekë); 
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- 24 (7%) Masa Disiplinore; 

- 14 (4%) Masa Shpërblim dëmi (në fushën e të ardhurave 959 mijë lekë dhe 

në fushën e shpenzimeve 7,245 mijë lekë); 

- 7 (2%) Masa për Përmirësim Ligjor; 

- 4 (1%) Masa Administrative. 

Sipas subjekteve të audituara, rekomandimet e lëna sipas llojit paraqiten në tabelën 

në vijim: 

NR. SUBJEKTI 
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E
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A

SA
 

A
D

M
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TR

A
TI

V
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1 
DREJTORIA PËRGJITHSHME 
E BUXHETIT 

31 - 15 14 - 1 1 

2 
DREJTORIA PËRGJITHSHME 
E THESARIT 

15 - 2 11 - 1 1 

3 

DREJTORIA PËRGJITHSHME 
E HARMONIZIMIT TË 
KONTROLLIT BRENDSHËM 
FINANCIAR PUBLIK 

27 - 25 - - 2 - 

4 
DREJTORIA PËRGJITHSHME 
E KONTRAKTIMEVE TË 
FINANCIMEVE TË HUAJA 

37 1 30 1 - 5 - 

5 ISSH 23  22 - - 1 - 

6 FSDKSH 42 - 23 11 1 7 - 

7 
DREJTORIA PËRGJITHSHME 
TATIMEVE 

57 3 47 5 - 1 1 

8 
DREJTORIA PËRGJITHSHME 
DOGANAVE 

17 - 11 2 2 1 1 

9 DEGA DOGANËS ELBASAN 13 - 6 1 5 1 - 

10 
DREJTORIA E 
KONCENSIONEVE 

30 2 21 6 - 1 - 

11 FAF SHA 32 1 19 4 6 2 - 

12 ISSH (AUDITIMI TEMATIK) 11 - 10 - - 1 - 

 
TOTALI 335 7 231 55 14 24 4 
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Krahasuar me një vit më parë numri i rekomandimeve paraqitet në ulje, kjo për 

shkak të numrit të ulët të auditimeve të kryera por jo si rezultat i përmirësimeve të 

gjendjes së financave publike. Kjo e reflektuar në parregullsitë dhe shkeljet e 

konstatuara të vlerësuara si sistemike, të përhapura dhe të vazhdueshme të 

konstatuara nga KLSH në 3 vitet e fundit:  

 

 

 

 

 

 

Përsa i përket shkallës së pranimit, vetëm 7 subjekte (8 auditime) i janë përgjigjur 

detyrimit ligjor 20 ditor të dërgimit të planit të masave për zbatimin e 

rekomandimeve.Sipas këtyre planeve rezulton se rekomandimet janë pranuar në 

një shkallë prej 92%. Megjithatë, në total duke përfshirë 4 subjektet të cilat nuk 

janë përgjigjur si: 

- Drejtoria e Koncensioneve; 

- Drejtoria Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar 

Publik; 

- Shoqërinë e Parë Financiare FAF sha; 

- FSDKSH. 

Rekomandimet e të cilave konsiderohen të papranuara, shkalla e pranimit të 

rekomandimeve rezulton të jetë 56%: 

Nr. Subjekti Rekomanduar 
Pranuar 

Pa 
Pranuar  

Pa 
Përgjigje  

Nr. %  Nr. %  Nr. % 

1 
Drejtoria e Përgjithshme e 
Buxhetit 

31 20 65% 11 35%   

2 
Drejtoria e Përgjithshme e 
Thesarit 

15 12 80% 3 20%   

3 Drejtoria e Përgjithshme e 27     27 100% 
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Harmonizimit të Kontrollit 
të Brendshëm Financiar 
Publik 

4 
Drejtoria e Përgjithshme e 
Kontraktimeve të 
Financimeve të huaja 

37 33 89% 4 11% 
 

 

5 ISSH 23 23 100%     

6 FSDKSH 42     42 100% 

7 
Drejtoria e Përgjithshme 
Tatimeve 

57 57 100%     

8 
Drejtoria Përgjithshme 
Doganave 

17 17 100%     

9 Dega Doganës Elbasan 13 13 100%     

10 
Drejtoria e 
Koncensioneve 

30     30 100% 

11 
Shoqëria Financiare FAF 
sha 

32     32 100% 

12 ISSH (auditimi tematik) 11 11 100%     

  Gjithsej 335 186 56% 18 5% 131 39% 

 

Përsa i përket fushave problematike me parregullsi sistemike dhe materiale të 

konstatuara, për të cilat janë lënë rekomandime për përmirësimin e situatës dhe 

nxjerrjen e përgjegjësive menaxheriale dhe individuale, përkatësisht në:  

MASA PËR PËRMIRËSIM LIGJOR  (7 rekomandime në 4 subjekte) 

Në përfundim të auditimeve të evaduara, janë lënë gjithsej 7 rekomandime me 

propozime për përmirësime në legjislacion në fushën e prokurimit publik dhe 

financimeve të huaja, në procesin e vlerësimit dhe miratimit të koncensioneve, në 

fushën e legjislacionit tatimor me qëllim zbatimin e parimit të transparencës dhe 

barazisë në trajtimet fiskale si dhe përmirësime në legjislacionin e nëpunësit civil 

për rastet e nëpunësve të larguar nga puna.  

Më konkretisht rekomandimet janë dhënë në këto subjekte: 

- rekomandime në Drejtorinë e Koncensioneve në Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë, 

- rekomandime në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, 

- 1 rekomandim në Shoqërorinë e Parë Financiare FAF sha, 
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- 1 rekomandim në Drejtorinë e Përgjithshme të Kontraktimeve të Fondeve të BE, 

Bankës Botërore dhe donatorëve të tjerë (CFCU). 

Fushat kërkohen përmirësime në kuadrin ligjor dhe rregullues janë në Drejtorinë e 

Koncensioneve në MFE në lidhje me vlerësimin dhe miratimin e propozimeve 

financiare për dhënien me koncension dhe raportimin financiar të tyre; në 

Drejorinë e Përgjithshme të Tatimeve mbi parimin e barazisë dhe transparencës në 

politikat fiskale dhe në lidhje me ligjin për statusin e nëpunësit civil për punonjësit 

gjygjfitues dhe rikthimin e tyre në pozicionin e tyre të mëparshëm, etj. 

MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE 

PUBLIKE, PËRFSHI SHPENZIME TË REALIZUARA NË KUSHTE TË PALIGJSHMËRISË 

PROCEDURIALE (55 masa në 9 subjekte) 

Bazuar në evidencat e auditimit janë konstatuar shkelje dhe parregullsi në 

procedura të ndjekura në kundërshtim me kuadrin ligjor dhe rregullator, të cilat 

janë vlerësuar për efektet e tyre negative të shkaktuara buxhetittë shtetit në total 

rreth 119,658 milion lekë nga të cilat  42,467 milion lekë në fushën e të ardhurave 

kryesisht në sistemin tatimor dhe 68,482 milion lekë në fushën e shpenzimeve për 

investime publike dhe stokut të rikrijuar tëdetyrimeve të prapambetura. Efektet 

negative të vlerësuara sipas subjekteve paraqiten në tabelën në vijim: 

Në milion lekë 
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Më konkretisht shkeljet dhe parregullsitë e konstatuara në procedurat e mbledhjes 

së të ardhurave dhe tëkryerjes së shpenzimeve buxhetore, të cilat janë vlerësuar 

me efekte negative në buxhetin e shtetit janë në: 

I. Në fushën e TË ARDHURAVE: 

Në sistemin doganor: 3,299 milion lekë detyrime debitore të 1203 subjekteve për të 

cilat nga zyra e borxhit pranë degëve doganore nuk janë ndjekur hap pas hapi 

masat dhe procedurat e përcaktuara në legjislacionin doganor si dhe udhëzimet 

përkatëse të nxjerra për këtë qëllim. 

Në sistemin tatimor: 38,924 milion lekë efekt negativ në të ardhura si rrjedhojë e 

rritjes së borxhit tatimor, TVSH së rimbursueshme. 

Në FSDKSH:215 milion lekë detyrime debitore të pambledhura që prej vitit 2012.  

II. Në fushën e SHPENZIMEVE: 

Procedura të parregullta prokurimi : 

Në Drejtorinë  Përgjithshme Doganave: 

Parregullsi në 2 proceduraprokurimi të kryera në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, 

datë 20.11.2006, “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, nëvlerën totale të 

fondit limit 8.2 milionë lekë. 

Në CFCU: 

121.7 milion lekë si rrjedhojë e parregullsive në procedurat e prokurimit të fondeve 

IPA nga autoriteti kontraktor Ministria e Evropës dhe Punët e Jashtme shoqëruar 

me mosnjohje të shpenzimeve të kryera në një vlerë prej 1,013,688 euro. 

III. Kontrata koncensionare: 

Në FSDKSH:  

- -306 milion lekë detyrimeve të prapambetuara të krijuara nga shpenzimet e 

Kontratës Koncesionare të “Shërbimit të Integruar të Furnizimit të Setit të 

Personalizuar të Instrumenteve Kirurgjikale Sterile dhe Furnizim me Materiale 

Mjekësore Sterile”,  

- -168 milion lekë për pagesa për kontrollin bazë (CHECK-UP), për shërbim të 

pakryer dhe shpenzime të pandodhura duke i sjellë shtetit një kosto shtesë të 

konsiderueshme, 
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- -287 milionë lekë shpenzime shtesë për shkak tëmungesës sëmonitorimit dhe 

analizëssë numrit tërasteve të shërbimit të dializës të cilat rezultojnë të kenë 

një rënie prej 49%. 

Në Drejtorinë e Koncensioneve: 

- 738 milion lekë efekt financiar negativ si pasojë e: Parregullsive në keqllogaritje 

në kontratën e procedurës Milot-Balldren prej shpenzimeve të interesit dhe 

principalit të mbivlerësuar në rreth 4.75 milionë Euro,Vendosjes në dispozicion 

të projektit të fondeve përtej nevojave financiare në vitet e para, akumulohen 

interesa te panevojshme në rreth 1.3 milionë Euro.  

- -650 milionë lekë efekt financiar negative si pasojë e: Për fondet e vendosura në 

dispozicion të projektit Orikum - Dukat në tre vitet e para, kostoja e interesit 

për likuiditetet e tepërta në krahasim me nevojën reale për para, llogaritet në 

3.6 milion Euro,  

- Efekti financiar si pasojë e keqllogaritjeve në kontratë prej shpenzimeve të 

interesit dhe principalit të mbivlerësuar vlerësohet në rreth 1.73 milion Euro. 
 

IV. Shpenzime për investime publike 

Në Drejtorinë Përgjithshme Buxhetit:  

-2,238 milionë lekë efekt negative si rrjedhojë e problematikave të shumta në 

drejtim të vlerësimit, përgatitjes së projektit “Përmirësimi i Modulit të Menaxhimit 

te Kontrollit te Faturimit”,  

- 850.2 milionë lekëprojekte investimi në vlerën pa përshkrim projekti në 

kundërshtim me, Ligjin nr. 9936, datë, 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar 

-428.2 milionë lekëprojekte të reja të cilat nuk kanë kaluar në procedurat e 

miratimit të investimeve publike si:projekti “Implementimi në sistemin tatimor “e-

taxation” të ndryshimeve ligjore të paketës fiskale 2019” në shumën 41,040 mijë 

lekë, projekti “Përmirësimi i sistemit lidhur me deklarimin e TVSH tatimpaguesit BV 

në sistemin E-taxation” në  shumën 25,999 mijë lekë, projekte të  Ministrisë së 

Kulturës në vlerën 181,200 mijë lekë dhe tëMinsitrisësë Turizmit dhe Mjedisit në 

vlerën 179,939 mijë lekë.  

-122 milionë lekë vlerëtotale e kontratave tëlidhur pas datës 15.10.2018 

nëkundërshtim me dispozitat ligjore. 
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Në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit:  

- 14.6 miliardë lekëangazhimeve të konstatuara në 11 projekte pa fonde 

buxhetore disponibël dhe pa kaluar në procesin ligjor të miratimit në PBA, 

- 473 milionë lekëkonstatuar në 16 prokurime projektesh kontratat e të cilave 

janëlidhura me shuma më të larta se fondet e miratuara, pra fondi - limit pa 

TVSH sipas shpalljeve është në vlera më të larta se fondi disponibël i rregjistruar 

në SIFQ,  

.1 miliardë lekë vlerë totale e kontratave të lidhura në29 prokurime të ndërmarra 

pas datës 15.10.2018 kundërshtim me dispozitat ligjore. 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

- 2,250 milionë lekë prokurorim për shpenzime për investime pa fonde të 

miratuara buxhetore. 

V. Shpenzime për paga dhe vendime gjyqësore 

Në FSDKSH 

- Detyrime për vendime gjyqësore nga procesi i ristrukturimit të FSDKSH efekti 

vlerësohet në shumën 108 milionë lekë. 

- Shpërblime të padrejta dhe procedura punësimi të parregullta me efekt negativ 

total 147 milionë lekë. 

- Në Drejtorinë Përgjithshme e Tatimeve. 

- -457 milionë lekë shpenzime për vendime gjyqësore për punonjësit ose të 

tretët.  

- 76 milionë lekë për prokurorim për shpenzime operative pa fonde.   

Në Drejtorinë Përgjithshme e Buxhetit: 

- -464 milionë lekë shpenzime nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore, likuiduar 

në Aparatin e MFE. 

VI. Shpenzime operacionale dhe financiare 

Në FSDKSH 

- 109,8 milionë lekë efekt negative I vlerësuar për si pasojë e mungesës së 

kontrollesh për barna të skaduara të cilat nga vetë deklarimi i Depove 

Farmaceutike për vitin 2018, ishin në vlerën, 
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- Problematika në lidhje me skemën e rimbursimit duke shkaktuar një rritje të 

shpenzimeve të rimbursimit me 574 milionë lekë, 

Në Drejtorinë  Përgjithshme e Buxhetit: 

- Efekti i zhvlerësimit të tepricës monetare në valutë të huaj (TSA në euro) nga 

kursi i këmbimit në fund të vitit 2018 vlerësohet 3,471.5 milionë lekë ose 28 

milion euro, si pasojë e menaxhimit jo me efektivitet të mjeteve monetare të 

Buxhetit të Shtetit.  

- 1,376 milionë lekë si kosto shtesë nga blerja mbrapsht e një pjese të Eurobondit 

të vitit 2015, në shumën 200 milion euro e shoqëruar me kosto shtesë në 

krahasim me alternativën e mos kryerjes së këtij transaksioni në rreth 11.15 

milion euro.  

- Nga auditimi i përdorimit të Fondit Rezervë të Buxhetit të Shtetit për vitin 2018, 

rezultoi se mangësitë në dokumentacion, apo me shkelje në përdorimin e tij, 

janë  në vlerën 926.5 milionë lekë, ose sa 63% e vlerës totale të përdorimit të 

këtij fondi.  

- pagesa e një detyrimi në USD, kur kërkesa e kësaj banke është në euro dhe kur 

kapitali i kësaj banke është edhe në euro ka shkaktuar kosto shtesë nga kursi i 

këmbimit në shumën 11.4 milionë lekë, 

- detyrimet që lindin si pasojë e marrëveshjeve të nënhuasë që nuk shlyhen nga 

nënhuamarrësit dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë nuk ndërmerr masat 

e duhura për arkëtimin e tyre, ku për vitin 2018 evidentohet krijimi i detyrimeve 

të reja në shumën 5,465 milionë lekë, 

- krijimi i detyrimeve të reja në shumën 2,317 milionë lekë në kuadër të 

dështimit të pagesave për kreditë e garantuara nga përfituesi i garancisë.  

 

VII. Të tjera 

Në Drejtorinë e Përgjithshme e Thesarit:  

- -15.5 miliardë lekëgjendja e stokut të detyrimeve të prapambetura të mbartura 

si detyrim për buxhetin e vitit 2019. Nga këto 7.5 miliardë janë detyrime për 

shpenzime për investime të kryera por të papaguara, 

- -19.8 miliardë lekë pagesa për fatura të prapambetura të vitit 2001-2017,  nga 

të cilat 13.7 për shpenzime për investime dhe pjesa tjetër për shpenzime 

operative dhe shpenzime gjyqësore, 
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- -465 milionë lekëu konstatuan 341 raste të faturave të paguara nga Degët e 

Thesarit jashtë afatit 30 ditor në kundërshtim me Ligjit Nr.48/2014 “Për pagesat 

e vonuara në detyrimet konraktore e tregtare”. 

Në FAF sha:  

- 112 milion lekëefektet negative janë shkaktuar nga kreditë me probleme, 

veprime këto në kundërshtim me Politikat e Kreditit dhe Rrezikut, si dhe me 

kërkesat e Manualit të Administrimit të Kredive.  

MASA ORGANIZATIVE 

Në përfundim të auditimeve janë lënë gjithsej 231 masa organizative nga të cilat 

janë pranuar plotësisht  131 masa (nga të cilat 10masa janëpjesërisht),  12 masa 

nuk janëpranuar dhe 88 masa janëpa përgjigje.Sipas subjekteve këto masa janë 

dhënë në: 

Nr
. 

Subjekti 
Masa 
Organizative 

Shkalla e pranimit 

Pranuar 
Pa 
pranuar 

Pa 
përgjigje 

1 
Drejtoria Përgjithshme 
Buxhetit 

15 7 8  

2 Drejtoria Përgjithshme Thesarit 2 1 1  

3 
Drejtoria Përgjithshme 
Harmonizimit 

25   25 

4 
Drejtoria Përgjithshme 
Kontraktimevetë Financimeve 
të huaja (CFCU) 

30 27 3  

5 ISSH 22 22   

6 FSDKSH 23   23 

7 
Drejtoria Përgjithshme 
Tatimeve 

47 47   

8 
Drejtoria Përgjithshme 
Doganave 

11 11   

9 Dega Doganës Elbasan 6 6   

10 Drejtoria e Koncensioneve 21   21 

11 
Shoqëria Parë Financiare FAF 
sha 

19   19 

12 ISSH (auditimi tematik) 10 10   

  Totali 231 131 12 88 
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Numëri lartë rekomandimeshështë lënë në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve 

ndjekur më pas nga auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Kontraktimeve të 

Financimeve të BE, Bankës Botërore dhe donatorëve të tjerë, subjekt i cili u auditua 

për herë të parë nga KLSH.  

Përsa i përket fushave për të cilat janë konstatuar problematika dhe parregullsi 

proceduriale për të cilat dhe janë lënë rekomandimet përkatëse për përmirësimin e 

situatës, ato më kryesoret janë: 

Drejtoria Përgjithshme Buxhetit 

Mbi huamarrjen shtetërore: Nga auditimi konstatohet se për vitin 2018 nuk janë 

vendosur përcaktime sasiore të sakta për rritjen vjetore të borxhit, kjo jo në 

përputhje me kërkesat e ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe ligjit nr. 9665 datë 

18.12.2006 “Për huamarrjen shtetërore, borxhin shtetëror dhe garancitë shtetërore 

të huas në RSH”, i ndryshuar.  

Mbi administrimin nga MFE të procesit të emetimit Eurobondit: Nga auditimi është 

konstatuar se procedura e përzgjedhjes së rregulluesit kryesor për transaksionin e 

emetimit dhe blerjes mbrapsht të Eurobondit nuk ka mundësuar plotësisht bërjen 

publike të të gjithë kritereve të vlerësimit dhe në të njëjtën kohë një nga 

nënkriteret e vlerësimit të vendosura nga grupi i punës përgjegjës për vlerësimin 

rezulton jo plotësisht në përputhje me kërkesat e VKM nr.182 datë 25.2.2015 “Për 

përcaktimin e procedurës për përzgjedhjen e rregulluesit kryesor (Lead Manager) 

dhe/ose huadhënësit për realizimin e huamarrjes me instrumente financiare në 

tregun e huaj”, të ndryshuar.  

Mbi llogarinë e Unifikuar të Thesarit (TSA) “Depozitë qeverie”, rezultuan 

problematika në lidhje me procedurat e rakordimit për shkak të llogarive dhe 

raportimeve të grupuara si dhe efektet nga veprimet në monedhë të huaj. 

Mbi vonesat nëpagesat e detyrimeve nga vendimet gjyqësoreduke rënduar 

buxhetin e shtetit me kosto shtesë të shpenzimeve përmbarimore dhe 

kamatvonesa.  

Mbi raportimin e drejtë dhe analitik në Tabelën Fiskale tëprojekteve që financohen 

nga Fondi për Zhvillimin e Rajoneveku vetëm programi “Infrastruktura Vendore dhe 

Rajonale” është i identifikueshëm dhe del si zë më vete në Tabelën Fiskale. Si dhe 

paraqitjen e plotë, të drejtë dhe të saktë të vlerave përfundimtareve të programeve 
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buxhetore në Tabelën e Treguesve Fiskal të Konsoliduar pas cdo rishpërndarje me 

Aktet Normative. 

Mbi programimin e buxhetit tëfondit për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve 

politik është planifikuar në vlerën 2,051 milionë lekë. Me Aktin Normativ nr. 1 dhe 

nr. 2, programimi përfundimtar i këtij fondi është 1,033 milionë lekë, pra është ulur 

me rreth 50% mdërkohë që, vlera e detyrimit të njohur nga shteti Shqiptar dhe i 

papaguar për ish të përndjekurve politik deri në fund të viti 2018 është 33,381 

milion lekë. Nëse buxhetimi i këtij fondit do të vazhdojë me këtë ritëm, ky detyrim 

do të mund të shlyhet vetëm pas rreth 33 vitesh.  

Mbi saktësinë e raportimit të fondit për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve 

politikku sipas tre evidencave Tabelës Fiskale (SIFQ), Bankave të Nivelit të Dytë dhe 

Sistemit E-dëmshpërblime rezulton me diferenca. Nga auditimi konstatohet se, 

sipas bankave të nivelit të dytë pagesat për të përndjekurit kanë qenë në vlerën 

1,033 milionë lekë. Ndërsa sipas Tabelës Fiskale realizimi i pagesave për ish të 

përndjekurit politikë ka qenë në vlerën 997 milionë lekë.  

Mbi saktësinë e raportimeve të investimeve me financim të huaj: Nga auditimi 

është konstatuar se për 7 projektet me financim të huaj, janë raportuar nga PIU-t 

përkatëse në muajin janar 2018 dhe si pasojë investimet kapitale me financim të 

huaj për vitin 2018, janë mbivlerësuar në shumën 3,013 milion lekë; Investimet 

Kapitale me Financim të Huaj janë mbivlerësuar në shumën 804 milion lekë, si 

pasojë e raportimit të shpenzimeve operative dhe shpenzimeve korrente si 

investime kapitale në vlerën totale për 402 milion lekë duke rritur llogarinë e 

investimeve në proces si pasojë e klasifikimit jo të duhur në llogarinë kontabël. Për 

shkak të përdorimit të kursit të këmbimit të ditës kur ka ndodhur transaksioni dhe 

jo të kursit ditor të BSH  dibsursimet e regjistruara vetëm për këto projekte janë 

nënvlerësuar në vlerën 36 milionë lekë.  

Mbi programimin e drejtë të burimeve të  Financimit të Deficitit:Deficiti Faktit në 

vlerën për 26,238 milionë lekë është financuar nga Financimi i Brendshëm në vlerën  

-6,866 milionë lekë ose 26% më pak nga parashimi dhe 33,104 milionë lekë ose në 

masën 126% më shumë nga Financim i Huaj.  Deficiti ka arritur vlerën e tij më të 

lartë në muajin Dhjetor 2018, për 25,368 milionë lekë e cila përfaqëson 97% të 

Deficitit Faktik të vitit 2018. Të dhënat tregojnë se në muajin dhjetor janë 

shpenzuar 67,448 milionë lekë, gati 1.8 herë më shumë se sa mesatarja e 

shpenzimeve mujore, që në total për periudhën janar-nëntor rezulton të jetë 

408,700 milionë lekë.  
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Mbi Pasqyrat Financiare të konsoliduara, të gjeneruara nga sistemi informatik i 

qeverisë SIFQ rezultoi se, edhe për vitin 2018, akoma  ka vështirësi dhe 

problematika në hartimin e pasqyrave financiare të konsoliduara të shtetit, 

dorëzimin në afat  dhe se ato nuk japin një pamje të drejtë të pozicionit financiar, 

performancës financiare dhe fluksit të mjeteve monetare të Qeverisë. 

Problematikat edhe këtë vit në konsolidimin e pasqyrave financiare të shtetit janë: 

Mangësi në evidentimin dhe dorëzimin e pasqyrave financiare, të institucioneve 

ekstra-buxhetore, Nga informacioni i raportuar, rezultati i përgatitjes dhe dorëzimit 

të pasqyrave financiare është se rreth 22% prej tyre, nuk kanë dorëzuar pasqyra 

financiare dhe 50% prej tyre, i kanë dorëzuar ato me shumë vonesë; diferenca midis 

Pasqyrave Fizike, të dorëzuara nga institucionet buxhetore në degët e thesarit dhe 

pasqyrave financiare të gjeneruara nga SIFQ, evidentimi jo i saktë e korrekt i 

aktiveve të trupëzuara në shumë institucione buxhetore.  

Drejtoria e Përgjithshme eThesarit 

Mbi menaxhimin e likuiditetit nëpërmjet kontratave SWAP të cilat kanë sjellë për 

2018 humbje financiare në vlerën 414 milion lekë. Në kushtet kur marrëveshja e 

MFE me Bankën e Shqipërisë nr.716/1 dt. 20.01.2015 parashikon një marzh fitimi 

për BSH të përllogaritur me kursin e këmbimit të aplikuar në momentin e maturimit 

të kontratës, përdorimi i një instrumenti të tillë për të menaxhuar balancat e larta 

të valutës së huaj kur paraprakisht dihet që ky transaksion sjell vetëm humbje, 

mbetet i paqartë racionaliteti i drejtuesve të MFE në përzgjedhjen e kësaj teknike 

që në thelb ka si qëllimi minimizimin e riskut të humbjeve nga kurset e këmbimit. 

Mbi saktësinë dhe plotësinë e rregjistrimeve në SIFQ: Nga shqyrtimi i të dhënave 

mbi rishikimet buxhetore të gjeneruara nga SIFQ evidentohen 26 rregjistrime të 

lidhura me përdorimin e Fondit Rezervë. Në disa prej rregjistrimeve (fletë kontabël) 

nuk përcaktohet llogaria dhe institucioni i destinacionit të përdorimit të fondit 

rezervë.  

Drejtoria Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit Brendshëm Financiar Publik 

(DH) 

Mbi monitorimin e strukturave të Auditit të Brendshëm (AB): Nga auditimi rezulton 

pavarësisht numrit të ulët të Komiteteteve të auditimit (vetëm 10), DH nuk ka 

informacion mbi aktivitetin e këtyre Komiteteve e parashikuar si një hallkë që do të 

garantonte pavarësinë e strukturës së auditit të brendshëm. DH/AB nuk ka të dhëna 

të sakta lidhur me mbulimin me auditim për të gjitha njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme me qëllim që të përcaktohen kapacitetet audituese dhe nevojat për 
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mbulim me auditim në shkallë sistemi me njërën nga format e përcaktuara me 

ligj.Konstatohet se kjo Drejtori nuk disponon të dhëna historike (database) të 

vlerësimeve të jashtme të njësive AB tëkryera nga kjo Drejtori ndër vite. 

Nga auditimi rezultoi se për vitin 2018, në 77 institucione ose rreth 60% e 

strukturave të auditit të brendshëm në sektorin publik nuk plotësojnë kriteret e 

përcaktuar në ligjin e AB, të tilla si njësi me më pak se 3 auditues; gjithashtu 138 

auditues ose rreth 32% e audituesve janë me eksperiencë më pak se 3 vite si 

auditues i brendshëm si dhe 34 drejtues të njësive ABqë nuk plotësojnë kriterin e 5 

viteve eksperiencë pune në AB;   

Në shkallë kombëtare, rezulton se me rritjen e numrit të njësive AB të ngritura, 

niveli i audituesve të çertifikuar në sistem (pra që punojnë si auditues të 

brendshëm) ka rënë nga 90% në vitin 2015 në 77% në vitin 2018, ndërkohë që në 

proces çertifikimi janë mbi 30 auditues të punësuar. KLSH, në vite  ka  sjellim në 

vëmendje se numri i audituesve të brendshëm të certifikuar në vite është tepër i 

lartë.Jashtë sektorit publik janë aktualisht rreth 1630 auditues të çertifikuar (1960 

auditues të çertifikuar nga të cilët vetëm 330 të punësuar në sektorin publik). 

Gjithashtu, nga auditimi janë konstatuar parregullsi në procedurat e njehsimit të 2 

certifikatave ndërkombëtare për 2 punonjës të DH-së.  

Mbi vlerësimin dhe monitorimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit 

(MFK): Në vlerësimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm sipas 5 komponentëve 

të MFK në bazë të vetëvlerësimit të njësive publike , sipas 17 parimeve të 

konvertuara nga 99 pyetje në pyetësorin e rishikuar, situata e raportuar nga 

DH/KBFP është tejet e përgjithshme, dhe nuk janë kryer analiza specifike për 

vlerësimin e rezultateve në krahasimme vitet e mëparshme, por vetëm janë 

renditur disa nga problematikat kryesore, të cilat nuk janë shoqëruar me numër 

rastesh, apo institucionet në të cilat janë vërejtur fenomenet e raportuara. 

Mbi krijimin e një sistemi efektiv në fushën e raportimit financiar dhe kontabilitetit 

në sektorin publik si dhe në përputhje me Strategjinë e Menaxhimit të Financave 

Publike 2014-2020, DH/MFK ka parashikuar për vitin 2019 hartimin dhe miratimin e 

Planit Strategjik të Veprimit në fushën e kontabilitetit të sektorit publik, në 

bashkëpunim me konsulentin ndërkombëtar të projektit. Ndërkohë, nga auditimi 

nuk janë identifikuar iniciativa konkrete për përgatitjen e këtij plani nga ana e 

Drejtorisë së Harmonizimit.  

Drejtoria Përgjithshme Kontraktimeve të Financimeve të BE, Bankës Botërore dhe 

donatëve të tjerë (CFCU) 
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Nga auditimi i procesit të prokurimit, realizimit dhe monitorimit të projekteve të 

financuara me fonde të Bankës Botërore, u konstatuan problematika, parregullsi në 

procesin e prokurimit lidhur me përbërjen e komisioneve të vlerësimit; vlerësimeve 

sipërfaqësore  duke filluar me mos identifikimin dhe vlerësimine konfliktit të 

interesit në dukje të anëtarëve të komisionit apo ofertuesve; vlerësime jo të plota e 

sipërfaqësore të komisioneve të vlerësimit, duke mos garantuar një konkurrence të 

drejtë dhe transparente; tejzgjatje të periudhave të prokurimit dhe amendime të 

shpeshta të afateve të përfundimit të kontratave shoqëruar me mungesë të 

kontrollove të menaxhimit financiar të dokumentacionit të administruar për 

pagesa. 

Mbi raportimin investimeve të huaja: Nga auditimi është konstatuar keqklasifikim i 

shpenzimeve operative të projekteve të Bankës Botërore dhe për pasojë rritje 

fiktive e vlerës së investimeve kapitale në tabelën fiskale. Kështu,është konstatuar 

se për vitin 2017 në Tabelën Fiskale janë keqraportuar si shpenzime kapitale kostot 

operacionale të 4 projekteve të Bankës Botërore, për një vlerë rreth 31,380 Euro 

ose 4,204 mijë lekë dhe për vitin 2018 në Tabelën Fiskale janë keqraportuar si 

shpenzime kapitale kostot operacionale të 5 projekteve të BB për një vlerë rreth 

11,723 Euro ose 1,489 mijë lekë. 

Mbi vonesat në implementimin e projekteve të BB dhe IPA:Nga auditimi janë 

konstatuar proçedura jo të rregullta ligjore në lidhjen dhe implementimin e 

kontratave të financuara nga Banka Botërore të tre sistemeve AFMIS, IPSIS dhe 

EAMIS , dhe tejzgjatje e projektit IPS2 si pasojë e vonesave në implementim me 

duke krijuar dhe detyrime të prapambetura. Gjithashtu, nga auditimi i procesit 

tëkontraktimit, monitorimit dhe raportimit të projekteve të financuara nën 

programet IPA, u konstatuan parregullsi, mangësi, vonesa, neglizhencë të 

shoqëruara memos shfrytëzim të fondeve në dispozicion nën këto programe, në 

vlerë 1.78 milionë euro (230 milionë lekë), duke reflektuar kështu paaftësi të 

strukturave shtetërore të ngritura për fondet IPA për një përththje maksimale dhe 

implementim të efektive të këtyre fondeve.  

Mbi parregullsitë e konstatuara nga BE në procedurat e prokurimit të fondeve të 

përfitura nën programet IPA është konstatuar një dëm për buxhetin e shtetit (i pa 

rikuperueshëm) në vlerën 1 milion Euro (konvertuar 122 milionë lekë). 

DREJTORIA E KONCENSIONEVE 

Projekti koncesionar/PPP “Ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i 

venddepozitimeve ekzistuese Tiranë”: Nga auditimi është konstatuar se në 
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momentin e miratimit të studimit të fizibilitetit, fonde e parashikuara nuk kanë 

qenë të parashikuara në projekt- buxhetin afatmesëm; projekti është miratuar pa 

marrë konfirmimet e nevojshme nga të gjitha njësitë e vetëqeverisjes vendore të 

Qarkut Tiranë mbi aftësinë e tyre për ta përballuar projektin financiarisht dhe pa 

marrë konfirmimin e MIE në lidhje me tarifën e shitjes së energjisë së prodhuar; 

projekti është miratuar nga MFE megjithëse studimi i fizibilitetit i paraqitur nga 

Autoriteti Kontraktor rezulton i paqëndrueshëm dhe me pasaktësi materiale, 

gabime në drejtim të vlerave të deklaruara për tu investuar, përcaktimi i tarifës së 

shërbimit mbi të cilat do të llogariten pagesat nga Buxheti i Shtetit është kryer duke 

mos marrë parasysh efektet e vlerës në kohë të parasë, gabime në drejtim të kostos 

për njësi të tonazhit të disponueshëm. Nga auditimi konstatohet se nuk ka 

argumentim në studimin e fizibilitetit paraqitur nga Autoriteti Kontraktor, në lidhje 

me kostot e konsulencës, telekomunikacionit dhe të shpenzimeve të tjera 

administrative.Në lidhje me riskun e kërkesës, sipas studimit është parashikuar 

vetëm rasti i paraqitjes së mbetjeve të reduktuara në krahasim me sasinë minimale 

të garantuar, duke mos bërë asnjë parashikim në rastet e tejkalimit të kësaj sasie 

minimale të garantuar.  

Projekti koncesionar/PPP “Projektimi, ndërtimi, financimi dhe mirëmbajtja e 

segmentit rrugor Milot - Balldren”: Sipas projeksioneve të paraqitura në studim 

fizibiliteti rruga duhet të ishte projektuar sipas tipit “C 2” bazuar në volumin e 

parashikuar për sasinë ditore të trafikutndërkohë që klasifikimi sipas standarteve 

mbi të cilat është mbështetur studimi e kategorizon këtë rrugë në mënyrë të 

padrejtë në të tipit “A”; Kostot e shpronësimit nuk janë pjesë e analizës së flukseve 

të parasë për të pasqyruar treguesit financiarë të projektit dhe fluksin neto të 

parasë për Buxhetin e Shtetit; Nga auditimi konstatohet se struktura e financimit 

për pjesën e ndërtimit rezulton të jetë e mbivlerësuar duke qenë se ofron kthim nga 

investimi për koncesionarin edhe për pjesën e fitimit të realizuar nga faza 

ndërtimore. 

Projekti koncesionar/PPP “Projektimi, ndërtimi, financimi dhe mirëmbajtja e 

segmentit rrugor Thumanë - Kashar”: projekti është miratuar nga MFE megjithëse 

studimi i fizibilitetit i depozituar nga Autoriteti Kontraktues paraqet probleme në 

strukturën e financimit në vitin e parë duke mos përmbushur nevojat për financim; 

Nga auditimi konstatohet se flukset dalëse si pasojë e kostove të shpronësimit në 

shumën 9.5 milionë euro, nuk janë pjesë e analizës së flukseve të parasë.  

Projekti koncesionar/PPP “Projektimi, ndërtimi, financimi dhe mirëmbajtja e 

segmentit rrugor Orikum-Dukat”: Nga auditimi konstatohet, se sipas 
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informacioneve të paraqitura në studimin e fizibilitetit janë paraqitur dy vlera të 

ndryshme të burimit të financimit nga shoqëria dhe furnitorët duke vendosur në 

diskutim financimin dhe vërtetësinë e këtyre të dhënave.Miratimi i studimit të 

fizibilitetit të paraqitur nga Autoriteti Kontrator, është kryer pavarësisht se analiza e 

arsyetimit të vendimit të dhënies me PPP nuk është e argumentuar në drejtim të 

favorizimit të alternativës së koncesionimit dhe është kryer jo sipas metodologjisë 

së krahasuesit të sektorit publik.  

Projekti koncesionar/PPP “Për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve 

universitare, rajonale dhe atyre bashkiake të Sarandës dhe Lushnjes”: Projekti është 

miratuar nga MFE megjithëse kostot përkatëse të tij nuk rezultojnë jenë të 

parashikuara në PBA përkatëse, ku vetëm për vitin e parë të operimit rritja në 

financim parashikon 3.3 milion euro. Projekti koncesionar/PPP  është miratuar nga 

MFE megjithëse sipas studimit të fizibilitetit të Autoritetit Kontraktor, paraqitet i pa 

qendrueshëm dhe jo fizibël duke qenë se evidentohenmospërputhje materiale 

ndërmjet vlerave në supozime dhe analizave në flukset e parasë përkatësisht 1 

milion euro për shpenzimet operative, 0.7 milionë euro për investimet dhe 0.9 

milion euro për fitimin bruto. Nga auditimi konstatohet se në analizën e flukseve të 

parasë sipas shtojcës 5, riinvestimi, respektivisht në vitet 5; 6; 8; 9 dhe 10 është 

vlerësuar në rreth 4.1 milionë euro. Këto diferenca në total, paraqesin ndikim në 

vlerësimin e treguesve financiare të projektit, me rreth 700,000 euro. 

Projekti koncesionar/PPP “Për përmirësimin e infrastrukturës arsimore në Bashkinë 

Tiranë”: ështëmiratuar megjithëse në momentin e kërkesës ai ka qenë i 

papërballueshëm për Buxhetin e Shtetit, duke qenë se nuk janë parashikuar kostot 

respektive të mbështetjes nga qeverisja qëndrore. Miratimi i studimit të fizibilitetit 

është kryer pavarësisht se analiza e arsyetimit të vendimit të dhënies me PPP 

paraqitur nga Autoriteti Kontraktor nuk është e argumentuar në drejtim të 

favorizimit të alternativës së koncesionimit ndaj asaj të prokurimit publik.  

FSDKSH 

Shpenzimet e Kontratës Koncensiorare të “Shërbimit të Integruar të Furnizimit të 

Setit të Personalizuar të Instrumenteve Kirurgjikale Sterile dhe Furnizim me 

Materiale Mjekësore Sterile”, kanë dalë përtej çdo parashikimi të kontratës, duke 

faturuar për vitin 2018  rreth 2,087 milion lekë, nga 1,260 milion lekë të 

programuara në fillim të vitit. Deri në fund të vitit janë likujduar 1,478 milion lekë 

dhe si rezultat detyrim i prapambetur  rezultoi në fund të vitit 2018 për 306 milion 

lekë. Në këtë shërbim mungon udhëzimi dhe  monitorimi fizik në shërbimet e 
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implementuara. Kontrata e financimit të këtij shërbimi, është hartuar në kushte 

favorizuese vetëm për koncesionarin, duke filluar nga çmimet për kompleksitetet, 

mënyrën si monitorohet dhe si financohet,  por aspak të tilla për autoritetin 

kontraktor FSDKSH, duke sjellë kështu në vazhdimësi problematika në monitorimin 

dhe financimin e këtij shërbimi.  

Nga auditimi i “Rregjistrit Kombëtar të Paketave të Shërbimeve Spitalore”, 

konstatuam një periudhë të pa mbuluar me kontroll dhe monitorim të shërbimeve 

spitalore në institucionet publike, respektivisht muajt mars, prill, maj, qershor 2018. 

Nga auditimi i kontraktimit, monitorimit dhe likujdimit të paketave spitalore në 

dhënës privatë, rezultoi se kontratat janë lidhur pa një proces të rregullt vlerësimi 

të plotësimit të kritereve dhe me efekt paraveprues. Konkretisht, me gjithë rënien e 

rasteve të ofrimit të shërbimit të dializës me 49% kemi një shtesë me 287 milionë 

lekë, situatë kjo e pa analizuar dhe e pa monitoruar nga strukturat përgjegjëse. 

Nga auditimi u konstatua se pagesa në shërbimin parësor për kontrollin bazë 

(CHECK-UP), për shkak të mosveprimit të strukturave shtetërore, vijohet të 

paguhen kosto për shërbim të pakryer dhe shpenzime të pa ndodhura, por edhe që 

ky shërbim vazhdon të trajtohet me TVSH, duke i sjellë shtetit një kosto shtesë të 

konsiderueshme. Kështu, për vitin 2018 kjo kosto llogaritet rreth 168 milion 

lekë.Për gjithë periudhën e kohëzgjatjes së kontratës kosto shtesë përllogaritet 

rreth 801 milionë lekë. 

Mbi procesin e ristrukturimit të FSDKSH i cili është zbatuar me vonesa duke sjellë 

efekte financiare negative për buxhetin e shtetit me vlerë rreth 29 milion lekë, 

shoqëruar me mungesa të kontrolleve dhe mos kryerje të detyrave dhe misioneve 

që i ngarkon ligji këtij institucioni. Ndërkohë vlera e pritshme e detyrimeve për 

vendime gjyqësore vetëm si pasojë e ristrukturimit jo në përputhje me kërkesat 

ligjore pritet të sjellë një efekt negative për buxhetin në vlerën 79 milion lekë.  

Mbi veprimtarinë e Sektorit të Kontrollit të Depove Farmaceutike u konstatua se, ky 

sektor, nuk ka planifikuar dhe realizuar kontrollet e tij në bazë risku. Nuk ka marrë 

masa për minimizimin e qarkullimit të barnave të skaduara të cilat nga vetë 

deklarimi i Depove Farmaceutike për vitin 2018, ishin në vlerën 109 milionë lekë. 

Nuk është ushtruar kontroll mbi sasitë e barnave në mbyllje dhe hapje të periudhës 

me hyrjen e listës (LBR) së re, megjithëse janë konstatuar diferenca inventari në 

shtesë në vlerën 251 milionë lekë dhe në pakësim në vlerën 281 milionë lekë. 

Mbi marrjen e informacionit elektronik: KLSH, me gjithë kërkesën e vazhdueshme, 

drejtuar DIAS nuk mundi të sigurojë një informacion të plotë në lidhje me mjekët, 
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numri i recetave të lëshuara nga ata, farmacitë që kanë rimbursuar këto receta, 

vlera e rimbursimit, kodi i barnave dhe sasia e barnave të dhënë nga mjeku. 

Referuar të dhënave elektronike të Sistemit Informatik të Fondit u paraqitën dy 

baza të dhënash nga krahasimi i të cilave, u konstatua se ndërmjet këtyre dy 

informacioneve kishte diferenca midis kodit të mjekut dhe kodit të barnave midis 

dy sistemeve të përdorura nga Fondi (off-line dhe on-line).   

Instituti Sigurimeve Shoqërore 

Mbi programimine buxhetit të ISSH për vitin 2018, i cili përmbledh 15 njësitë të 

sistemit, u konstatua se në programimin fillestartë të ardhurave të vitit 

2018,tëpërcaktuar nga Drejtoria e Përgjithshme Makroekonomike në MFE, në 

shumën 74,656 mijë lekë, ka rezerva sepse megjithëse programimi i tyre u shtua me 

akte normative, përsëri të ardhurat nga kontributet, janë tejkaluar me 804 milionë 

lekë. Gjithashtu, nëprogramimin e shpenzimeve, ISSH ka mbajtur në konsideratë 

për llogaritjen e përfitimeve për 633,000 pensionistë të të gjitha llojeve dhe 

kategorive ku përfshirë dhe skemën e pensioneve të posaçme të parashikuar me 

28,800 të skemave suplementare dhe 28,600 përfitues të trajtimeve të veçanta. Të 

ardhurave që mblidhen nga strukturat e ISSH (kontribute të vet punësuarve në 

bujqësi-fermerit) që për vitin 2018 janë programuar në vlerë 2,127 milionë lekë u 

konstatua se ka vështirësi në përllogaritjen e tyre, nisur nga fakti që koncepti 

fermer, lidhet me tokën që kanë në përdorim si të vetëpunësuar në bujqësi, 

referuar përcaktimit në Ligjin nr. 7501, datë 19.07.1991. Në lidhje me të ardhurat 

nga kontributet dhe të ardhura të tjera që zënë për këtë vit 62% e të ardhurave nga 

kontributet gjithsej të hyra në ISSH, në vlerë 79,340 milionë lekë konstatohet se 

nësubjektet fason, në disa subjekte që zhvillojnë veprimtari profesionale, në media 

etj, ka rezerva për rritjen e të ardhurave nga kontributet; ka mungesa në numrin e 

listë pagesave vjetore që duhet të dërgojë DPT-ja në ISSH dhe veçanërisht këto të 

identifikuara për vitin 2006-2012duke krijuar problematika në përdorimin on line të 

kësaj baze, për caktimin e pensioneve të personave që kanë mungesa.  

Janë konstatuar në fund të vitit 2018 mosrakordimi në kohë nga Degët e Arkivit të 

DRSSH të të dhënave të subjekteve pagues të kontributeve të sigurimeve shoqërore 

me listëpagesat e dorëzuara (formati letër) nga DPT me qëllim hartimin e listës 

përfundimtare të subjekteve pagues së bashku me mungesat e konstatuara të 

listëpagesave të subjekteve aktive dhe jo buxhetore për periudhën tatimore Janar 

1994-Dhjetor 2012 me qëllim ndjekjen e tyre nga DRSSH. 
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Nga Drejtoria e Kontributeve të ISSH është raportuar se numri i subjekte debitore 

në 2018 është 72,740 në vlerë 11,932 milionë lekë, ndërsa në vitin 2017 ka qenë 

10,848 milionë lekë. Këta janë debitorë të krijuar në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Tatimeve, për kontributet e sigurimeve shoqërore të deklaruara dhe të pa derdhura 

në ISSH, ose kontribute të deklaruar më shumë se sa janë derdhur për llogari të 

ISSH e të pashoqëruara me listëpagesat përkatëse. Në kontabilitetin e këtij 

institucioni nuk janë të regjistruar, por janë vetëm si evidencë statistikore në 

Drejtorinë e Kontributeve. Gjithashtu problematikë shqetësuese nga auditimi 

rezulton dhe debitorët e evidentuar të vetëpunësuarve në bujqësi të cilat rezultojnë 

në fund të vitit 2018 në vlerë 1,439 milionë lekë dhe i përkasin 17,577 persona. 

Mbi kontabilitetin dhe raportimin financiar: Nga Drejtoria e Financës nuk mbahet 

një akt rakordim me Bankën e Shqipërisë për lëvizjet e likuiditeteve që ISSH kryen 

në dy nënllogari (“2001L dhe 3001L) të çelura në Bankën e Shqipërisë, pasi MFE 

pretendon se këto dy llogari administrohen nga vetë ata; për aktivet afatgjata 

(ndërtesa, toka, makineri dhe pajisje) në pronësi nuk është realizuar një rivlerësim 

që nga momenti i regjistrimit të tyre në kontabilitet, pra ato janë të paraqitura me 

koston historike. 

Mbi praktikat dokumentare të pagesave për prokurimet me vlerë të vogël për 

periudhën janar-dhjetor2018, rezultuan mangësi për 3 subjekte/15 raste në 

shumën 118,840 lekë, për të cilat nuk është zhvilluar procedurë prokurimi si edhe 

mungojnë faturat e blerësit; Për 8 subjekte/19raste në shumën 398,788 lekë nuk 

janë zhvilluar procedura prokurimi, blerjet janë kryer pa urdhër të titullarit;  Në 2 

raste në shumën 6,414 mijë lekë , nuk janë kryer likuidimet në afatet kohore në 

përputhje me ligjin.  

Shoqëria e Parë Financiare FAF SHA 

Konstatojmë se,ndryshimi i strukturës së portofolit ka sjellë largimin e aktivitetit të 

shoqërisë nga misioni i saj, pasi klientët parësorë të Shoqërisë Financiare të 

Zhvillimit referuar VKM nr. 904, datë 27.06.2008, duhet të jenëbiznesmenët e vegjël 

në zonat malore/rurale me të ardhura shumë të ulta e të ulëta, të cilët përfshihen 

në zinxhirin e vlerave dhe të bizneseve bujqësore dhe jo-bujqësore. Nga auditimi ky 

grup i portofolit të kredisë zë vetëm 37.4% të totalit të kredisë aktive. 

Nga auditimi i miratimit dhe disbursimit të 120 kredive të përzgjedhura rezultoi se 

për 85 kredi prej tyre në shumën 88,180 mijë lekë, kishin parregullsi në procedurën 

e ndjekur qënga kërkesa e deri tek miratimi i kredisë. Moszbatimi i Manualit të 

Administrimit të Kredisë dhe të Politikave të Kredisë dhe Rrezikut në momentin e 



                                                                                                                              Analiza Vjetore  2019 

KLSH 2020                                                                                                                                                              115 

disbursimit ka çuar, në shumë raste, në kategorizimin e kredive në klasën 5: “Të 

humbura”, konkretisht: ka rezultuar se 18.18% e kredive në numër e kredive të 

disbursuara në vitin 2017 dhe 6.67% e kredive në numër të disbursuara në vitin 

2018.  

Nga auditimi rezultoi se në sistemin informatik ASPEKT që përdoret nga Shoqëria, 

rezultojnë ditarë kontabël të pa balancuar, pasi në “Debit” kemi vlerën -25,721 mijë 

lekë dhe në “Kredit” kemi vlerën 2,314,149 mijë lekë, mos balancim që mbartet në 

sistem nga vitet 2010-2011 dhe nga Shoqëria nuk është bërë asnjë veprim për 

sistemimin e tyre. Gjithashtu, ky fakt nuk është evidentuar as nga Audituesit Ligjorë 

për të paktën prej tre viteve, e për pasojë nuk është dhënë asnjë rekomandim për 

sistemimin e tyre, të dhëna këto që komprometojnë rëndë pasqyrat financiare të 

shoqërisë. Nga auditimi i Bilancit dhe Pasqyrave Financiare të vitit 2018 u konstatua 

se, Shoqëria ka dorëzuar në organet tatimore bilancin dhe pasqyrat financiare të pa 

audituara nga Audituesi Ligjor në kundërshtim me kërkesat e Udhëzimit të Ministrit 

të Financave. 

Shoqëria për periudhën objekt auditimi nuk ka kryer inventarizim fizik të pronave të 

përfituara nga procese gjyqësore, për të patur informacion të saktë për gjendjen e 

tyre, ruajtjen e administrimin, kush i posedon realisht, në mospërmbushje të 

kërkesave të Udhëzimit e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menxhimin e aktiveve”, i ndryshuarNga auditimi konstatohet se, 

FAF SH.A ka në evidencë 282 prona të përfituara nëpërmjet procedurave gjyqësore 

ndaj kredimarrësve, me një vlerë 418,885 mijë lekë dhe me një shtrirje pothuaj në 

të gjithë territorin e vendit, por shoqëria nuk ka rregulla të mirëpërcaktuara apo 

procedurë të miratuar për administrimin e këtyre aseteve të shoqërisë, shitjen apo 

dhënien me qira. 

Pavarësisht se shoqëria ka manual të drejtimit të burimeve njerëzore të 

miratuarnuk ka një zbatim rigoroz të tij, duke mos pasur gjurmë të proceseve që 

janë ndjekur në përzgjedhjen e punonjësve, që nga shpallja e vendeve vakante, 

testimin e kandidatëve deri në përzgjedhjen e tyre. Nga auditimi i dosjeve të 

personelit, është verifikuar se në vitin 2018 të gjitha rekrutimet e reja janë realizuar 

pa konkurrim por është bërë emërimi direkt nga Administratori i shoqërisë.  

Drejtoria Përgjithshme Tatimeve 

Nga auditimi konstatohet se, Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-së në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve ka raportuar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë 

mbi detyrimet e prapambetura të krijuara rishtazi për rimbursimin e TVSH-së në 
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bazë vjetore, për datën 31.12.2018 gjendjen e stokut të rimbursimit në shumën 

20,741,781 mijë lekë. Konstatohet se grupin më të madh në stokun e kërkesave të 

parimbursuar më 31.12.2018 e përbëjnë “Pagesat me këste”, për 23 kërkesa në 

shumën 13,227,907 mijë lekë, për të cilat faktikisht rimbursimi i kërkesës brenda 

afatit ligjor do të ishte një pakësim i konsiderueshëm i të ardhurave tatimore. 

Mungesa e bazës ligjore dhe akt marrëveshjes për pagese me këste, rrit rrezikun 

për pagesë kamatëvonesash deri në kryerjen e rimbursimit të plotë, sipas Ligjit nr. 

9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”, i ndryshuar. 

Pas përfundimit të procesit të rimbursimit, dokumentacioni protokollohet dhe 

arkivohet, por nga administrata tatimore qendrore, e cila është struktura 

përgjegjëse ne procesin e rimbursimit, nuk disponon dosja e tatimpaguesit për 

dokumentacionin e rimbursimit, veprime në kundërshtim me kuadrin ligjor për 

procedurat tatimore. 

Mbi raportimin e të ardhurave konstatohet se, referuar akt-rakordimit me Degën e 

Thesarit Tiranë, të ardhurat e derdhura gjatë vitit 2018 janënë shumën 24,539 

milionë lekë, ku peshën më të madhe, rreth 95% të totalit e zënë parapagimet për 

tatim fitimin në shumën 23,266 milionë lekë. Nga auditimi u kërkua gjendja e kësaj 

llogarie në sistemin tatimor më 31.12.2018 dhe në kohë reale në përfundim të 

auditimit, të dhëna të cilat nuk u vunë në dispozicion, pasi nuk mund të 

administroheshin as nga sistemi C@TS. Pra, kjo llogari në fund të çdo periudhe nuk 

paraqet pamjen reale dhe të sakte të saj jo vetëm në kontabilitetin e pasqyrat 

financiare të DPT, por dhe në SIFQ, veprimet këto në kundërshtim me kërkesat e 

ligjit. 

Borxhi tatimor në nivel kombëtar ka arritur në107.7 miliard lekë për mbledhjen e të 

cilit konstatojmë se Drejtoria e Mbledhjes me Forcë të Borxhit në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve megjithë përpjekjet e kryera duhet të bëjë të gjitha 

përpjekjet për analizimin dhe vlerësimin e të gjithë mekanizmat e nevojshëm ligjorë 

dhe administrativë për monitorimin në kohë dhe me efikasitet të këtij borxhi.  

Debitorët të rezultuara gjendje në fund të vitit 2018 sipas pasqyrave financiare të 

konsoliduara në DPT përfaqësojnë detyrimet sipas DRT sipas sistemit C@TS në 

shumën prej 109,104,894 mijë lekë dhe debitorë jashtë sistemit në shumën prej 

3,045,573 mijë lekë, të krijuara kryesisht para vitit 2014. Ndër to janë dhe detyrimet 

e akcizës të mbajtura jashtë sistemit C@TS janë në shumën prej 2,331,447 mijë lekë 

sipas të dhënave nga kontabiliteti i DNJTM që nuk janë transferuar në DPD pasi 

Udhëzimit. 
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Në DPT për vitin 2018 rezulton moskontabilizim i detyrimit të akcizës për 48 

subjekte, në shumën 13,274,569 mijëlekë, si në kontabilitet (referuar pasqyrave 

financiare të konsoliduara për vitin 2018), dhe në sistemin informatik C@TS në 

DPT,Grupi i auditimit nuk disponon aktualisht të dokumentuar përfshirjen në 

regjistrat e borxhit dhe në kontabilitetin e Degëve Doganore të detyrimeve të 

akcizës. 

Nga auditimi është konstatuar se vlera e detyrimeve të prapambetura për 

shpenzimet gjyqësore të ish punonjësve të larguar nga puna të përfshira në Bilancin 

Kontabël të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve është 125,979,538 lekë dhe jo 

287,615,392 lekë sa është detyrimi total. Pra diferenca prej 161,926,195 lekë nuk 

është njohur si detyrim në pasqyrat financiare të vitit 2018 dhe për pasojë 

detyrimet e prapambetura janë deklaruar për një vlerë jo saktë.  

Nga auditimi i pagesave të bëra, për shlyerjen e detyrimeve ndaj ish- punonjësve të 

larguar nga puna është konstatuar mosrespektim i radhës së pagesave sipas parimit 

“First In First Out” (FIFO), sikurse parashikon Udhëzimin përkatës. Grafiku i 

shlyerjes, në bazë të radhës së paraqitjes së vendimeve gjyqësore nuk është 

publikuar në faqen online të DPT apo në forma të tjera për ti bërë të ditur publikut, 

në zbatim të detyrimit ligjor të njësisë. Nga testimet e bëra në databazën e 

Drejtorisë së Buxhetit dhe Financës është konstatuar se ka subjekte me datë 

depozitimi vendimi të hershme që nuk kanë marrë asnjë pagesë në 2018, kur në 

databazë ka subjekte me datë depozitimi të mëvonshme që kanë marrë të gjithë 

detyrimin e përllogaritur për 2018.Nga auditimi është konstatuar se Komisioni i 

Posaçëm “Për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë nga institucionet 

e administratës shtetërore, të përfshira në fushën e zbatimit të ligjit për shërbimin 

civil” prej vitesh nuk ka vepruar dhe nuk ka ushtruar kompetencat në përputhje me 

dispozitat dhe afatet ligjore, duke lënë të patrajtuara ende në fund të vitit 2018 

edhe 126 praktika gjyqfituesish.  

Mbi administrimin dhe menaxhimin e burimeve njerëzore: konstatohenpër vitin 

2018 në administratën tatimore qëndrorenë total 114 urdhëra për delegim 

kompetencash, prej të cilave 82 urdhëra të mbartur nga vitet 2017 dhe 2016 dhe 32 

urdhëra të nxjerrë gjatë vitit 2018. Delegimi kompetencave, një instrument ligjor i 

parashikuar për t’u përdorur për detyra të caktuara, për një afat të caktuar kohor 

në funksion të performancës së institucionit, është kthyer në një mekanizëm të 

përhershëm me një afat të pacaktuar kohor, duke cënuar kështu përmbushjen e 

misionit të punës së këtyre pozicioneve; Konstatohet njënumër i lartë punonjësish 

shërbimi me kontratë, kërkesat në planifikim për të cilët janë të pa mbështetura në 
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evidenca dhe nëmungesë të një proceduretë rregullt ligjore në rekrutimin dhe 

emërimin e tyre. Në procedurat e punësimit në strukturat e Hetimit Tatimornë 7 

raste nga 30 të audituara të konstatuara jo në përputhje me kriteret e pozicionit.  

Mbi Drejtorinë e KontrollitTatimor (DKT)konstatohet se: mungojnëplanet mujore 

për secilin prej sektorëve të kësaj drejtorie;për vitin kalendarik 2018 drejtoritë 

rajonale nuk kanë realizuar planin e miratuar të subjekteve për kontroll tatimor, 

problematikë kjo e mbartur në vite dhe e pa menaxhuar nga DKT; Raportet e 

kontrollit tatimor të kryera nga inspektoret e kontrollit tatimor në DRT-re, nuk 

kalojnë në asnjë rast për rishikim të cilësisë në Sektorin e Cilësisë dhe 

Standardizimit të Procedurave. 

Mbi Drejtorinë e Hetimit Tatimorkonstatohet se: nga numri i përgjithshëm i 

verifikimeve të Sektorit të Zbatimit prej 39,996 kontrolle rezulton se në29,513 

kontrolle ose 58 % e rasteve rezultojnë si tatimpagues te rregullt, pa shkelje te 

legjislacionit tatimor. Kjo perfomancë planifikimi pa analizë risku të programeve të 

kontrollit dhe urdhërave të punës mbi bazën e të cilave fillon puna e inspektorëve 

të zbatimit, reflektohet në nivelin e ulët të efektivitetit të punës së tyre;  

Nga auditimi u konstatua se, në Projekt Buxhetin për vitet 2018-2020 të DPT-së nuk 

janë programuar drejt nevojat për shpenzimet e vendimeve gjyqësore të 

punonjësve të larguar nga puna. Gjatë vitit janë bërë shtesa fondesh me akte 

normative dhe rialokime (rishpërndarje fondesh) në shuma të mëdha, në total 

(260,000 mijë lekë + 10,800 mijë lekë). 

Mbi raportimin dhe rivlerësimin e nga DPT të aktiveve afatgjata konstatohet se:nga 

Nëpunësi Autorizues nuk është ngritur komisioni i vlerësimit të aktiveve të 

propozuara për dalje jashtë përdorimit; Gjatë vitit 2018, janë nxjerrë jashtë 

përdorimit, aktive të cilat duhej të vlerësoheshin dhe të nxirreshin në ankand. Për 

materialet e nxjerra jashtë përdorimit si ti riciklueshme, në vlerën e mbetur prej 

456,261 lekë, nga inventarizimi i vitit 2017 nuk është zhvilluar procedurë ankandi, 

në kundërshtim këto me përcaktimet e Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, 

datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik, i 

ndryshuar. 

Mbi procedurat e marrjes në dorëzim të mallrave: Nga auditimi u konstatua se, për 

7 raste, në shumën 589,680 lekë për blerje mall/shërbime dhe për 15 raste, në 

vlerën 14,308 mijë lekë për subjektin “Shtypshkronja e Letrave me Vlerë” nuk është 

vepruar konform kërkesave ligjore. 
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Mbi afatin e rregjistrimit të kontratave për investime kapitale: Për 5 (pesë) projekte 

investimesh kapitale, në vlerë totale 268,918 mijë lekë nuk është respektuar afati 5 

ditor i regjistrimit të kontratave në SIFQ pas nënshkrimit nga autoriteti kontraktor 

me operatorin fitues. 

Mbi procedurat e prokurimit dhe zbatimit të kontratave janë konstatuar: në një rast 

përllogaritja e fondit limit në vlerën 897,360 lekë me TVSH, është bërë në 

kundërshtim përcaktimet ligjore; Në disa raste nuk ka akt-kolaudim punimeshose 

situacionet janë të pa miratuara nga mbikëqyrësi i punimeve, në kundërshtim me 

përcaktimet ligjore.  

Drejtoria Përgjithshme Doganave 

Nga shqyrtimi i dokumentacionitgjendja e borxhit më datë 31.12.2018 paraqitet me  

3211 subjekte debitorë në vlerën 27,596,148 mijë lekë, ose 233 subjekte debitorë 

dhe në vlerë 3,649,549 mijë lekë më shumë se në fillim të vitit 2018. Nga zyra e 

borxhit pranë degëve doganore nuk janë ndjekur hap pas hapi masat dhe 

procedurat e përcaktuara në legjislacionin doganor si dhe udhëzimet përkatëse të 

nxjerra për këtë qëllim për rikuperimin e detyrimeve të papaguara nga subjektet 

debitorë, ku për 1203 raste, për vlerën 3,299,965 mijë lekë, nuk kanë vijuar 

procedurat me nxjerrjen e Urdhër Ekzekutimi për rikuperimin me forcë të 

detyrimeve të papaguara, duke bërë të mundur vazhdimin e veprimtarisë doganore 

në sistem të subjekteve debitore.  

Nga auditimi mbi procedurat e ndjekura për menaxhimin dhe administrimin e 

burimeve njerëzore u konstatua se DPD ka zbatuar 47 vendime gjyqësore për 

shpërblim dëmi në total prej 49,338 mijë lekë. Akumulimi i detyrimeve ka ardhur si 

pasojë e mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore ndër vite dhe zgjatjes së 

proceseve gjyqësore. Nga auditimi është konstatuar se nuk është zbatuar radha e 

shlyerjes së vendimeve gjyqësore sipas databazës së vendimeve gjyqësore dhe 

grafiku i shlyerjes nuk është bërë publik në faqen on-line.  

Dega Doganore ELBASAN 

Nga auditimi i dokumentacionit mbi deklarimet vjetore të akcizës dhe të dhënave të 

nxjerra nga Dega Doganore Elbasan u konstatuan diferenca në tepricë dhe në 

mangësi midis të dhënave të paraqitura të mallrave të shitura nga magazina fiskale 

prodhimi të produkteve energjetike, për të cilat u evidentuan dhe u llogaritën 

detyrime të taksës kombëtare të karbonit, në bazë të përcaktimeve të ligjit nr. 

9975, datë 28.7.2008 “Për Taksat Kombëtare” i ndryshuar, në shumën 32,389 mijë 

lekë për dy subjekte. 
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Nga auditimi u konstatua se gjatë veprimtarisë të ushtruar në fushën e regjimeve 

doganore ekonomike, rezultojnë për 2 operatorë me tejkalim të sasive në njësinë 

matëse “kg” por të përputhur në njësinë autorizuese “m3” në procedura eksporti si 

dhe transferime të sasive të mallrave nga regjime ekonomike të tipit RPA për të 

cilat nuk janë kryer kontrolle pranë subjekteve autorizues bazuar në profile risku të 

ndërtuara nga Dega Doganore Elbasan në shumën 8,429 mijë lekë. 

Borxhi doganor në vitin 2018/2017 ka pësuar rritje në shumën 20,182 mijë lekë ose 

8% më shumë se viti paraardhës duke mos kryer në kohë veprimet ligjore sipas 

kërkesave të ligjit dhe udhëzimeve përkatëse, me ndikim në rritjen e riskut në 

rikuperimin e borxhit dhe po ashtu dhe në rritjen e tij. 

Instituti Sigurimeve Shoqërore “Mbi përputhshmërinë në pensionet e 

Minatorëve” 

Mbi saktësinë e të dhënave të përfituesve: Janë konstatuar pasaktësi në hedhjen 

fillestare të të dhënave në sistemin e pensioneve PCAMS, në vitin 2012, për 

përfituesit e skemës së Ligjit nr.8685, datë 09.11.2000 “Për një trajtim të veçantë të 

punonjësve që kanë punuar në minierë, në nëntokë”. Më konkretisht në datë 

25.11.2019, rezultojnë përfitues 4,430 persona, ndërkohë që nga të dhënat e 

paraqitura nga ISSH, me shkresën nr.7719/3, prot, datë 23.12.2019, protokolluar në 

KLSH me nr.919/3, datë 24.12.2019, numri total i përfituesve të hedhur në sistemin 

informatik aktual të pensioneve PCAMS, në vitin 2012 ka qenë 4,396 përfitues, nga 

5,549 kërkesa të pranuara. Gjithashtu, nga të dhënat e gjeneruara të sistemit 

informatik të pensioneve PCAMS, rezultojnë përfitues të Ligjit nr.8685, datë 

09.11.2000, “Për një trajtim të vecantë të punonjësve që kanë punuar në miniera 

në nëntokë”, të ndryshuar që kanë zgjedhur të trajtohen sipas Ligjit nr.150/2014, 

2,237 persona, ndërkohë që nga të dhënat e paraqitura nga ISSH numri total i 

këtyre përfituesve paraqitet 3,214 persona. Për rrjedhojë është e pamundur 

identifikimi i numrit të saktë total të përfituesve nga ky ligj. Gjithashtu nga auditimi 

është konstatuar se në sistemin PCAMS për të njëjtën kategori përfituesish 

“subjekte që u ndërpritet përfitimi pas verifikimeve të vet strukturave të ISSH” 

ekzistojnë në sistem 3 kategori të ndryshme, duke rezultuar në një praktikë të 

paunifikuar të hedhjes së të dhënave në sistem, çka shkakton konfuzion dhe keq 

interpretim të shifrave. 

Nga raportimet e kryera nga Drejtoria e Financës në ISSH në fund të vitit 2018 

rezultojnë 460 përfitues më shumë se në vitin 2017, ndërkohë që shpenzimet 
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faktike në vitin 2018 i raporton të ulura me 167,400 mijë lekë, ose në masën 58.5%, 

krahasuar me vitin 2017.  

a) Mbi arkëtimin e debitorëve konstatohet se: a) 658 nga 774 debitorë, ose 85% e 

numrit të përgjithshëm të debitorëve nuk janë në proces arkëtimi dhe shuma e 

debisë që ata përfaqësojnë 436,067 mijë lekë zë 89% të shumës totale të debisë 

487,931 mijë lekë; 

b) 64 përfitues debitorë në shumën 36,561 mijë lekë, ose 9.7% e debitorëve nuk 

shlyejnë detyrimin e tyre edhe pse rezultojnë të jenë pjesë e skemës së përfitimeve 

nga viti 2013 deri në vitin 2019.c)10 nga 37 përfitues ose 27% e atyre që u është 

ndërprerë trajtimi se kanë filluar punë, rezultojnë debitorë në shumën 5,741 mijë 

lekë dhe aktualisht janë në kushtete pamundësisë për të shlyer debinë, pasi 

aktualisht nuk janë pjesë e asnjë prej skemave të pensionit. 

Në harkun kohor të viteve 2000-2012 kanë përfunduar 418 procese gjyqësore në 

favor të përfituesve, duke sjellë për pasojë rikthimin e tyre në skemën e 

pensioneve, ndërkohë që në harkun kohor 2013-2018 janë humbur nga ISSH mbi 

70% e proceseve gjyqësore, ndërkohë që për vitin 2019, ende nuk ka rezultate 

përfundimtare pasi 72.3% e cështjeve janë në proces gjykimi. Në total, për 

periudhën 2000-2019, rezultojnë 880 procese gjyqësore të humbura nga ISSH ndaj 

punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë nga të cilat vetëm për 

periudhën 01.01.2008-31.10.2019, ISSH ka paguar në total 709,169 mijë lekë, ose 

96.3% të detyrimit.  

Mosushtrimi nga ana e Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm i kërkesave të pikës 3 

të VKM nr.301, datë 23.05.2018, dalë në zbatim të Ligjit nr.72/2017, që përcaktojnë 

se, rregullshmëria e vendimeve të DRSSH lidhur me evidentimin dhe shlyerjen e 

detyrimeve të falura sipas dispozitave të Ligjit nr.72/2017, do të jenë objekt i 

vecantë auditimi nga auditi i brendshëm i ISSH-së dhe rezultatet e auditimit do t’i 

njoftohen Ministrit të Financave dhe të Ekonomisë. Në total, për vitet 2017-2018, 

rezultojnë debi të falura në shumën 204,824 mijë lekë.  

 

MASA SHPËRBLIM DËMI 

Nga auditimi është konstatuar gjithshtu një dëm ekonomik prej 966,759 mijë lekë 

nga të cilat 5,135 mijë lekë në fushën e shpenzimeve dhe 959,514 mijë lekënë 

fushën e të ardhurave.  
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Nr. Subjektet 

Në fushën e shpenzimeve 
Në fushën e të 
ardhurave 

Gjithsej 

në mijë 
lekë 

P
ag

a 
sh

p
ë

rb
lim

e
 

P
ro

ce
d

u
ra

 

p
ro

ku
ri

m
i/

 

Zb
at

im
 p

u
n

im
e

sh
 

Të
 t

je
ra

 

Ta
ti

m
 T

ak
sa

 

D
o

ga
n

a
 

 

1 
Fondi i Sigurimit te 
Detyrueshem dhe 
Kujdesit Shëndetesor 

948 
  

  
    

  

  
948 

2 
Dega e Doganes 
Elbasan 

  
  

  
    

39,973 

  
39,973 

3 
Drejtoria 
Përgjithshme e 
Doganave 

  
  

  
    

919,541 

  
919,541 

4 FAF SHA   1,162 5,135   
  

  
6,297 

  TOTALI 948 1,162 5,135 0 959,514 966,759 

Më konkretisht shkeljet e konstatuara të cilat kanë shkaktuar dëm ekonomik për 

buxhetin e shtetit janë në: 

A. Në fushën e të Ardhurave: 

Nga auditimi në sistemin doganor konstatohen rreth 959,514 mijë lekë të 

ardhurave të munguaranë Buxhetin e Shtetit përkatësisht për 5004 raste/subjekte, 

në shumën 919,5 milion lekë në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe 39.9 

milion lekë në Degën Doganore Elbasan, kjo si rrjedhojë e parregullsive dhe 

procedurave të ndjekura lidhur me vlerësimin doganor dhe klasifikimin tarifor në 

deklarimin e mallrave nga Sektori i Vlerësimit në Qendër dhe Sektori i Kontrollit 

Aposterior Operativ.  

B. Në fushën e Shpenzimeve: 

për paga dhe shpërblime nëFSDKSH si rrjedhojë e përfitimit të padrejtë të 

shpërblimit për vjetërsinë e punës në vlerën948 mijë lekë nga 5 (pesë) punonjës të 

cilët kanë ndërprerë marrëdhëniet financiare me DAPSHET në datën 25.07.2018, 

kanë lidhur kontratë me Drejtorinë e Përgjithshme të Fondit në datën 27.07.2018 

ndërkohë që kanë përfituar shpërblimin për vjetërsi në punë, 
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Në fushën e shpenzimeve dhe procedurave të prokurimittë lidhura me to, në 

Shoqërinë e Parë Financiare FAF sha, dëmi i vlerësuar në shumën 1,162 mijë lekë si 

rezultat i mosaplikimit i penalitetit për vonesa në përfundimin e shërbimeve në 

afat, për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore Shoqërinë e Parë Financiare FAF sha 

në shumën 3,246 mijë lekë si rrjedhojë e dublimeve të shpenzimeve për 

përmbaruesit privat. 

Për shpenzimeve operacionale Shoqërinë e Parë Financiare FAF shanë shumën 610 

mijë lekë për shpenzime qiraje mujore të paguar më tepër dhe 240 mijë lekë dëm i 

shkaktuar nga pranimi i ofertave më të larta në prokurim. 

Për shpenzimeve financiare në Shoqërinë e Parë Financiare FAF shapër interesa të 

paguar për shkak të mos respektimit të termave të nënhuasëme Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë, në shumën  308,534 mijë lekë, si dhe 600,000 mijë lekë 

për mosrespektim për përdorimin e penaliteteve e aplikuar klientëve, për 

mosrespektim të afatit të pagesës së tatim fitimit dhe deklarimet e ndryshme 

tatimore paguar gjoba në shumën 131,734 lekë. 

 

MASADISIPLINORE DHE ADMINISTRATIVE 

Në gjetjet dhe rekomandimet e formuluara në raportet e auditimeve të evaduara 

dhe të miratuara me Vendimet e Kryetarit të KLSH, janë evidentuar dhe 

përgjegjësitë përkatëse për parregullsitë dhe shkeljet e konstatuara duke 

rekomanduar dhe masa disiplinore dhe administrative. Kështu në përfundim të 12 

auditimeve në 10 subjekte janë lënë 23 masa disiplinore dhe 4 masa administrative. 

Rast pas rasti, masat disiplinore janë lënë në kompetencë të titullarit ose në 

përgjegjësinë individuale të nëpunësve apo drejtuesve të caktuar qofshin këta 

nëpunës me statusin e nëpunësit civil apo të kontraktuar sipas Kodit të Punës.  

Nr. Emërtimi i subjekteve 

GJITHSEJ  MASAT     

A ) ME  STATUSIN 

E  NËPUNESIT 

CIVIL 

 

B ) ME KODIN 

E PUNËS 

 

C) MASAT 

ADMINISTRATIVE 

në kompetencë 

të Titullarit 

1 FSDKSH 
 

7 
 

2 ISSH 
 

1 
 

3 
Drejtoria Përgjithshme 

e Doganeve 
1 

 
1 
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4 
Dega Doganore 

Elbasan  
1 

 

5 
Drejtoria Përgjithshme 

e Tatimeve 
1 

 
1 

6 
Drejtoria Përgjithshme 

Buxhetit 
1 

 
1 

7 
Drejtoria Përgjithshme 

e Thesarit 
1 

 
1 

8 

Drejtoria Përgjithshme 

e Harmonizimit të 

Kontrollit të 

Brendshëm Financiar 

Publik 

2 
  

9 
Drejtoria e 

Koncensioneve 
1 

  

10 FAF sha 1 1 
 

11 

Drejtoria Përgjithshme 

Kontraktimeve të 

Financineve të Huaja 

(CFCU) 

5 
  

12 ISSH (auditim tematik) 1 
  

  TOTALI 14 10 4 

Në përgjigjet e subjekteve, konstatohet se janë pranuar 11 masa nga 24 gjithsej, 

konkretisht nga subjektet: Drejtoria e e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e 

Përgjithshme e Doganave, Dega Doganës Elbasan, ISSH dhe CFCU   

Mbi statusin e zbatimit tërekomandimeve në auditimet e mëparshme 

Nga departamenti, është realizuar edhe analiza e statusit të zbatimit të 220 

rekomandimeve të lëna në vitin 2018 në 8 subjekte, prej të cilave rezulton se janë 

pranuar 174 masa dhe nuk janë pranuar 46 masa, më konkretisht nga 174 masat e 

rekomanduara dhe të pranuara janë zbatuar plotësisht 50 prej tyre, ose 28.7%, 

pjesërisht 15 masa, ose 8.7%, dhe konsiderohen në proces zbatimi 59 masa, ose 

33.9%, dhe pa zbatuar 50 masa, të cilat përfaqësojnë 28.7%.  
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1.3 Mbi OPINIONET E AUDITIMEVE 

Në 10 auditime të evaduara në vitin 2019, jane dhënë 11 opinione, 9 prej të cilëve 

në auditime përputhshmërie dhe 2 në auditimin e kombinuar: përputhshmërie dhe 

financiar të subjektit ISSH. Sipas llojit, opinionet e dhëna konsistojnë në: 9 opinione 

të kundërt, 1 të pakualifikuar dhe 1 opinion te pakualifikuar me rezervë: 

LLOJI I OPINIONI LLOJI AUDITIMIT 2018 2019 

I PAKUALIFIKUAR FINANCIAR  1 

I PAKUALIFIKUAR ME REZERVE PËRPUTHSHMËRIE 1 1 

I KUALIFIKUAR PËRPUTHSHMËRIE 4  

I KUNDËRT FINANCIAR/PËRPUTHSHMËRIE 8 9 

REFUZIM OPINIONI FINANCIAR 1  

GJITHSEJ OPINIONE  14 11 

AUDITIME PA OPINION RREGULLSHMËRI/PËRPUTHSHMËRI 10 3 

Përsa i përket llojit tëOpinionit tëdhënë sipas subjekteve, konkretishtështë dhënë 

Opinion i Kundërt, në 8 subjekte në auditimet e përputhshmërisë dhe 2 Opinione të 

pakualifikuar në njësubjekt në auditimin e kombinuar të përputhshmërisë dhe 

financiar.  

NR. 

 

SUBJEKTI I AUDITUAR 

 

LLOJI I AUDITIMIT OPINIONI NË 
AUDITIMIN E 

KRYER NË 
V.2018 

OPINIONI NË 
AUDITIMIN E 

KRYER NË V.2019 

1 
DREJTORIA E 

PËRGJITHSHME E 
BUXHETIT 

PËRPUTHSHMËRIE I KUNDËRT I KUNDËRT 

2 

DREJTORIA E 
PËRGJITHSHME E 

HARMONIZMIT TË 
KONTROLLIT TË 

BRENDSHËM 
FINANCIAR PUBLIK 

PËRPUTHSHMËRIE I KUNDËRT I KUNDËRT 

3 
DREJTORIA E 

KONTRAKTIMEVE DHE 
FINANCIMEVE TË 

PËRPUTHSHMËRIE 
(NUK ËSHTË 
AUDITUAR) 

I KUNDËRT 
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FONDEVE TË BE, BB 
DHE DONATORËVE TË 

TJERË 

4 

FONDI I SIGURIMIT TË 
DETYRUESHËM TË 

KUJDESIT 
SHËNDETËSOR 

PËRPUTHSHMËRIE I KUNDËRT I KUNDËRT 

5  
DREJTORIA E 

PËRGJITHSHME E 
TATIMEVE  

PËRPUTHSHMËRIE I KUNDËRT I KUNDËRT 

6 
DREJTORIA E 

PËRGJITHSHME E 
THESARI 

PËRPUTHSHMËRIE I KUNDËRT I KUNDËRT 

7 
DREJTORIA E 

KONCENSIONEVE 
PËRPUTHSHMËRIE 

(NUK ËSHTË 
AUDITUAR) 

I KUNDËRT 

8 
SHOQËRIA 

FINANCIARE FAF SHA 
PËRPUTHSHMËRIE 

DHE FINANCIAR 
(NUK ËSHTË 
AUDITUAR) 

I KUNDËRT 

9 
INSTITUTI I 

SIGURIMEVE 
SHOQËRORE  

PËRPUTHSHMËRIE 
DHE FINANCIAR 

REFUZIM 
OPINIONI 

I PAKUALIFIKUAR/ 

I PAKUALIFIKUAR 
ME REZERVË 

10 
MBI ZBATIMIN E 

BUXHETIT TË SHTETIT  
PËRPUTHSHMËRIE I KUNDËRT I KUNDËRT 

 

Duket se edhe gjatë vitit 2019, parregullsitë dhe shkeljet e konstatuara nga 

evidencat e auditimit kanë rezultuar materiale dhe të përhapura, duke konkluduar 

me dhënien e Opinionit të Kundërt të auditimit në një numër të lartë të subjekteve 

të audituara dhe rrjedhimisht duke konkluduar me një Opinion të kundërt edhe në 

raportin “Mbi zbatimin e Buxhetit”.Fokusi i punës audituese në përgatitjen e 

Raportit të Zbatimit të Buxhetit për vitin 2018, ka qenë identifikimi edhe i risqeve 

kryesore për financat publike në kontekst afatmesëm dhe afatgjatë, kjo në 

këndvështrimin e një audituesi të jashtëm publik. 

Kontroll i Lartë i Shtetit, ka konkluduar me një opinion të pavarur “Mbi Zbatimin e 

Buxhetit të vitit 2018”, ku bazuar në evidencat e auditimit, mbi të cilat janë 

formuluar gjetjet dhe rekomandimet përkatëse, si rrjedhojë e ekzekutimit të 

procedurave audituese, ka rezultuar se për disa zëra buxhetorë, përfshirë nivelin e 

deficitit dhe borxhit publik, ka devijime materiale dhe të përhapura në drejtim të 

hartimit, ekzekutimit, monitorimit dhe raportimit jo në përputhje me Ligjin 

nr.109/2017, datë 30.11.2017, “Për buxhetin e vitit 2018”, të ndryshuar, Ligjin 



                                                                                                                              Analiza Vjetore  2019 

KLSH 2020                                                                                                                                                              127 

nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjin nr. 9665, datë 18.12.2006, “Për huamarrjen 

shtetërore, borxhin shtetëror dhe garancitë shtetërore të huas në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjin nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, Ligjin Nr.48/2014, datë 24.04.2014, “Për 

pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”, Ligj nr. 139/2015, datë 

17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, VKM nr. 50 datë 05.02.2014 “Për 

miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura e të planit të veprimit” dhe aktet e tjera nënligjore në zbatim të tyre.   

KAPACITETET AUDITUESE DHE TRAJNIMET 

Përsa i përket formimit profesional të stafit auditues së Departamentit të Auditimit 

të Buxhetit të Shtetit, si dhe treguesve të barazisë gjinore, moshës dhe 

eksperiencës rezulton se: 

- Mosha mesatare e audituesve në departament është 42 vjeç 

- Eksperienca mesatare në Kontrollin e Lartë të Shtetit është 6 vjet; 

- Raporti gjinor është 65% gra dhe 35% burra; 

- Sa i përket formimit profesional: 65% e audituesve janë 

ekonomistë/kontabilistë/financierë, 15% e audituesve janë juristë dhe 20% e 

audituesve janë ekonomistë dhe juristë njëkohësisht. 

Audituesit e Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Shtetit janë trajnuar gjithsej 

397 ditë brenda dhe jashtë vendit gjatë vitit 2019, me një mesatare për auditues 

prej 18.9 ditësh. Në kuadër të trajnimeve jashtë vendit 1 audites nga Departamenti 

ka marrë pjesë në intership-in 5-mujor pranë Gjykatës Europiane të Llogarive(ECA) 

në Luksemburg. Gjithashtu, gjatë vitit 2019 janë promovuar me rritje në kategori 2 

auditues të rinj të departamentit. 

Audituesit e Departamentit të Auditimit të Buxhetit kanë kontribuar në median e 

shkruar me 11 shkrime në shtypin e përditshëm, 7 prej të cilave janë përfshirë 

nëVëllimin XII “Audituesit e KLSH në Shtypin e Përditshëm” pjesë e botimeve 

periodike të KLSH-së.  
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4. AUDITIMET  NË SHOQËRITË PUBLIKE DHE INVESTIMET E HUAJA 

Referuesi: Yllka PULASHI 

 

Bazuar ne programin vjetor të auditimit për vitin 2019, Departamenti ka pas si 

objektiv realizimin e 23 auditime gjithsej, 15 auditime mbi veprimtarinë e 

shoqërive publike dhe 7 auditime të projekteve dhe investimeve me financime të 

huaja dhe nje auditim mbi zbatimin e rekoamndimeve. Ne fund te vitit rezulton se 

numri i auditimeve të realizuara dhe te evaduara është 23 auditime. 

Theksojme faktin se te gjitha auditimet kane qene auditime perputhshmeriesi dhe 

kanë pasur si qëllim, që nëpërmjet gjetjeve te konstatuara dhe rekomandimeve të 

lëna në përfundim të tyre, te ndihmojnë subjektet e audituar në shmangin në 

vazhdimësi te parregullsive dhe të kenë ndikim pozitiv në përmirësimin e 

veprimtarisë së subjekteve të audituara.  

Për auditimet e evaduara masat e rekomanduara në të dhëna statistikore 

përkthehen  si vijon:  

1. Janë rekomanduar 4 propozime për ndryshim ose përmirësim te bazës ligjore dhe 

këto për auditimin e kryer në QSUT dhe Rezidenca Studentore nr.1 Tirane. 

2. Janë rekomanduar gjithsej 530 masa organizative. 

3. Janë rekomanduar 139 masave disiplinore dhe administrative; 

4. Masa për shpërblim dëmit ekonomik, eliminimin shpenzimet jo në përputhje me 

parimet e ekonomicitetit, eficiencës dhe efektivitetit, të ardhura të munguara janë 

në shumën gjithsej 7,289,253 mijë lekë, nga të cilat shuma 6,096,399 mijë lekë i 

përket dëmit ekonomik dhe 1,192,854 mijë lekë për efektin negativ financiar ose 

shpenzime jo në përputhje me parimin e 3-E-ve. Sipas fushave të auditimit 

përkatëse konstatohet: 

5.Për auditimet e ushtruara në vitin 2019 janë propozuar në Departamentin Juridik 

5 raste per indicie/vleresim te metejshem nga oragni i prokurorise. 

Nga përmbledhja e gjetjeve si dhe nga pasqyrimi i tyre shprehur në gjuhen e 

evidencave rezulton se Në Shoqëritë Publike demi ekonomik i konstatiar eshte në 

vlerën 5,592,374 mijë lekë dhe efekti negativ financiar ne vleren1,173,754 mijë 

lekë, kryesisht demi për auditimet e kryera është në këto fusha: 
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A. Në hidrokarbure dëm ekonomik vlerësohet në shumën 5,421,348 mijë lekë dhe 

efekti financiar negativ në shumën 236,687 mijë lekë, ketu i referohemi auditimit te 

shoqërisë Albpetrol SHA. 

1.Në marrëveshjet hidrokarbure humbje për shkak të shlyerjes me vonesë të 

detyrimit për pjesën e prodhimit të Albpetrol në masën 1 %. Vetem për 

marrëveshjen hidrokarbure për zonën Patos-Marinëz bazuar në çmimet e shitjes së 

naftës nga Kontraktori në periudhën e lindjes së detyrimit dhe çmimet e shitjes në 

momentin e likuidimit të këtyre sasive, Albpetrol SHA, ka pësuar humbje me vlerë 

rreth 6.7 milionë USD. 

Për marrëveshjen e zonës Patos-Marinëz, Albpetrol SHA ka audituar llogaritë e 

Kontraktorit për raportet periodik ku rezultojnë të përfshira në kostot hidrokarbure 

shpenzime në kundërshtim me përcaktimet e me marrëveshjes HK. Nga KLSH është 

rekomanduar marrjen e masave për zbritjen e vlerës së tyre nga llogaritë kosto, ku 

pas korrigjimit rezulton se Koeficienti R është më i madh se 1, nga ku lindin 

detyrime në masën 50 % të fitimit për Qeverinë Shqiptare, me vlerë 17.2 milionë 

USD, si dhe pjesa e prodhimit të Albpetrol nga    1 % bëhet 3 %, për rrjedhojë 

Kontraktori sipas marrëveshjes i detyrohet Albpetrol sasinë 82,372 ton, me vlerë 

afërsisht 27.2 milionë USD. 

B.Në fushën e shëndetësisë, nga auditimi i 2 spitaleve rajonale (SR Korce dhe SR 

Durrës) dhe Qendrës Spitalore Universitare Nënë Tereza, demi ekonomik në shumën 

347,228 mijë lekë dhe efekti financiar negativ në shumën 531,087 mijë lekë. 

Ka rezultuar se, gjatë procesit të planifikimit të nevojave vjetore për barna dhe 

materiale mjekësore nga Shërbimet mjekësore në QSUT, në hartimin e 

projektbuxhetit dhe planit buxhetor (pas miratimit), nuk bëhet analizë mbi gjëndjen 

e ilaçeve, sasitë e konsumit të tyre vjetor, për argumentimin e listës për nevojat e 

këtyre barnave. Gjithashtu është konstatuar se planifikimi nga shërbimet mjekësore 

është kryer pa marrë në konsideratë kërkesën dhe sasinë reale, sipas nevojës 

vjetore të secilit pavion, duke sjellë si pasojë për QSUT problematikën e “Gjendjes 

së barnave të skaduara” në vlerën 99,558,434 lekë për vitet objekt auditimi (2015-

2018). 

Mangësi janë konstatuar edhe në zbatimin e kontratave të mirëmbajtjes, furnizimit 

me barna, furnizimit me pajisje si dhe në menaxhimin e aktiveve të institucionit. 

Nga auditimi i zbatiumit të kontratës koncesionare për QSDIUT dhe SD Durrës (pasi 

në këto dy institucione është implementuar kjo kontratë), me objekt: “Kontratë 

konçesioni për ofrimin e shërbimeve të integruara të furnizimit të setit të 
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personalizuar të instrumenteve kirurgjikalë sterile, furnizimin me material mjeksor 

steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik 

dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale”, lidhur midis Ministrisë së Shëndetësisë dhe 

konçesionarit “SANISERVICE” Sh.p.k., janë konstatuar disa mangësi të cilat kanë 

ardhur nga kushtet kontradiktore dhe të papërcaktuara qartë të disa pikave të kësaj 

kontrate, për të cilat KLSH në këto auditime por edhe ne auditimet e mëparshme ka 

kërkuar nga MSH që të marrë masa për rinegocim të këtyrë pikave të cilat cojnë në 

një rritje dhe rëndim te kostos/faturës që buxheti i shtetit paguan për këtë 

shërmim. Konkretisht mangësitë kosistojnë në dhënies në përdorim të pajisjeve të 

reja pronë e QSUT koncesionarit, mos llogaritje dhe mbajtje të pagesave të qerasë 

pasi koncesnionari ushtron aktivitet në ambientet e QSUT dhe SR Durrës, për mos 

pagesën e shpenzimeve për energji elektrike dhe uje nga ana e koncensionarit.  

C. Në fushën e infrastrukturës dhe transportit Ujesjellës Kanalizmet sha, Hekurudha 

Shqiptare SHA etj.  është konstatuar dëm ekonomik në shumën 136,639 mijë lekë 

dhe efekt financiar negativ në shumën 239,604 mijë lekë. 

-Hartimi i plan bizneseve vjetor dhe planeve afatmesëm, rezulton se janë te 

paargumentuar dhe jo te mbështetur ne një studim te hollësisht pa identifikuar 

sakte lindjen e nevojës dhe mundësinë e realizimit. Në shumë raste ka mos realizim 

të investimeve dhe të të ardhurave. 

-Investimet me financime të huaja ne forme kredie/huaja, nuk janë marrë në 

dorëzim dhe nuk janë kryer regjistrimet kontabël për shumën respektive te kredie. 

Çdo shoqëri ka një marrëveshje nen huaje me MF, ku sanksionohet qe përfituesi 

(UK) është përgjegjës për shlyerjen e kredisë dhe kryerjen e pagesave te interesit. 

Ne shume raste pagesa e interesave për kredinë  është bere nga MF si garantë e 

kredisë, për arsye se këto shoqëri nuk kanë kapacitetet financiare për të shlyer këto 

detyrime të cilat mbarten në vite, dhe rrjedhimisht detyrimi i UK ndaj MF është i 

konsiderueshëm duke u llogaritur këtu edhe penaliteti për mos shlyerje ne kohe te 

interesave. Ne një kohe qe investimet e kryer shfrytëzohen dhe nuk përcaktohet se 

sa dhe si llogaritet koste e mirëmbajtjes, shpenzimet e amortizimit etj. 

Për sa i përketë HSH problematika e konstauar qëndron: 

Performanca e treguesve ekonomiko-financiare për periudhën objekt auditimi, si 

dhe detyrimet e prapambetura ndaj të tretëve, kredi afatshkurtër e afatgjatë, për 

principial dhe interesa, fatura për blerje etj., pasqyrojnë qartazi jo vetëm një  krizë 

të mprehtë likuidite  të Shoqërisë Hekurudha Shqiptare, por vazhdimësia në këto 
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tregues performance për një periudhë të gjatë po e çon shoqërinë drejt 

falimentimit.  

Problematikë e konstauar në funkionimin e kësaj shoqërie është transporti 

hekurudhor privat. Moszbatimi i akteve ligjore dhe nënligjore nga transportuesit 

hekurudhor privat që operojnë në rrjetin hekurudhor pronë e Shoqërisë 

“Hekurudha Shqiptare” sh.a, sjell një risk të lartë dhe mund të cënojë sigurinë e 

lëvizjes së trenave, të jetës së udhëtarëve dhe të mallrave, të ruajtjes së pronës, 

mbrojtjes së mjedisit dhe shfaq një rrezik potent në ecurinë e veprimtarisë së vetë 

shoqërisë. 

- E gjithë shuma e sunvencion që shoqëria përfitron nga Buxheti i Shtetit për 

transportin hekurudhor përdoret për mbulimin e fondit të pagave dhe sigurimet 

shoqërore për punonjësit, duke ndryshuar në këtë mënyrë destinacionin e tij, në 

kundërshtim me diozitat ligjore në fuqi. Ky fenomen është kostatuar nga KLSH edhe 

nga auditimet e mëparshme, ku për ndryshimin e destinacionit të subvencionit, 

KLSH e ka raportuar dhe e ka evidentuar si një problematikë mjaft të prehtë. 

- Shoqërisë Hekurudha Shqiptare SHA nuk i është dhënë vëmendja e duhur në lidhje 

me  investime shtetërore, për më tepër që është e vetmja shoqëri në Republikën e 

Shqipërisë me objekt transportin kombëtar dhe ndërkombëtar të mallrave dhe 

udhëtareve, ashtu si i është dhënë  infrastrukturës rrugore.  Në këto kushte duke 

qenë se Hekurudha Shqiptare SHA po kalon një sitatë tepër kritike, lind nevoja e 

ndërhrjes emergjente me një strategji të mirëfillt dhe një plan konkret masash nga 

ana e shtetit, duke i kushtuar vemendje të veçante stimulimit të transporrtit të 

mallrave dhe përmirësimit të lidhjeve të strukturave hekurudhore me ato portuale. 

D.Në fushën e prokurimeve publike dëm ekonomik në vlerën 114,389 mijë lekë dhe 

efekt financiar negativ në vlerën 127,897 mijë lekë, i konstatuar kryesisht në 

shkeljet e ligjit të prokurimit publik në zhvillimin e procedurave të prokurimit publik 

si dhe zbatimin e kontratave për punë, mallra e shërbime. 

II. Nga auditimi i projekteve dhe investimeve me financime të huaja është 

konstatuar dëmi në vlerën 104,025 mijë lekë dhe efekt negativ financiar në shumën 

19,100 mijë lekë, kryesisht në zbatimin e punimeve dhe në fushën e tatim taksave. 

Mangësit e perbashketa dhe kryesore të konstatuara, gjate auditimit te 

projektejeve janë: 

1. Entet Menaxhuese te projekteve nuk kanë arritur të koordinojnë dhe 

harmonizojnë veprimtarinë e tyre për të realizuar disbursimet sipas parashikimeve 
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të përcaktuara në Marrëveshjet Financiare, ku shtyrja e afateve ka sjellë shtesa të 

kontratave, duke shkaktuar efekte negative financiare në rritjen e kostos së 

projektit. Njësitë e Zbatimit të Projektit nuk kanë bërë një planifikim në vite për 

dibursimet e fondeve (huave/kredive) të akorduara, duke sjellë që në të gjitha 

projektet e audituara të jetë shtyre afati i realizimit të disbursimeve me disa vitet.  

2. Njësitë e Zbatimit të Projektit nuk kanë realizuar monitorim të vazhdueshëm dhe 

mbikëqyrjen e kontratave të punimeve, duke sjellë për pasojë dëm ekonomik për 

punime të pakryera por të paguara,  shtim të volumeve të punimeve dhe vonesa të 

tej zgjatura dhe të pa argumentuara e justifikuara në realizimin e komponentëve të 

veçante dhe të projektit në tërësi.  

3.Per here te pare gjate vitit 2019 kemi kryer auditim ne lidhje me kontratat e 

financuara nga fondet IPA, konkretisht: Projekti IPA 2012 ne AKU “Ristrukturimi dhe 

forcimi i rrjetit laboratorik të sigurisë ushqimore dhe veterinarisë në Shqipëri”, 

Projekti  Ipa 2013“Asistence teknike për përmirësimin e standardit te sigurisë 

rrugore” dhe Projekti IPA 2013 “Ndërtimi i Ujësjellës Kanalizimeve SHA Vlore”. 

Te tre keto auditime kane nexjerr ne pah mangesite ne impementimin e fondeve 

IPA, ku rezulton se strukturat perfshirese ne zbatimin e ketyre projekteve kane 

mangesi te theksuar ne koordinimin e puneve, keshti CFCU (Drejtoria e 

Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve) e cila eshte pergjegjese per 

menaxhimin e fondeve nuk bashkevepron me strukturat te cilat jane perfituesit 

fundor te investimit, ku ne shume raste keto te fundit jane te pershira me teper ne 

aspektin formal dhe ne momentin kur duhet te marrin ne dorezim investimin 

perkates ka rezultuar se jane shfaqur probleme si administrative dhe teknike.  

III. Veprimtaria e audituesve kras punes audituese, jemi fokusuar edhe ne 

aktivitetet e tjera. 

-Audituesit e departamenteve kanë ndjekur dhe kanë qenë prezent në mënyrë 

aktive në trajnimet dhe aktivitetet e organizuara, cdo auditues e ka plotësuar 

objektivin e trajnimeve, ku në veçanti kujdes është treguar për trajnimin e 

audituesve të rinj.  

Për sa i përket prezencës se audituesve ne median e shkruar, ne vitin qe kaloi 

ndryshe nga vitet e kalurta është ulur si numri i shkrimeve te botuara. 

 Gjate vitit 2019 forca audituese e departament ka pasur disa levizje, ku jane largur  

dhe jane perfshire disa auditues te tjerë me pervoje, por edhe auditues te ardhur 

rrishtazi, keshtu numri i audituesve te rinj per vitin 2019 ka qene 4 per te cilet eshte 
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treguar kujdes dhe janë angazhuar ne auditime nën mbikëqyrjen e auditueve më 

me përvojë, me qëllim shkëmbimin e eksperiencës por edhe përmbushjen me sa 

me arritje te auditimeve. 

 -Per sa i perkete perdorimit te programit/sistemit rev zone, ka rezultuar qe per 

pjesen e pare te vitit numri i audituesve te cilat kane perdorur kete program ka 

qene i ulet, raport i cili ne vazhdimesi te vitit ka ndryshuar. 

Kjo ishte një përmbledhje e shkurtër mbi veprimtarinë e auditimit për vitin 2019 e 

shprehur nga pikëpamja statistikore, por përtej ngarkesës dhe vështirësive te 

hasura (viti 2019 ne lidhje me veprimtarine audituese ka qene me nje dinamik te 

vecant, ne pjesen e pare te vitit 2019 anagazhimet audituese kane qene me te 

pakta, dhe ngarkese te madhe pune per pjesen tjetet te vitit, sidomos per 4-mujorin 

e fundit), ne përgjithësi kemi mundur te përmbushim objektivat audituese dhe këtu 

duhet qe te falënderojmë drejtoret e përgjithshëm, drejtorinë e kontrollit te cilësisë 

dhe sigurimit te standardeve dhe ne veçanti Kryetarin e KLSH për mbështetjen, 

orientimin udhëzimet e dhëna dhe vlerësimit e punës tone audituese. 

IV. Analiza SWAT 

Por veprimtarinë e aktivitetit gjate vitit  2019 duhet ta analizojmë ne raport me 

dobesite, mangesite dhe veshtiresite e punes sone audituese. 

Ndonse në të dhënat stsistikore kemi arritje, per sa i perkete cilesise se punes 

audituese, gjetjeve te auditimit, trajtimit te tyre dhe rekomandimeve perkatese, 

përmbushjen e detyrimeve audituese brenda afateve të përcaktuara në 

“Rregulloren e procedurave të auditimit”, kemi shumë për të bërë, duhet të rrisim 

shkallën e profesionalizmit dhe të objektivitetit, pasi fuqit/mundesite tona jane me 

te plota ne raport me dobesite.  

Dobësitë tona shfaqen : 

-Në përmbushje te Standardeve te Auditimit të Përputhshmërisë dhe atij Financiar, 

audituesit nuk janë shumë te familjarizuar dhe te sakte ne përdorimin e këtyre 

manualeve, e kundërta do te bënte edhe me te lehte identifikimin e problematikave 

dhe propozimin për përmirësimin dhe ndryshimin e këtyre manualeve.  

-Fazen e përgatitjes se  letrave te punës nuk i kushtohet rendësi e veçante sidomos 

kjo nga audituesit e rinjë. Nuk duhet te harrojmë se sistemi i letrave te punës 

pasqyron shkallen e aftësive, përvojës dhe njohurive audituese.  
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-Komunikimi i gjetjeve te auditimit, ne shume raste nuk përfshihet ne gjetje 

informacioni i mjaftueshme për te dhëne nje kuptim me te sakte mbi çështjen e 

trajtuar dhe gjetjen e paraqitur ne mënyrë te drejte. E si rrjedhoje kjo mangësi 

reflektohet ne dhënien e rekomandimit përkatës. 

-RPA nuk refkekton qarte tiparet kryesore qe duhet te kete si ne forme ashtu dhe 

ne permbajtje, te jete: i plote, i sakte, objektiv, i bindshem, i qarte, 

konciz/ipermbledhur dhe me pamje te pershjtatshme. 

-Respektimi i afateve te raportimit, komunikimit dhe publikimit te Projekt Raportit 

te Auditimit, ku ne disa raste mosrespektimi i afateve  ka sjell vonesa te 

panevojshme.  

-Dhenia e opinionit te auditimit, ne kete pike te procesit te auditimit ka shume 

mangesi, ndonse duke u krahasuar me vitin e meparshem kemi permiresim ne 

dhenien e opinionit per auditimet e perputhshmerise.  

V. Objektivat e vitin 2020. 

Viti 2020 na shtron sfidat te reja ne punën, ku përmirësimi i cilësisë së auditimit 

eshte një nga sfidat më të madhe me të cilën përballen të gjitha SAI-et, e cila ndikon 

në reputacionin dhe besueshmërinë e tyre tek subjektet e audtituara, Parlamenti 

dhe opinioni publik; përvetësimi i standardeve ISSAI dhe manualet e auditimit; 

hartimi i programeve te auditimit duke u bazuar në analizën e risku; rritja e  

kapaciteteve dhe njohurive teknike brenda departamentit nëpërmjet trajnimeve, 

shkëmbimit të praktikave me te mira, realizimi i punës përditshme audituese me 

cilësi dhe brenda afateve te përcaktuara, duke respektuar etiken ne pune, duke 

forcuar marrëdhëniet me koleget dhe duke rritur përpjekjet dhe gadishmërine për 

të punuar ne grup për përmbushjen sa me mirë të detyrave të përcaktuara. Duhet 

të forcojmë punën në grup, të bashkërendojm dhe bashkeveprojme me njeri-

tjetrin, për arsye se një nga elementet më të rëndesishëm në punë tonë është ky 

bashkepunim.  

Gjithashtu vemendje të shtuar duhet ti kushtojmë përdorimit në mënyrë 

sistemetike dhe në kohë reale programit rev/zone, pasqyrimi i çdo faze të auditimit 

nëkëtë sistem sipas detyrimit të çdo audituesi. 
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5. AUDITIMET  MBI ASETET DHE MJEDISIN 

Referuesi: Bajram LAMAJ 

 

Analiza e punës së vitit 2019 e Departamentit të Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit u 

krye me datë 28.01.2020 në sallën “Gene Dodaro”në KLSH ku morën pjesë  z. Bujar 

leskaj Kryetar i KLSH-it, znj. Luljeta Nano sekretare e përgjithshme dhe specialite 

nga Drejtoria e cilësë dhe Standardeve. Materili u prezantua nga z. Selfo Zeneli 

Kryeauditues dhe dy auditimet me të mira nga  Artan Mirashi Kryeauditues dhe 

Luan Kuka Auditues i Lartë. Po paraqesim rezultatet  dhe objektivat në mënyrë të 

shkurtuar të  paraqitur në këtë analizë:  

Departamenti i Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit për vitin 2019 ka realizuar planin 

e auditimeve 121%, si dhe ka kryer dhe ka në proces 4 auditime për vitin 2020, 

duke kryer dhe evaduar 23 auditime nga 19 që ishte plani i auditimeve,  nga këto 

kemi: 8 auditime në ZVRPP, 7 auditime në ALUIZN-et, 5 auditime në ente mjedisore 

nga të cilat:(1 në Agjencinë Kombëtare të Mjediait; 2 auditime ne Drejtoritë 

Rajonale Mjedisore; 2 në inspektorate mjedisore), si dhe 1 auditim tematik në 

Shërbimin Gjeologjik Shqiptar dhe 2 auditime për zbatimin e Rekomandimeve  për 

auditime të viti 2018.  

Nisur nga gjetjet, në vitin 2019 kemi rekomanduar 715 masa, nga të cilat: 

- 642 Masa organizative; 

- 46 masa zhdëmtuese me vlerë 1,048,981 mijë lekë;  

- 20 masa me 3E organizativo-zhdëmtimi me vlerën 566,628 mijë lekë; 

- 7 përmirësime ligjore janë rekomanduar 6 në inspektoratet mjedisore dhe 1 

për SHGJSH).  

Krahasuar me vitin 2018, treguesit e gjetjeve kanë ardhur në rritje, konkretisht: 

Totali i vlerës së dëmit ekonomik për zhdëmtim, të ardhurave të munguara dhe 

vlerës së masave me 3E, prej 1,564,194 mijë lek, rezulton të jetë 45.5 % ose 

455,040 mijë lek më i lartë kundrejt vlerës prej 1,109,154 mijë lekë rekomanduar në 

vitin 2018. 

Gjithashtu janë rekomanduar 203 masa disiplinore (pa përfshirë numrin e masave 

disiplinore për punonjësit pa adresim institucional), 8 kallëzime penale dhe indicie 

për 20 persona. 
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Rezultatet e auditimeve dhe  rekomandimet adresohen: 

A. Në grupin e auditimit për 8 ZVRPP-të janë rekomanduar 390 masa gjithsej ose 

55% e totalit të rekomandimeve, nga të cilat: 361  masa organizative, 21 masa 

zhdëmtuese me vlerë 27,839 mijë lekë, 8 masa me 3E në vlerë 27,109 mijë lekë. 

Gjitashtu për auditimet e kryera në ZVRPP-të janë rekomanduar 36 masa disiplinore 

dhe 2 kallëzime penale për 12 persona dhe 3 indicie, (pa përfshirë dëmin në natyrë 

për pasuritë, me njësi matëse në natyrë, etj.) 

B. Në grupin e auditimit për 7 Drejtori Rajonale të ALUIZNI-t, janë rekomanduar 

175  masa gjithsej, ose  24.4%  e totalit të rekomandimeve, nga të cilat: 160 masa 

organizative, 10 masa zhdëmtuese me vlerë 698,735 mijë lekë, 5 masa me 3E në 

vlerë 283,781 mijë lekë. Gjithashtu janë rekomanduar 90 masa disiplinore dhe 2 

kallëzime dhe 1 indicie penale për 8 persona në total. 

C. Në grupin e auditimit për 5 subjektet Mjedisore janë rekomanduar 150 masa 

gjithsej, ose 21% e totalit të rekomandime (2 DRM + 2 DR Inspektorat Mjedisi + 1 

SHGJSH), ndarë: 7 përmirësime ligjore, 121 masa organizative, 15 masa zhdëmtuese 

me vlerë 322,407 mijë lekë, 7 masa me 3E në vlerë 255,738 mijë lekë. Gjithashtu 

janë rekomanduar 77 masa disiplinore. 

Risitë  në veprimtarinë e vitit 2019 

Mbështetur në reformën e zhvilluar dhe daljen e Ligjit nr.11/2018 “Për Kadastrën”, që 

solli ristrukturimin e subjekteve të ish ZVRPP-ve dhe ALUIZN-eve, si dhe daljen e akteve 

nënligjore për ristrukturimin e subjekteve mjedisore, gjatë vitit 2019, Departamenti i 

Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit, ripërpunoi dhe përshtati programet e auditimeve si 

dhe ushtroi auditimet në mënyrë të kombinuar, në përputhje me periudhat e 

veprimtarive të institucioneve të cilat kanë qenë të ndara më përpara dhe periudhës së 

funksionimit pas ristrukturimit. Kjo metododikë ndihmoi në zbutjen e vështirësive së 

kryerjes së auditimeve në subjektet e cituara më sipër. 

a. Nga mirë menaxhimi i Departamentit është punuar më shumë me bazë risku në 

auditim, duke rritur eficencën e përdorimit të burimeve njerëzore për institucionin 

si dhe efektivitetin e produktit të auditimeve, pra kemi synuar që të bëjmë auditime 

në subjekte me risk të lartë. Kjo ka sjell edhe rritjen e numrit të auditimeve, nisur 

nga numri i entiteteve të audituara përgjatë vitit 2019, ka ndikuar përfshirja në 

planifikim e të gjithë audituesve dhe krijimi i grupeve të auditimit bashkëpunuese 

dhe harmonizimi i përbërjes së tyre (pasqyruar kjo edhe në të dhënat statistikore, 

kryesisht të rritjes me 45% të konstatimeve në dëmin ekonomik të shkaktuar ndaj 

fondeve dhe pronës publike), etj.  
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b. Janë përmirësuar e zgjeruar  programet e auditimit,  duke vënë në eficencë 

gjithmonë kohën e punës së audituesve në  terren dhe konkretizimin e rezultateve 

të auditimit, nëpërmjet diskutimit mes grupit dhe Drejtorit të afatit të auditimit, 

shmangur qëndrimin e panevojshëm në subjektet pa risk të lartë dhe përdorimin e 

kapaciteteve audituese në subjekte me pritshmëri më të lartë .  

c. Hartimi i planeve koncize ka sjellë përqendrim të punës audituese, kjo dhe për 

faktin se zbatimi i rekomandimeve ka sjellë dhe ndryshimin e metodave të 

subjekteve, kjo kryesisht tek ish ALUIZNI dhe ish ZVRPP-të. Sigurisht kjo është 

rezultat i punës së KLSH, por gjithmonë kërkohet që profesionalizmi i audituesve të 

jetë përpara subjektit. 

d. Është rritur cilësia e formulimeve në dhënien e opinionit për auditimet e 

përputhshmërisë, kjo si pasojë e një bashkëpunimi me Drejtorinë e Standardeve 

dhe Cilësisë, por sidomos nga vlerësimet e Sekretarit të Përgjithshëm dhe Kryetarit 

të KLSH-së. 

e. Rritja e cilësisë së auditimit, ka qenë një ndër objektivat që kemi arritur, kryesisht 

në auditimet e ZVRPP-ve dhe Aluiznit. Gjithashtu kjo konfirmohet edhe nga kthim-

përgjigjet brenda afatit 20 ditor, nga subjektet e audituara edhe nga institucionet 

eprore të tyre, ku theksojmë se janë kthyer përgjigje nga 12 subjekte brenda afatit 

20-ditor nga 21 subjekte të audituara, si dhe 12 kthim përgjigje nga institucioni 

epror i tyre, Drejtoria e Përgjigthshme e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. 

f. Auditimi i shpronësimeve në  projektin TAP të gazsjellësit dhe në projektet e 

ndërtimit të rrugëve, patën impakt social në vendosjen e ligjshmërisë e 

rregullshmërisë së pronës, kjo për faktin se puna e nisur nga KLSH në vitin e 

mëparshëm, u thellua dhe u konkretizua gjatë vitit 2019.  

g. Rregjistrimi i pasurive të paluajtshme publike të transferuara dhe vitet e fundit të 

kaluara në pronësi dhe administrim të NJVQV-ve,  

h. Vlerësimi i ankesave të qytetarëve dhe zgjidhja në afat e mbi 115 ankesave, 

numër i ulët krahasuar me vitin e mëparshëm, 300 në total, si dhe adresimi në 

institucionet përkatëse duke i vënë ato në lëvizje, ka bërë që të rritet besimi i 

qytetarëve tek KLSH. Ky fakt mbështetet edhe nga mungesa e kontestimeve ndaj 

Departamentit nga qytetarët, Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryetari KLSH. 

Mangësitë e këtij viti dhe që duhen përmirësuar: 

- Megjithëse gjetjet me efekt dëm ekonomik në shpenzimet dhe të ardhurat 

e buxhetit të shtetit, në vlerë arrijnë 574,067 mijë lekë, ose 36.7% të vlerës 
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totale të konstatuar, përsëri vlersojmë se auditimet në fushën e mjedisit 

nuk janë në nivelet e pritshmërive, kjo për faktin e mos njohurive të 

mjaftueshme në këtë fushë të audituesve tanë, për të cilën edhe më tëpër 

duhet punuar për rritjen e kapaciteve audituese. 

- Faktor tjetër ndikues negativ ka qenë dhe organizimi i centralizuar në 

Ministrinë e Mjedisit dhe Inspektoratin Shtetëror (këto auditohen nga 

Departamente të tjera të KLSH) dhe mungesa e materialitetit në subjektet 

që kemi audituar. 

Gjetjet kryesore të auditimeve për çdo grup subjektesh janë si më poshtë:  

 

A.Për grupin e auditimit në 8 ish ZVRPP 

Kontrolli i Lartë i Shtetit i ka kushtuar një rëndësi të veçantë procesit të regjistrimit 

të pronave, transaksioneve të paligjshme të kryera me to, tjetërsimit të pronave 

publike, falsifikimit të dokumentacionit të pronësisë me qëllim përfitimin 

padrejtësisht të titujve të pronësisë në zonat turistike dhe bregdetare si dhe 

mënyrës së marrjes së shërbimit të ofruar qytetarëve nga zyrat e regjistrimit me 

qëllim rritjen e transparencës për publikun dhe forcimin e kulturës së 

përgjegjshmërisë në administratën publike. 

Gjatë periudhës Janar–Dhjetor 2019, KLSH ka realizuar 8 auditime në ZVRPP-të, ku 

është konstatuar një dëm ekonomik i matshëm në vlerën 27,839 mijë lekë dhe 

efekt negativ financiar në vlerën 27,109 mijë lekë.  

Janë rekomanduar në total për 8 subjektet e audituara 361 masa organizative, 21 

masa zhdëmtimi dhe 36 masa disiplinore, të cilat janë lënë 29 masa “vërejte deri 

në largim nga puna”, 3 “vërejtje me paralajmërim” 4 “vërejtje”, si dhe janë 

kallëzuar penalisht 12 punonjës të këtyre institucioneve përfshi edhe drejtuesit e 

tyre, si dhe për 3 ZVRPP, pa përfshirë personat, është përcjellë materiali për 

vlerësim nga prokuroria si indice për kallëzim penal.  

Ankesat 

Përveç sa më sipër, theksojmë që nga Departamenti i Auditimit të Aseteve dhe 

Mjedisit gjatë vitit 2019 janë administruar 115 ankesa, nga të cilat 104 për ZRPP në 

lidhje me problemet e pronësisë, transaksionet e paligjshme të kryera me to, 

falsifikimet e dokumentacionit të pronësisë me qëllim përfitimin padrejtësisht të 

titujve të pronësisë, 9 për ALUIZN-et për legalizimet dhe 2 për Institucionet 

mjedisore.  
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Në mënyrë të përmbledhur, shkeljet e konstatuara në auditimet e zhvilluara nga 

KLSH, konsistojnë në:  

 Vonesa në Administrimin e praktikave dhe kërkesave në proces; 

 Regjistrimi i lejeve të ndërtimit mbi truall shtetëror ; 

 Regjistrime pasurish me ndryshime të zërave kadastral; 

 Regjistrimi në bashkëpronësi të paligjshme të pasurive bujqësore; 

 Regjistrimi i lejeve të legalizimit të parregullta, të lëshuara për objekte në 

pronësi “shtet”, që kanë sjell si pasojë fshirjen e të drejtës së pronësisë së 

shtetit; 

 Mos evidentimin dhe mos respektimi i procedurave të regjistrimit të pronave 

me mbivendosje  

 Mos bërja e bilancit AMTP-LN, printim III dhe listave të trojeve sipas 

kryefamiljarëve;  

 Tjetërsimi i pronave publike, falsifikimit të dokumentacionit të pronësisë me 

qëllim përfitimin padrejtësisht të titujve të pronësisë në zonat turistike dhe 

bregdetare; 

 Regjistrimi i lejeve të legalizimit me mangësi në dokumentacion; 

 Keqmenaxhim i zonave kadastrale dhe mospasqyrim i saktë i gjendjes së 

pasurive bujqësore  në KPP-të dhe Zonat Kadastrale të pa menaxhuara dhe të 

pa përfshira në Sistemin e Regjistrimit Fillestar. 

Theksojmë që krahas dëmit ekonomik të matshëm në këto institucione ekziston 

edhe një dëm ekonomik i fshehur dhe i pamatshëm, shumë herë më i lartë se i pari, 

i cili lidhet me një zinxhir të stërzgjatur pasojash sociale, mjedisore, ligjore dhe 

njerëzore, të shkaktuara si pasojë e paligjshmërive të kryera ndër vite me pronat 

nga ana e punonjësve dhe drejtuesve të ish ZVRPP-ve të cilat së bashku me 

problematikën e proceseve gjyqësore përbëjnë dhe burimin kryesor të faturave të 

papërballueshme që Shteti Shqiptar duhet të paguajë tashmë dhe në vijim si pasojë 

e vendimeve të Gjykatës së të Drejtave të Njeriut në Strasburg. 

 

B. Për grupin e auditimit në Drejtoritë Rajonale të ALUIZNI-t 

Në zbatim të programeve të auditimit të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë 

të Shtetit, janë planifikuar dhe audituar 7 subjekte;  
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- Nga auditimet janë konstatuar se veprimtaria e Drejtorive Rajonale të ALUIZNI-t, 

në drejtim çështjeve që lidhen me vlerësimin e procedurave të shqyrtimit dhe 

miratimit të kërkesave për legalizim e objekteve informale, nuk ka qenë efektive, 

pasi pavarësisht punës së bërë, mbi zbatimin e procedurave të legalizimit të 

ndërtimeve informale, janë konstatuar shkelje të ndryshme të procedurave në mos 

zbatim të akteve ligjore e nën ligjore si më poshtë: 

Në auditimet e kryera janë evidentuar të ardhura të munguara me efekt dëm 

ekonomik në një vlerë totale prej 698,735 mijë lekë, si dhe shpenzime pa 

efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet në vlerën 283,781 mijë lekë, ku po 

përmendim më kryesoret: 

-698,735 mijë lekë nga mospagesa e taksës së ndikimit në infrastrukturë; 

-23,489 mijë lekë nga moslikujdimi i vlerës së ndërtimeve të legalizuara në pronat 

shtet; 

-8,819 mijë lekë nga procedurat e prokurimit, për kryerjen e shërbimit të 

evidentimit në terren të objekteve të legalizuara; 

-2,148 mijë lekë, nga mosvendosja e penaliteteve për ndërtimet informale; 

-384 mijë lekë, shpenzime operative për marrjen me qera të ambjenteve për zyra; 

Nga auditimet në 7 Drejtoritë Rajonale të ALUIZNI-t janë rekomanduar gjithsej janë 

rekomanduar 160 masa organizative, 10 masa zhdëmtuese me vlerë 698,735 mijë 

lekë, 5 masa me 3E në vlerë 283,781 mijë lekë.  

Janë rekomanduar në total për 8 subjektet e audituara 90 masa disiplinore, nga të 

cilat janë lënë 37 masa “vërejte deri në largim nga puna”, 14 “vërejtje”,  9 masa 

“zgjidhje të kontratës së punës” dhe 30 “Kopetencë e titullarit”. 

 

Opinionet e Auditimeve të Përputhshmërisë 

Siç e kemi theksuar edhe më sipër, dhënia e opinioneve për çdo auditim 

përputhshmërie të kryer gjatë vitit 2019 nga Departamenti i Auditimit të Aseteve 

dhe Mjedisit, ka qenë një risi, e cila ka përforcuar cilësinë dhe rezultatet e këtyre 

auditimeve, por veçanërisht komunikimi profesional me strukturat menaxhuese të 

entiteteve për zbatimin e standardeve  ISSAI 1700, ISSAI 4000  dhe Manualit të 

Auditimit Përputhshmërisë të KLSH-së, në zbatim të Rregulles së Proçedurave të 

Auditimit.  
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Zbatimi i rekomandimeve të lëna nga KLSH   

Përgjatë vitit 2019 janë kryer dy auditime për zbatimin e rekomandimeve të lëna në 

auditimet e evaduara në vitin 2018. Auditimi mbi zbatimin e rekomandimeve u krye 

në 16 subjekte të administrimit të aseteve dhe subjekte mjedisore, sipas 

programeve të auditimit miratuar nga Kryetari i KLSH nr. 411/4-11 dhe 1270/2-4, 

më datë 10.06.2019. Nga auditimet e kryera në 16 subjekte të administrimit të 

Aseteve dhe mjedisit, për zbatimin e rekomandimeve të KLSH, “Mbi zbatimin e 

përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” për auditimet e kryera dhe të 

evaduara për periudhën 01.01.2018 deri 31.12.2018, ku Raportet përfundimtare të 

auditimit dhe rikërkimi i zbatimit të tyre janë ripërcjellë me Vendimet e Kryetarit të 

KLSH nr.67, datë 12.9.2019, për 6 subjekte të evaduara për periudhën 01.01.2018 

deri 31.12.2018, dhe Vendimin e Kryetarit të KLSH nr.6, datë 12.7.2019  për 10 

subjekte të evaduara në periudhën 01.01.2018 deri 31.12.2018, ku është konstatuar 

se nga ana e KLSH janë rekomanduar: 

1. Masa organizative janë rekomanduar 562 masa organizative, nga të  cilat, nuk 

janë pranuar 52 rekomandime dhe janë pranuar 510 masa organizative, prej tyre: 

Janë zbatuar 357 masa organizative, 128 masa organizative janë në proces zbatimi 

dhe nuk janë zbatuar 9 masa organizative.  

2. Masa shpërblim dëmi janë rekomanduar 66 masa shpërblim dëmi në vlerën 

867,433 mijë lekë nga të cilat nuk janë pranuar nga 6 subjekte 28 rekomandime në 

vlerën 579,258 mijë lekë, janë pranuar 38 masa në vlerën 288,175 mijë lekë prej 

tyre, janë zbatuar 9 rekomandime në vlerën 79,750 mijë lekë, janë zbatuar 

pjesërisht apo në proces zbatimi si dhe në proces gjyqësor 29 rekomandime në 

vlerën 74,280 mijë leke dhe nuk janë zbatuar nga 1 subjekt 6 rekomandime në 

vlerën  134,144 mijë lekë.  

3. Masa disiplinore janë rekomanduar 145 masa disiplinore nga të cilat nuk janë 

pranuar 35 masa disiplinore, duke u pranuar 110 masa disiplinore, prej tyre janë 

zbatuar 77 masa  disiplinore, janë në proces zbatimi 22 masa, si dhe nuk janë 

zbatuar 11 masa disiplinore nga 3 subjekte. 

- Gjatë vitit 2019 me synim rritjen e shkallës së zbatueshmërisë të rekomandimeve 

është treguar kujdes i veçantë për komunikimin dhe bashkëpunimin me subjektet 

në funksion të zbatimit të afateve për kthim përgjigje brenda afatit 20-ditor, 6 

mujor, dhe si rrjedhojë ka rezultuar: 

 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                                            6  

142                                                                                                                                     Botime  

Për auditimin e rekomandimeve të rikërkuara pas plotësimit të afatit ligjor 6-

mujor është krijuar database e këtyre rekomandimeve. 

Për 23 auditimet e vitit 2019, kanë kthyer përgjigje brenda afatit 20-ditor, 11 

subjekte të audituara, dhe ende nuk kanë kthyer përgjigje10 subjekte, ku rezulton 

se janë rekomanduar në total: 

-642 Masa organizative dhe janë pranuar, pra kanë kthyer përgjigje 11 subjektet,  

330 rekomandime në total, ose 52 %, përjashtuar 10 subjekte të cilat nuk kanë 

kthyer përgjigje; 

-46 rekomandime për zhdëmtim të dëmit ekonomik në 16 subjekte të audituara 

nga 21 subjekte në total, në vlerën 1,048,981 mijë lekë, dhe janë pranuar 25 

rekomandime në vlerën 416,701 mijë lekë ose 40% e vlerës së rekomanduar për 

zhdëmtim, nga kthim përgjigjet e 10 subjekteve të audituara; 

-20 rekomandime për menaxhimin e fondeve jo në përputhje me 3 E, në 11 

subjekte të audituara nga 21 në total, në vlerën 566,628 mijë lekë, nga të cilat deri 

më tani nga kthim përgjigjet e 8 subjekteve janë pranuar -17 prej tyre në vlerën 

306,904 mijë lekë ose 54.1 %. 

-203 masa disiplinore në 21 subjektet e audituara, nga të cilat janë pranuar 108 prej 

tyre, ose 53.2%, bazuar në kthim përgjigjet e 12 subjekteve, përjashtuar 9 subjekte 

të cilat nuk kanë kthyer përgjigje. 

 

PËR VITIN 2020 

Përmirësimin e punës për vitin 2020, Departamenti ynë do ta mbështesë në arritjen 

e këtyre objektivave: 

Koordinimi i punës  audituese në kushtet e reja të reformimit (bashkimit të ish 

ZVRPP me ALUIZNI në ASHK) si dhe të reformim bashkimit të DRISHMPUT ME DRM, 

me synim njohjen e legjislacionit të ri dhe kryerjen e auditimeve të plota të fushës; 

Njohuri të thelluara mbi auditimin e aseteve publike shtetërore të transferuara 

plotësisht tek NJVQV lidhur me marrjen nën administrim, vënien në shfrytëzim dhe 

regjistrimin e tyre si pjesë kryesore e pasurive shtetërore; 

Ndarja e eksperiencën në fushën e auditimeve të legalizimeve, në fushën e 

auditimeve të regjistrimit të pasurive dhe në fushën e njohurive të thelluara për 

asetet, sidomos  të atyre mjedisore; 
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-Krahas trajnimeve të kryera si Departament, ende mbetet e rëndësishme rritja e 

nivelit të përdorimit të sistemit elektronik për menaxhimin e procesit të auditimit 

“REVZONE”; 

-Rritja e cilësisë së auditimeve në drejtim të përmirësimit të formulimeve, në 

sistemimin e gjetjeve dhe dhënien e rekomandimeve, me qëllim përgatitjen dhe 

evadimin e materialeve sa më cilësore, profesionale dhe objektive; 

-Të punojmë për rritjen e kapaciteteve audituese, nëpërmjet pjesëmarrjes me 

përgjegjshmëri në trajnimet e kryera nga KLSH dhe nëpërmjet shkëmbimit të 

eksperiencave brenda Departamentit dhe jashtë tij.  

-Të punohet me profesionalizëm për shkurtimin e volumit të Raporteve të 

Auditimit, nëpërmjet përdorimit të tabelave dhe anekseve, për sistemimin e 

informacionit, veçanërisht në auditimet e ZVRPP-ve, sipas Rregullores së 

Procedurave të Auditimit të KLSH-it.  

-Të përgatiten dokumentet sipas standardeve dhe Rregullores së KLSH-së dhe të 

eliminohen mangësitë e konstatuara nga kontrolli i cilësisë në të ftohtë. 

-Të rritet shkalla e bashkëpunimit në grup, duke sjellë përmirësimin e Raporteve të 

Auditimit, si dhe evadimin në kohë të materialeve. 

- Të rritet pjesëmarrja e audituesve të Departamentit në shtypin e përditshëm. 

-Të rritet kontributi i audituesve me përvojë në përcjelljen e përvojës tek audituesit 

e ardhur rishtaz në Departament. 

Me miratimin nga Kryetari i KLSH të këtyre objektivave, ato do të kthehen në 

detyra për punën e Departamentit gjatë vitit 2020, duke hartuar një plan masash 

të detajuar e me afate konkrete. 

Në fund z. Leskaj falenderoj të gjithë punonjësit e këtij Departamenti dhe 

drejtuesit pë rezultate shumë të mira gjatë vitit 2019 dhe shprehu besimin se ky 

Departament do të rrisë rezultatet e punës audituese dhe cilësinë e produkteve 

audituese gjatë vitit 2020. 
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6. AUDITIMET MBITEKNOLOGJINË E INFORMACIONIT  

Referuesi: Kozma KONDAKÇIU 

 

I nderuar z. Kryetar, 

Të nderuar të ftuar, 

Të nderuar kolegë 

Më lejoni që në fjalën time sot si Drejtor i Departamentit të Auditimit të 

Teknologjisë së Informacionit T’ju paraqes analizën e aktivitetit të departamentit  

për vitin 2019 të hartuar në kolona kryesore e konkretisht në:  

1. Burimeve Njerëzore të auditimin TI dhe zhvillimi i tyre. 

2. Auditimet e Teknologjisë së Informacionit.  

3. Inovacioni në Auditim dhe përdorimi i teknikave CAAT në auditimet e TI. 

4. Pjesëmarrjen në auditime të tjera dhe proceseve ndihmese në institucion. 

5. Të metat e konstatuara dhe Objektivat e Departamentit për vitin 2020. 

Në këtë analizë me lejoni së pari të hedhim vështrimin 9 vite më parë ku u ngjiz 

Auditimi i Teknologjisë së Informacionit në KLSH, me tharmin e Projekt-Ide-së së 

datës 14 dhjetor 2011, paraqitur në Komisionin për Ekonominë dhe Financat në 

Kuvendin e Shqipërisë nga z. Bujar Leskaj, kandidat i nominuar nga Presidenti i 

Republikës për detyrën e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

Kjo ide e konsoliduar në planin strategjik të zhvillimit të viteve 2013-2017 me 

objektiv Zhvillimin e Auditimit TI, ku KLSH-ja synonte të bënte ndryshime themelore 

në përdorimin e Teknologjisë së Informacionit në punën e saj audituese. 

7 vite më parë në analizën e vitit 2013 duke folur për objektivat e vitin 2014 në 

zbatim të kësaj strategjie u la si synim krijimi i një sektori të veçantë me pesë 

auditues të diplomuar në fushat e inxhinierisë informatike dhe informatikë 

ekonomike. 

Në dhjetor të vitit 2014 u mundësua krijimi i Drejtorisë së Auditimit të Teknologjisë 

së Informacionit, mbështetur në ligjin e ri për Kontrollin e Lartë të Shtetit, nr. 154, 

datë 27.11.2014 ku Neni 14 sanksonoi Auditimin e Teknologjisë së Informacionit si 

një nga Auditimet më të reja që KLSH mund të realizojë.  
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Sot 9 vite më vonë struktura e Auditimit TI paraqitet në këtë Analizë si një 

Departament me fizionomi të konsoliduar që zbaton metodologjinë më të fundit të 

rekomanduar nga organizmat ndërkombëtare të Auditimit dhe gjetjet e 

rekomandimet e auditimit pranohen në një shkallë të lartë nga subjektet e 

audituara. 

Në aktivitetin e tij Departamenti i Auditimit të TI edhe për vitin 2019 është 

mbështetur në përcaktimet e planit strategjik të zhvillimit për vitet 2018- 2022 e 

konkretisht në objektivin 1.5 “Thellimi i auditimit të Teknologjisë së Informacionit” 

dhe nën objektivat: 

- Rishikimi i Manualit të Auditimit të TI-së;  

- Trajnimi stafit auditues mbi auditimet e TI-së; 

- Rritja e numrit dhe cilësisë së Auditimeve të TI-së; 

- Pajisja e audituesve TI të KLSH me certifikata të fushës;  

- Zhvillimin e moduleve TI për përdorimin e  elementeve të Auditimeve TI-së në 

auditimet e përputhshmërisë,  financiar dhe performancës. 

1. Burimeve Njerëzore të auditimin TI dhe zhvillimi i tyre 

Në fund të vitit 2018 dhe përgjatë vitit 2019 vazhdoi procesi i vështirë i rekrutimit të 

stafit të ri. Procedurat e rekrutimit u përsëriten disa herë, pasi konkurrentet që 

paraqiteshin nuk plotësonin kriteret e kërkuara. 

Për vështirësi në procesit e rekrutimit ishim të përgatitur, pasi eksperienca e SAI 

homologe na tregonte se është e vështirë tërheqja e specialisteve të fushës së TI në 

sektorin publik, si dhe mbajtja e tyre nga SAI pas trajnimeve e certifikimeve 

përkatëse. 
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Në grafikun e paraqitur tregohet se kemi një dyfishim të stafit si dhe plotësimin e 

strukturës me vendin e Kryeaudituesit të departamentit. 

Si rezultat i rekrutimeve të kryera kemi 60% rritje të fuqisë Audituese të 

departamentit duke pasur për vitin 2019 mesatarisht 287 ditë/njerëz për çdo 

auditim nga 202 ditë/njerëz që kishim për vitin 2018. 

Treguesi Njësia Viti 2019 Viti 2018 

Fuqia maksimale Audituese e 
Departamentit 

Ditë/Njerëz 2007 1215 

Auditimet e planifikuara Numër 7 6 

Për çdo auditim mesatarisht Ditë/njerëz 287 202 

Gjatë vitit 2019 stafi i Departamentit është trajnuar brenda dhe jashtë vendit, ku 

veçojmë trajnimet e muajit gusht mbi programin IDEA, Auditimi TI dhe përdorimin e 

teknikave CAAT në auditim si dhe pjesëmarrjen e në grupet e punës së auditimit TI 

të EUROSAI-t si dhe disa aktivitete rajonale të fushës. 

Në trajnimet e organizuara kanë pasur si qëllim kryesor rritjen e kapaciteteve 

audituese të stafit të KLSH, nëpërmjet sjelljes së njohurive të reja për audituesit dhe 

aftësimin e tyre për t’iu përshtatur kërkesave të profesionit në kryerjen e 

Auditimeve të Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit. 

Trajnimet e burimeve njerëzore të auditimit IT 

Gjithsej 348 ditë 

Mesatarisht  35 ditë/njerëz 

Në total si departament janë përfituar 348 ditë trajnim apo mesatarisht çdo 

auditues ka realizuar 35 ditë trajnim me një variacion nga 23 ditë min, në 49 ditë 

max.  

2. Auditimet e Teknologjisë së Informacionit për vitin 2019  

Për vitin 2019 në planin e auditimeve ishin planifikuarar 7 auditime të cilat u 

realizuan në masën 100%. 

Në grafikun e mëposhtëm paraqiten Auditimet e teknologjisë së informacionit 

2015-2019 ku vërehet se hapat e hedhur në konsolidimin e ketij lloji auditimi kanë 

qenë të matura duke ruajtur trendin rritës. 
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Për vitin 2019 janë Audituar dhe janë konstatuar në subjektet e paraqitura: 

I. 29 gjetje rekomandime në subjektin Ujësjellës Kanalizime Lushnje SHA 

Gjetjet kryesore, të paraqitura në këtë Raport Auditimi në mënyrë të përmbledhur 

sipas drejtimeve të auditimit, rezultuan si më poshtë: 

- Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh. A. ka regjistër risku për teknologjinë e 

informacionit të pa miratuar dhe në mospërputhje me ligjin nr. 10296, datë 

08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, Udhëzimi nr. 30, 

datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”.  

- Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh. A. nuk ka politika të ruajtjes së dokumenteve dhe 

nuk ka të dokumentuar një plan masash për identifikimin, trajtimin e gabimeve dhe 

incidenteve që mund të ndodhin në infrastrukturën IT, në mungesë të procedurave 

të shkruara, risqet menaxhohet mbi bazë ngjarjesh.  

Jepet suport, mbështetje teknike dhe logjike për operacionet IT që ndihmojnë 

mbarëvajtjen e strukturave të institucionit. Procedurat kryhen nëpërmjet 

shkëmbimeve verbale dhe nëpërmjet e-mail-eve, duke mos realizuar identifikimin e 

risqeve, mbart riskun e përsëritjes së incidenteve. Identifikimi i risqeve çon në 

gjetjen e zgjidhjeve për t'i trajtuar ato dhe për të parandaluar ndodhjen e 

incidenteve të ngjashme në të ardhmen dhe në mënyrë që funksionet e institucionit 

të jenë të mbrojtura. 

- Nuk dokumentohet procesi i hapjes dhe mbylljes së përdoruesve në sisteme.  

- UKL SH.A përdor Sistemin e Faturimit “Al Billing”  

a. Të pa regjistruar si aset  

b. Pa suport (kontrata nr. 640/6 prot, datë 27.06.2018 ndërmjet UKL SH.A  SHA 

dhe OE “Jehona Software”, për periudhën 27.06.2018 – 26.06.2022 nuk ka 

përfshirë  mirëmbajtjen e Sistemin e Faturimit “Al Billing”). 
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-  UKL SH.A nuk ka hartuar rregullore apo udhëzime mbi veprimet operacionale në 

Sistemin e Faturimit “Al Billing” për parametrizime të ndryshme të sistemit apo dhe 

hapat që duhen ndjekur në rastin e anulimit/ndryshimit të rekordeve në bazën e të 

dhënave. Manuali i Sistemin e Faturimit “Al Billing” është i pa përditësuar në të 

përmbahen logo e përshkrime të institucioneve që nuk kanë lidhje me UKL SH.A .  

-  Organizimi i strukturës IT-së nën Sektorin e Burimeve Njerëzore, nuk i përgjigjet 

shtrirjes së teknologjisë së informacionit në Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh. A 

duke zbehur ndikimin e varësisë direkt nga menaxhimi i lartë.  

-  Sistemi i menaxhimit gjeospacial të aseteve (Web Gis) i implementuar në UKL 

Sh.A. është populluar në një përqindje të ulët duke mos përfunduar identifikimin, 

pasqyrimin e aseteve të gjithë pjesët përbërëse të rrjetit të akumulimit dhe të 

shpërndarjes së ujit në UKL. Të dhënat rreth stacioneve të pompimit,linjave,puseve, 

depove nuk janë regjistruar.  

II. 25 gjetje rekomandime në subjektin Ujësjellës Kanalizime Berat Kuçovë SHA 

Gjetjet kryesore, të paraqitura në këtë  Raport Auditimi në mënyrë të përmbledhur 

sipas drejtimeve të auditimit, rezultuan si më poshtë:  

- UKBK sh.a nuk ka një strategji të shkruar e miratuar për Teknologjinë e 

Informacionit duke mos pasqyruar qartë objektivat lidhur me infrastrukturën, 

burimet e nevojshme si dhe instrumenteve të nevojshëm për matjen e objektivave. 

- Mungon një strukturë e mirëpërcaktuar e TI-së me personel të kualifikuar duke 

mbartur kështu riskun e performancës së dobët të personelit ekzistues si rezultat e 

mbingarkesës, me pasojë mosarritjen e objektivave dhe mosplotësimin e kërkesave 

për dhënien e shërbimeve. 

- Nuk disponon një regjistër risku për minimizimin e risqeve që lidhen me 

teknologjinë e informacionit. 

- Mungesa të akteve rregullative në lidhje me përdorimin e sistemit, veprimeve 

operacionale për garantimin e saktësisë dhe plotësisë së të dhënave. 

-  Mos marrja e masave organizative në lidhje me sigurinë e të dhënave, të drejtat 

dhe menaxhimin e përdoruesve dhe vazhdueshmërinë e ofrimit të shërbimit. 

- Mos hartim të nevojave në kohë. 
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Konkluzioni dhe Opinioni i Auditimit: 

Grupi i auditimit mbështetur në Standartet ndërkombëtare të Auditimit 

përkatësisht në ISSAI 100, ISSAI 5300, ISSAI 5310 si dhe nenet 3 dhe 14 të Ligjit 154 

"Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH " datë 27.11.2014 konstaton se, 

mungesa e Strategjisë në drejtim të teknologjisë, mbart riskun e keq adresimit të 

burimeve të nevojshme për mbështetjen e veprimtarisë së UKBK sh.a.  

Në gjykimin tonë, identifikimi dhe administrimi i elementëve kritikë në ofrimin dhe 

garantimin e sigurisë së të dhënave, ofrimit si dhe vazhdimësisë në ofrimin e 

shërbimit nëpërmjet teknologjisë së informacionit është i pa pamjaftueshëm, çfarë 

mbart një risk të lartë në mbarëvajtjen e funksionaliteteve të ndërtuara në shërbim 

të qëllimit dhe objektivave instiucionale. 

 

III.37 gjetje rekomandime në subjektin FSDKSH 

Gjetjet kryesore, të paraqitura në në auditimin në FSDKSH në mënyrë të 

përmbledhur sipas drejtimeve kryesore të auditimit: 

- FSDKSH po zhvillon teknologjinë e informacionit pa strategji, duke mos 

pasqyruar në zhvillimet TIK objektivat institucionale lidhur me infrastrukturën, 

burimet e nevojshme si dhe instrumenteve të nevojshëm për matjen e 

objektivave; 

- FSDKSH nuk menaxhon riskun institucional për teknologjinë e Informacionit;  

- Nga auditimi konstatohet se DIAS nuk ka akses në bazën e të dhënave të sistemit e-

Receta (as me të drejta lexuesi) dhe as në modulin audit vaut, sistemi nuk është 

shtrirë në të gjithë skemën e shërbimit Shëndetësor Shqiptar; 

- Rrjeti i brendshëm i FSDKSH është i pasigurt dhe mbart riskun e sulmeve të 

jashtme; 

- Për vitin 2018 serverat e FSDKSH janë mbajtur në ambiente që nuk plotësojnë 

standardet e miratuara nga AKSHI “Për ndërtimin e dhomës së serverëve”.  DRC 

nuk plotëson standardet e miratuara nga AKSHI “Për ndërtimin e dhomës së 

serverëve” dhe nuk është ndërtuar bazuar në praktikat më të mira për ndërtimin e 

DRC; 

- FSDKSH nuk po zhvillon teknologji të cilat do ti përgjigjen fluksit në rritje të të 

dhënave (big data) mbështetur në të ashtuquajturin “programim logjik” i cili 
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mbështetet në logjikën e vetë zhvilluesve të softuerëve për përzgjedhjen, 

grupimin e ndërlidhjen e informacioneve. 

Konkluzioni dhe Opinioni i Auditimit: 

Grupi i auditimit mbështetur në Standardet ndërkombëtare të Auditimit 

përkatësisht në ISSAI 100, ISSAI 5300, ISSAI 5310, neneve 3 dhe 14 të ligjit 154 "Për 

Organizimin dhe Funksionimin e KLSH " datë 27.11.2014 si dhe kuadrin ligjor e 

nënligjor të funksionit të FSDKSH konstaton se, mungesa e Strategjisë së 

Teknologjisë së Informacionit, ka çuar në keq adresimin e burimeve për mbështetjen 

e veprimtarisë së FSDKSH nga sistemet e teknologjisë së informacionit. 

Teknologjia e Informacionit në FSDKSH nuk është në përputhje me kërkesat ligjore 

dhe nënligjore. Masat organizative të lidhura me sigurinë e informacionit nuk janë 

të mjaftueshme dhe trajtuar në mënyrë të përshtatshme, gjë që mbart riskun të 

lartë në keqtrajtimin e aseteve të informacionit, cënim të integritetit të të dhënave, 

qasje të paautorizuara. Masat e marra nga FSDKSH për sigurimin e 

Vazhdueshmërisë së Punës dhe Rimëkëmbjes nga Katastrofat kanë dështuar. 

Të dhënat e ruajta në sistemet e FSDKSH janë të pa sigurta. 

 

IV. 19 gjetje rekomandime dhe 1 propozim për përmirësim ligjor në subjektin 

Ministrinë  e Financave dhe Ekonomisë 

Nga vlerësimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit, rezultuan këto gjetje për 

të cilat kemi propozuar këto rekomandime, të cilat paraqiten si më poshtë: 

A. PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË LEGJISLACIONIN NË FUQI   

1. Nga auditimi i bazës ligjore të sistemeve të teknologjisë së informacionit në 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, u konstatua se VKM nr. 352, datë 

11.05.2016 “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore të Sistemit Informatik 

Financiar të Qeverisë (SIFQ)” dhe VKM nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e 

agjencisë kombëtare të shoqërisë së informacionit”, i ndryshuar, janë në 

kundërshtim për sa i përket përcaktimit të institucionit administrues të SIFQ. 

Saktësisht, në VKM nr. 352, pika 5/a, citohet: “Institucioni administrues i SIFQ është 

Ministria e Financave”, ndërkohë në VKM nr. 673, pika 9 citohet: “AKSHI është 

administrator i çdo sistemi TIK që ka si përdorues institucionet apo organet e 

administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave”. 

Në VKM nr. 673 (si akt më i vonshëm kronologjikisht), nuk përcaktohet asnjë 

dispozitë apo nen i cili shfuqizon apo ndryshon nenet e VKM nr. 352. 
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Aktualisht, të dyja VKM-të janë në fuqi, edhe pse kundërshtojnë njëri tjetrin për sa i 

përket administrimit të Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë (SIFQ). 

B. MASA ORGANIZATIVE: 

1. Teknologjia e informacionit zhvillohet pa Plan Strategjik, duke sjellë mos 

pasqyrim të qartë të objektivave të MFE lidhur me sigurinë institucionale dhe 

infrastrukturën TI, objektivat strategjikë për burimet njerëzore të strukturës së TI 

pranë MFE, në përputhje me Objektivat e Kontrollit të Teknologjisë së Informacionit 

COBIT, Manualin e Auditmit IT si dhe praktikave më të mira 

2. Manuali IT në të cilin përcaktohen procedurat që do të ndiqen për krijimin, 

mirëmbajtjen dhe administrimin e infrastrukturës dhe sistemeve të informacionit të 

Drejtorisë TIK pranë në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë (MFE) është i pa 

miratuar. 

3. Struktura e miratuar e Drejtorisë TIK është e përbërë nga 13 punonjës dhe 

aktualisht e ushtron aktivitetin e saj me 9 punonjës. Duke u nisur nga rëndësia 

specifike e Drejtorisë TIK në MFE konstatohen mungesa në staf në disa pozicione të 

rëndësishme të sektorëve të drejtorisë TIK, duke rritur riskun e mos përmbushjes së 

detyrave.  

Drejtoria TIK pranë MFE nuk kryen trajnime në fusha specifike dhe nuk ka vendosur 

standarde  të cilat do të çonin në rritjen profesionale dhe kualifikimin e stafit të TI. 

4.  Nga auditimi u konstatua se, MFE nuk ka regjistër të menaxhimit të incidenteve. 

Risqet menaxhohen mbi bazë ngjarjesh. Jepet suport, mbështetje teknike dhe 

logjike për operacionet IT që ndihmojnë mbarëvajtjen e strukturave të institucionit. 

Procedurat kryhen nëpërmjet shkëmbimeve verbale dhe nëpërmjet e-mail-eve, 

duke mos realizuar identifikimin e risqeve, mbart riskun e përsëritjes së 

incidenteve.  

5.  Nga auditimi u konstatua se, Drejtoria e TIK e atashuar pranë MFE nuk ka hartuar 

raporte monitorimi dhe shërbimi në kundërshtim me pikën 4 të marrëveshjes në 

nivel shërbimit ndërmjet dy institucioneve protokolluar me nr. 420 (AKSHI) dhe nr. 

653/1 (MFE), datë 24.01.2018. 

6.  Nga auditimi u konstatua se: 

- Nga Sekretari i Përgjithshëm i MFE janë nxjerrë urdhra për ngritjen e grupeve të 

punës, ku pjesë përbërëse e grupit janë punonjës të AKSHI-t. Një veprim i tillë 

nuk citohet në asnjë pikë të marrëveshjes në nivel shërbimi ndërmjet dy 
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institucioneve protokolluar me nr. 420 (AKSHI) dhe nr. 653/1 (MFE), ku t’i jepet e 

drejtë titullarit të një institucioni të ngrejë urdhra me punonjës/specialist të një 

institucioni tjetër. Gjithashtu këto institucione nuk janë në varësi të njëra tjetrës, 

për pasojë grupi i auditimit i vlerëson këto urdhra të pabazuara juridikisht. 

- Në disa nga urdhrat e marrjes në dorëzim të aktiveve apo shërbimeve në fushën 

e teknologjisë së informacionit, pjesë e grupit të marrjes në dorëzim janë 

punonjës jo specialistë të fushës, veprim në kundërshtim me pikën 43 të 

Udhëzimit Nr. 30 Datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, i ndryshuar, ku citohet “Komisioni përbëhet nga specialistë të 

fushës sipas llojit të aktiveve dhe, në rast nevoje, edhe nga ekspertë të jashtëm. 

Në komision bëjnë pjesë jo më pak se tre veta, duke përfshirë edhe punonjësin 

me përgjegjësi materiale”.  

7.  Për periudhën e audituar, procedurat e prokurimit si dhe lidhja e kontratave për 

mallrat apo shërbimet në fushën e teknologjisë së informacionit, janë zhvilluar dhe 

nënshkruar nga AKSHI, ndërsa vetë investimi si dhe detyrimi financiare kalojnë për 

MFE. VKM Nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të 

Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar, saktësisht në pika 18, citon: “Institucionet 

e administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave duhet të 

dorëzojnë pranë AKSHI-t 1 (një) kopje të dokumentacionit të plotë të çdo sistemi 

dhe infrastrukture TIK ekzistuese dhe kodin e burimit. Sistemet dhe infrastruktura 

TIK ekzistuese kalojnë nën administrimin dhe inventarin e AKSHI-t, së bashku me të 

drejtat dhe detyrimet juridiko-civile përkatëse brenda datës 30 shtator 2018”. 

Me Urdhër të përbashkët të Sekretarit të Përgjithshëm të MFE dhe Drejtorit të 

Përgjithshëm të AKSHI-t, me nr. 5762 prot, datë 21.03.2018 (MFE) dhe nr. 1311 

prot, datë 16.03.2018 (AKSHI), janë ngritur grupet e punës për evidentimin e 

sistemeve IT dhe infrastrukturave hardware të MFE, si dhe përcaktimin e listës së 

aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara dhe të patrupëzuara objekt kalimi kapital. 

Edhe pse ka kaluar rreth 1 vit e 4 muaj nga nxjerrja e urdhrit të përbashkët për 

kalimin e kapitalit, si dhe rreth 10 muaj nga afati i vendosur në VKM Nr. 673, ky 

proces ende nuk ka përfunduar. Aktualisht sistemet e IT dhe infrastruktura 

hardware e MFE, janë ende pjesë e inventarit të MFE, e për pasojë edhe detyrimet 

juridike dhe financiare mbi këto sisteme, në kundërshtim me pikën 18 të VKM nr. 

673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtarë të Shoqërisë së 

Informacionit”, i ndryshuar.  
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8.  Nga auditimi i Marrëveshjeve të Nivelit të Shërbimit në Ministrinë e Financave 

dhe Ekonomisë, si dhe duke patur në konsideratë ndryshimet e fundit të akteve 

ligjore dhe nënligjore, mënyrën e organizimit të funksionimit të strukturave dhe 

sistemeve të teknologjisë së informacionit në MFE, u konstatua se sipas VKM Nr. 

673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e agjencisë kombëtare të shoqërisë së 

informacionit”, i ndryshuar, procesin e ofrimit të shërbimit duhet ta mbulojë vetë 

AKSHI. Saktësisht sipas VKM Nr. 673, datë 22.11.2017: 

“5. AKSHI, në funksion të përmbushjes së veprimtarisë së saj, ushtron kompetencat 

kryesore, si më poshtë vijon: 

gj) Ngre, mirëmban dhe administron sisteme dhe aplikacione të teknologjisë së 

informacionit dhe komunikimit, infrastrukturën e qendërzuar dhe infrastrukturën 

TIK, përfshirë edhe ato të klasifikuara si “sekret shtetëror”, për institucionet dhe 

organet e administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave. 

6. AKSHI, në ushtrim të veprimtarisë së saj, kryen edhe këto detyra e përgjegjësi të 

veçanta, si më poshtë vijon: 

i) Përgjigjet për ngritjen, mirëmbajtjen dhe administrimin e sistemeve dhe 

aplikacioneve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, për infrastrukturën 

e qendërzuar dhe infrastrukturën TIK, për institucionet dhe organet e administratës 

shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave. Ai organizon prokurimin e 

përqendruar për pajisjet TIK, me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera 

të vogla, dhe për institucionet dhe organet e administratës shtetërore nën 

përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, të cilat, jo më vonë se data 30 qershor, i 

dërgojnë kërkesë me shkrim AKSHI-t për nevojat e tyre për projektet dhe pajisjet 

TIK për vitin pasardhës. 

k) Zhvillon, administron dhe mirëmban infrastrukturën hardware dhe software të 

shërbimeve të qeverisjes elektronike, e cila përbëhet nga: ..., Regjistri Kombëtar i 

Bazave të të Dhënave Shtetërore, .... 

11. Njësia e teknologjisë së informacionit e të komunikimit është përgjegjëse për:  

a) administrimin e infrastrukturës, sistemeve dhe shërbimeve TIK në ministritë e 

linjës dhe në institucionet e varësisë, në rast se nuk detajohet ndryshe. Për pajisjet, 

sistemet në të cilat përpunohet informacioni i klasifikuar “sekret shtetëror”, NATO, 

BE, shteteve dhe organizatave të tjera ndërkombëtare, administrimi i kësaj 

infrastrukture kryhet sipas legjislacionit në fuqi për informacionin e klasifikuar;  
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b) ofrimin e shërbimit të asistencës të nivelit 1, për infrastrukturën fizike, pajisjet 

TIK dhe funksionimin e sistemit për institucionin ku funksionon njësia. 

23. Strukturat përgjegjëse TIK bëhen pjesë të strukturës së AKSHI-t. Punonjësit 

aktualë të njësive të teknologjisë së informacionit e të komunikimit (NJTIK), në 

përbërje të strukturave të institucioneve dhe organeve të administratës shtetërore 

nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, kalojnë tek AKSHI, brenda datës 

31.12.2017 dhe do të trajtohen në bazë të përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për 

nëpunësit civil, në rastin e mbylljes dhe ristrukturimit të institucionit, apo Kodit të 

Punës. AKSHI vendos në dispozicion të institucioneve të përmendura në shkronjën 

“i”, të pikës 6, personelin e mjaftueshëm dhe të certifikuar sipas legjislacionit në 

fuqi, për të mbajtur në funksion optimal sistemet të cilat nuk preken nga fusha e 

veprimit të këtij vendimi”. 

Sipas VKM Nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e agjencisë kombëtare të 

shoqërisë së informacionit”, i ndryshuar, pikat 5/gj, 6/i/k, 11/a/b, dhe 23, AKSHI ka 

aftësitë e nevojshme profesionale për ofrimin e këtyre shërbimeve. 

Gjithashtu, në marrëveshjen e nivelit të shërbimit datë 24.01.2018, ndërmjet 

Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë, protokolluar me nr. 420 (AKSHI) dhe nr. 653/1 (MFE), evidentojmë disa 

elementë: 

1. Objekti: Kjo marrëveshje synon në ofrimin e shërbimeve me qëllim rritjen e 

efektivitetit, kohëzgjatjes, kufizimin e risqeve teknike, pra ruajtjen e integritetit, 

konfidencialitetit dhe vazhdueshmërinë e punës objekt i kësaj marrëveshjeve. 

2. Ofruesi i shërbimit (AKSHI) do të ofrojë shërbimet e veta nga një staf teknologjik 

profesional dhe i specializuar. 

3. Ofruesi i shërbimit duhet të krijojë/diskutojë me përfituesin e shërbimit një 

axhendë periodike kontrollesh si më poshtë: 

a) Javore 

- Kontroll i logeve të serverave 

- Kontroll i statistikave  

- Kontroll i statistikave për programe 

- Kontroll i disqeve për problem në rast nevoje 

- Të kryejë mirëmbajtje proaktive 
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b) Mujore 

- Testim/kontroll i kompletuar i pjesëve më kritike të infrastrukturës së klientit 

- Kontroll i detajuar i gjithë log-eve hardware/software 

- Rishikim i të dhënave mbi performancën e serverave 

- Rekomandime për upgrade të mundshme hardware 

4. Në aneksin nr. 1 të marrëveshjes paraqitet një katalog me 43 shërbime (secili 

shërbim ka disa nën shërbime), për të cilat AKSHI zotohet se i kryen. Këto shërbime 

ndahen në 2 nivele suporti. Nëse problematikat e konstatuara, nuk arrijnë të 

zgjidhen nga niveli 1 i suportit, delegohet tek niveli 2 i suportit, i cili teorikisht ka 

specializim më të lartë lidhur me fushën e teknologjisë së informacionit.  

Gjithashtu mbështetur edhe në përshkrimet e punës të stafit të drejtorisë TIK të 

AKSHI-t atashuar pranë MFE, përkatësisht “Sektori i Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes dhe 

Sigurisë së Infrastrukturës” ka detyra kryesore të përcaktuara për mirëmbajtjen dhe 

suportin në kategori të ndryshme. 

Nga sa më sipër konstatohet se zërat e përfshira në këto marrëveshje në nivel 

shërbimi, gjenden të pasqyruara në kompetencat e përcaktuara nga VKM nr. 673 

datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së 

Informacionit”, i ndryshuar dhe në marrëveshjen e nivelit të shërbimit datë 

24.01.2018, ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 

9.  Nga auditimi u konstatua se Marrëveshjet në Nivel Shërbimi në MFE, nuk janë 

hartuar në përputhje të plotë me aneksin 2, të Udhëzimit nr. 2, datë 02.09.2013 

“Për standardizimin e hartimit të termave të referencës për projektet TIK në 

Administratën Publike” pjesa III pika 10 Aneksi 2. Sipas VKM nr. 710, datë 

21.08.2013 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, 

vazhdimësisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit”, i ndryshuar, pika 

2, germa c, dhe Udhëzimit të Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën 

Publike, nr. 1159, datë 17.03.2014 “Për Hartimin e Marrëveshjeve të Nivelit të 

Shërbimit”, i ndryshuar, MNSH-ja duhet të ishte si aneks më vete bashkëlidhur 

kontratës administrative. Sipas Aneksit 1 të këtij Udhëzimi, ndër të tjera duhet të 

përcaktohen elementë të rëndësishëm për realizimin e procesit të mirëmbajtjes, si 

drejtuesi i projektit, personin e kontaktit, përkufizimet e termave teknikë, 

përshkrimi i shërbimeve, të drejtat dhe detyrimet e institucionit dhe të ofruesit të 

shërbimit, menaxhimi i shërbimeve, disponueshmëria e shërbimit, kufizimet e 
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mundshme, mirëmbajtja e sistemit, matja e cilësisë së shërbimit, kërkesat e 

shërbimit, raporti i shërbimit dhe vlerësimet periodike, menaxhimi i 

vazhdueshmërisë së shërbimit, trajtimi i informacionit konfidencial, njoftimi i 

palëve, penalitetet e mundshme, dokumentacioni mbështetës, ndërprerja e MNSH-

së, dhe të tjerë elementë të rëndësishëm që përcaktohen në aneksin 1. 

10. Nga auditimi mbi sigurinë e aksesit të network-ut u konstatua se: 

-Nga konfigurimet nuk shikohen bllokime të subneteve të këtyre bankave drejt 

subneteve të MFE çka përbën risk për hyrje dhe skanime të rrjetit të MFE nga këto 

lidhje;  

-Pajisja firewall ka të aktivizuar log çka bën të mundur për të verifikuar një sërë 

procesesh që routeri kryen si edhe ruajtjen e tyre. Routeri ka një memorie të vogël 

dhe këto log-e nuk mund të ruhen ose të analizohen live duke bërë të mundur 

detektimin në kohë reale të një sulmi ose të një hyrje të paautorizuara;  

-Nuk ka të krijuar group users me nivele të ndara menaxhim/monitorim. Çdo 

veprim bëhet nga useri admin; 

-Nuk janë marrë masa për të bërë disable userin admin dhe për të krijuar një user 

tjetër me të drejta admini. Kjo gjë do të parandalonte sulme nga scripte/viruse që 

mund të merren brenda serverave ose pc-ve në MFE. Shumica e viruseve që bëjnë 

DDoS, përdorin si username "admin";  

-Në routerin me IP private 10.10.200.1 dhe IP publike 37.26.82.18 vërehet se ka 

usera të krijuar për shoqërinë INTECH+ dhe usera oracle të cilët mund të aksesojnë 

edhe nga jashtë rrjetin e brendshëm si edhe shërbimet e MFE. Këta usera mund të 

logohen nëpërmjet VPN edhe nga jashtë MFE. 

-Për routerin me ID 10.5.3.250 shikohet që faza IKE për ipsec ka një pre shared key 

me 3 karaktere "abc" për të gjitha lidhjet VPN të MFE me zyrat e rretheve si dhe me 

site të tjera. Passwordi që është përdorur nuk përmbush parametrat e sigurisë dhe 

përbën rrezik për akses nga palë të treta dhe të pa autorizuara.  

11.  Nga auditimi u konstatua se nga DPTH nuk është mbajtur një regjistër gabimesh 

(hedhje gabim, korrigjime nëpër TDO apo edhe në MFE) funksionale që bëhen nga 

userat e SIFQ, me qëllim trajtimin dhe hartimin e masave parandaluese e tyre në të 

ardhmen. 

12. Nga DPT merren të dhëna vetëm për të ardhurat. DPT dërgon ne MFE 

informacionin elektronik nëpërmjet file.txt i cili i korrespondon kontabilizimit të 
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transaksioneve mbi të ardhurat tatimore të file-it txt dërguar paraprakisht nga MFE 

në DPT mbi arkëtimin e këtyre të ardhurave. Çdo file ka një emër unik dhe një file 

nuk mund të ngarkohet më shumë se një here në SIFQ, në të kundërt SIFQ refuzon 

automatikisht ngarkimin e të njëjtit file më shumë se një herë. Në rastin e 

korrigjimeve kontabile që DPT dërgon në MFE  lidhur me kontabilizime të të 

ardhurave dërguar me file-t e mëparshme, DPT dërgon një file të ri i cili përmban 

korrigjimet kontabile, ku çdo transaksion korrigjimi kontabil përmban numrin e 

referencës së pagës në SIFQ të cilës i referohet ky korrigjim. DPT file txt e upload-on 

në serverin FTP të mundësuar nga MFE. në momentin që në serverin FTP dërgohet 

një file txt, nga drejtoria IT në MFE dërgohet me email tek Drejtoria e Operacioneve 

të Thesarit vetëm emri i filet.txt dërguar nga DPT dhe punonjësi ne Drejtorinë 

Operacionale kryen ekzekutimin e programit të ngarkimit të këtij file në SIFQ. Pra 

shkëmbimi i drejtpërdrejtë i të dhënave ndërmjet sistemit të DPT dhe sistemit të 

thesarit (SIFQ) nuk kryhet në mënyrë automatike. 

13. Nga auditimi u konstatua se në sistemin e thesarit ndodhin në mënyrë të 

përsëritur bug-e të natyrave të ndryshme, si në vijim: 

- Bankës së Shqipërisë, pas rakordimit me bankat e nivelit të dytë, e dërgon atë 

ditën e nesërme në sistemin e thesarit me anë Swift Server (me data encryption). 

Gjatë shpërndarjes së postës, ndodh që posta e një dege të caktuar i kalon një dege 

tjetër që nuk i përket asaj. Pasi sinjalizohet nga punonjësit e degës së thesarit, 

kryhet riparimi i kësaj anomalie (bug-u) me anë të një skripti i cili e dërgon postën 

në degën përkatëse në mënyrë që të kryhet rakordimi i degës së thesarit. Ky bug 

është akoma prezent në sistemin e thesarit duke krijuar një anomali të tilla.  

- U konstatua 1 rast ku sistemi i thesarit nuk i ka dhënë vlerë fushës “DOC 

SEQUENCE VALUE”, fushë e cila duhet të plotësohet automatikisht nga sistemi 

(vlerë default).  

Bug-e të tilla me natyrë të ngjashme janë krijuar edhe në periudha të mëparshme, 

edhe pse janë raste të izoluara. 

- Bugs të natyrave të ndryshme ndodhin në procese të tjera të sistemit të thesarit 

gjatë plotësimit të transaksioneve PO nga një përdorues të cilit i ndërpritet procesi i 

punës duke i nxjerrë error. 

14.  Nga verifikimi analitik i 374 userave aktiv të sistemit të SIFQ, u konstatua: 

a) usera të cilët edhe pse e kanë përfunduar objektin për të cilin janë çelur, janë ende 

aktiv. Ky fakt mbart një risk të lartë për ndërhyrje të paautorizuara në sistem duke mos 
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lënë gjurmë mbi aktivitetin që kanë kryer. Saktësisht: Oracle, Oracle3, Oracle5, Oracle7, 

Oracle9. Gjithashtu user-at nuk kanë një “End Date”, pra edhe pas shkëputjes së 

marrëdhënieve të punës, punonjësve nuk u është mbyllur ende account-i. 

b) useri FADMIN përdoret nga disa punonjës të cilat gjithashtu kanë userin e tyre, 

duke mos lënë gjurmë se cili punonjës ka kryer një veprim të caktuar me këtë user. 

Ky user ka 127 lloje të drejtash (atribute) në sistem, duke bërë që risku i përdorimit 

të tij nga shumë punonjës të jetë i lartë. 

c) Nuk ka një rregullore/ manual ku të përcaktohen atributet që secili user duhet të 

gëzojë në varësi të pozicionit të punës që ka. 

15. : Në sistemin SIFQ janë të implementuara metodat e sigurimit të kontrollit të 

inputit me qëllim sigurimin e një produkti cilësor final, por nuk ka raporte mbi 

saktësinë e outputit. Nga auditimi u konstatua se mungojnë kontrollet periodike të 

outputit. Kontrollet kryhen vetëm në rastet kur ka sinjalizime për ndonjë 

parregullsi. Në rastin e fushës PERIOD_NAME nuk ka funksion të kontrollit të 

inputit. Grupi i auditimit testoi inputin në këtë fushë duke vendosur vitin 2022, e 

cila nuk përbën vlerë logjike për këtë fushë. Kjo vlerë u pranua nga sistemi. 

16.  Nga auditimi i “Process Order” për vitin 2018, u konstatuan 33903 raste ku 

fusha “Bill Amount” është e barabartë me fushën “Shuma” (pra kontrata është 

mbyllur), por nuk ka marrë statusin “Closed”, me qëllim mbylljen e procesit. 

Gjithashtu u konstatuan 2 raste ku fusha “Bill Amount” është më e madhe se fusha 

“Shuma”. Ky veprim do të thotë se furnitori është paguar më shumë se vlera e 

kontratës. Për pasojë, rezulton se sistemi i thesarit në këto raste nuk ka 

mekanizmat e duhur parandalues për mos lejim të tejkalimit të vlerës së kontratës.  

17.  MFE nuk ka zhvilluar burimet njerëzore të Auditit të brendshëm me njohuri të 

mjaftueshme mbi teknologjinë e informacionit dhe nuk ka planifikuar, kryer misione 

auditimi në sistemet e TI-së, në auditimet e kryera gjatë vitit 2018 në kundërshtim 

me nenet 14 dhe 8 të Ligjit nr. 114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në sektorin 

publik”. “Të kryejë auditime IT sipas përcaktimeve të nenit 4, pika 6 dhe nenit 9 dhe 

në përputhje me Standardet ndërkombëtare për praktikën profesionale të auditimit 

të brendshëm”. 

18.  Auditimi i brendshëm në MFE: 

- nuk ka akses dhe nuk shfrytëzon për auditim informacion nga sistemet 

informatike të MFE-së. 
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- nuk përdor teknika të auditimit të bazuara në teknologji informacioni, edhe pse 

në dispozicion të njësisë është edhe programi IDEA, i cili shërben për auditim të 

bazave të të dhënave. 

- nuk vlerëson nëse qeverisja e teknologjisë së informacionit në MFE mbështet 

strategjitë dhe objektivat institucionale. 

19.  Nga auditimi me zgjedhje të rastësishme të ambienteve të serverave të 4 

degëve të thesarit, saktësisht Vlora, Fieri, Lezha dhe Shkodra, u konstatuan 

problematika të tilla si:  

- mungesë e UPS për rastet e luhatjes apo ndërprerjes së energjisë elektrike;  

- gjeneratorë jashtë funksionit; 

- pajisjet IT (pc, printera all in one, etj) ishin të amortizuara 

- kondicioneri për dhomën e serverave ishte jashtë funksionit duke rritur riskun 

e mbinxehjes së pajisjeve dhe serverit; 

 

V. 23 gjetje rekomandime në subjektin KESH SHA  

Gjetjet kryesore, të paraqitura në këtë Raport Auditimi në mënyrë të përmbledhur 

sipas drejtimeve të auditimit, rezultuan si më poshtë:  

- Teknologjia e Informacionit në KESH sh.a është zhvilluar në mungesë të një 

plani strategjik i cili të mbështesë arritjen e objektivave të vetë institucionit.  

- Nuk disponon një regjistër risku për identifikimin, kategorizimin, ndjekjen dhe 

minimizimin e risqeve që lidhen me teknologjinë e informacionit. 

- Nuk disponon një plan vazhdimësie për ofrimin dhe garantimin e shërbimit në 

rast ndërprerje nga shkaqe natyrore apo njerëzore. 

- Nuk disponon rregullore të përdorimit të sistemeve, përcaktimit të proceseve 

të automatizuara dhe detyrat dhe përgjegjësitë që vijnë si rezultat i përdorimit 

të sistemeve. 

Konkluzioni dhe Opinioni i Auditimit: 

Grupi i auditimit mbështetur në Standartet ndërkombëtare të Auditimit 

përkatësisht në ISSAI 100, ISSAI 5300, ISSAI 5310 si dhe nenet 3 dhe 14 të ligjit 154 

"Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH" datë 27.11.2014 KESH sh.a ka zhvilluar 
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teknologjinë e informacionit në mungesë të një Strategjie që mbështet objektivat e 

shoqërisë. 

Masat organizative të lidhura me sigurinë e informacionit nuk janë të mjaftueshme 

dhe nuk janë trajtuar në mënyrë të përshtatshme, gjë që mbart riskun të lartë në 

keqtrajtimin e aseteve të informacionit, cënim të integritetit të të dhënave, qasje të 

paautorizuara. Masat e marra për sigurimin e Vazhdimësisë së Punës dhe 

Rimëkëmbjes nga Katastrofat nuk janë të mjaftueshme. 

 

VI. 93 gjetje rekomandime në 11 subjekte për “Performanc`n e përdorimit të 

internetit në Administratën Qendrore” 

Gjetjet kryesore, të paraqitura në këtë Raport Auditimi në mënyrë të përmbledhur 

sipas drejtimeve të auditimit, rezultuan si më poshtë:  

- Marrëveshjet e Nivelit të Shërbimit (Service Level Agreement), të lidhura midis 

AKSHI-t me MBZHR dhe MK, nuk janë hartuar sipas kërkesave të Udhëzimit Nr. 

1159, datë 17.3.2014 për Hartimin e Marrëveshjes së Nivelit të Shërbimit. 

- Ministria e Drejtësisë, Ministria e Kulturës dhe Ministria e Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural nuk disponojnë procedura mbi administrimin e incidenteve dhe 

problemeve, këto institucione nuk kanë të dokumentuar një plan masash për 

trajtimin e problemeve dhe incidenteve që mund të ndodhin. Në mungesë të këtyre 

procedurave të shkruara, problemet dhe incidentet për periudhën nën auditim 

menaxhoheshin mbi bazë ngjarjesh të cilat raportoheshin nëpërmjet email-eve. 

Gjithashtu këto subjekte nuk kanë realizuar identifikimin e problemeve dhe 

incidenteve, si dhe nuk disponojnë një bazë të të dhënave të gabimeve të njohura 

dhe historikun e incidenteve të mëparshme, siç edhe kërkohet në MNSH-t 

respektive. 

- Nga analizimi i të dhënave për vitin 2019 për të gjithë institucionet që janë pjesë 

e GOVNET rezulton se 85.53% e trafikut të internetit përdoret për të bërë update 

sistemeve operative të Microsoft, ndërsa 14.47 % e tij shkon për rrjetet sociale, 

filma, muzike, radio, shkarkime dhe lojëra. 

- Nga auditimi u konstatua se në Bashkitë Fier, Korçë dhe Vlorë nuk ka 

dokumentacion mbi zbatimin e kontratës MNSH-s. Nuk ka plane, përgjegjësi, dhe 

procedura të mirëpërcaktuara ndaj incidenteve të mundshme në drejtim të ofrimit 

të shërbimit të internetit. Gjithashtu nuk janë të përfshirë të gjithë elementët e 

MNSH-së, sipas Udhëzimit Nr. 1159, datë 17.3.2014 “Për hartimin e marrëveshjes së 

nivelit të shërbimit”. 
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- Bashkitë Fier, Lezhë dhe Vlorë, nuk kanë ngritur grupe për marrjen në dorëzim të 

shërbimit të internetit apo grupe për monitorim të kontratës.  

- Ndërsa në Bashkinë Korçë, edhe pse ka grup monitorimi dhe mbahet një 

procesverbal për marrjen në dorëzim, përsëri nuk ka raporte monitorimi për këtë 

shërbim 

- Nga auditimi u konstatua se në Bashkitë Fier, Korçë dhe Vlorë nuk ka 

dokumentacion mbi zbatimin e kontratës MNSH-s. Nuk ka plane, përgjegjësi, dhe 

procedura të mirëpërcaktuara ndaj incidenteve të mundshme në drejtim të ofrimit 

të shërbimit të internetit. Gjithashtu nuk janë të përfshirë të gjithë elementët e 

MNSH-së, sipas Udhëzimit Nr. 1159, datë 17.3.2014 “Për hartimin e marrëveshjes së 

nivelit të shërbimit”. 

- Bashkitë Fier, Lezhë dhe Vlorë, nuk kanë ngritur grupe për marrjen në dorëzim të 

shërbimit të internetit apo grupe për monitorim të kontratës.  

- Ndërsa në Bashkinë Korçë, edhe pse ka grup monitorimi dhe mbahet një 

procesverbal për marrjen në dorëzim, përsëri nuk ka raporte monitorimi për këtë 

shërbim. 

- Nga auditimi u konstatua se asnjë nga Bashkitë audituara nuk kryen kontrolle 

mbi aktivitetin e përdoruesve. Në Bashkitë Fier, Lezhë e Vlorë, log-et nuk janë të 

ruajtura as nga Bashkitë dhe as nga operatorët ekonomik. Ndërsa në Bashkinë e 

Korçës, log-et ruhen në mikrotik, por edhe në këtë rast ruhen vetëm log-et e IP-ve 

statike të cilat po ashtu humbasin në rast rindezjeje të pajisjes. Gjithashtu këto 

institucione nuk ka marrë masat për krijimin e një active directory dhe Domani 

controller për menaxhimin e user-ave. 

- Grupi i auditimit vlerëson se kjo qasje rrit riskun e pasigurisë në përdorimin e 

internetit si dhe ndërhyrjeve të mundshme në rrjetin e Bashkive 

Konkluzioni dhe Opinioni i Auditimit: 

Grupi i auditimit mbështetur në Standardet ndërkombëtare të Auditimit 

përkatësisht në ISSAI 100, ISSAI 5300, ISSAI 5310 si dhe nenet 3 dhe 14 të Ligjit 154 

“Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH” datë 27.11.2014 konstaton se, mungesa 

e akteve rregullatore mbi përcaktimin e nevojave, përdorimin dhe mbikëqyrjen e 

shërbimit të internetit, ka sjellë përdorimin pa ekonomicitet të fondeve, si dhe 

aksesin e pakontrolluar brenda institucioneve dhe jashtë tyre. 
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Mungesa e kontrolleve të nevojshme, nuk jep siguri të arsyeshme mbi mbrojtjen e 

sistemeve të teknologjisë së informacionit që realizojnë shërbimet kryesore të e-

qeverisjes G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business) G2G 

(Government to Government). 

Mungesa e dokumentacionit të nevojshëm dhe të mjaftueshëm për këtë shërbim 

dhe devijimet e konstatuara, ndikuar edhe nga fusha e audituar, janë jo të 

përhapura. 

Në gjykimin tonë, identifikimi dhe administrimi i elementëve kritikë në ofrimin e 

shërbimit të internetit dhe vazhdimësisë së ofrimit të këtij shërbimi pa ndërprerje 

është i pa pamjaftueshëm. 

 

VII. 103 gjetje rekomandime dhe 3 propozime për përmirësime ligjore në 

auditimin “Për zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e 

mëparshme” 

Numri i gjetjeve në auditimet IT vite. 

 

 

Nga analizat grafike e Gjetjeve dhe subjekteve të mbuluara me Auditim e 

Teknologjisë së Informacionit në vitet 2015-2019 vërehet se trendi rritës ndjek atë 

të numrit të auditimeve por në saj të metodologjive të përdorura në analize risku e 
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planifikim për vitin 2019 kemi një rritje rreth 2.8 herë në krahasim me një vit më 

parë për: 

- Numrin  gjetjeve  

- Mbulimin e Subjekte me Auditim TI  

 

Nga analiza e strukturës se gjetjeve sipas fushave të përcaktuara në metodologjinë 

e Auditimit TI  të paraqitura në grafikun në vijim tregon se edhe për këtë vit fushat 

me problematike të teknologjisë se informacionit qe zënë 75% të rasteve ngelen: 

 Siguria e Informacionit; 

 Qeverisja TI; 

 Zhvillimi dhe blerja.  

 

3. Inovacioni në Auditim dhe përdorimi i teknikave CAAT në auditimet e TI 

Për vitin 2019 Departamenti i Auditimit TI ka vazhduar në përdorimin e teknikave 

CAAT në auditim. 

Jo rastësisht Big Data dhe përdorimi i tyre në auditim ishte edhe një nga tema e 

Kongresit të XXIII-të të INCOSAI mbajtur në Moskë në datat 25 – 27 shtator 2019. 

Ndër të tjera u theksua se Institucionet Supreme të Auditimit mund të synojnë 

përdorimin e një analize më mirë të të dhënave në auditime, përfshirë strategjitë e 

adaptimit, siç është planifikimi për auditime të tilla, zhvillimi i ekipeve me përvojë 
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për analitikë të të dhënave dhe futja e teknikave të reja në praktikën e auditimit 

publik. 

Specifikisht SAI-t inkurajohen të ushqejnë auditorët e së ardhmes, të cilët mund të 

përdorin analiza të të dhënave, mjete të IA artificiale dhe metoda të përparuara 

cilësore, të forcojnë inovacionin; dhe të veprojnë si aktorë strategjikë, shkëmbyes 

të njohurive dhe prodhues të para shikueshmërisë. 

Prej disa vitesh KLSH dhe Departamenti TI ka investuar në përdorimin e teknikave 

CAATT në auditim, përdorimi i programeve për analizimin, ekstraktimin dhe 

vizualizimin e të dhënave kanë qenë pjesë jo vetëm për modelimin e auditimeve 

nëpërmjet vlerësimit të riskut por dhe si mjet e teknika në auditim. 

Zhvillimet e sistemeve të teknologjisë së Informacionit në Shqipëri si dhe 

implementimi i programit (SIMPA) për menaxhimit e proceseve në KLSH po krijon 

kushte të përshtatshme për rritjen e përdorimit të përdorimit të teknikave CAATT 

dhe kalimit në një fazë më të avancuar të përdorimit të Inteligjences Artificiale në 

auditim. 

a. Përdorimi i manualit Aktiv të auditimit TI 

Si rezultat i përdorimit të analizës së riskut gjatë vitit 2019 përpara hartimit të 

programit të auditimit me mjetin "Manuali Aktiv të Auditimit të Teknologjise së 

Informacionit" të miratuar me vendimin 171 datë 27.11.2018 kemi një  rritje të 

efektivitetit të auditimit me indicator gjetjet në fusha jasht planifikimit në intervalin 

0-19% (mesatarisht 7%). 

Më hollësisht paraqitet në tabelën dhe grafikun në vijim: 

Subjekti Gjetje jashtë programit në % 

UKL 5.4 

UKBK 19 

FSDKSH 8.1 

MFE 0 

KESH  4.1 

Performanca e përdorimit të Internetit  6 
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Nga të cilat rezultojnë:  

- Qeverisja TI me 35%; 

- Backup dhe disaster recovery 38%; 

- Operacionet TI me 27%. 

 

b. Përdorimi i mjeteve vizualizuese në auditimet TI 

Shfrytëzimi i logeve, bazave të dhënave e çdo burimi tjetër të dhënash elektronike 

është pjesë e çdo auditimi TI. 

Gjatë vitit 2019 analizat e bazave me teknika CAAT dhe vizualizimin e tyre është 

përdorur në çdo auditim TI dhe veçanërisht në auditimet në: 

- Auditimet e TI në UKL dhe UKB për sistemet e faturimit dhe kontabilitetit që 

përdorin këto sh.a. 

- Auditimin TI në sistemet e Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit 

Shëndetësor. 

Do doja të veçoja auditimin në FSDKSH ku sasia e informacionit dhe kompleksiteti i 

tyre përbënte rastin tipik të auditimit të Big Data. 

Nga analizat vizualizuese të miliona rekordeve po veçojmë:  

1. Konstatatimin  e anomalive ndërmjet varësinë ndërmjet vlerës së rimbursimit 

dhe numrit të recetave për dy raste.  
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2. Analizimit me programin IDEA ( data analitik) të miliona rekordeve të recetave të 

lëshuara e rimbursuara  për vitin 2018 dhe arritur në konstatimin se 1.15%  e 

mjekeve (apo vetëm 20 mjekë) duke lëshuar vetëm 1% të recetave ( nga rreth 

6.3 milion receta në total ) mundësojnë 21% të vlerës totale të rimbursimit  apo 

253 milion lekë (nga rreth 1.2 miliardë lekë totali). 

 

4. Pjesëmarrjen në procesin e auditimit dhe proceseve ndihmëse në institucion. 

Audituesit e departamentit janë angazhuar në 3 auditime në përbërje të grupeve 

të të departamenteve të tjera e konkretisht në auditimet përputhshmërisë të 

kryera në Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A., Spitalin  Rajonal Durrës dhe Albpetrol 

Sh.A dhe kontribuar në keto auditime me njohurite e tyre në fushën e teknologjisë 

së informacionit me 18 masa organizative, 11 Masa për shpërblim dëmi me vlerë 
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2.7 miljonë lekë dhe 7 Masa për Eliminimin e Efekteve Negative me rreth 34 miljon 

lekë. 

- Ndihmesë në përgatitjen e 40% publikimeve të KLSH për vitin 2019. 

- Ndihmesë në mbajtjen e faqes web të KLSH. 

Kontributit të audituesve të departamentit TI në Botimet e KLSH-së për vitin 2019: 

 

 

5. Të metat e konstatuara dhe Objektivat e Departamentit për vitin 2020: 

1. Hartimi i opinionit të auditimit 

Grupi i auditimit duhet të tregojë kujdesit e duhur në formulimin e opinionit të 

auditimit i cili është një mesazh sintezë i auditimit jo vetëm për subjektin por edhe 

për publikun e gjerë. 

2. Struktura e raporteve 

Duhet të përmirësojmë strukturën e raportimit ka vend për përmirësim dhe shtim 

të: 

• Përmbledhje e rezultateve të auditimit; 

• Çfarë kemi audituar? 

• Pse kjo është i rëndësishëm Auditimi? 

• Çfarë gjetëm dhe përfunduam në bazë të auditimit? 
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6. Objektivat e Departamentit për vitin 2020 

Objektivi kryesor i Departamentit të Auditimit të TI ngelet ai përcaktuar në planin 

strategjik të zhvillimit për vitet 2018- 2022 e konkretisht në objektivin 1.5. “Thellimi 

i auditimit të teknologjisë së informacionit  

Në funksion të këtij objektivi, departamenti duhet të thellojë më tej punën në këto 

3 drejtime kryesore:  

Së pari:  

Përvetësimi dhe përdorimi në auditim i teknikave CAAT, IDEA, COBIT, si dhe thellimi 

i njohurive në fushën e teknologjisë së informacionit.  

Së dyti: 

Pajisja e audituesve TI me çertifikata të fushës, të njohura ndërkombëtarisht. 

Së treti:  

Përmirësimin e planifikimit të Auditimit nëpërmjet përvetesimit më të mirë të 

manualit aktiv të auditimit. 

Në fund të kësaj analize dua të falënderoj pa përjashtim stafin e Departamentit  për 

punën e kryer dhe të kërkoj nga ata rritjen e përkushtimit për kapërcimin e 

vështirësive jo të vogla që kemi përpara. 

Objektivi i Departamentit për vitet në vijim është jo vetëm realizimi i detyrave, por 

edhe konsolidimi i njohurive dhe i traditës së krijuar  për tu kthyer ashtu siç theksoi 

dhe kryetari i KLSH z. Bujar Leskaj në analizën vjetore të departamentit mbajtur në 

Tiranë në datë 30.01.2020 nga pionierë të Auditimit TI në protagonistë. 
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7. MBI AUDITIMET E VETËQEVERISJES VENDORE 

Referuesi: Vullnet KARAFILAJ 

 

Departamenti i Auditimit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, sipas planit vjetor të 

auditimit për vitin 2019, të miratuar me Vendim të Kryetarit KLSH-së, e kishte të 

programuar që të kryente 28 auditime.  

Në fakt janë realizuar dhe evaduar 31 auditime, pra 3 auditime mbi planin vjetor, si 

dhe janë në proces auditimi 7 subjekte, auditimi i të cilave ka filluar në vitin 2019 

dhe evadohen në vitin 2020. 

Të ndara sipas llojit të auditimit, ato paraqiten: 

 19 auditime “Financiare dhe Përputhshmërie” ; 

 6 auditime “ Financiare”; 

 4 auditime “Përputhshmërie” dhe 

 2 auditime “Tematike”  

Mbi dhënien e opinoneve  

Dhënia e opinionit, si një hap më tej drejt përmbushjes së objektivit ligjor dhe strategjik 

është një sfidë e vazhdueshme, për të cilën Departamenti jon dhe audituesit gjithmonë e 

më tepër po kontribuojnë në përmirësimin dhe rritjen e impaktit të tyre në Institucionet e 

audituara. 

Përgjatë vitit 2019 Departamenti ka dyfishuar numrin e auditimeve financire duke realizuar 

25 auditime, nga 12 të tilla të realizuara në vitin 2018, ku sipas llojit të auditimit janw 

dhënw opinionet: 

 Opinon i kualifikuar në 15 subjekte 

 Opinon i pa kualifikuar me rezervë në 8 subjekte 

 Opinioni negativ (kundërshtues): në 2 subjekte 

 

1. MBI DËMIN EKONOMIK TË KONSTATUAR 

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

veprimtarisë së aktivitetit të tyre me kërkesat dhe kriteret e kuadrit rregullator të 
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shoqëruara me të ardhura të munguara apo me shpenzime jo në përputhje me 

parimet e ekonomicitetit, eficiencës dhe efektivitetit në vlerën 5,7 miliardë lekë, 

nga të cilat shuma 0,13 miliardë lekë i përket dëmit ekonomik, 3,6 miliardë lekë të 

ardhura të munguara dhe 1,9 miliardë lekë shpenzime jo në përputhje me 3E-të.  

Në subjektet e audituara, janë rekomanduar 119 masa shpërblim dëmi në vlerën 

128 milionë lekë, duke rekomanduar për t’u zhdëmtuar e gjithë vlera, sipas fushave 

përkatëse: 

 Në prokurime publike, është konstatuar dëmi ekonomik në vlerën 81 milion 

lekë, nga të cilat 78,5milionë lekë në zbatimin e kontratave të punimeve dhe 2,3 

milion lekë në shkeljen e procedurave të prokurimit publik  

 Nga tatim taksa vendore dëmi në vlerën 36,4 milion lekë 

 Nga shitja dhe dhënia me qira dëmi në vlerë 8,6 milion lekë; 

 Në pagesa për shpenzimet operative, është konstatuar dëmi në vlerë 0,4 

milion lekë;  

 Në zërin të tjera është konstatuar dëmi në vlerën 1,7 milion lekë. 

Në lidhje me Auditimi i Procedurave të Prokurimit Publik  

Për vitin 2019, nga Departamenti, janë audituar 31 subjekte, për periudha auditimi 

vitet 2017-2019, ku janë zhvilluar gjithsej 2,196 procedura me vlerë të lartë 

prokurimi për shumën 31,5 miliard lekë.  

Nga këto 2,196 procedura të zhvilluara, janë audituar 659 prej tyre, në vlerën 14,3 

miliard lekë, ose 30.5% e numrit të procedurave nga të cilat: 

 288 procedura të audituara ose 44% e totalit të audituar janë të llojit 

procedurë “E Hapur”; 

 342 procedura të audituara ose 52% e totalit të audituar janë të llojit 

procedurë “Kërkesë për Propozim”; 

 29 procedura të të audituara ose 4.4% e totalit të audituar janë të llojit, 

negocim pa/me shpallje paraprake të njoftimit të kontratës, shërbim konsulence 

apo kërkesë projektimi. 

Në procedurat e audituara, diferenca e ofertës fituese me vlerën e përllogaritur të 

kontratës, është 763 mijë lekë ose 5.4% e vlerës së përllogaritur. 
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Nga auditimet e Departamentit kanë rezultuar 116 procedura prokurimi me 

pjesëmarrje të një Operatori Ekonomik ose 17% e procedurave të audituara me 

vlerë të kontratës 1,1 miliard lekë. Edhe pse Ligji i Prokurimit Publik lejon zhvillimin 

e procedurës së prokurimit me një operator ekonomik, KLSH, i është drejtuar 

Kuvendit të Republikës së Shqipërisë (Komisionit për Ekonominë dhe Financat), 

duke kërkuar ndryshim ligjor në vlefshmërinë e procedurave të prokurimit, në jo më 

pak se dy OE pjesëmarrës që plotësojnë kriteret e kualifikimit, pasi zhvillimi me një 

OE humbet kuptimin e garës dhe konkurrencës, duke lënë shteg për favorizime dhe 

paracaktime të fituesit. 

Nga auditimi janë konstatuar me shkelje 254 procedura prokurimi ose rreth 39% e 

procedurave të audituara, duke u konstatuar një dëm ekonomik në vlerën 80,9 

milion lekë, prej së cilës në 2 subjekte është konstatuar një dëm ekonomik  2,4 

milion lekë dhe diferenca 78,5 milion lekë në zbatimin e kontratave të ndërtimit.  

Mospërputhjet kryesore me kërkesat dhe kriteret e kuadrit rregullator në fushën 

e zbatimit të procedurave të prokurimit publik janë konstatuar në:  

   Përllogaritja e vlerës së kontratës  

- Nga auditimi ka rezultuar se në disa raste nuk janë përdorur manualet teknike 

të analizave të çmimeve dhe janë përllogaritur vlera të makineri e pajise me tvsh, 

duke sjellë pasoja në: 

 fitimin e një procedure me vlerë më të lartë, duke lënë shteg për abuzim me 

fonde; 

 detyrimin e operatorit ekonomik fitues të ofertojë me vlerë anomalisht të ulët, 

kur ky fond është përllogaritur më i ulët, duke lënë shteg për abuzim ne realizimin e 

objektit të prokurimit. 

 Oponenca Teknika 

Ka rezultuar moskryerja e oponencës teknike për objektet me vlerën  mbi 100 

milion lekë, me arsyetimin se objekti përbëhet nga disa pjesë, në një kohë që në 

procedurën e prokurimit objekti është një i vetëm.  

 Urdhri i prokurimit 

Ka rezultuar se nuk është  përcaktuar saktë objekti i prokurimit, janë zhvilluar 

prokurime edhe pse  autoriteti kontraktor nuk ka  pasur nevojë për mallra, punë 

apo shërbime dhe në disa raste janë zhvilluar procedura prokurimi në  mungesë e 

fondeve në dispozicion; 
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 Njësia e hartimit të dokumenteve të tenderit.  

Nga auditimi i kryer kanë rezultuar se në njësitë e hartimit të dokumenteve të 

tenderit janë punonjës me arsimim 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 të cilët kanë njohuri mbi objektin e prokurimit, aq më tepër ka 

edhe raste që janë me shkollë të mesme.  

 Hapja dhe shqyrtimi ofertave; 

Nga auditimi ka rezultuar se në disa raste anëtarët e KVO-së, nuk kanë marë pjesë 

në vlerësimin e ofertave, kanë s`kualifikuar në mënyrë  të padrejtë OP me vlerë më 

të ulët dhe kanë kualifikuar OE me vlerë më të lartë. Në rastet e anulimit të 

procedurave të prokurimit publik, përpara se të fillojë një procedurë e re, nuk 

analizohen shkaqet që shkaktuan dështimin e procedurës dhe nuk i korrigjojnë ato 

në mënyrë që të bëjnë të mundur rritjen e konkurrencës. 

 Ankimimet 

Nga auditimi ka rezultuar se në disa raste edhe pse ankesat e Operatorëve 

Ekonomik janë të drejta, Autoriteti Kontraktor nuk i merr në konsideratë. 

Në lidhje me  Auditimi i zbatimit të kontratave 

Në 20 subjekte të audituar ka rezultuar se nga mos zbatimi i rregullave në fushën e 

ndërtimit, kolaudimit dhe marrjes në dorëzim të punimeve të ndërtimit është 

shkaktuar një dëm ekonomik në vlerën 78,5 milion lekë, ku përmendim bashkitë:  

- Himarë në vlerën 13,4 milionë lekë; 

- Sarandë në vlerën 11,6 milionë lekë;  

- Berat në vlerën 8,9 milionë lekë;  

- Librazhd në vlerën 1,5 milionë lekë,  

- Pukë në vlerën 4,3 milionë lekë;  

- Mat në vlerën 2,7 milionë lekë, etj.  

Mospërputhjet kryesore me kërkesat dhe kriteret e kuadrit rregullator: në fushën 

e zbatimit të kontratave janë:  

 Projekti fillestar. Nga auditimet e kryera nga ana jonë rezultojnë projekte me 

mangësi të theksuara teknike, të hartuara nga zyrat (pa studiuar terrenin) dhe që 

gjatë zbatimit të punimeve pësojnë ndryshime thelbësore; 

 Preventivi fillestar, nuk përputhet me volumet e projektit; 
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 Çmimet e preventivit të fondit limit, të cilat nuk janë të parashikuara në 

manualet e çmimeve të punimeve të ndërtimit, nuk shoqërohen me analiza çmimi; 

 Shtyrja e afatit të përfundimit të punimeve pa argumente teknike, për 

shmangien e penaliteteve të parashikuara në kontratë për vonesa në përfundimin e 

punimeve 

 Devijimet nga volumet e situacionuara, që zbulohen nga dokumentacioni i 

administruar në dosjen teknike dhe ballafaqimi i punimeve në terren. 

 

2. MBI MASAT ORGANIZATIVE, DISIPLINORE DHE ADMINISTRATIVE 

Për përmirësimin e punës, janë rekomanduar gjithsej 603 masa të ndara si më 

poshtë: 

 Masa Organizative 345 masa; 

 Masa Disiplinore 145 masa; 

 Masa Administrative 113 masa, prej të cilave; 

- 22 masa dënim me gjobë ndaj mbikëqyrësve dhe kolaudatorëve të 

punimeve,  

- 89 masa administrative në kompetencë të APP (për 12 subjekte të 

audituara), si dhe 

 2 masa heqje licence.  

Për 89 masa administrative të rekomanduara Agjencisë së Prokurimeve Publike, nga 

kjo e fundit janë vendosur 72 gjoba në vlerën 8 milion lekë të cilat variojnë në 

shumat 50,000 - 200,000 lekë/për person, çka tregon se gjetjet dhe rekomandimet 

e KLSH- së në fushën e prokurimeve publike kanë qenë objektive, të argumentuara 

dhe të bazuara në ligj. 

 

3. MBI KALLËZIMET DHE INDICIET PENALE 

Gjatë vitit 2019 Departamenti ka propozuar dhe ka përgatitur duke dërguar në 

organin e Prokurorisë 6 (gjashtë) indicie për kallëzim penal dhe 1 (një) vlerësim 

Prokurorisë për kallëzim penal.  

Të 6 praktikat e dërguara në Prokurori i përkasin 6 bashkive të audituara, për të 

cilat është depozituar në organin e ndjekjes së akuzës kallëzim për konsumimin e 

figurës së veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës”, neni 248 dhe “Shkeljes të 
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barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike”, neni 258, Ligji nr. 

7895, datë 27.01.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”. 

Më konkretisht, subjektet për të cilët janë dërguar indiciet penale janë si më 

poshtë: 

1. Bashkia Fushë-Arrëz, indicie për falsifikim dokumentesh administratori i 

shoqërisë; 

2. Bashkia Mat, indicie për falsifikim dokumentesh administratori i shoqërisë; 

3. Bashkia Mat, indicie për mos barazi në tendera për 1 procedurë prokurimi; 

4. Bashkia Pukë, indicie për mos barazi në tendera për 4 procedura prokurimi; 

5. Bashkia Gramsh, indicie për mos barazi në tendera për 7 procedura 

prokurimi; 

6. Bashkia Himarë, indicie në lidhje me ankesën e një qytetari. 

Për vlerësim Prokurorisë 

1- Bashkia Dropull, për 1 procedurë prokurimi është gjykuar se mund të ketë 

element të veprës penale dhe materialet e auditimit i janë përcjell për vlerësim 

organit të akuzës. 

 

4. MBI KUALIFIKIMET DHE TRAJNIMET  

Gjatë vitit 2019, Departamenti, ka treguar kujdesin dhe përkushtimin e duhur, që të 

marrë pjesë në mënyrë sistematike në të gjitha trajnimet e realizuara nga KLSH, por 

dhe në Institucione të tjera brenda apo edhe jashtë vendit. Gjatë vitit janë kryer 

edhe trajnime nga auditues me eksperiencë në departament, ku janë bërë prezent 

problematikat e konstatuara për secilën fushë auditimi që mbulon departamenti. 

Rezultati i kësaj pune vjetore është se çdo auditues jo vetëm ka plotësuar objektivin 

e trajnimeve, 20 ditë trajnimi/vit, por dhe ka përditësuar njohuritë e fituara për 

secilën fushë. Për audituesit e rinj jemi kujdesur që për çdo rast të përfshihen në 

grupe auditimi me auditues me eksperiencë në auditim. 

 

5. MBI TRAJTIMIN E ANKESAVE  

Nga departamenti janë trajtuar 39 ankesa për të cilat është kthyer përgjigje brenda 

afateve të përcaktuara. Nga shqyrtimi i tyre ka rezultuar se kryesisht ankesat e 

drejtuar janë jashtë kompetencave të KLSH-së (25 ankesa), megjithatë nga 



                                                                                                                              Analiza Vjetore  2019 

KLSH 2020                                                                                                                                                              175 

departamenti është bërë adresimi i tyre në Institucionet përgjegjëse duke u kërkuar 

rast pas rasti bërjen me dije vijueshmërinë e tyre, me qëllim ardhjen në ndihmë të 

qytetarëve dhe rritjen e besimit të tyre te Institucioni i KLSH-së; në 10 raste nisur 

nga problematikat e bëra prezent është bërë regjistrimi i ankesave si indicie për 

auditim; në 4 raste ankesat kanë rezultuar të drejta dhe Departamenti i ka trajtuar 

ato duke dhënë edhe rekomandimet respektive për përmirësimin e situatës. 

Në Departamentin tonë evidentohen edhe disa auditime jo cilësore që nuk janë 

përafruar me pritshmërinë sipas vlerësimit të riskut dhe janë vlerësuar dobët nga 

Kryetari i KLSH-së. 

Kjo ishte një përmbledhje ekzekutive e veprimtarisë se auditimeve përgjatë vitit 

2019, ku përtej ngarkesës dhe vështirësive te hasura, kemi mundur te realizojmë  

dhe te tejkalojmë objektivin mbi numrin e auditimeve të programuara, me një 

performancë pozitive. 

Auditimet kanë pasur një impakt pozitiv dhe për këtë falënderoj të gjithë audituesit 

për punën e bërë dhe përkushtimin e treguar. Fryma e bashkëpunimit, gatishmëria 

e gjithsecilit nga ne për të punuar në grup dhe për të ndarë eksperiencën me njëri-

tjetrin, mendoj se janë pikat tonat më të forta.  

 

OBJEKTIVAT PËR VITIN 2020  

Për vitin 2020, puna menaxheriale do të jetë në përputhje të plotë me objektivat e 

Planit të Zhvillimit Strategjik të KLSH-së 2018 - 2022, për realizimin e objektivave të 

Departamentit në drejtim të: 

  Ndërtimit të kapaciteteve 

  Standardeve profesionale 

  Shkëmbimit të njohurive dhe eksperiencave 

  Menaxhimit në përputhje me parimet e mirëqeverisjes dhe komunikimit efektiv. 

 

Sfidat për të ardhmen: 

Objektivi 1: Përsosja e përmbajtjes së programit vjetor të auditimit dhe ndjekja e 

zbatimit të tij në njësitë publike të parashikuara. Forcimi i analizës së riskut si mjeti 

kryesor në vlerësimin dhe përzgjedhjen e subjekteve për auditim. 
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Objektivi 2: Kryerja e auditimeve në përputhje me standardet ndërkombëtare të 

auditimit dhe praktikat më të mira evropiane të auditimit, si dhe përmirësimi i 

mëtejshëm cilësor i tyre.  

Objektivi 3: Sinergjizimi i veprimtarisë së Departamentit dhe KLSH-së në përpjekjet 

strategjike të përbashkëta në luftën kundër korrupsionit, realizimin e auditimeve 

cilësore rritjen e transparencës dhe të bashkëpunimit me institucionet publike. 

Objektivi 4: Zhvillimi i burimeve njerëzore në nivelin e parametrave të kërkuar nga 

standardet e INTOSAI dhe rritja e profesionalizmit të stafit auditues nëpërmjet 

realizimit të trajnimeve sipas normave të vendosura 2 vitet e fundit për ditë trajnimi 

në vit. 

Objektivi 5: Zhvillimi i mëtejshëm i bashkëpunimit me, me Zyrën e Auditorit të 

Përgjithshëm të Kosovës, duke shtuar veprimtarinë e trajnimeve dhe shkëmbimit të 

eksperiencës, si dhe duke kryer edhe auditime të përbashkëta apo paralele, si në 

fushën e auditimit mjedisor etj. 

Objektivi 6: Përmirësimi në vijimësi i transparencës në marrëdhëniet me publikun, 

me mediat dhe organizatat jo-fitimprurëse që luftojnë korrupsionin. 

Shtimi i pranisë së audituesve me informacione dhe mesazhe në median vizive dhe 

të shkruar të vendit. 

Vlerat dhe parimet tona 

Për të realizuar misionin tonë, duhet detyrimisht të udhëhiqemi në punën 

audituese nga vlerat dhe parimet e mëposhtme:  

 Pavarësia;  

 Objektiviteti;  

 Përgjegjshmëria;  

 Profesionalizmi;  

 Integriteti;  

 Bashkëpunimi;  

 Komunikimi i Hapur;  

 Interesi publik dhe Transparenca dhe  

 Përgjegjësia Sociale. 
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8. MBI MEDOTODOLOGJINË, STANDARDET DHE SIGURIMIN E CILËSISË SË 

AUDITIMIT 

Referuesi: Qeram CIBAKU 

 

I. DREJTORIA E METODOLOGJISE & ZHVILLIMIT 

Ky material analize strukturohet mbi katër shtylla kryesore dhe përmes një qasje 

analitike jo shterues synon t’u japë përgjigjeve këtyre shtyllave apo sfidave: 

1. Korniza e akteve dhe kërkesat e Pasaportës së Indikatorëve te Kornizës se 

Matjes se Performances (PFM) se SAI në lidhje me forcimin e kapaciteteve 

(treguesit e zhvillimi te qëndrueshëm profesional). 

2. Analiza SWOT për aktivitetet e trajnimeve profesionale në nivelin e KLSH-

së. 

3. Viti 2019 ne treguesit konkret të analizës dhe zhvillimeve  

4. Perspektivat e zhvillimit profesional (trajnimet) për vitin 2020 

Veprimtaria e Drejtorisë së Metodologjisë dhe Zhvillimit përgjatë vitit 2019 është 

bazuar dhe orientuar nga korpusi i akteve dhe kërkesat e Pasaportës së 

Indikatorëve të Kornizës së Matjes së Performancës (PFM) së SAI, si dhe nga këto 

dokumente e norma profesionale e ligjore: 

1. Korniza e Matjes së Performancës së KLSH-së,  

Grupi i treguesve të Performancës. 

2. Planit Strategjik i INTOSAI-t  2017 – 2022,  

Prioriteti ndërsektorial 3 dhe 5.  

3. Plani Strategjik i EUROSAI,  2017 – 2023.   

Qëllimi strategjik 3.2: ndihmesa ndaj SAI-ve në përballjen me mundësitë dhe 

sfidat të reja nëpërmjet mbështetjes në zhvillimin e kapaciteteve të tyre 

institucionale. 

4. Ligji nr. 154 / 2014, “për organizimin dhe funksionimin e KLSH”, 

Neni 39, “trajnimet profesionale”. 

5. Strategjia e Zhvillimit të KLSH 2018-2022.  

6. Plan veprimi për Zbatimin e Strategjisë së Zhvillimit të KLSH 2018-2022.  

http://www.klsh.org.al/web/plan_veprimi_sdp_2018_2022_3960.pdf
http://www.klsh.org.al/web/plan_veprimi_sdp_2018_2022_3960.pdf
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7. Rezoluta e Kuvendit të Shqipërisë, e datës 19 korrik 2018 mbi vlerësimin e 

aktivitetit të KLSH-së dhe plan veprimin respektiv. 

Një analizë SWOT është një mjet i planifikimit strategjik, për të vlerësuar 

Përparësitë, Dobësitë, Mundësitë dhe Kërcënimet për një projekt apo angazhim. 

Në thelb të analizës SWOT është përcaktimi objektivit dhe identifikimi i faktorëve të 

brendshëm e të jashtëm, të favorshëm e të pafavorshëm për të arritur këtë 

objektiv, që është formuluar nga Kryetari i KLSH-së z.Bujar Leskaj, në trajtën:  

“KLSH do të vijojë ta konsiderojë trajnimin dhe zhvillimin profesional të 

audituesve si një standard auditimi të njohur, vendosur dhe të pranuar ”.  

Në këtë kontekst, për aktivitetet e trajnimit dhe zhvillimit profesional në KLSH si  

 Faktorë te Brendshëm janë: Përparësitë /Fuqitë dhe Dobësitë dhe 

 Faktorë të Jashtëm, ku inkuadrohen: Mundësitë/ Shanset/ Oportunitetet 

dhe Kërcënimet. 

Kurse si faktorë te Favorshëm janë Përparësitë dhe Mundësitë, kurse të 

pozicionuar si të Pafavorshëm janë Dobësitë dhe Kërcënimet. 

Në vijim kemi identifikuar dhe zbërthyer këto elemente te analizës SWOT, me 

preokupimin për minimizimin e dobësive dhe kërcënimeve si dhe kthimit të 

oportuniteve në një avantazh dhe përparësi / fuqi efektive. 

Faktort e brendshëm 

Përparësitë /  

Fuqitë ( + ) 

Dobësitë  

( - ) 

1.Emri dhe tradita e mirë e institucionit te 

Kontrollit te Larte te Shtetit në konsolidimin e një 

norme edukative në fushën e prosperimit të 

vijueshëm të stafit auditues dhe zhvillimit të 

kapaciteteve profesionale të brendshme, si një 

indikator i domosdoshëm profesional. 

Dinamika dhe ecuria e këtij procesi në dekadën e 

fundit është inkurajuese. 

2. Aplikimi i gërshetuar i një mozaiku të larmishëm 

të aktiviteteve të tilla si trajnimet dhe seminaret 

në auditor, intershipet dhe followshipet pranë 

1. Ende nuk ka një proces të 

certifikimit te audituesve dhe 

përzgjedhjes se trajnerëve, nga një 

filtër i ardhur nëpërmjet “trajnimit 

të trajnerëve”.  

2.Një proces apo aktivitet  trajnimi në 

ndonjë rast nuk është kreativ dhe 

reaktiv aq sa duhet, si pasoje e 

mungesës se kapaciteteve qe 

zotërojnë mjeshtëritë, shprehitë dhe 

zotësitë e përcjelljes se njohurive tek 
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insticioneve prestigjioze ndërkombëtare (si GAO 

dhe ECA), të mësuarit në distancë dhe në vijimësi 

(metoda e-learning), konferencat dhe seminaret 

një ditore të shkëmbimit të përvojave jashtë 

vendit, etj. 

3. Konceptimi i këtyre aktiviteteve si vlerë-

shtuese, jo thjeshtë si qëllim në vetvete, por si 

avantazh krahasues dhe derivat funksioni në 

përmirësimin e cilësisë së auditimit, (e shprehur 

kjo në përmirësimin e indikatorëve të arritura në 

zbatimin e rregullores se procedurave praktike dhe 

në cilësinë e komunikimit të rezultateve të 

angazhimeve përmes raporteve më cilësore dhe 

me dobi për qytetarët). 

4.Njohuritë e fituara nga këto procese, sidomos 

nga trajnimet jashtë vendit, janë  transmetuar tek 

kolegët, si në seanca seminaresh mbi tema të 

veçanta dhe të specifikuara, ashtu dhe nëpërmjet 

ofrimit të një literature të përditësuar e 

bashkëkohore, që më pas është përkthyer, 

përshtatur dhe është shpërndarë në gjithë stafin 

auditues.  

4.Avancimi i njohurive mbi të nxënit përmes 

seminareve dhe seancave të trajnimeve, 

leksioneve dhe rasteve studimore të punuara. Kjo 

metodë e ushtrimeve praktike është aplikuaruar 

gjerësisht gjatë v.2019 dhe hyn tek risitë e këtij viti 

në  kuadër te zhvillimeve praktike metodike dhe 

metodologjike për KLSH-në. I janë nënshtruar 

trajnimeve të detyrueshme, pa përjashtim të gjithë 

audituesit në departamente auditimi dhe drejtori 

të tjera (si DJ, DSC, DF, etj) 

6.Certifikatat e fituara brenda dhe jashtë vendit i 

kontribuojnë dhe indikatorëve të vlerësimit dhe 

rankimit të KLSH në kuadër të krahasimeve me SAI-

t e rajonit apo grupimet profesionale më të gjera, si 

EUROSAI, etj. 

7.Rishikimi, rinovimi dhe update-imi i Kalendarit 

auditori siç duhet. 

3.Nuk ka patur një proces rigoroz te 

vlerësimit te çdo dite trajnimi nga 

pjesëmarrësit. 

Kjo duhet shoqëruar me përsosjen e 

sistemit te vlerësimit te trajnerëve, 

prezantimeve dhe aktiviteteve. 
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Vjetore të Aktiviteteve, për përfshirjen në 

programet e trajnimeve të çështjeve dhe temave 

me sens praktik e aplikativ. Gjatë v. 2019 janë 

hartuar 5 (pesë) blloqe programesh të zhvillimit 

profesional sipas periudhave kohore dhe niveleve 

të stafit auditues të angazhuar në to, të aprovuara 

rregullisht nga Kryetari KLSH, për temat e me 

interes institucional, (si Manualet e Auditimit sipas 

tipologjive, Rregullorja e procedurave te Auditimit, 

Revzone solution, Kontrolli Brendshëm, dimensionet 

e sigurimit të cilësisë, etj). 

8.Statistikat e procesit dhe aplikimi i një sistemi 

rigoroz te mbikëqyrjes se frekuentimit. Përfshirja 

në kalendar dhe në  modulet trajnuese të temave 

për herë të parë si:- qasja e auditimit mbi bazë 

risku, 

 -programet aplikative në funksion të proceseve 

dhe procedurave të auditimit (rev zonë).   

 

Faktorët e Jashtëm 

Shanset /  

Mundësitë + 

Kërcënimet - 

1.Kalimi i procedurave në Kuvendin e 

Shqipërisë për miratimin e ndryshimeve në 

ligjin organik të KLSh-së nr. 114/2015, mbi 

procesin e certifikimit të audituesve shtetëror. 

2. Perzgjedhja e ekspertizës se brendshëm dhe 

realizimi i procesit te trajnimit te trajnerëve të 

KLSH-së. 

3. Hartimi i Strategjisë për Trajnimin dhe 

zhvillimin profesional te audituesve të jashtëm 

në sektorin publikë.-parashikuar per muajin 

Qershor 2019 ne Rezoluten e Kuvendit, ku ne 

thelb te tij qëndron certifikimi i audituesve 

1. Mosveprimi nga ana e Kuvendit te 

Shqipërisë për miratimin e ndryshimeve 

në ligjin organik të KLSH-së nr. 

114/2015, mbi procesin e certifikimit të 

audituesve shtetëror. 

Ky proces mund te ndikoje dhe 

realizimin e rekomandimeve te 

rezolutës se Kuvendit te Shqipërisë 

date 19.7.2018, mbi vlerësimin e 

veprimtarisë se KLSH për v.2017, pika 

nr. 3.4.9 “Rekomandime te Kuvendit”  

1.1.Implementimit te Programit te 

Zhvillimit te Vazhdueshëm Profesional te 
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shtetëror. 

 

 

audituesve  duke ruajtur nivelin 

pjesëmarrjes ne trajnime mesatarisht 25 

dite trajnimi ne vit për auditues. 

(Pamundësia e arritjes se këtij indikatori 

në kushtet e shtimit të numrit të 

auditimeve dhe impenjimit të audituesve 

në to).  

1.2.Zbatimit të procedurave për 

certifikimin e audituesve te jashtëm të 

sektorit publik (në përputhje me 

kërkesat e Standardeve të INTOSAI-t dhe 

ndryshimeve në kuadrin ligjor të KLSH) .   

parashikuar ne Nëntor 2019    

dhe pika 3.5“Hartimi i Programit dhe 

Kurrikulave për Certifikimin e 

Audituesve Publik”, parashikuar nen 

Dhjetor 2019.  

2.Anagazhimet e ekspertizës se huaj, 

kostot dhe suporti, vijueshmëria e 

bashkëpunimit me SAI-t.  

3.Qasja që do te ketë drejtuesi i ri i 

KLSH-se mbi trajnimet dhe zhvillimin 

profesional të audituesve shtetërore te 

KLSH-së. 

 

IMPLEMENTIMI I PROGRAMIT TË ZHVILLIMIT PROFESIONAL TË STAFIT TË KLSH 

PËR VITIN 2019 

Sipas synimeve të projektuara në kërkesat e Vendimit të Kryetarit të KLSH nr. 258, 

datë 31.12.2018, mundësoi që çdo auditues në KLSH përgjatë v.2019 të arrijë 

objektivat dhe realizojë indikatorët themelorë që nxisin forcimin e kapaciteteve 

profesionale përmes trajnimit.  

Gjatë vitit 2019, karakteristikë është se janë alternuar në mënyrë të harmonishme 

të dy opsionet e mundshme, sipas vendit të kryerjes së seancave të konsolidimit të 

njohurive:  
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- Seminare dhe trajnime të zhvilluara në institucionin e KLSH-së me lektorë 

vendas dhe të huaj;  

- Seminare dhe trajnime të zhvilluara në bashkëpunim me partnerët 

ndërkombëtarë pranë SAI-ve dhe Gjykatave të Auditimit.  

Trajnimet e organizuara brenda institucionit janë fokusuar kryesisht në tre blloqe 

kryesore:  

1. Trajnime për stafin e ri, (4-25 nëntor 2019) me bosht kryesor prezantimet dhe 

njohuritë mbi rolin dhe përgjegjësitë e institucionit suprem të auditimit, dhënien e 

njohurive dhe koncepteve themelore mbi përgjegjshmërinë, llogaridhënien publike 

dhe misionin e profesionistëve të auditimit publik; aftësitë dhe mjeshtritë që ata 

duhet të zotërojnë; teknikat dhe mjetet që duhet të përdorin gjatë punës së tyre, etj.;  

2. Trajnime të përditësimit të njohurive, të cilat janë drejtuar për stafin ekzistues 

dhe me eksperiencë, kryesisht në formën e analizës së rasteve studimore (case 

study); shkëmbimit të eksperiencës brenda departamenteve nëpërmjet 

komunikimit të gjetjeve dhe rekomandimeve për auditimet më të vlerësuara; si dhe 

ofrimin e trajnimeve nga partnerët ndërkombëtarë dhe lokalë, të organizuara gjatë 

gjithë vitit 2019. Ky grup trajnimesh intensive ka përfshirë dy fasha mujore: 

trajnime të realizuara gjatë muajit gusht 2019 dhe ato të kryera gjatë periudhës 

shtator-nëntor 2019,  

 

 

 

 

 

 

Trajnimet dhe kualifikimet jashtë vendit:  

Këto aktivitete kanë shtuar mundësitë e kontakteve dhe përfitimeve direkte nga 

shkëmbimi i përvojave gjatë vitit 2019 dhe ku ndoqën aktivitete kualifikimi 79 

auditues dhe janë realizuar 258 ditë trajnimi jashtë vendit në 2019.  

Vetëm në intervalin kohor 2015-2019, nga ana e KLSH-së janë ndjekur 264 

aktivitete jashtë vendit, me 2993 ditë trajnimi gjithsej për këto pesë vite si vizita 

zyrtare, workshop-e, marrëveshje bashkëpunimi me institucionet analoge 

Në fund të vitit 2019, audituesit e KLSH kishin siguruar një mesatare prej 25 

ditë trajnimi/auditues, duke shënjestruar një nivel të lartë të këtij treguesi 

përgjatë gjithë zhvillimit të këtij institucioni ndër vite, që nga krijimi i tij.  

Në referencë të procedurave analitike krahasimore, indikatori i numrit të ditë 

trajnimeve për çdo auditues mesatar vjetor rezulton të jetë 14,5 herë më 

shumë se viti 2009 ku regjistroheshin vetëm 2 ditë mesatare trajnimi/ auditues. 
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evropiane dhe më gjerë, komitete të kontaktit, tryeza të grupeve të punës, 

konferenca shkencore dhe seminare trajnuese, vizita studimore në SAI-t 

homologe,etj.. 

Në zbatim të politikave të zhvillimit profesional, bazuar në marrëveshje dhe 

marrëdhënie me institucionet ndërkombëtare të auditimit, gjatë periudhës 2013-

2019, është përfituar përvojë nga programe internship-i prej 6 audituesve për 

periudha afatgjat në Gjykatën Evropiane të Audituesve (ECA), Luksenburg. 

Meriton të thuhet se, numri i audituesve dhe nga 1 auditues i KLSH është ndjekur 

cikli i trajnimeve (fellowship) pranë GAO-s. 

1. Indikatorët sintetike (metrikset e performancës) së trajnimeve të periudhës 

1 Janar 2019-31 dhjetor 2019.  

 1.Mesatarja  e trajnimeve të realizuar për auditues gjatë periudhës Janar 

– Dhjetor 2019: 25 ditë trajnimi për auditues. 

 Në total janë realizuar gjatë vitit 2019, 3611ditë njerëz trajnime brenda 

dhe jashtë vendit. 

 Nga ana e Drejtorisë se Metodologjisë dhe Zhvillimit janë organizauar së 

paku 5 plane dhe programe me aktivitete trajnimi si më poshtë: 

ÇËSHTJA/PLANI 

dhe APROVIMI 

PERIUDHA RAPORTIMI MBI ECURINË 

 

1.Takimet dhe tavolinat e diskutimit 

për rishikimin e Rregullores së 

procedurave të auditimit, së bashku 

me kryerjen e analizave 

departamentale të vitit 2019 

Shkurt-Mars  

2019 

Informacion për strukturat më të 

larta drejtuese të KLSH-së (DP) 

2.Plan trajnimesh për muajin Maj 

2019 

2-10 maj 2019 Info dërguar Kryetarit të KLSH-së 

më datë 9.6.2019 

3.Plan trajnimesh për muajin Gusht 

2019. 

Miratimi me nr. 246, datë 26.7.2019 

gusht 2019 Info dërguar Kryetarit të KLSH-së 

më datë 04.09.2019, së bashku 

me Regjistrin e Trajnimeve të 

KLSH-së 

4.Plan trajnimesh për periudhën 

Shtator-Tetor  2019.  

Miratimi me nr. 629, datë 29.8.2019 

Shtator-Tetor 

2019 

Info dërguar Kryetarit të KLSH-së 

më datë 9.6.2019 
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5.Plan trajnimesh për target grupin e 

të rinjve të rekrutuar në KLSH gjatë 

këtij viti  

4-25 Nëntor 

2019 

Info dërguar Kryetarit të KLSH-së 

Raporti përfundimtar mbi zhvillimin 

profesional + regjistri vjetor i 

trajnimeve 2019  

 Memo dërguar Kryetarit të KLSH 

më datën 14.1.2020 

 Burimi: KLSH 

  Në lidhje me trajnimet, seminaret dhe workshop-et e ndjekura jashtë 

vendit nga stafi auditues dhe drejtues i KLSH paraqitet kjo dinamikë për 

5-vjeçarin 2015-2019: 

Viti Numri i punonjësve Nr. aktiviteteve Dite/njerëz 

2019 82 44 258 ditë 

2018 138 51 520 ditë 

2017 146 57 675 ditë  

2016 153 53 765 ditë 

2015 135 59 775 ditë 

 Burimi: KLSH 

 

2. Analiza grafike dinamike e procesit të trajnimeve:  

 

 Ecuria e procesit të trajnimeve profesionale si dhe zhvillimi i tyre gjatë vitit 

2019, është udhëhequr nga Standardi Ndërkombëtar i Auditimit ISSAI 12/ (Parimi 

nr.12 / 1, i cili përcakton se, “SAI duhet të promovojë zhvillimin e qëndrueshëm 

profesional që kontribuon në përsosjen: 
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 Organizative; 

 Individuale dhe 

 Ekipore”. 

Treguesi kryesor i progresit reflektohet në rritjen e numrit të trajnimeve që çdo 

auditues ka kryer gjatë vitit, duke arritur një nivel të kënaqshëm prej 3611 dite 

njerëz trajnime, ose referuar 145 audituesve efektive vjetorë, rezultojnë 25 ditë 

trajnimi mesatare vjetore per auditues në vit, (kundrejt 2.1 të arritura në 2011 dhe 

3.1 ditë trajnimi/person të kryer në vitin 2010). 

 Arritja e një numri mestar prej 25 ditë trajnimi për çdo auditues shënon një 

rritje me 12 herë kundrejt vitit 2011, kur ky tregues ishte minimal. 

Dinamika e trajnimeve të KLSH për periudhën 2009-2019: 

 

Burimi: KLSH 

Analiza krahasuese: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Në fund të vitit 2019, audituesit e KLSH kishin siguruar një mesatare prej 

25 ditë trajnimi /auditues, duke shënjestruar një nivel të lartë të këtij treguesi 

edhe në krahasim me periudhat e shkuara të zhvillimit të këtij institucioni, që 

nga krijimi i tij.  

Në referencë të procedurave analitike krahasimore, indikatori i numrit të ditë 

trajnimeve për çdo auditues mesatar vjetor rezulton të jetë 12 herë më shumë 

se viti 2009 ku regjistroheshin vetëm 2 ditë mesatare trajnimi /auditues. 
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CILAT DO TË JENË DISA NGA SFIDAT E DREJTORISË SË METDOLOGJISË DHE 

ZHVILLIMIT PËR VITIN 2020? 

1. Ndjekja dhe raportimi ne kohe i Indikatorëve të Pasaportës së Matjes së 

Performancës së SAI, sipas metodikës së rishikuar se fundmi nga ana e 

institucionit tonë në bashkëpunim me MFE. 

2. Përgatitja e fazave paraprake që lidhen me certifikimin e audituesve të 

jashtëm te sektorit publik.  

3. Hartimi i regjistrit te trajnimeve te audituesve publikë për vitin 2020 dhe 

publikimi në Rev Zonë të rezultateve të çdo muaji dhe në web të rezultateve 3-

mujore mbi trajnimet. 

4. Zhvillimi i Programit të Zhvillimit Profesional të audituesve të KLSH, si një 

strategji afatmesme për zhvillimin e burimeve njerëzore. Për sa sipër, procesi 

do te ketë si reference vendimin e Kryetarit te KLSH me nr. 187, date 

31.12.2019, “Programi i zhvillimit profesional te audituesve te KLSH për vitin 

2020” dhe Strategjinë e Zhvillimit Institucional 2018-2022. 

Zhvillimi i burimeve njerëzore të KLSH-së në nivelin e parametrave të kërkuar 

nga standardet e INTOSAI (Rezolutat e Meksikos 2007 dhe Johanesburgut 2010) 

dhe në përputhje me Zhvillimin Strategjik të KLSH. Realizimi i trajnimeve për 

II. Indikatori vjetor prej 25 ditë trajnimi/auditues, është realizuar në masë 

të plotë (100%) në përputhje merekomandimet e pikës nr. 3.4.1 të Rezolutës 

të datës19.7.2019 të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë” (dhe planveprimit 

respektiv, dërguar Kuvendit nga ana e KLSH meshkresën nr. 113/4, datë 

26.9.2018) ” zhvillimi i mëtejshëm isistemit tashme të strukturuar të zhvillimit 

profesional.   

I. Në fund të vitit 2019, indikatori vjetor prej 25 ditë trajnimi / auditues, 

është shumëfish më i lartë se detyrimi (referenca ligjore) e audituesve të 

brendshëm, që sipas përcaktimeve të nenit 20, të Ligjit nr. 114/2015 “Për AB e 

SP”, ”të gjithë audituesit e certifikuar në detyrë, të përcaktuar në shkronjat "b" 

dhe "c", të pikës 2, të nenit 11, të këtij ligji, i nënshtrohen trajnimit të 

vijueshëm profesional, të paktën 80 orë në dy vjet”, (ose 40 orë , apo 5 ditë në 

vit). 
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stafin sipas normave të vendosura gjatë viteve të fundit për 25 ditë trajnimi në 

vit. 

5. Zhvillimi i mëtejshëm i bashkëpunimit me aktorët jashtë vendit, përkatësisht 

me organizatat ndërkombëtare të auditimit si INTOSAI dhe EUROSAI, me SAI-t 

homologe të vendeve të BE-së, të vendeve të rajonit, duke shtuar veprimtarinë 

e trajnimeve dhe shkëmbimit të eksperiencës, etj.                 

Në këtë kuadër: Pjesëmarrja intensive ne working group te iniciuara nga 

EUROSAI dhe INTOSAI, si dhe kontributi ne plotësimin e pyetësorëve dhe 

komentareve te ndryshëm qe dizenjohen ne funksion te hartimit te metodikave 

dhe metodologjive te reja. 

6. Vijimi i kooperimit dhe bashkëpunimit me Shkollën Shqiptare të Administratës 

Publike si dhe me OJQ, organizmat profesional te njohur (IEKA, SHKFSH Tirane, 

IKAF Kosove etj),  si dhe me boten akademike në vend,  

Në këtë kuadër do tu kushtohet vëmendje vazhdimit të bashkëpunimit intensiv 

me ekspertizën me te mire kombëtare, si garanci e zhvillimit cilësor të 

kapaciteteve audituese të KLSH kjo nëpërmjet inkuadrimit te institucioneve 

kombëtare audituese ne leksione, seminare, tavolina debati dhe konferenca 

shkencore; 

Nga ana tjetër do te punohet për te mirëpritur studentet në zhvillimin e ciklit të 

seancave të intershipeve dhe seancave te praktikes mësimore, e konceptuar 

kjo si si pjese  procesit te implementimit te njohurive te marra ne bankat e 

universitetit. (“Universiteti Mesdhetar”, Universiteti “Luarasi“, ”Albanian 

University”, Universiteti “Polis”, etj). 

7. Finalizimi i procesit te mbledhjes se mendimeve mbi përmirësimin e 

rregullores se procedurave te auditimit, dokument thelbësor ne 

përditshmërinë audituese, miratuar me Vendimin e Kryetarit të Kontrollit të 

Lartë të Shtetit nr.107, datë 08.08.2017 “Për miratimin e Rregullores së 

Procedurave të auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit” dhe Vendimin e 

Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit nr.136, datë 26.09.2018“Për miratimin e 

Rregullores mbi funksionimin e sistemit të informacionit të menaxhimit të 

proceseve të auditimit dhe administrative mbështetëse (RevZone) në Kontrollin 

e Lartë të Shtetit” 

8. Përfshirja në skemën edhe kalendarin e trajnimeve te Manualëve dhe 

botimeve te fundit te KLSH, te konceptuar si pjese e pjese e kuadrit rregullator 

dhe procedural te veprimtarisë audituese në KLSH dhe i detyrueshëm per tu 

zbatuar nga të gjithë audituesit e KLSH-së.   
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(Këtu mund të përmendim:   

 Rregulloren e Sistemit të e Menaxhimit të Proceseve të Auditimit 

(SIMPA) dhe ajo e Procedurave te Auditimit;  

 Manuali i Auditimit te Prokurimeve Publike, Miratuar me: Vendim 

të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit nr.249, datë 

28.12.2018“Për Miratimin e Manualit të Auditimit të Prokurimit 

Publik”, (me fokus kryesor auditimin e prokurimeve publike, 

partneritetit publik e privat si dhe auditimin e projekteve te 

financuara nga donatoret);  

  Udhëzimi per hetimin e mashtrimit dhe korrupsionit, etj)  

9. Ndjekja e hapave për  finalizimin e punës se nisur me partnerët (OECD dhe 

SIGMA) për finalizimin e dokumentit udhëzues /guida per auditimin e buxhetit 

te shtetit, etj. 

10. Kontributi në rrjetin e bashkëpunimit (network) mbi hartimin e metodologjive 

dhe plotësimin e pyetësorëve te ndryshëm në shërbim të gjithë komunitetit 

auditues, si deri më tani, ku mund të nënvizojmë: 

 

 Pjesëmarrja dhe kontributi në working group të EUROSAI mbi fokus 

hartimin e guides mbi impaktin social te auditimeve te sektorit publik, 

realizuar nga auditimi shtetëror; 

  Plotësimi pyetësorit te inciuar nga SAI Serbia mbi të dhënat konfidenciale 

në procesin e auditimit; 

 Plotësimi pyetësorit te inciuar nga SAI Hungarez mbi vlerësimin e riskut në 

procesin e auditimit dhe indikatorët e performances se SAI, etj. 

 

II. MBI VEPRIMTARINË E DREJTORISË SË STANDARDEVE DHE SIGURIMIT TË 

CILËSISË 

 

Pak më shumë se 8 vjet më parë, Kryetari i KLSH-së zoti Bujar Leskaj paraqiti Projekt 

idenë pranë Komisionit për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit të Shqipërisë (më 

14 dhjetor 2011), në të cilën ka theksuar se: “Cilësia dhe profesionalizmi do të jenë 

fjalët kyçe të punës së çdo anëtari të stafit të KLSH, mbas integritetit dhe 

pavarësisë”, si një nga 8 prioritetet e veprimtarisë së mëvonshme të Kryetarit të 

KLSH-së, për të cilat, me punën dhe përkushtimin e të gjithë stafit dhe punonjësve 

të KLSH-së ndjehen të përmbushura. Cilësia dhe besueshmëria e raporteve të 

auditimeve të KLSH është përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme, duke tërhequr 
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gjithnjë e më shumë vëmendjen e opinionit publik, pasi gjetjet dhe rekomandimet e 

auditimeve orientohen pikërisht drejt identifikimit dhe zgjidhjes së problematikave 

të qeverisjes publike, pra në dobi të mirëqeverisjes. 

Në vijim, një sfidë e tillë për rritjen e kapaciteteve audituese dhe të cilësisë në 

auditim ka gjetur pasqyrim në strategjitë e zhvillimit, dhe konkretisht në Qëllimet 

dhe Objektivat për periudhën 2018-2022, për cilësinë si prioritet i KLSH-së - 

Përmirësimi i cilësisë dhe përfitimi nga auditimet e KLSH (qëllimi 1.7 i Strategjisë së 

Zhvillimit të KLSH 2018-2022).   

Veç e këtyre janë në proces konsolidimi, si në koncept ashtu edhe në përfshirjen  në 

kuadrin rregullativ çështjet e standardeve (detyrimi për të reflektuar shkallën më të 

lartë të standardeve ndërkombëtare të INTOSAI-t dhe IFAC-it, si dhe rezolutat e 

Kongreseve të INTOSAI-t dhe EUROSAI-t) dhe të cilësisë së auditimit, të nisura për 

herë të parë në fund-vitin 2014, në historinë e re të zhvillimit të KLSH-së. 

Cilësia e auditimit përfaqëson shkallën në të cilën përmbushen një grup 

karakteristikash të qenësishme të auditimit si: rëndësia, siguria, objektiviteti, 

qëllimi, qartësia, afatet, eficenca dhe efektiviteti; ndërsa “Kontrolli i cilësisë” është 

një term që përfshin politikat dhe procedurat që janë zbatuar nga KLSH për t’u 

siguruar që puna e saj e auditimit është e një cilësie të lartë në mënyrë të 

vazhdueshme. “Sigurimi i cilësisë” është procesi i vendosur nga KLSH për t’u 

siguruar që: ekzistojnë kontrollet e nevojshme; kontrollet janë duke u zbatuar siç 

duhet; si dhe identifikohen mënyrat e mundshme të forcimit dhe/ose përmirësimit 

të kontrolleve. 

KLSH, tashmë është e kompletuar me botimin në shqip të Standardeve 

Ndërkombëtare të Auditimit, të të gjitha llojeve të Manualeve të auditimit: 

financiar, të përputhshmërisë, të performancës, të teknologjisë së informacionit, të 

prokurimeve etj., dokumente të cilat jo vetëm janë tema të trajnimeve të 

vazhdueshme, por në të njëjtën kohë janë pjesë e bibliotekës personale të 

audituesve që shërbejnë për t’u konsultuar gjatë procesit auditues. Njohja, 

përvetësimi dhe zbatimi në praktikë i tyre nga audituesit është jo vetëm 

domosdoshmëri, por dhe një bazë e mirë për cilësinë e auditimit. 

Veç sa më sipër, përmirësimit të cilësisë së auditimit dhe zbatimit të standardeve i 

ka shërbyer Rregullorja e Procedurave të Auditimit, e shoqëruar me dokumentet 

përkatëse, si dhe Sistemi i Menaxhimit të Proceseve (RevZone).   

Në funksion të zbatimit të standardeve dhe sigurimit të cilësisë, dokumentacioni i 

mësipërm vitin e kaluar është plotësuar me Udhëzuesin e Menaxhimit të Cilësisë së 
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Auditimit, duke përmbushur plotësisht kuadrin rregullativ në këtë fushë, ashtu siç 

ka theksuar Kryetari i KLSH z. Bujar Leskaj se: “KLSH angazhohet në përpilimin e 

dokumenteve duke iu referuar standardeve të punës së INTOSAI dhe EUROSAI, si 

dhe institucioneve lider në auditim si GAO, ECA, NIK, SIGMA dhe IDI.” 

Por evoluimi i veprimtarisë së subjekteve të auditimit e kuadrit rregullator të tyre, 

përbën sot një nga sfidat më të mëdha me të cilat përballet KLSH, e cila kërkon që 

audituesit të kenë zhvillim të vazhdueshëm profesional, duke u mbështetur në 

standardet e auditimit dhe praktikat më të mira botërore. Pikërisht, nga ana e KLSH 

insistohet në mënyrë të vazhdueshme që cilësia e auditimit të jetë një element i 

qenësishëm i secilit auditues, si baza e progresit në veprimtarinë audituese. 

Tashmë në KLSH ka një strukturë (Drejtori) të posaçme të ngarkuar me kontrollin e 

cilësisë dhe zbatimin e standardeve, në përbërje të së cilës janë kualitetet më të 

mira audituese, krahas veprimtarisë së hallkave të tjera si: Kryeauditues, Drejtor 

Departamenti etj., kanë rritur ndjeshëm impaktin në përmirësimin e vazhdueshëm 

të cilësisë së auditimit. 

KLSH e ka konsideruar cilësinë e auditimit, jo vetëm faktorin më të rëndësishëm në 

prezantimin auditimit (raportit) dhe rezultateve të tij: opinionit, konkluzioneve, 

gjetjeve dhe rekomandimeve; por edhe në rritjen e përgjegjshmërisë së audituesve 

gjatë auditimit dhe subjekteve të audituara në zbatimin e rekomandimeve.  

Kontrolli i cilësisë së auditimit dhe zbatimit të standardeve është një veprimtari e 

cili kryhet për secilin auditim gjatë këtij procesi, duke kaluar në disa filtra dhe duke 

u përqendruar në një format 3D: në se auditimi është në formë dhe/ose strukturë, 

në përmbajtje dhe në afate në përputhje me dokumentet standarde të auditimit, 

duke referuar vërejtjet dhe sugjerimet për shmangiet e evidentuara. Në vijim, 

reflektimi i këtyre mendimeve është objekt i grupit të auditimit në funksion të 

përmirësimit të cilësisë së auditimeve. Gjatë vitit 2019, Drejtoria e Standardeve dhe 

Sigurimit të cilësisë ka kryer kontrollin e cilësisë dhe ka dhënë mendimet përkatëse 

për 138 auditime. Pavarësisht arritjeve në këtë fushë, gjatë shqyrtimit të dosjeve të 

auditimit deri në fazën e hartimit të Raportit Përfundimtar dhe Projektvendimit ka 

rezultuar: 

1. Vazhdoni të shfaq mangësi përdorimi në kohë reale nga ana e audituesve i 

Sistemit elektronik të Menaxhimit të Proceseve (REVZONE), që për hir të së 

vërtetës, duhet theksuar se në disa raste është për pamundësi përdorimi në 

terren apo dhe nga hallka të tjera jashtë kontrollit menaxherial të 

audituesve. Një gjë e tillë është konstatuar  për arsye se, Drejtorisë së 
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Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë nuk ka arritur që të njihet nga sistemi 

me dokumentacionin e auditimit. 

Veç kësaj, në këtë kuadër dëshiroj të vë në dukje se akoma nuk është 

kuptuar nga Drejtorët e Departamenteve të auditimit zbatimi i nenit 31, 

pika 6 e Rregullores së Procedurave të Auditimit, për të përcjellë një kopje 

të Projekt Raportit të Auditimit tek Drejtoria jonë, me qëllim zbatimin e 

procedurave për kontrollin dhe sigurimin e cilësisë.  

2. Dokumentet e raportimit të auditimit (Projekt Raport dhe Raport 

përfundimtar), pavarësisht ndonjë mangësie që shfaqin nga ana 

strukturore, ka raste kur nuk dokumentohen kriteret e vlerësimit, 

standardet e aplikuara të auditimit etj.; janë trajtuar në mënyrë të cunguar 

dhe/ose konfuze objektivat dhe qëllimi, identifikimi i çështjes, përgjegjësitë 

e zyrtarëve të identifikuar me probleme etj., duke sjellë për pasojë humbjen 

e tipareve të plotësisë, saktësisë, qartësisë, objektivitetit etj. 

Gjithashtu, Projekt Raportet dhe Raportet e auditimit vazhdojnë të vuajnë 

çështjen e vëllimit (numrit të faqeve), të cilat jo vetëm nuk janë në 

përpjesëtim me madhësinë e aktivitetit të subjektit; periudhës së auditimit; 

numrit, klasifikimit dhe cilësisë së gjetjeve etj., por shfaqin edhe mangësi në 

formatim (jo në përputhje me standardet) dhe në drejtshkrimin e gjuhës 

zyrtare, duke i bërë të lodhshme dhe me efekt të tkurrur për të audituarit, 

parlamentin dhe opinionin publik. Gradualisht, gjykojmë se duhet të hyjmë 

në hullinë e eksperiencës së disa prej SAI-eve të tjera, në atë të përcaktimit 

një kufiri maksimal të numrit të faqeve të Raporteve të auditimit.  

3. Projektvendimi, si një nga dokumentet më të rëndësishme në procesin 

auditues, në disa raste shkon deri në 25 % të vëllimit të Raportit 

përfundimtar, duke mos mbajtur në konsideratë, një trajtim të 

përmbledhur, të qartë dhe shumë konciz. Kjo pasi, trajtimi më i detajuar 

përmban referencat përkatëse në faqet e Raportit Përfundimtar. 

Përgjithësisht, nuk kemi një renditje sipas rëndësisë të gjetjeve dhe 

rekomandimeve në kapitujt përkatës të llojit të tyre; në disa raste përzihen 

elementë të njëra tjetrës ose përsëriten midis tyre; nuk adresohet saktë 

struktura përgjegjëse për zbatimin e rekomandimit etj.  

Veç kësaj, janë evidentuar dhe raste të mos arsyetimit dhe mos vlerësimit 

siç duhet të afatit të zbatimit të rekomandimeve, e lidhu kjo me kohën dhe 
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shkallën e pranimit dhe zbatimit tyre nga ana e subjekteve të audituara, si 

një nga treguesit e rëndësishëm të perfomancës së veprimtarisë së KLSH-së. 

4. Pjesë e kontrollit të cilësisë së dosjeve të auditimit, ka qenë dhe është i 

gjithë dokumentacioni që nga njoftimi i fillimit të auditimit deri në hartimin 

e Projektvendimit. Në këtë kuadër, duhet theksuar Audituesit e Drejtorisë 

së Standardeve dhe të Sigurimit të Cilësisë janë të shqetësuar për 

formalizmin që shfaqet nga ana e Kryeaudituesve dhe Drejtorëve të 

Departamenteve të Auditimit në dhënien e mendimeve për zbatimin e 

standardeve dhe cilësisë, të cilat pothuajse në të gjitha rastet janë në të 

njëjtin format dhe nuk evidentojnë asnjë konsultim për çështje të ndryshme 

të auditimit me grupin e auditimit. Një gjë e tillë e nxjerr Drejtorinë tonë jo 

si një nga hallkat që vendos një tullë në murin e cilësisë, por si një mur ku 

vijnë dhe përplasen audituesit dhe auditimet.     

Në mënyrë të detajuar për këto dhe çështje të tjera të lidhura me standardet dhe 

cilësinë e audtimit, atje ku janë evidentuar, ju janë bërë të njohura drejtorëve të 

Departamenteve përgjegjësve të grupeve të auditimit. 

Pjesë e procesit të veprimtarisë së Drejtorisë sonë janë kontrollet e cilësisë në “të 

nxehtë”: gjatë procesit të auditimit në subjekt dhe gjatë evadimit të auditimit (për 

këto të fundit kemi pasur 4 raste gjatë vitit të kaluar), si dhe riauditimet (Riauditimi i 

Bashkisë Librazhd), të cilët janë në vlerësim të drejtpërdrejtë të Kryetarit të KLSH. 

Në zbatim të Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit të INTOSAI-t (ISSAI 40 dhe 

ISSAI 5600); Rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të KLSH-së 

(pika 10.5.8.2/2); Rregullores së Procedurave të Auditimit në KLSH, neni 40, pika 4, 

si dhe Udhëzuesin e menaxhimit të cilësisë (Lista kontrolluese 5) KLSH ka realizuar 

sigurimin e cilësisë nëpërmjet kontrollit vjetor në “të ftohtë” të mbi 30% të dosjeve 

të auditimit të vitit 2019 ose të 36 dosjeve. Në këtë proces janë angazhuar 11 

auditues me përvojë dhe që kanë shfaqur ekspertizë të veçantë në lloje të 

ndryshme të auditimeve. Duhet theksuar se gjatë kësaj veprimtarie është mbajtur 

ne konsideratë që audituesit e përfshirë në grupin e cilësisë të një Departamenti, të 

shqyrtojnë dosjet e një Departamenti tjetër, si dhe  një risi nga vitet e mëparshme 

është përfshirja e Udhëzuesit për Menaxhimin e cilësisë gjatë kryerjes së këtij 

procesi. Vlerësimi i detajuar për çdo dosje është bërë sipas formularit të miratuar 

bashkëlidhur këtij Urdhri, dhe të listës verifikuese, e cila përfshin 20 tregues për tre 

fazat  e ciklit të plotë auditues: planifikim, kryerje e auditimit dhe raportimi e 

evadimi; rezultatet përfundimtare janë evidentuar pas takimit përmbyllës me 
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grupin e auditimit. Më pas, secila prej dosjeve të auditimit të shqyrtuara do të jetë 

objekt diskutimi në nivel Departament auditimi në analizën vjetore dhe do t’i 

shërbejë përmirësimit të veprimtarisë audituese të KLSH në drejtim të rritjes së 

cilësisë.  

Në mënyrë të përmbledhur konstatohet se: 

1. Me gjithë arritjet në përmirësimin e cilësisë, vazhdon të mbetet problem në 

pjesën më të madhe të auditimeve dhe të Departamenteve të auditimit 

çështja e mbledhjes dhe dokumentimit të informacionit paraprak për 

subjektin që auditohet. Fatkeqësisht audituesit tanë nuk kanë arritur akoma 

të kuptojnë se mbledhja dhe dokumentimi i këtij informacioni, theksoj 

“mbledhja dhe dokumentimi, jo vetëm është baza e suksesit të 

pritshmërive të një auditimi, por dhe e garantimit të cilësisë së tij. 

2. Gjatë fazës së në terren, auditimet tona vazhdojnë të vuajnë pasqyrimin 

dhe përdorimin e procedurave  dhe teknikave të përshtatshme të auditimit, 

duke zbehur  deri diku forcën argumentuese dhe objektivitetin në 

vlerësimin e mangësive të rezultuara gjatë auditimeve.  

Po kështu, audituesit e cilësisë kanë vërejtur se jo në të gjitha rastet janë 

ballafaquar dhe ndjekur deri në fund çështjet e dala gjatë auditimit, 

kryesisht në Departamentin e Audtimit të Buxhetit të Shtetit. 

Gjatë kësaj faze janë shfaqur dhe raste që Akt-verifikimet dhe Akt 

konstatimet nuk respektojnë plotësisht strukturën e përcaktuar në 

Rregulloren e Procedurave të Auditimit. 

Gjithashtu, përgjithësisht zhvillimi dhe dokumentimi i takimit përmbyllës 

me subjektin e auditimit, vazhdon të mbetet një proces formal, pasi nuk 

gjen reflektim në asnjë prej dokumenteve vijuese të procesit auditues. 

3. Lidhur me Raportimin dhe evadimin e auditimeve, rezulton se vështirësisht 

për disa Departamente auditimi si ai i Institucioneve Qendrore dhe 

Vetëqeverisjes vendore, forma e përmbajtja e Projekt Raportit dhe Raportit 

janë në përputhje të plotë me dokumentet standarde të auditimit.  

Pavarësisht veçorive të vitit 2019 që kemi lënë pas, duhet theksuar se ka 

pasur vonesa dhe mangësi në dhënien e mendimeve, kryesisht në 

Departamentin e auditimeve të Buxhetit të shtetit, apo dhe formalizmave 

të cilësuar më sipër në përgjithësi. 
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Në mënyrë të detajuar, çështjet e veçanta të kontrollit të cilësisë dhe të zbatimit të 

standardeve për vitin 2019 për secilën dosje, do t’ju bëhen të ditura në analizën 

vjetore të secilit Departament auditimi. 

Në këtë kuadër, Drejtoria e Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë në përmbushje të 

detyrave të saj të përcaktuara në Rregulloren e brendshme të organizimit dhe 

funksionimit të KLSH, ka marrë pjesë në dhe kontribuar gjatë ballafaqimeve  që 

Departamentet e Auditimit kanë kryer me subjektet e audituara përpara hartimit të 

Raportit Përfundimtar të auditimit në KLSH; ka bashkëpunuar me Departamentet e 

auditimit sipas përcaktimeve në Rregulloren e procedurave të auditimit, si dhe ka 

përmbushur funksionet menaxheriale në lidhje me hartimin e raporteve te 

ndryshme, bashkëpunimin  për botime njoftime, dhe publikime të ndryshme; për 

çështje të burimeve njerëzore të Drejtorisë etj. 

Në rrethin e veprimtarisë së Drejtorisë sonë ka qenë dhe pjesëmarrja në auditime 

të ndryshme ë cilësinë e pjesëtarëve të grupit, duke krijuar mundësinë jo vetëm të 

kontributit në arritjen e objektivave të auditimit, por edhe të zbatimit të 

standardeve dhe përçimin e sigurimit të cilësisë dhe mbajtjes në korrent të 

vazhdueshëm me praktikën audituese. 

Gjithashtu, audituesit tanë kanë realizuar  nga 17 deri në 29 ditë trajnime brenda 

dhe jashtë vendit, në cilësinë edhe të trajnuesit, duke plotësuar jo vetëm një nga 

kërkesat e zhvillimit institucional të KLSH, por në të njëjtën kohë dhe përditësimin e 

njohurive në fushën e auditimit në përgjithësi dhe ato të standardeve dhe cilësisë 

në veçanti.  

Përmirësimi i cilësisë së auditimit është një sfidë e madhe me të cilën përballen të 

gjitha SAI-et, e cila ndikon në reputacionin dhe besueshmërinë e tyre tek subjektet 

e audtituara, parlamentarët dhe opinioni publik, dhe në fund të fundit shpreh 

aftësinë për të përmbushur mandatin e KLSH. 
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9. MBI VEPRIMTARINE E DEPARTAMENTIT JURIDIK, KONTROLLIT TË 

ZBATIMIT TË STANDARDEVE 

Referuesi: Koço SOKOLI 
 

Gjatë vitit 2019 KLSH ka bërë 28 kallëzime penale dhe 2 janë në proces, për 40 

drejtues të rangut të mesëm dhe të lartë. Gjatë kësaj periudhe Dep. Juridik është 

angazhuar në 101 procese gjyqësore, nga këto 28 procese gjyqësore penale me 

objekt “Kundërshtimin e vendimit të Prokurorisë” dhe 73 procese gjyqësore 

administrative dhe civile, ku KLSH ka qenë në cilësinë e të paditurit dhe personit të 

tretë. Proceset gjyqësore kanë pasur një shpërndarje të madhe gjeografike, ku 

përfshihen gjykata si Tiranë, Durrës, Kavajë, Lushnje, Berat, Fier, Vlorë, Përmet, 

Gjirokastër, Lezhë, Shkodër, Kukës, Dibër, Pukë, Mat, Tropojë, Korçë. 

 

1. Proceset gjyqësore penale 

Gjatë vitit 2019 prioritet i Departamentit Juridik, ndër të tjera ka qenë ndjekja e 

proceseve gjyqësore për të cilat KLSH ka iniciuar kallëzimet/indiciet penale. 

Referuar numrit të vendimeve të pushimit të ardhura në KLSH evidentohet fakti se 

këto vendime janë ankimuar në masën 100%.  

Janë ndjekur 28 procese gjyqësore penale me objekt procedimet penale të 

regjistruara nga kallëzimet penale të referuara nga KLSH. Janë shqyrtuar 23 kërkesa 

për pushim të procedimeve penale, 14 prej të cilave janë pranuar nga gjykatat, 

duke vendosur rrjedhimisht pushimin e këtyre procedimeve dhe 11 prej tyre janë 

rrëzuar nga gjykatat, për shkak të hetimeve të mangëta, duke i kthyer aktet 

prokurorive përkatëse, për hetime të mëtejshme. Po kështu, janë shqyrtuar 

gjyqësisht 5 kërkesa për gjykim, në lidhje me këto procedime penale. Për 3 prej tyre 

gjykata ka vendosur rrëzimin e kërkesë së organit të Prokurorisë dhe për 2 prej tyre 

ka vendosur pranimin. Pikërisht në lidhje me njërin prej këtyre rasteve Gjykata ka 

vendosur të shpall fajtor personin e referuar për ndjekje penale. 

Problematikat në lidhje me hetimin e organit të prokurorisë 

- Mungesa e bashkëpunimit në lidhje me hetimet. 

KLSH nuk thirret nga ana e Prokurorisë për të dhënë shpjegime në lidhje me faktet e 

përmendura në kallëzimet penale. Edhe në ato pak raste kur thirret, kërkohen 

audituesit e KLSH-së për tu pyetur në cilësinë e dëshmitarëve.  
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- Mungesë e provave në lidhje me  elementin e anës subjektive. 

Në pjesën më të madhe të rasteve nga ana e Prokurorisë konstatohet se shkeljet e 

përmendura në kallëzimet penale të KLSH-së qëndrojnë, por nuk përbëjnë vepër 

penale. I gjithë arsyetimi i prokurorisë në lidhje me këto vendime pushimi bazohet 

vetëm te fakti se nuk mund të provohet ana subjektive “ekzistenca e vullnetit”. Në 

fakt kjo është e vetmja detyrë e organit të Prokurorisë, pasi konstatimi i 

paligjshmërisë është i faktuar nga materiali kallëzues. Ky është i vetmi element të cilin 

KLSH nuk e provon dot pasi nuk është kompetente dhe kërkon hetime të posaçme. 

- Zgjatja e afateve të hetimit dhe mungesa e njoftimit në lidhje me zgjatjen e 

afateve 

Referuar Kodit të Procedurës Penale, pas çdo zgjatje 3 mujore Prokuroria duhet të 

njoftoj duke dhënë arsyet e shtyrjes së afatit të hetimeve, kërkesë të cilën kallëzuesi 

ka të drejtë ta ankimoj në gjykatë. Në pjesën më të madhe të hetimeve konstatohet 

se zgjasin mesatarisht 1 vit e gjysmë. 

- Mungesa e njoftimit për vendimmarrjet në lidhje kallëzimet e KLSH-së  

Në disa raste është konstatuar se KLSH nuk është njoftuar në lidhje me 

vendimmarrjen për persona të referuar në kallëzimet penale. Kjo është një shkelje e 

rëndë e Kodit të Procedurës Penale, e cila cënon rëndë parimin kushtetues të 

“procesit të rregullt ligjor”. 

- Vonesa për tu njohur me dosjet hetimore  

Nga korrespondenca me organin e Prokurorisë janë evidentuar vonesa në lidhje me 

dosjet hetimore. Këto vonesa pengojnë në shqyrtimin sa më të shpejt të 

ligjshmërisë së vendimit të prokurorisë. 

- Ekspert jo kompetent 

Caktimi i ekspertëve jo kompetent në shqyrtimin e materialeve kallëzuese. Në disa 

raste është vërtetuar se aktet e ekspertimit janë bërë nga subjekte që nuk janë 

kompetentë në ato fusha. Në kushtet kur këto vendime  të prokurorisë mbështeten 

plotësisht në akt-ekspertime, moskompetenca e tyre cenon rëndë hetimin penal. 

Problematika gjatë shqyrtimit gjyqësor të vendimeve të pushimit/mosfillimit 

- Numri i lartë i seancave gjyqësore. 

Zhvillimi i një numri të madh të seancave gjyqësore për këto procese gjyqësore. Ky 

numër i madh seancash vjen si pasojë e shtyrjeve pa shkaqe të arsyeshme. Duke 
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qenë se këto procese gjyqësore nuk mund të zhvillohen pa praninë e prokurorit, 

gjykata është e detyruara të shtyjë seancat në të gjitha rastet kur mungon 

prokurori. Po kështu edhe mungesa e  vetë gjyqtarëve ka qenë shkak për shtyrjen e 

seancave gjyqësore.  

- Barra e provës për KLSH-në. 

Vihet re tendenca e gjykatës për tia lënë barrën e provës në lidhje me ekzistencën e 

elementëve të veprës penale, organit të KLSH-së. Në fakt barra për të provuar këto 

element është vetëm e prokurorisë. 

2. Proceset gjyqësore Administrative/Civle (KLSH në cilësinë e Të 

paditur/Paditës) 

Janë zhvilluar 8 procese gjyqësore administrative/civile, ku KLSH ka patur cilësinë e 

paditësit/të paditurit, ku 3 prej tyre kanë lidhje me padi të ngritura nga ish-

punonjës (marrëdhënie pune) dhe 5 prej tyre kanë objekte të ndryshme. 

3. Proceset gjyqësore Administrative/Civile (KLSH në cilësinë Person i tretë) 

Janë zhvilluar 65 procese gjyqësore ku KLSH ka qenë palë në këto procese 

gjyqësore, në cilësinë e personit të tretë, në lidhje me proceset gjyqësore të 

iniciuara si pasojë e rekomandimeve të lëna nga KLSH në subjektet e audituar.  

Vlen të theksohet se gjatë vitit 2019 janë të shumta vendimet gjyqësore të cilat 

konfirmojnë rekomandimet e lëna nga KLSH në subjektet e audituar.  

Roli i KLSH-së në këto procese gjyqësore 

- Roli monitorues i KLSH-së në zbatimin e rekomandimeve. 

- Arkëtimi i dëmit. 

- Parandalimi i efekteve negative financiare. 

Problematikat 

- Kërkesë padi me të meta, të subjekteve të audituara. 

- Jurist jo kompetent për mbrojtje efektive. 

- Mosprezenca e juristëve të subjekteve të audituara në seancat gjyqësore. 

- Ngritja e padive jashtë afateve ligjore. 

- Mos ankimim i vendimeve në disfavor të subjekteve shtetërore. 
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- Mosparaqitja e provave (detyrimi i subjektit shtetëror, sipas Ligjit “Për 

gjykatat administrative”). 

- Numër i ulët i vendimeve gjyqësor në favor të shtetit. 

Në zbatim të urdhrit nr. 83, datë 23.09.2019 të Kryetarit të KLSH-së, i ndryshuar, 

nga grupi i verifikimit u hartua Raporti mbi veprimtarinë e Departamentit Juridik për 

periudhën 01.10.2018 deri më 15.09.2019.   

Grupi i verifikimit konstatoi një sërë problematikash në drejtim të funksionimit të 

Departamentit dhe të menaxhimit të dosjeve të proceseve gjyqësore që ndiqen nga 

juristët e Departamentit, të cilat konsistojnë në: 

 Në Proceset gjyqësore civile apo penale me palë paditëse, të paditur, person i 

tretë, apo Kallëzuesit, nuk i janë bërë me dije Kryetarit të KLSH-së në cilësinë e 

Titullarit të Institucionit, apo Sekretarit të Përgjithshëm, në cilësinë e 

Autorizuesit, mbi vijueshmërinë e proceseve të ndjekura nga përfaqësuesit e 

KLSH-së, pasi në dosje nuk ka informacion shkresor apo komunikim elektronik 

për praktikat. 

 Nuk është bërë raportimi 3 mujor lidhur me veprimtarinë e kryer si dhe nuk 

është raportuar rast pas rasti për proceset gjyqësore civile apo penale të 

përfaqësuar/ndjekur prej tyre.  

 Nga të dhënat e verifikuara në Sektorin e IT-së në KLSH, rezulton se 

aplikimi/përdorimi i sistemit SIMMPA/RevZone, për modulin “Ndjekja e 

Çështjeve Gjyqësore”, rezulton 0 (zero) rekorde, pra nuk janë regjistruar në 

REVZONE dokumentet dhe aktet shkresore të trajtuara nga çdo punonjës i 

Departamentit Juridik 

 Dosjet e proceseve gjyqësore civile apo penale rezultuan të pa inventarizuar dhe 

sekretuara.  

 Dosjet e proceseve gjyqësore, nuk përmbajnë asnjë informacion lidhur me 

numrin dhe datat e seancave gjyqësore, nga ku të evidentohen seancat e 

zhvilluara, në sa prej tyre KLSH është përfaqësuar gjyqësish dhe kush nga 

personat e autorizuar kanë qenë prezent në proces.  

 Në çdo dosje/praktike civile apo penale, nuk rezulton të ketë komunikim 

shkresor apo elektronik drejtuar Drejtorit të Departamentit, për çdo seancë dhe 

vendimmarrje të gjykatës apo prokurorisë. Po ashtu nuk rezulton të ketë një 

qëndrim/opinion të përfaqësuesit të KLSH-së mbi ecurinë e procesit (nëse KLSH 
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duhet të jetë palë aktive në proces, pra të përfaqësohet, apo zhvillohen proceset 

në mungesë, për ato raste kur vlerësohet se vijueshmëria e procesit nuk paraqet 

interes për institucionin). 

Nisur nga këto problematika të konstatuara, janë përgatitur draft urdhrat përkatëse 

për të bërë të mundur përmirësimin e veprimtarisë së Departamentit Juridik. 

Në përfundim doja të bëja falënderim të veçantë për të gjithë kolegët e 

Departamenteve të Auditimit, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në hartimin e 

kallëzimeve apo indiceve penale për gjatë vitit 2019, si dhe asistenca në proceset 

gjyqësore, ku prania e tyre ka bërë të mundur që disa nga këto procese gjyqësor të 

përfundojnë në favor të KLSH-së. 

 

Ju faleminderit 
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IV. AUDITIMET MË TË MIRA PËR VITIN 2019 

 

1. AUDITIM PËRPUTHSHMËRIE NË DREJTOINË E KONCESIONEVE, NË 

MINISTRINË E FINACAVE DHE EKONOMISË 

Referuesi: Rigels GUZI  

 

Në zbatim të Programit të Auditimit nr. 238/1 datë 05/06/2019, ndryshuar me 

Programin e Auditimit nr. 238/2 datë 14/08/2019, miratuar nga Kryetari i KLSH, nga 

data 03/06/2019 deri në datë 23/08/2019, në subjektin Drejtoria e Koncesioneve – 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë për periudhën nga  01/01/2017 deri ne  

31/05/2019 u krye  auditimi “Mbi auditimin e përputhshmërisë në Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë, Drejtoria e Koncesioneve”. Objekt i këtij auditimi është 

vlerësimi i përputhshmërisë së aktivitetit të subjektit të audituar me kriteret e 

vlerësimit përgjatë periudhës objekt auditimi. Qëllimi i auditimit është dhënia e 

opinionit në lidhje me përputhshmërinë e aktivitetit (miratim dhe monitorimi i 

projekteve koncesionare) të Drejtorisë së Koncesioneve dhe strukturave 

përgjegjëse në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, me kuadrin rregullues në 

fushën e koncesioneve/PPP (kriteret e auditimit). Fushëveprimi i këtij auditimi 

përfshin vetëm aktivitetin e Drejtorisë së Koncesioneve të Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë. Gjatë auditimit, fushëveprimi jonë ishte i kufizuar në drejtim të 

dokumentacionit të autoriteteve kontraktuese duke qenë se MFE është përgjegjëse 

miratimin/refuzimin e studimeve të fizibilitetit të hartuara nga autoritetet 

kontraktuese përkatëse. 

Kuadri rregullator në fushën e koncesioneve dhe roli i MFE 

- Ligji nr. 125/2013 datë 25.04.2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik 

privat”, i ndryshuar ka përcaktuar në pikën 1, të nenit 42 “Mbështetja financiare” të 

tij rolin e MFE në lidhje me projektet koncesionare duke cituar “Projekti që ka nevojë 

për mbështetje financiare, siç përcaktohet nga studimi i fizibilitetit, kërkon një 

miratim paraprak nga Ministria e Financave, në lidhje me përballueshmërinë, 

qëndrueshmërinë dhe fizibilitetin fiskal, domethënë ndikimet dhe risqet fiskale të 

menjëhershme dhe urgjente.”.  
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- VKM nr. 575 datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe 

dhënien me koncesion/partneritet publik privat”, i ndryshuar.  

- VKM nr. 634 datë 01.10.2014 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe 

dhënien me koncesion/partneritet publik privat të punësve publike dhe shërbimeve 

për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrugëve nacionale”, i 

ndryshuar.  

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

e Shqipërisë”, i ndryshuar  

Roli i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në procesin e koncesioneve/PPP lidhet 

me dhënien e miratimit mbi studimin e fizibilitetit të dërguar nga autoritetet 

kontraktuese përkatëse. Ligji nr. 125/2013 datë 25.04.2013 “Për koncesionet dhe 

partneritetin publik privat”, i ndryshuar ka përcaktuar në pikën 1, të nenit 42 

“Mbështetja financiare” të tij rolin e MFE në lidhje me projektet koncesionare duke 

cituar “Projekti që ka nevojë për mbështetje financiare, siç përcaktohet nga studimi i 

fizibilitetit, kërkon një miratim paraprak nga Ministria e Financave, në lidhje me 

përballueshmërinë, qëndrueshmërinë dhe fizibilitetin fiskal, domethënë ndikimet 

dhe risqet fiskale të menjëhershme dhe urgjente.”. Ministia e Financave dhe 

Ekonomisë miraton/refuzon me vendim studimin e fizibilitetit të paraqitur nga 

autoriteti kontraktues. Ky studim fizibiliteti, duhet domosdoshmërisht të marrë 

miratimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, lidhur me përballueshmërinë 

fiskale në lidhje me pajtueshmërinë e mbështetjes së parashikuar financiare, 

qëndrueshmërinë dhe fizibilitetin fiskal në lidhje me projeksionet afatgjata (fluksin 

e parasë) dhe analizimin e risqeve të lidhura me autoritetin kontraktor. Në 

përmbushje të detyrimeve ligjore, MFE duhet të miratojë edhe çdo 

ndryshim/transferim të kontratave ekzistuese të projekteve koncesionare/PPP. 

Situata aktuale e projekteve koncesionare/PPP 

Nga auditimi është konstatuar se janë paraqitur për marrje miratimi në MFE 

përgjatë periudhës objekt auditimi gjithsej 25 projekte, nga të cilat 7 që përfshijnë 

mbështetje buxhetore, 13 që nuk përfshijnë mbështetje buxhetore (kryesisht HEC-

e, porte dhe shërbime pastrimi) dhe 5 që janë paraqitur në kuadër të ndryshimit të 

klauzolave të kontratave ekzistuese.  

Përgjatë periudhës objekt auditimi janë në proces ekzekutimi 11 kontrata 

koncesionare/PPP të cilat kanë parashikuar mbështetje buxhetore në formën e 

shpenzimeve korente ose investimeve kapitale. Në vijim, sipas informacionit të 

përcjellë nga MFE, konstatohen 4 kontrata për të cilat është dhënë miratimi dhe 
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janë në fazën proceduriale sipas kërkesave rregullatore, nga të cilat 2 prej tyre gjatë 

vitit 2019 janë firmosur kontratat respektive. Fluksi i projektuar i mbështetjes 

buxhetore për të gjitha këto projekte koncesionare/PPP për të cilat është dhënë 

miratimi nga MFE paraqitet sipas projeksioneve në grafikun e mëposhtëm:  

 

 

Projektet koncesionare/PPP të përzgjedhura për auditim 

Në tërësinë e projekteve të paraqitur për të marrë miratimin, strategjia e riskut u 

detajua në drejtim të projekteve të cilat kanë përfshirë mbështetje buxhetore, duke 

marrë parasysh rëndësinë e kryerjes së këtij auditimi për efekt të raportimit të 

implikimeve të kontratave koncesionare/PPP që kanë për Buxhetin e Shtetit.  Në 

total, prej 15 projekteve me implikime buxhetore të evidentuar, me qëllim 

vlerësimin e riskut është kryer kategorizimi i projekteve koncesionare/PPP sipas 

sektorëve  dhe janë përzgjedhur për tu audituar: 

1. Inceneratori i Tiranës  

2. Ndërtimi dhe operimi i rrugës Milot – Balldren  

3. Ndërtimi dhe operimi i rrugës Thumanë – Vorë  

4. Ndërtimi dhe operimi i rrugës Orikum – Dukat  

5. Ofrimi i shërbimeve laboratorike spitalore – dhënë miratimi nga MFE dhe lidhur 

kontrata në vitin 2019  

6. Ndërtimi i 17 shkollave në arsimin parauniversitar në Bashkinë e Tiranës  

Gjatë auditimit, kryerja e vleresimit mbi perputhshmerine e dhënies së miratimit 

është bazuar kryesisht në kriteret e mëposhtme: 
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a.Përballueshmëria e projektit koncesionar/PPP 

b.Qendrueshmëria dhe fizibiliteti fiskal në lidhje me projeksionet e flukseve të 

parasë  

c.Analiza e risqeve të marra përsipër nga sektori publik  

d.Arsyetimi i vendimit për dhënie me koncesion/PPP përkundrejt alternativës së 

prokurimit  

Opinioni i auditimit 

Në opinionin tonë, bazuar në evidencat e auditimit, mbi të cilat janë formuluar 

gjetjet dhe rekomandimet përkatëse, përmbledhur në bazën për opinionin, si 

rrjedhojë e ekzekutimit të procedurave audituese, rezulton se për të gjitha 

projektet koncesionare, të përzgjedhura për tu audituar në lidhje me miratimin e 

studimit të fizibilitetit nga ana e MFE ka devijime material dhe të përhapura sasiore 

dhe cilësore jo në përputhje me kuadrin rregullator për koncesionet. Baza për 

opinionin e dhënë në këtë auditim përfshin:  

-Miratimi i strukturave të financimit të paqendrueshme dhe jo fizibël, jo në 

përputhje me nevojën për para duke shkaktuar kosto të panevojshme interesi dhe 

në disa raste pamjaftueshmëri burimesh financiare. 

-Miratimi i studimit të fizibilitetit me risqe të konsiderueshme financiare për 

Buxhetin e Shtetit të pa analizuara nga ana sasiore për efektet në pagesat e 

kërkuara. 

-Miratimi i projekteve koncesionare/PPP në studimin e fizibilitetit të 

papërballueshme për Buxhetin e Shtetit, të papërfshira në PBA dhe pa marrë 

konfirmime të palëve të përfshira në projekt. 

-Miratimi i studimeve të fizibilitetit me arsyetim të vendimit të dhënies me 

koncesion jo në përputhje me kërkesat e kuadrit rregullator, e paargumentuar dhe 

me gabime materiale në krahasim e alternativave duke favorizuar me pa të drejtë 

koncesionimin përkundrejt prokurimit. 

-Miratimi i projekteve me tregues financiar që garantojnë norma kthimi për 

koncesionarët të paargumentuara dhe jokonsistente, duke ndikuar në pagesat e 

Buxhetit të Shtetit. 

Parregullsitë kryesore të konstatuara mbi studimet e fizibilitetit 
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-Nga auditimi konstatohet se projektet koncesionare/PPP e dërguara nga 

Autoritetet Kontraktuese për miratim në MFE në 3 nga 6 rastet e përzgjedhura për 

tu audituar, janë miratuar megjithëse kostot respektive apo kostot shtesë që 

shoqërojnë këto projekte në Buxhetin e Shtetit nuk kanë qenë të parashikuara në 

Projekt Buxhetin Afatmesëm të autoriteteve kontraktuese me efekt në 

përballueshmëri, duke qenë jo në përputhje me nenet 20 dhe 21 të VKM nr. 575 

datë 10.07.2013, të ndryshuar. 

-Nga auditimi konstatohet se projektet koncesionare/PPP të dërguara në MFE për 

miratim nga Autoritetet Kontraktuese në 5 nga 6 rastet e përzgjedhura për tu 

audituara janë miratuar megjithëse paraqiten jo fizibël dhe të pa qendrueshme, 

duke qenë jo në përputhje me nenet 18, 20 dhe 21 të VKM nr. 575 datë 10.07.2013, 

i ndryshuar dhe nenet 18, 20 dhe 21 të VKM nr .634 datë 01.10.2014, të ndryshuar. 

-Nga auditimi është konstatuar se në gjashtë projektet e përzgjedhura për tu 

audituar në studimin e fizibilitetit, arsyetimi i vendimit të Autoriteteve Kontraktuese 

për dhënie me koncesion përkundrejt alternativës së prokurimit publik paraqitet 

me parregullsi duke mos u kryer sipas kërkesave të Krahasuesit të Sektorit Publik, 

mbartjen e gabimeve gjatë krahasimit të alternativave si dhe rëndimin me kosto të 

pa argumentuara të  alternativës së prokurimit përkundrejt asaj të koncesionimit. 

Projektet e paraqitura me anomali nga Autoritetet Kontraktuese janë miratuar nga 

ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë pavarësisht se studimet e fizibilitetit 

kanë paraqitur mangësi dhe mungesë të sigurimit të vlerës më të mirë për para për 

sektorin publik. 

-Nga auditimi është konstatuar se në 5 nga 6 projektet koncesionare të 

përzgjedhura për tu audituar studimet e fizibilitetit të paraqitura nga Autoritetet 

Kotnraktuese përfshijnë mbartjen e riqeve të konsiderueshme financiare për 

sektorin publik, të pareflektuara këto në mbështetjen buxhetore të kërkuar për 

këto projekte. Miratimi i dhënë nga MFE për studimet e fizibilitetit të paraqitura 

nga Autoritetet Kontraktuese, me mbartjen e risqeve të pakuantifikuar në analizën 

ekonomike dhe financiare, me efekt këto në përballueshmërinë dhe fizibilitetin 

fiskal të projektit, nuk është në përputhje me nenet 20 dhe 21 të VKM nr. 575 datë 

10.07.2013, i ndryshuar dhe VKM nr .634 datë 01.10.2014, të ndryshuar sipas 

fushës së zbatimit për secilin projekt. 

Parregullsitë në kontratat koncesionare/PPP të paraqitura për mendim 

Projekti koncesionar/PPP për rrugën Milot – Balldren  

– Dy shtojca financiare të ndryshme  
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– Fonde të panevojshme në vitet e para me kosto interesi 1.3 million euro 

– Keqllogaritje në huanë e marrë me huanë e kthyer në model financiar me 

efekt 4.75 million euro si pasojë e mbivlerësimit të principalit të kthyer dhe 

interesit përkatës të llogaritur  

Projekti koncesionar/PPP për rrugën Orikum – Dukat  

– Fonde të panevojshme në vitet e para me kosto interesi 3.6 million euro 

– Keqllogaritje në huanë e marrë me huanë e kthyer në model financiar me 

efekt 1.73 million euro si pasojë e mbivlerësimit të principalit të kthyer dhe 

interesit përkatës të llogaritur  

Adresimi, rekomandimet dhe ndjekja e metejshme 

Në përfundim të auditimit, KLSH ka formuluar dhe dërguar për zbatim 

rekomandimet përkatëse në Minsitrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe autoritetet 

kontraktuese përkatëse të cilat ndër të tjera përfshijnë: 

- 21 masa organizative  

- 2 masa për pëmirësime ligjore  

- 6 masa për eleminimin e efekteve negative 

- Masa disiplinore në kompetencë të titullarit  

Ky raport auditimi është cilësuar si raport konfidencial dhe i është drejtuar MFE, 

autoriteteve kontraktuese, Kryeministrit, Kryetarit të Komisionit të Ekonomisë dhe 

Kryetarit të Kuvendit. Me ndjekjen e mëtejshme të zbatimit të rekomandimeve të 

lëna janë përfshirë disa departamente në KLSH, duke qenë se është parashikaur që 

përgjatë vitit 2020 të zhvillohen auditime të plota nga departamentet përkatës të 

KLSH në autoritetet kontraktuese për të gjithë procedurën e dhënies me 

koncesion/PPP të këtyre projekteve koncesionare/PPP. 
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2. MBI AUDITIMIN FINANCIAR DHE PËRPUTHSHMËRISË NË AUTORITETIN 

KOMBËTAR TË USHQIMIT 

Referuesi: Marjola LLANAJ 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në zbatim të programit të auditimit nr.1439/1 prot., datë 

04.01.2018 ka përfunduar  auditimin e Financiar dhe Përputhshmërie, në 

Autoritetin Kombëtar të Ushqimit Tiranë, për periudhën e veprimtarisë nga data 

01.01.2017 deri 31.12.2018. 

Nga ky auditim, u konstatuan një sërë shkelje të dispozitave ligjore në fuqi. 

Më konkretisht shkeljet e konstatuara evidentohen në Raportin Përfundimtar të 

Auditimit, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 22, datë 28.07.2019. 

Ndër çështjet më të rëndësishme që trajtohen në Raportin Përfundimtar të 

Auditimit janë: 

-Në këtë  auditim, u konstatuan shkelje të dispozitave ligjore, për të cilat KLSH ka 

depozituar indicie për kallëzim penal në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor, Tiranë , 

lidhur me pagesën nga AKU të dëmshpërblimit të dëmit jashtëkontraktor në 

shumën 329,967,907 lekë nga fondet e buxhetit të shtetit si pasojë e procesit 

gjyqësor me kompaninë M. 

- Procedurat e përzgjedhjes dhe kontraktimi i shoqërive përmbarimore për 

ekzekutimin e masave administrative  gjobë  të vendosura nga AKU kryheshin në 

mungesë të transparencës dhe një procesi të qartë.  

-Është konstatuar plotësimi i  elementëve të konfliktit të interesit  për  

përmbaruesin privat T.  

-Eshtë konstatuar se AKU, nuk ka një dokument kontrolli ( Akt-Kontrolli, apo Proces-

Verbal),  format tip, për inspektimin në rastet e eksporteve dhe tranzitimit të 

produkteve.  

-Lidhur me mirëmbajtjen e sistemit AKU net, nga AKU  janë lidhur kontrata për 

mirëmbajtjen e sistemit për të tre vitet 2015-2016 - 2017 në vlerën 14,416,6126 

lekë,por ky sistem, ishte jashtë funksioni dhe nuk përdorej nga Inspektorët, as për 

raportime online dhe as për raportime të tjera. 
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-Nga auditimi i praktikave të importeve për Produktet e Mbrojtjes së Bimëve-ve 

(PMB) të importuara konstatohet se në territorin e Republikës së Shqipërisë 

qarkullojnë PMB të cilat blihen dhe importohen jashtë  vendeve të BE, konkretisht 

nga K. apo vende të tjera dhe me aplikantë të ndryshëm nga  aplikanti i miratuar në 

regjistrin e  PMB të miratuara për import dhe  përdorim në  vend.  

-Specifikimi i emrave të shoqërive jashtë BE, të regjistruara, certifikuara dhe 

miratuara nga MBZHR nuk ishte i reflektuar në regjistrin e PMB-ve të lejuara dhe 

riregjistruara ose të kishte një listës të njohur të këtyre shoqëriv të  publikuar për 

palët  e interesit . 

- AKU nuk ka kryer  marrje mostrash për Kontrollin cilësor të PMB-ve bazuar në 

legjislacionin në fuqi.  

- AKU, nuk ka laborator të analizave, të formulimeve, duke e lënë jashtë kontrollit 

inputin që vjen nga importi, dhe në shumicën e rasteve janë fotokopje të cilat 

cënojnë sigurinë e vlefshmërisë së dokumentit dhe përmbajtjes së tij, nga 

pikëpamja administrative.  

- PMB-t që hyjnë për përdorim në vendin tonë nuk i nënshtrohen asnjë analize 

laboratorike të formulimit për të parë vetitë e tyre fiziko - kimike; përbërjen e 

lëndës vepruese dhe përmbajtjen e saj në % apo g/L, si dhe nuk kalojnë 

paraprakisht në testet laboratorike apo në terren për të parë veprimin e tyre 

(provat fushore) në kushtet aktuale të vendit tonë. 

-  MBZHR si dhe AKU nuk ka një regjistër të vlerësimit të riskut të lartë të tyre, dhe 

një monitorim më të rreptë nga Sektori i PIK në AKU, për importe të PMB-ve, 

kryesisht me vend origjine K.,  ndaj produkteve generike qe vijnë nga K.  

-Nga praktika e dokumenteve të importit midis dokumentacionit që dispononte PIK 

Durrës dhe dokumentacionit të pikës doganore Durrës u konstatua se ka 

mospërputhje të të dhënave të deklaruara në dokumentacion lidhur me PMB që 

importohen.  

- Nga auditimi praktikave të importeve konstatohet  se është lejuar importimi i 

produkti PMB i llojit Vapcomore 20% SP nga Subjekti “A.” shpk i cili është bllokuar 

nga Dega Doganore Tiranë, për shkak se nuk kishte procesverbalin e kontrollit nga 

inspektorët e AKU,produktit në fjalë është një PMB që i ka përfunduar afati i 

regjistrimit dhe kjo PMB është e ndaluar të importohet në territorin e Republikës së 

Shqipërisë.  
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-Nga auditimi i praktikave të importeve konstatohet se është evidentuar një pleh i 

përdorimit për bimësinë me emërtimin “Silicon MIX” me etiketë jo të plotë si dhe 

me dokumentacion pjesërisht të rregullt,sasia e të cilit është bllokuar,për rreth një 

vit konstatojmë se Ministria nuk ka ushtruar kompetencat e saj për QTB dhe AKU-n 

për kryejen analizave Laboratorike të thelluara për të arritur në një konkluzion mbi 

elementët përbërës të produktit, mbi rrezikshmërinë e tij, nëse është evidente, si 

dhe të bëj publike rezultatet laboratorike, duke garantuar dhe mbrojtur të drejtat 

themelore si të qytetarëve dhe të Operatorit të biznesit .  

- Nga auditimi mbi inspektimet dhe procedurat e kryera për inspektimin e 

Operatorit të biznesit  M. u konstatua se, nga titullarët e AKU –s janë firmosur 13 

autorizime për inspektim ku frekuenca e tyre e tejkalon numrin e parashikuar në 

Ligj.  

- Nga auditimi mbi inspektimin e kryer ne subjektin “A shpk” më 20.04.2018, për 

produkte të caktuara, është vendosur “Bllokimi”, dhe e kryerjen e procedurës së 

asgjësimit, mbasi të kishte një përgjigje zyrtare të analizave të produktit, e cila në 

fakt nuk është kryer asnjëherë, këto mallra janë  mbajtur të bllokuara, nga AKU me 

argumentin e “dyshimeve të arsyeshme”.  

Për përmirësimin  e performances së veprimtarisë së AKU kemi përcjell  

rekomandime për zbatim si: 1 masë për permirsime ligjore, 21 masa  për 

përmirësimin e veprimtarisë së institucionit me karakter organizativ; 2 masa 

për  menaxhim jo efektiv fondesh buxhetore, si dhe 45 masa disiplinore për 

punonjësit aktual , ish punonjësit dhe ish titullarët e institucionit. 
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3. MBI AUDITIMIN FINANCIAR DHE PËRPUTHSHMËRISË NË BASHKINË 

SARANDË 

Referuesi: Lolita BAHOLLI 

 

Të dhëna mbi auditimin: 

Programi i auditimit Nr. 365/1 prot, datë 28.5.2019  

Periudha e audituar 01.01.2017 -30.6.2019 

Afati i auditimit 03.06.2019 - 9.8.2019 

Grupi i auditimit Ryisim Xhaja –përgj. grupi 

Kristaq Gjurgjaj; 

Irma Shkupi; 

Vasil Vane; 

Jovan Plaku 

Skënder Muça 

Opinioni mbi pasqyrat financiare I kualifikuar 

Opinioni mbi përputhshmërinë I kualifikuar 

Vendimi i Kryetarit Nr. 83,  Datë 25.09.2019 

 

MBI MENAXHIMIN FINANCIAR DHE KONTROLLIN 

 Nuk ka raportime të dokumentuara për zbatimin e sistemeve të MFK në të gjitha 

njësitë; 

 Nuk ka të miratuar një strategji të risqeve e përcaktim të koordinatorit të riskut; 

 Nuk është kryer asnjë procedurë për menaxhimin e riskut, ku të bëhet 

identifikimi, analiza dhe kontrolli i risqeve që mund të kenë impakt në arritjen e 

objektivave të institucionit; 

 Në Rregulloren e Brendshme nuk janë përcaktuar qartë mënyra menaxheriale 

dhe përgjegjësitë e punonjësve, si dhe raportimi i tyre në mënyrë periodike; 
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 Në auditimin e dokumentacionit të paraqitur nga AB, u konstatua se gjetjet nuk 

janë regjistruar të gjitha, si dhe nuk janë dhënë rekomandime për shkeljet e 

konstatuara, njëkohësisht shpesh herë ato nuk kanë referencat ligjore përkatëse, 

përshkrimin e shkurtuar të ngjarjes, etj. 

MBI MASAT ORGANIZATIVE PER PROKURIMET PUBLIKE 

 Në auditimin e procedurave të prokurimit me vlera të larta, konstatohet se për 

asnjë rast nuk është bërë i mundur që urdhër prokurimet të konfirmohen në Degën 

e Thesarit, për të siguruar garancinë e fondeve, dhe mos krijimin e vlerave të 

faturave të papaguara në fund të përfundimit të kontratës së 

punimeve/shërbimeve. 

 Në auditimin e dosjeve të procedurave të prokurimit, u konstatua se dosjet nuk 

janë të inventarizuara dhe të numëruara, veprim në kundërshtim me ligjin nr. 9154, 

datë 06.11.03 “Për Arkivat” dhe aktet ligjore në zbatim të tij. 

 Në auditimin e procedurës së prokurimit me objekt “Pastrim dhe largim i 

mbetjeve, viti 2018”, u konstatua se Bashkia Sarandë ka realizuar 4 shtesa kontrate 

me po të njëjtin OE, në total janë sa 84% e vlerës totale të kontratës fazë/fillestare 

si rrjedhojë e mos planifikimit në kohë të tenderit, duke krijuar precedent për 

shmangie nga procedurat e prokurimit, më shumë se një herë të shtesës prej 20% 

të kontratës së mëparshme. 

MBI PASQYRAT FINANCIARE ËSHTË REKOMANDUAR 

 Në gjendjen e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”, nuk është përfshirë gjendja 

e debitorëve për taksa dhe tarifa vendore në vlerën 197.652.000 lekë; 

 Nuk është kryer kontabilizimi i të ardhurave sipas llojit në llogaritë analitike të 

klasës 7; 

 Nga verifikimi i inventarëve kontabël rezultoi se të gjithë investimet e kryera për 

të gjithë aktivet brenda llojit sipas emërtesave të projekteve të investimeve pa i 

ndarë dhe përmbledhur në një vlerë të vetme totale për çdo aktiv; 

 Detyrimet gjyqësore janë kontabilizuar gabim në llogarinë 401-408 “Furnitorë e 

llogari të lidhura me to, kur në fakt ato duhet të kontabilizoheshin në llog. 467 

“Kreditorë të ndryshëm” për detyrime të prapambetura ndaj të tretëve; 

 Në llogarinë 404 “Furnitorë e llogari të lidhura me to (për investime)” nuk është 

kontabilizuar vlera prej 58 milion lekë, që përfaqëson faturat e pa likuiduara në 

fund të vitit 2018 për investime të financuara nga të ardhurat. 
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 Llogaria 116 “Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata” është paraqitur në 

Pasqyrat Financiare të dy viteve 2017 dhe 2018 me gjendje, e cila përfaqëson vlerën 

e shitjes së truallit ,pronë e Bashkisë Sarandë në vitet 2010. Kjo llogari nuk duhej të 

paraqitej me gjendje në bilanc, por duhej të ishte mbyllur, ku për tepricën kreditore 

të saj prej 17,235,180 lekë, debitohet kjo llogari dhe kreditohet llogaria 1011, 

“Shtesa të fondeve bazë”. 

 Për të gjitha rastet e lidhjes së kontratave me të tretët, të cilat nuk janë 

evidentuar në kontabilitet në vlerë të plotë, duke mos paraqitur vlerën e plotë të 

detyrimeve të lindura nga angazhimet financiare të krijuara nga lidhja e kontratave 

me të tretët. 

 Për vitet ushtrimore 2017 dhe 2018 nuk është kryer kontabilizimi i veprimeve 

ekonomike për kontrata të lidhura për blerje mallrash apo projekte investimesh për 

vlerë të plotë të kontratës, as në momentin e mbërritjes së faturave. 

NË LIDHJE ME PROCEDURËN E DISKUTIMIT, MIRATIMIT, PUBLIKIMIT DHE 

ANALIZËS SË BUXHETEVE 

 Buxheti për vitet 2017 dhe 2019 nuk është përgatitur dhe miratuar brenda datës 

25 dhjetor të vitit paraardhës. 

 Buxhetet nuk janë paraqitur për miratim brenda muajit nëntor të vitit buxhetor 

nga kryetari i njësisë të qeverisjes vendore në Këshillin Bashkiak. 

 Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore nuk ka bërë analizë të plotë të zbatimit të 

buxhetit brenda muajit qershor të çdo viti. 

 Nga të ardhurat e veta janë paguar 43 punonjës më shumë se totali para 

reformës territoriale, të punësuar kryesisht në shërbimet publike dhe në 

administratë. Efekti financiar i 43 punonjësve është 40,000 mijë lekë bruto. 

NË LIDHJE ME TË ARDHURAT: 

 Ka diferencë të madhe në të ardhurat e planifikuara nga agjentët tatimorë me 

realizimin, kryesisht me ish-ZVRPP-në për taksën e kalimit të pronësisë dhe 

Ujësjellësin për taksën e ndërtesës dhe tarifën e shërbimit për familjarët. 

 Nuk ka krijuar baza të plota të dhënash për detyrimet që vilen nëpërmjet 

agjentëve tatimorë, në bazë të të cilave të bëjë akt-rakordimet. 

 Nga krahasimi i numrit të subjekteve të disponueshëm në regjistrat e bashkisë 

Sarandë, me numrin e subjekteve në faqen zyrtare të internetit të QKB-së, u 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                                            6  

212                                                                                                                                     Botime  

konstatua diferencë e madhe e numrit të përgjithshëm të subjekteve aktivë të 

regjistruar pranë zyrave të Bashkisë, me numrin e përgjithshëm të regjistruar në 

QKB, nxjerrë nga faqja zyrtare e internetit (rreth 600). 

 Mungesë e marrëdhënieve dhe korrespondencës me institucionet e tjera, 

shtetërore apo private, me qëllim evidentimin dhe mbledhjen e të ardhurave 

tatimore dhe tarifore. 

 Nuk është zhvilluar asnjë program, procedurë apo teknikë për evidentimin në 

terren dhe regjistrimin e bizneseve të të gjitha kategorive, sipas përcaktimeve në 

paketat fiskale të çdo viti, si p.sh. mjeteve të transportit, mjeteve lundruese, 

apartamenteve të cilët jepen me qira për fjetje nëpërmjet internetit, etj., duke 

favorizuar evazionin dhe konkurrencën e pandershme për hotelet, motelet, 

bujtinat, etj. 

 Nga një verifikim i thjeshtë që bëri grupi i audituesve të KLSH , në faqet 

elektronike që paraqesin hotele, motele, bujtina, vila apo apartamente, figurojnë 

me qindra të tilla, të cilat janë krejt informale dhe zhvillojnë aktivitetin duke mos 

paguar asnjë lloj detyrimi tatimor si, taksë dhe tarifë vendore, sigurimi shoqëror 

dhe shëndetësor etj. 

 Për asetet e dhëna me qira nga Bashkia, nga auditimi u konstatua se për asnjë 

rast nuk është bërë përditësimi i sipërfaqes faktike në dispozicion dhe asaj të 

regjistruar në AKSH, apo në listat e transferimit të pasurive nga KM. Kjo nuk është 

pasqyruar në inventarin e pasurive të paluajtshme dhe i ka hapur rrugë 

informalitetit. Gjithashtu, deri në periudhën objekt auditimi, asnjë nga objektet e 

dhëna me qira nuk figuron i regjistruar në AKSH, pra në asnjë rast Bashkia Sarandë 

nuk rezulton të disponojë Titull (Certifikatë Pronësie) për objektet e kontraktuara. 

Nga sa më sipër, rezulton se padrejtësisht Bashkia ka lidhur kontrata për objekte të 

cilat nuk i ka në pronësi. 

MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

 Masa e dëmit të shkaktuar është 11,612,883 lekë në 4 procedura prokurimi të 

audituara dhe 9 zbatim kontrata për punë civile; 

 Në lidhje me masat për uljen e borxhit tatimor duke rritur performancën në 

arkëtimin e detyrimeve për tatim taksat vendore, përfshirë dhe detyrimet nga 

qiradhënia (të ardhura të munguara) për të ardhura të munguara në vlerën 

774,205,416 lekë është kërkuar të nxirren aktet administrative përkatëse dhe të 

kërkohet në rrugë ligjore (Padi Gjyqësore), duke ndjekur të gjitha procedurat e 
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nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit. Kjo 

shumë përbëhet nga: 

 -vlera 632,558,098 lekë, mos arkëtimin të vlerës së debitorëve të subjekteve 

fizik/ juridike dhe abonentëve familjarë dhe kontratat e plazheve. 

 -vlera 141,647,318 lekë, mos arkëtim të vlerës të 171 gjobave të pa arkëtuara 

nga IMTV. 

MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, 

EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE 

Mbi bazën e të dhënave të materialitetit dhe riskut të llogaritur, grupi i auditimit 

nga 59 procedura ka vlerësuar për auditim 44 procedura me vlerë 390,557 mijë 

lekë, ose 91 % e totalit të kontratave, ku në 23 procedura me vlerë kontrate 

235,468 mijë lekë ose 60% e kontratave të audituara, janë konstatuar parregullsi në 

shpalljen fitues të OE me mangësi në plotësimin ekritereve të DST, procedurat

 përputhen formalisht me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi për prokurimin 

publik, pasi KVO nuk është udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet 

publike, sigurimit të dobishmërisë së përdorimit të fondeve publike, veprime në 

paligjshmëri ligjit të procedurave të prokurimit për vlerën 22,820,233 lekë. 

 Në auditimin e rasteve të procedurave blerje me vlera të vogla, u konstatua në 

se 6 praktika me vlerë 2,625,270 lekë, procedurat nuk janë në përputhje me 

dispozitat e LPP, pasi në to mungonin disa nga dokumentet shoqërues të cilat duhet 

të shoqërojnë procedurën, shmangie nga procedurat e prokurimit dhe shpenzime 

pa efektivitet. 

 Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “EKO Kampus 

Sarandë”, verifikimi i projektit të azhurnuar, të hartuar nga sipërmarrësi, të 

konfirmuar nga mbikëqyrësi i punimeve dhe projektuesi dhe të miratuar nga AK, si 

dhe verifikimi i librit të masave, konstatohet se nuk është argumentuar rritja e 

diametrit të hekurit punues në pllakën e themelit, nga Ø=18 mm, në Ø = 22 mm, si 

pasojë e të cilit është shtuar 50369 kg hekur gjithsej. Vlera e këtij volumi prej 

5,188,003 lekë përbën përdorim të fondeve publike pa ekonomicitet. 

MASA ADMINISTRATIVE 

 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 
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 (për marrjen e masave disiplinore), për 11 (njëmbëdhjetë) punonjësve, 7 

anëtarë KVO dhe 4 NJHDT 

MASA  DISIPLINORE 

 7 punonjës “Mbajtja deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë deri në 

gjashtë muaj ose pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në 

shkallën e pagës për një periudhë deri në dy vjet”, neni 58 shkronja (b, c), deri në 

“Largim nga Shërbimi 

 Civil”. 

 “Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës 

për një periudhë deri në dy vjet”, neni 58 shkronja (c), për 1 punonjës 

 “Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna” deri në “Largim nga puna”, 

për 1 punonjës. 
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4. MBI AUDITIMIN ME TEMË: PERFORMANCA E MBZHR-së NË KUADËR TË 
ZBATIMIT TË POLITIKAVE TË PESHKIMIT DHE AKUAKULTURËS 

Referuesi: Ermira VOJKA 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit në dhjetor të vitit 2019 përfundoi auditimin e 

performancës me temë “Performanca e MBZHR-së në Kuadër të Zbatimit të 

Politikave të Peshkimit dhe Akuakulturës” të ushtruar në Ministrinë e Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural (MBZHR) dhe në institucionin e varësisë Drejtorinë e Shërbimeve të 

Peshkimit dhe Akuakulturës (DSHPA) për periudhë 2016-2018. Ky auditim është 

miratuar nga Kryetari me Vendimin nr. 166, datë 28.12.2019.  

Sektori i peshkimit dhe akuakulturës është një aktivitet i gjerë që përfshin dhe ka 

ndikim në një sërë çështjesh siç janë: - mbrojtja e mjedisit; - zhvillimi social - 

ekonomik i zonave ku ushtrohet aktiviteti apo ofrimi i produkteve të sigurta për 

konsumatorët. Në këtë auditim u analizua performanca e strukturave përgjegjëse 

lidhur me zbatimin e politikave dhe legjislacionit për peshkimin dhe akuakulturën, 

niveli i përmbushjes së Objektivave Specifike të Zhvillimit të vendosura në 

Strategjinë Kombëtare të Peshkimit  (SKP) 2016-2021, si dhe procesi i monitorimit-

kontrollit-inspektimit të aktivitetit të peshkimit dhe akuakulturës.  

Në kryerjen e këtij auditimi grupi i auditimit u përpoq t’i japë përgjigjet pyetjes 

kryesore të auditimit “A ka qenë efektiv menaxhimi i sektorit të peshkimit dhe 

akuakulturës nga MBZHR në zbatim të politikave për këtë aktivitet”? Drejtimet 

kryesore në të cilat u fokusua auditimi ishin: 

 Vlerësimi i organizimit strukturor të MBZHR-së për menaxhimin e aktivitetit 

të peshkimit dhe akuakulturës; 

 Vlerësimi i hartimit dhe zbatimit të kuadrit ligjor për peshkimin dhe 

akuakulturën; 

 Analizimi e mbulimit të zinxhirit të aktivitetit të peshkimit dhe akuakulturës 

me monitorim kontroll dhe inspektim; 

 Vlerësimi i menaxhimit efektiv të infrastrukturave që lidhen me 

veprimtarinë e peshkimit dhe akuakulturës. 

Në përfundim të auditimit problematikat kryesore që rezultuan janë:  
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 Krijimi i Drejtorisë së Peshkimit plotësisht funksionale brenda MBZHR-së, si një 

prej strukturave kryesore të peshkimit, është një nga objektivat kryesorë të 

Strategjisë Kombëtare të Peshkimit, i cili nuk është vënë në zbatim nga MBZHR. 

MBZHR jo vetëm që nuk e ka marrë në konsideratë realizimin e këtij objektivi të 

SKP-së, por në vitin 2017 Drejtorinë ekzistuese të Peshkimit e ka shkrirë duke krijuar 

dy sektorë në varësi të dy drejtorive të ndryshme, duke cënuar si rezultat 

efektivitetin e menaxhimit të aktivitetit të peshkimit dhe akuakulturës. 

 Numri aktual i punonjësve përgjegjës për peshkimin dhe akuakulturën në 

organikën e brendshme të MBZHR-së nuk është në përputhje me nevojat e 

identifikuara në SKP. Aktualisht në Sektorin e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit 

në fushën e Peshkimit dhe Akuakulturës dhe në Sektorin e Programeve të Zhvillimit 

në Fushën e Peshkimit dhe Akuakulturës gjenden 6 punonjës nga minimumi 10 që 

rekomandon SKP. Kjo mungesë punonjësish cënon efektivitetin e procesit të 

menaxhimit të aktiviteteve të peshkimit dhe akuakulturës. 

 Për vitet 2016-2018 aktiviteti i peshkimit dhe akukulturës është mbështetur 

minimalisht me investime nga MBZHR dhe madje një pjesë e investimeve të 

planifikuara nuk janë realizuar. Mbështetja financiare për sektorin e peshkimit nga 

3.26% në vitin 2016 ka rënë në 1% në vitin 2018. 

 MBZHR nuk ka hartuar dhe miratuar një sërë aktesh nënligjore duke dështuar 

në plotësimin e kuadrit ligjor të peshkimit dhe akuakulturës. Ligji i Akuakulturës i 

miratuar në vitin 2016 ende nuk ka gjetur zbatim si rezultat i mos miratimit të 

Zonave të Përcaktuara për Akuakulturë duke penguar kështu zhvillimin e këtij 

sektori.  

 Anijet e peshkimit kryejnë aktivitet pa qenë të pajisura me pajisjen përkatëse 

të identifikimit dhe lokalizimit automatik kjo në kundërshtim me Ligjin nr. 64/2012 

“Për peshkimin”, i ndryshuar. Si rezultat është e pamundur të kryhet vëzhgimi i 

aktivitetit të anijeve të peshkimit, identifikimi dhe lokalizimi i tyre automatik pasi 

ato nuk mund të transmetojnë automatikisht të dhënat mbi identifikimin, datën 

dhe orën e pozicionit, shpejtësinë dhe kursin e anijes, të dhënat mbi të gjitha sasitë 

për secilin lloj të zënë dhe të mbajtur në bord, etj. Mungesa e sistemit të sinjalizimit 

satelitor rrezikon të mbyllë eksportet e peshkut për Shqipërinë, duke e klasifikuar 

aktivitetin e peshkimit si të paligjshëm, pa regjistruar dhe parregulluar. 

 Aktiviteti i peshkimit dhe akuakulturës nuk monitorohet me inspektim dhe 

kontroll 24/7, si rezultat Inspektorët e Peshkimit nuk mund të kontrollojë peshkimin 

e paligjshëm, të paregjistruar dhe të pa raportuar. Inspektorati i Peshkimit nuk ka 



                                                                                                                              Analiza Vjetore  2019 

KLSH 2020                                                                                                                                                              217 

burime njerëzore të mjaftueshme dhe mjete logjistike të përshtatshme e 

bashkëkohore për të inspektuar të gjithë vijën bregdetare që ka vendi ynë, 

sipërfaqen e ujërave të brendshme dhe zinxhirin e aktivitetit të peshkimit dhe 

akuakulturës (inspektim në det, në port, në pikat e grumbullimit dhe tregtimit të 

produkteve peshkore). Mos prania e inspektorëve në momentin e kthimit të anijeve 

të peshkimit është një tjetër problem që nxit shkelje të tjera të legjislacionit të 

peshkimit.  

 Portet e peshkimit të vendit tonë menaxhohen në mënyrë jo efektive dhe kanë 

probleme të dukshme në infrastrukturë. Asnjë nga katër portet e peshkimit nuk ka 

kapacitet e duhura ankoruese për të gjithë flotën e peshkimit. Këto hapësira 

zvogëlohen edhe më shumë duke marrë parasysh anijet e mbytura (portet e 

peshkimit Vlorë dhe Shëngjin), zënien e hapësirave të ankorimit nga mjetet private 

turistike (porti i peshkimit Vlorë) apo mungesën e bankinave ankoruese. Asnjë nga 

katër portet e peshkimit nuk ka kantier për riparimin e anijeve të peshkimit (as në 

portin e ri të peshkimit Durrës i bërë funksional në janar të vitit 2019). Peshkatarët 

duhet të gjejnë në mënyrë individuale mundësitë e riparimit dhe kjo përbën një 

problem madhor për zotëruesit e mjeteve të peshkimit duke pasur parasysh 

moshën e vjetër që ka flota jonë e peshkimit (mosha e flotës 40 vjeçare krahasuar 

me mesataren e BE-së prej 21 vjeçare) dhe kostot që ka për peshkatarët riparimi i 

tyre. Të gjitha portet e peshkimit kanë probleme në furnizimin me ujë dhe energji 

elektrike. Në portin e peshkimit Vlorë një pjesë e konsiderueshme e hapësirave 

është e zënë me mjetet e sekuestruara nga Policia Rrugore.  

 

Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamje të makinave të sekuestruara nga Policia Rrugore dhe të parkuara në portin e 

Peshkimit Vlorë (E. Vojka 2019) 
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Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamje e një anije të mbytur, Porti i Peshkimit Vlorë (E.Vojka 2019) 

Foto 3 

 
Pamje të anijeve turistike në të ankoruara në Portin e Peshkimit Vlorë (E. Vojka 

2019) 

 Ekonomitë e rritjes së rasatit të Koranit në Lin dhe Krapit në Zvezdë nuk 

furnizohen mjaftueshëm me ujë dhe cilësia e tij nuk është në parametrat e duhura. 

Ekonomia e Linit nuk ka një mol i cili do të ndihmonte për të rritur efektivitetin e 

procesit të hedhjes së rasatit në liqen. Ekonomia e Zvezdës nuk punon me kapacitet 

të plotë pasi nuk arrin të furnizohet mjaftueshë me ujë. 

 Qendra e Grumbullimit dhe Depurimit të Midhjes Sarandë nuk siguron që e 

gjithë sasia e prodhuar e midhjeve të kalojë në qendër për çertifikim, etiketim apo 

depurim sipas klasifikimit, pra sasia e midhjeve të hedhura në treg nuk klasifikohet 

dhe çertifikohet nga kjo qendër sipas kërkesave ligjore. Konsumatorët konsumojnë 

midhje pa asnjë kontroll. 
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Në përfundim mund të themi se, masat e marra nga MBZHR në vitet 2016-2018 për 

menaxhimin e aktivitetit të peshkimit dhe akuakulturës nuk kanë qenë të 

mjaftueshme. Mos zbatimi i “Objektivave Specifikë Zhvillimorë” të Strategjisë 

Kombëtare të Peshkimit ka bërë që politikat e ndërmarra nga qeveria për këtë 

sektor të mos jenë efektive në drejtim të garantimit me cilësi të aktivitetit të 

peshkimit dhe akuakulturës. 

Në Vendimin e Kryetarit të KLSH-së për auditimin e performancës “Performanca e 

MBZHR-së në kuadër të zbatimit të Politikave të Peshkimit dhe Akuakulturës” janë 

dhënë 43 rekomandime për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe për 

Drejtorinë e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës. Këto rekomandime 

synojnë reduktimin e problemeve të ngritura në këtë auditim dhe përmirësimin në 

tërësi të situatës aktuale të aktivitetit të peshkimit dhe akuakulturës. 

Rekomandimet kryesore kanë konsistuar në plotësimin e kuadrit ligjor të peshkimit 

dhe akuakulturës, riorganizimin e duhur strukturor të MBZHR-së në përputhje me 

Strategjinë Kombëtare të Peshkimit, mbulimin me inspektim të të gjithë zinxhirit të 

aktivitetit të peshkimit dhe sigurimin e mjeteve logjistike në dispozicion të 

inspektorëve të peshkimit si dhe përmirësimin e infrastrukturës së përgjithshme të 

porteve të peshkimit dhe ekonomive të akuakulturës. 

 

Auditimi është kryer nga grupi i auditimit: 

1. Ermira Vojka (përgjegjëse e grupit të auditimit); 

2. Keida Muça (anëtare); 

3. Marjana Lako (anëtare). 

4. Aulent Guri (anëtar). 
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5. MBI AUDITIMIN E SISTEMEVE IT NË NJËSINË E TEKNOLOGJISË SË 
INFORMACIONIT TË AKSHI-t, ATASHUAR PËR MFE 

Referuesi: Benard HAKA 

 

I nderuar z. Kryetar, 

Të nderuar të ftuar, 

Të nderuar kolegë! 

Më lejoni që në fjalën time sot si Kryeauditues i Departamentit të Auditimit të 

Teknologjisë së Informacionit T’ju informoj mbi një nga auditimet e mira të 

zhvilluara nga Departamenti i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit në 

subjektin Ministria e Financave dhe Ekonomisë. 

Auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit, në Ministrinë e Financave 

dhe Ekonomisë, (MFE), Njësia e Teknologjisë së Informacionit e AKSHI-t atashuar 

për MFE, ishte pjesë e Planit Vjetor të auditimit të KLSH-së, miratuar nga Kryetari i 

KLSH me vendimin nr. 256, datë 31.12.2018, si dhe Planit Mujor, Qershor 2019. 

Projektimi i këtij auditimi, është bërë bazuar në një analizë risku, si gjatë hartimit të 

planit vjetor, po ashtu edhe gjatë hartimit të Programit të Projektit të Auditimit, ku 

KLSH, ka vlerësuar si të rëndësishëm auditimin e sistemeve të teknologjisë që MFE 

disponon, për të garantuar disponibilitet dhe integritet të të dhënave me të cilat 

bazon vendimmarrjen. 

Mbështetur në Ligjin 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e KLSH”, në zbatim të Programit të Auditimit nr. 357/1, datë 

18.06.2019 miratuar nga Kryetari i KLSH, me afat auditimi 06.06.2019 deri në 

22.07.2019, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, (MFE), Njësia e Teknologjisë 

së Informacionit e AKSHI-t atashuar për MFE, ku periudha e audituar ishte 

01.01.2018 deri në 30.06.2019, u krye auditimi mbi “Auditimin e Sistemeve të 

Teknologjisë së Informacionit”, me Grup Auditimi të përbërë nga:  

- Benard Haka, Përgjegjës Grupi; 

- Bledi Dervishaj, Anëtar; 

- Anxhela Kostaj, Anëtare; 

- Rodjan Alimerkaj, Anëtar; 
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- Marsel Tufa, Anëtar. 

1. Objektivat dhe qëllimi:  

Objekti i Auditimit TIK ushtruar në MFE dhe Njësia e Teknologjisë së Informacionit e 

AKSHI-t atashuar për MFE, është përcaktimi nëse objektivat e subjektit arrihen në 

mënyrë efektive  duke përdorur burimet IT, duke përfshirë pajtueshmërinë me 

kërkesat ligjore dhe rregullatorë, konfidencialitetit, integritetin si dhe 

disponueshmërinë e sistemeve të informacionit dhe të dhënave që gjenden në të.  

Qëllimi i Auditimit TIK ushtruar në MFE dhe Njësia e Teknologjisë së Informacionit e 

AKSHI-t atashuar për MFE, është dhënia e opinionit apo vlerësimi nëse ekzistojnë 

kontrollet dhe mekanizmat e duhur me qëllim krijimin/ mirëmbajtjen/ zhvillimin e 

burimeve IT dhe funksioneve për të cilat këto burime shërbejnë. 

Objektivat e këtij projekt auditimi, u vendosën në koherencë me veprimtarinë, 

vizionin, qëllimin dhe objektivat në MFE dhe Njësia e Teknologjisë së Informacionit 

e AKSHI-t atashuar për MFE, duke marrë në konsideratë të gjithë kuadrin rregullator 

në bazë të të cilit institucioni zhvillon veprimtarinë e tij. Për të arritur në dhënien e 

një opinioni, është mbledhur informacion, të dhëna dhe prova, për të përcaktuar 

nëse nëpërmjet teknologjisë mbrohen asetet, ruhet integriteti i të dhënave, 

ndihmon realizimin e synimeve të subjektit që auditohet të arrihen në mënyrë 

efektive duke përdorur burimet në mënyrë efiçente. 

2. Drejtimet Kryesore në Fokusin e Auditimit:  

Pas marrjes së informacionit nga subjekti dhe përpunimit të tij nga grupi i auditimit 

rezultuan si fusha me risk më të lartë, fushat si më poshtë:  

-Auditimi i funksionimit të Qeverisjes TIK 

a. Verifikim i strategjisë, politikave dhe procedurave dhe vlerësimi i burimeve 

njerëzore në TIK 

-Auditimi i menaxhimit të ndryshimit 

-Auditimi i zhvillimit dhe blerjes në teknologjinë e informacionit 

a. Marrëveshjet e Nivelit të Shërbimit (Service Level Agreement)  

-Auditimi i Sigurisë së Informacionit 

a. Siguria e të dhënave dhe vazhdimësia në ofrimin e shërbimit 

b. Të drejtat e përdoruesve dhe menaxhimi i tyre. 
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-Auditimi i sistemeve 

a. Verifikim i kontrolleve të aplikacioneve për të dhënat Input/Output  

 

OPINIONI I AUDITIMIT 

Grupi i auditimit mbështetur në Standardet ndërkombëtare të Auditimit 

përkatësisht në ISSAI 100, ISSAI 5300, ISSAI 5310 si dhe nenet 3 dhe 14 të ligjit 154 

"Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH" datë 27.11.2014 konstaton se, mungesa 

e Strategjisë në drejtim të teknologjisë informacionit, mbart riskun e keq adresimit 

të burimeve të nevojshme për mbështetjen e veprimtarisë së MFE.  

Në gjykimin tonë, identifikimi dhe administrimi i elementëve kritikë në ofrimin 

shërbimeve dhe garantimin e sigurisë së të dhënave si dhe vazhdimësisë në ofrimin 

e shërbimit nëpërmjet teknologjisë së informacionit është i pa pamjaftueshëm. Në 

këtë drejtim, përdorimi i sistemeve në MFE mbart një risk të lartë në mbarëvajtjen 

e funksionaliteteve të ndërtuara në shërbim të qëllimit dhe objektivave 

institucionale.  

Ndërveprimi dhe bashkëpunimi i sistemeve të informacionit në lidhje me 

automatizimin e të dhënave me rëndësi të veçantë nuk është i konsoliduar. 

 

GJETJET KRYESORE TË AUDITIMIT 

1. Fusha e Auditimit: Menaxhimi i Ndryshimit 

Mbi ndërveprimin institucional dhe organizativ MFE - AKSHI 

Titulli i gjetjes: Kundërshtim i akteve ligjore mbi administrimin e SIFQ. 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i ushtruar mbi sistemet e teknologjisë së 

informacionit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, u konstatua se baza ligjore, 

më konkretisht VKM nr. 352, datë 11.05.2016 “Për krijimin e bazës së të dhënave 

shtetërore të Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë (SIFQ)” dhe VKM nr. 673, 

datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e agjencisë kombëtare të shoqërisë së 

informacionit”, i ndryshuar, janë në kundërshtim për sa i përket përcaktimit të 

institucionit administrues të SIFQ. Saktësisht, në VKM nr. 352, pika 5/a, citohet: 
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“Institucioni administrues i SIFQ është Ministria e Financave”, ndërkohë në VKM nr. 

673, pika 9 citohet: “AKSHI është administrator i çdo sistemi TIK që ka si përdorues 

institucionet apo organet e administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të 

Ministrave”. 

Në VKM nr. 673 (si akt më i vonshëm kronologjikisht), nuk përcaktohet asnjë 

dispozitë apo nen i cili shfuqizon apo ndryshon nenet e VKM nr. 352. 

Aktualisht, të dyja VKM-të janë në fuqi, edhe pse kundërshtojnë njëri tjetrin për sa i 

përket administrimit të Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë (SIFQ). 

 Rekomandimi: MFE dhe AKSHI të marrin masa për ngritjen e një grupi të 

përbashkët me qëllim hartimin, përcaktimin e propozimin e ndryshimeve të 

nevojshme në bazën rregullatore për të drejtat Administruese të Sistemit 

Informatik Financiar Qeveritar.  

2. Fusha  e  Auditimit: Menaxhimi i Ndryshimit 

Mbi ndërveprimin institucional dhe organizativ MFE – AKSHI 

Titulli i gjetjes: Janë ngritur urdhra në mungesë të pabazuara juridikisht dhe në 

kundërshtim me Udhëzimin Nr. 30 Datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar. 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se: 

Nga Sekretari i Përgjithshëm i MFE janë nxjerrë urdhra për ngritjen e grupeve të 

punës, ku pjesë përbërëse e grupit janë punonjës të AKSHI-t. Një veprim i tillë nuk 

citohet në asnjë pikë të marrëveshjes në nivel shërbimi ndërmjet dy institucioneve 

protokolluar me nr. 420 prot., (AKSHI) dhe nr. 653/1 prot., (MFE), ku t’i jepet e 

drejtë titullarit të një institucioni të ngrejë urdhra me punonjës/specialist të një 

institucioni tjetër. Gjithashtu këto institucione nuk janë në varësi të njëra tjetrës, 

për pasojë grupi i auditimit i vlerëson këto urdhra të pabazuara juridikisht. 

Në disa nga urdhrat e marrjes në dorëzim të aktiveve apo shërbimeve në fushën e 

teknologjisë së informacionit, pjesë e grupit të marrjes në dorëzim janë punonjës jo 

specialistë të fushës, veprim në kundërshtim me pikën 43 të Udhëzimit Nr. 30 Datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, ku 

citohet “Komisioni përbëhet nga specialistë të fushës sipas llojit të aktiveve dhe, në 

rast nevoje, edhe nga ekspertë të jashtëm. Në komision bëjnë pjesë jo më pak se tre 

veta, duke përfshirë edhe punonjësin me përgjegjësi materiale”.  
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 Rekomandimi: Organet drejtuese të MFE dhe AKSHI-t në të ardhmen të marrin 

masat e nevojshme për ngritjen e grupeve të punës me punonjës brenda 

institucioneve përkatëse, përcaktimin e përgjegjësive individuale si dhe në 

përputhje me kërkesat e Udhëzimit nr. 30, për vendosjen e specialistëve të 

fushës sipas llojit të aktiveve. 

3. Fusha e  Auditimit: Auditmi i Sistemeve 

Të drejtat e përdoruesve dhe menaxhimi i tyre 

Titulli i gjetjes: Problematika lidhur me user-at e sistemit SIFQ. 

Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi analitik i 374 userave aktiv të sistemit të SIFQ, u 

konstatua: 

a) usera të cilët edhe pse e kanë përfunduar objektin për të cilin janë çelur, janë 

ende aktiv. Ky fakt mbart një risk të lartë për ndërhyrje të paautorizuara në sistem 

duke mos lënë gjurmë mbi aktivitetin që kanë kryer. Saktësisht: Oracle, Oracle3, 

Oracle5, Oracle7, Oracle9. Gjithashtu user-at nuk kanë një “End Date”, pra edhe pas 

shkëputjes së marrëdhënieve të punës, punonjësve nuk u është mbyllur ende 

account-i. 

b) useri FADMIN përdoret nga disa punonjës të cilat gjithashtu kanë userin e tyre, 

duke mos lënë gjurmë se cili punonjës ka kryer një veprim të caktuar me këtë user. 

Ky user ka 127 lloje të drejtash (atribute) në sistem, duke bërë që risku i përdorimit 

të tij nga shumë punonjës të jetë i lartë. 

c) Nuk ka një rregullore/ manual ku të përcaktohen atributet që secili user duhet të 

gëzojë në varësi të pozicionit të punës që ka. 

 Rekomandimi: MFE në bashkëpunim me AKSHI-n të analizojë problematikat e 

konstatuar nga grupi i auditimit në lidhje me user-at e sistemit të SIFQ, duke 

marrë masat e nevojshme për çaktivizimin e user-ave të cilëve u ka përfunduar 

objekti i krijimit të tyre, fshirjen e useri-it FADMIN, i cili nuk i përket asnjë 

punonjësi në veçanti. MFE në bashkëpunim me AKSHI-n të marrin masat e 

nevojshme për hartimin e një rregulloreje ku të përcaktohet qartë lidhja 

ndërmjet atributeteve të user-t me pozicionin e punës. 

4. Fusha e Auditimit: Auditimi i Sistemeve 

Verifikim i kontrolleve të aplikacioneve për të dhënat Input/Output 

Titulli i gjetjes: Sistemi SIFQ lejon tejkalimin e vlerës së kontratës. 
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Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i “Process Order” për vitin 2018, u konstatuan 

33903 raste ku fusha “Bill Amount” është e barabartë me fushën “Shuma” (pra 

kontrata është mbyllur), por nuk ka marrë statusin “Closed”, me qëllim mbylljen e 

procesit. 

Gjithashtu u konstatuan 2 raste ku fusha “Bill Amount” është më e madhe se fusha 

“Shuma”. Ky veprim do të thotë se furnitori është paguar më shumë se vlera e 

kontratës. Për pasojë, rezulton se sistemi i thesarit në këto raste nuk ka 

mekanizmat e duhur parandalues për mos lejim të tejkalimit të vlerës së kontratës.  

 Rekomandimi: MFE dhe AKSHI të analizojnë rastet e konstatuara të tejkalimit të 

vlerave të kontratave dhe më gjerë. Administruesit e sistemit të marrin masat e 

nevojshme për parandalimin automatik nga vetë sistemi të kësaj problematike. 

5. Fusha e Auditimit: Auditimi i Sistemeve   

Auditimi i zhvillimit dhe blerjes në teknologjinë e informacionit 

Titulli i gjetjes: Zbatueshmëria e MNSH-ve. 

Situata: Nga auditimi i Marrëveshjeve të Nivelit të Shërbimit në Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë, si dhe duke patur në konsideratë ndryshimet e fundit të 

akteve ligjore dhe nënligjore, mënyrën e organizimit të funksionimit të strukturave 

dhe sistemeve të teknologjisë së informacionit në MFE, u konstatua se sipas VKM 

Nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e agjencisë kombëtare të shoqërisë së 

informacionit”, i ndryshuar, procesin e ofrimit të shërbimit duhet ta mbulojë vetë 

AKSHI, pasi ka aftësitë e nevojshme profesionale për ofrimin e këtyre shërbimeve. 

Në marrëveshjen e nivelit të shërbimit datë 24.01.2018, ndërmjet Agjencisë 

Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë, protokolluar me nr. 420 (AKSHI) dhe nr. 653/1 (MFE), përcaktohen 

elementët që do të mbulohen nga AKSHI. 

Gjithashtu mbështetur edhe në përshkrimet e punës të stafit të drejtorisë TIK të 

AKSHI-t atashuar pranë MFE, përkatësisht “Sektori i Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes dhe 

Sigurisë së Infrastrukturës” ka detyra kryesore të përcaktuara për mirëmbajtjen dhe 

suportin në kategori të ndryshme. 

Nga sa më sipër konstatohet se zërat e përfshira në këto marrëveshje në nivel 

shërbimi, gjenden të pasqyruara në kompetencat e përcaktuara nga VKM nr. 673 

datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së 

Informacionit”, i ndryshuar dhe në marrëveshjen e nivelit të shërbimit datë 
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24.01.2018, ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 

 Rekomandimi: MFE dhe AKSHI të analizojnë nevojën e adresimit të shërbimeve 

të cilat janë pjesë e MNSH-ve aktuale dhe de-jure i janë ngarkuar në mënyrë të 

drejtpërdrejtë AKSHI-t. Në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, të 

identifikohen problematikat dhe të merren masat për zgjidhjen e tyre. 

Raporti përfundimtar i këtij auditimi përmban 19 masa organizative dhe 1 propozim 

për ndryshime apo përmirësime në legjislacionin në fuqi.   

Raporti Përfundimtar i Auditimit iu përcoll Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, 

AKSHI-t. 

Rezultatet e Auditimit të Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit ushtruar në 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, Njësia e Teknologjisë së Informacionit e 

AKSHI-t atashuar për MF, me anë të shkresave informuese iu dërguan, Kryetarit të 

Kuvendit, Kryeministrit të Shqipërisë dhe Kryetarit të Komisionit të Ekonomisë dhe 

Financave. 

Në fund të këtij prezantimi dua të falënderoj të gjithë kolegët e departamentit për 

punën e kryer dhe suksese në projektet e ardhshme. 

 

Ju faleminderit për vëmendjen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              Analiza Vjetore  2019 

KLSH 2020                                                                                                                                                              227 

 

6. MBI AUDITIMIN E PËRPUTHSHMËRISË NË ALBPETROL SHA 

Referuesi: Artan TOPJANA 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në zbatim të programit të auditimit nr. 371/1, datë 

03.06.2019, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, ka ushtruar 

auditim përputhshmërie në Albpetrol SHA Patos për periudhën e veprimtarisë nga 

data 01.08.2018 deri me datë 30.06.2019. 

Ky auditim është miratuar nga Kryetari me Vendimin nr. 98, Datë 30.09.2019. 

  

Nga auditimi u konstatuan:  

- Dëme ekonomike-të ardhura të munguara nga zbatimi i marrëveshjeve 

hidrokarbure më vlerë 54.6 milionë USD.  

-Dëm ekonomike me vlerë 0.7 milionë USD.  

-Efekte negative financiare me vlerë 3.5 milionë USD. 

U rekomanduan, 34 masa organizative, 6 masa shpërblim dëmi, 6 masa dëm 

ekonomik-të ardhura të munguara, 9 masa për eliminimin e efekteve negative si 

dhe 16 masa disiplinore. 

Shkurtimisht, disa nga problematikat e konstatuara paraqiten si më poshtë:  

MBI MARRËVESHJET HIDROKARBURE 

 -Për zonën Patos-Marinëz, bazuar në të dhënat në dispozicion, për 

periudhën e zbatimit të marrëveshjes hidrokarbure janë krijuar detyrime për pjesën 

e prodhimit PPE dhe ASP duke filluar nga viti 2011. Bazuar në çmimet e shitjes së 

naftës nga Kontraktori dhe çmimet e shitjes në momentin e likuidimit të këtyre 

sasive, Albpetrol SHA, ka pësuar humbje me vlerë 6,6 milionë USD. 

 Po për zonën Patos-Marinëz, Albpetrol SHA ka audituar llogaritë e 

kontraktorit për raportet 3-mujore nr. 1, 2, 3 dhe 4 të vitit 2015, duke i kërkuar 

zbritjen e vlerës 97.9 milionë USD, ndërsa për periudhën janar-shtator 2017, janë 

përfshirë në kosto hidrokarbure shpenzime në kundërshtim me marrëveshjen 

hidrokarbure me vlerë 46.2 milionë USD, pra në total janë përfshire shpenzime me 

vlerë 144.2 milionë USD. KLSH ka rekomanduar zbritjen e këtyre shpenzimeve dhe 
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rishikimin e koeficientit R i cili rezulton më i madh se 1. Nga zbritja e këtyre 

shpenzimeve, për gjysmën e fitimit të krijuar i detyrohet Qeverisë Shqiptare vlerën 

17.2 milionë USD dhe “Albpetrol” SHA sasinë 82372 ton naftë brut, ose vlerën 27.2 

milionë USD. 

 Në përgjithësi kontraktorët nuk respektojnë përcaktimet e marrëveshjeve 

hidrokarbure, si për investimet që duhet të bëjnë, për sasinë e prodhimit, shlyerjen 

e detyrimeve, mbrojtjen e mjedisit etj., problematika të cilat janë trajtuar në 

vazhdimësi në auditimet e ushtruara nga KLSH në Albpetrol por edhe në 

institucione të tjera si AKBN.  

MBI VEPRIMTARINË E ORGANEVE DREJTUESE 

Këshilli mbikëqyrës ka marrë padrejtësisht karburant me kuota mujore në sasinë 

400 litra/muaj duke shkaktuar dëm ekonomik për “Albpetrol” SHA në vlerën 477 

mijë lekë.  

Nga auditimi i veprimtarisë së Administratorit, konstatohet se, relacionet që 

shoqërojnë praktikat e vendim-marrjes së Administratorit, ka raste që nuk janë të 

firmosura nga të gjithë punonjësit që kanë përgatitur materialet. 

- Këshilli Mbikëqyrës nuk e ka kryer veprimtarinë e tij në përputhje të plotë me 

kuadrin rregullator përkatës në drejtim të raportimit të aktivitetit; planifikimit të 

veprimtarisë; dokumentimit të mbledhjeve me libër të veçantë protokolli; analizën 

e zbatimit të vendimeve të marra; ushtrimin e kompetencave në kontrollin e 

mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare të shoqërisë nga administratorët etj. 

- Disa vendime janë marrë pa u bazuar në aktet ligjore. 

MARRËDHËNIET E PUNËS 

-Për periudhën e auditimit gusht 2018 qershor 2019 kompania ka kryer shpenzime 

në vlerën 154 milionë lekë të cilat janë të pajustifikuara, të paparashikuara në 

planifikimin e miratuar nga ministria për vitin 2018. 

- Nga auditimi i shpenzimeve për djeta është përfituar padrejtësisht vlera 88.4 

milionë lekë, vlerë e cila është konsideruar efekt negativ financiar.  

-Për periudhën e auditimit gusht 2018 qershor 2019 janë hapur rreth 125 çështje 

gjyqësore kundër shoqërisë nga të cilat ka vendim të ndërmjetëm për 62 çështje 

nga të cilat 32 janë humbur dhe 30 janë fituar në shkallët e ulëta të gjykimit nga 

Albpetrol sha dhe për 62 kërkesa çështja është në proces në shkallë të parë të 

gjykimit, pa vendim. Nga humbja e proceseve gjyqësore dhe me ekzekutimin e 
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vendimeve gjyqësore të formës së prerë prej kompanive përmbarimore, Shoqëria 

Albpetrol Sha ka humbur gjithsej 99.6 milionë lekë. 

- Gjatë 5 mujorit të fundit gusht-dhjetor 2018 shoqëria ka të punësuar 267 

punonjës mbi numrin e miratuar, ndërsa për 6 mujorin e parë 2019, 29 punonjës, 

duke shkaktuar efekt negativ financiar me vlerë 13,6 milionë lekë. 

PROCESI I PROKURIMIT PUBLIK DHE ZBATIMI I KONTRATAVE 

- Është konstatuar se kontratat e shitjes së gazit të realizuara nga Albpetrol 

hartohen me devijime dhe parregullsi të shumta. Për një subjekt çmimi i aplikuar në 

kontratë është më i ulët se ai i përcaktuar Programin ekonomik të Albpetrol, duke 

shkaktuar dëm prej 10.8 milionë lekë.  

-Janë konstatuar mangësi në zbatimin e procedurave të prokurimit me vlerë 2.5 

milionë lekë, për kualifikim dhe skualifikim të padrejtë të operatorëve ekonomikë. 

-Janë blerë programe kompjuterike për menaxhimin e magazinave, programe të 

cilat nuk janë vënë në funksionim, duke përdorur fonde pa efektivitet me vlerë 19.5 

milionë lekë si më poshtë: 

-“Program kompjuterik për menaxhimin e magazinave dhe pajisja e tyre me 

barcode”  

-“Zhvillim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës mbështetëse të sistemeve IT” 

- Në procedurën e prokurimit tender i hapur “Blerje uniforma pune për punonjësit” 

ka rezultuar rritje e paargumentuar e kostos me vlerë 2,2 milionë lekë.  

- Gjatë zbatimit të kontratës për procedurën e prokurimit Kërkesë për propozim me 

mjete elektronike “Blerje goma automjetesh” ka rezultuar se janë furnizuar 9 artikuj 

të prodhuara mbi 6 muaj nga data e furnizimit në kundërshtim me specifikimet 

teknike të kontratës, duke shkaktuar efekt negativ financiar me vlerë 1,1 milionë 

lekë.  

MBI HUATË E DHENA DHE ADMINISTRIMI I PRONËS 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga Albpetrol SHA, rezulton se 

gjatë periudhës objekt auditimi i janë akorduar Shoqërisë Albgaz, me vendimet 

përkatëse të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës (MIE), tre hua në vlerën 

178.9 milionë lekë, në kundërshtim me VKM nr. 848, datë 07.12.2016. Për 

periudhat e mëparshme i janë akorduar Albgaz SHA katër hua me vlerë 218.9 

milionë lekë. Nga ana e Albgaz nuk është kryer asnjë pagesë për shlyerjen e huave, 

megjithëse afati i shlyerjes të këtij detyrimi ka përfunduar.  



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                                            6  

230                                                                                                                                     Botime  

- Marrëveshja hidrokarbure për vendburimin Gorisht – Kocul është ndërprerë dhe 

operacionet hidrokarbure kryhen nga Albpetrol SHA. Gjatë procesit të transferimit 

të realizuar vitin 2017, nga inventarizimi rezulton se mungojnë asete në vlerën prej 

65.6 milionë lekë, të cilat përbëjnë dëm ekonomik për shoqërinë Albpetrol. 

- Nga auditimi u konstatua se në inventarët qarkulluese ka mallra me qarkullim të 

ngadalte në vlerën 1,162 milionë lekë  dhe mallra stoqe në vlerën 261.8 milionë 

lekë. 

 -Nga auditimi i regjistrimit të pronave të patundshme të Shoqërisë Albpetrol u 

konstatua se, janë të pa regjistruara në ZVRPP-të vendore përkatëse 1776 puse dhe 

21 objekte të Shoqërisë ose në total 1,797 pasuri të saj.  
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7. MBI AUDITIMIN NË  ZYRËN VENDORE TE ASHK (ISH ZVRPP) BULQIZË  

Referuesi: Dotino MEÇE 

 

Evidentimi i risqeve 

Nisur nga veçoritë specifike të Zyrave të Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme, ku struktura e të dhënave  për regjistrimet dhe transaksionet e 

kryera, nuk shprehet në tregues sasiorë apo vlerë, por ekzistojnë të dhëna 

vetëm për shërbimet e kryera, për regjistrime apo transaksione të ndryshme, 

gjë e cila nuk na krijon mundësinë që të shprehemi për risqe sasiore apo në 

vlerë.  

Për të identifikuar dhe përcaktuar fushat më me risk, kemi vlerësuar një 

kompleksitet të dhënash dhe faktorësh, pasi territori që mbulon me aktivitet 

ish ZVRPP Bulqizë, ka një impakt të madh në aspektin ekonomik, mjedisor 

dhe social, duke qenë se ka territore të mëdha me pyje e kullota, burime 

ujore dhe zona minerare të rëndësishme, për shfrytëzimin e të cilave janë 

lidhur kontrata me shtetin, regjistrimi i të cilave në kartelat e pasurive të 

pluajtshme, janë vlerësuar si të mundshme me përmbajtje risku. 

Grupi i Auditimit me përbërje: 

 Luan Kuka, (përgjegjës grupi) 

 Agim Mandri, Auditues  

 Dorino Meçe, Auditues  

 Hektor Kosova, Auditues  

Standardet e auditimit 

Auditmi është kryer në përputhje me procedurat e përgjithshme të 

pranuara, si rrjedhojë edhe Raporti Përfundimtar është plotësuar sipas 

Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI dhe sigurohet se auditimi 

është kryer në përputhje me procedurat e përgjithshme të pranuara.  
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Nga një vështrimi i shkurtër mbi problematikat kryesore të 

sipërpërmendura, konstatohet si më poshtë: 

 Në 1 rast, janë regjistruar pasuri të paluajtshme duke mos zbatuar 

kërkesat ligjore, pasi dokumentacioni i origjinës së fitimit të pronësisë nuk 

është origjinal,  rezulton fotokopje, i pa noterizuar dhe i pa konfirmuar nga 

institucioni që e ka lëshuar aktin administrativ(ATP). Gjithashtu regjistrimi i 

pasurisë truall me sipërfaqe 174 m2, është kryer në kundërshtim me 

Vendimin e (KKKP)-së Bulqizë nr. 7, datë 08.03.1994, i cili shprehet për 

njohje të pronësisë mbi truallin dhe jo për kthim fizik të tij, për rrjedhojë nuk 

duhet të procedohej me regjistrimin e pasurisë, sa vepruar në 

papajtueshmëri me  shkronjën “a”   neni 25, të Ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar. 

Regjistrime pasurish me ndryshime të zërave kadastral  

 Në 8 raste, janë regjistruar pasuri në favor të poseduesve të  AMTP-ve, të 

cilat nuk mund të shërbejnë si Titull Pronësie, pasi pasuritë e regjistruara 

nuk janë të llojit “tokë bujqësore”, duke tjetërsuar në mënyrë të paligjshme 

pasuri “shtet” me sipërfaqe totale 27500  m2, që në KPP dhe regjistrat 

përkatës figuron e llojit: “pyll”, “truall” “livadh” dhe “kullotë”, “shesh” për 

të cilat janë lëshuar certifikata pronësie për tokë arë, ndërsa ZVRPP Bulqizë, 

nuk ka kërkuar konfirmimin zyrtar nga institucionet përkatëse, lidhur me 

vlefshmërinë e këtyre akteve, veprime në kundërshtim me shkronjën “a” 

neni 25, nenin 45, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive 

të paluajtshme”. 

 Regjistrimi i pasurive truall+ndërtesë, në zonat urbane të fshatrave, në 

mungesë, apo në mos përputhje me dokumentin ligjor “Lista emërore e 

pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, ku në 5 raste, ka regjistruar truallin me 

sipërfaqe totale prej 1810 m2, si dhe pasuritë ndërtesë me sipërfaqe totale 

948 m2, veprim në kundërshtim me;  

Mos bërja e bilancit AMTP-LN, listat printim III sipas kryefamiljarëve 

Në 6 raste të konstatuara, nuk është bërë bilanci AMTP-Libri i Ngastrave, 

Listave Printim III, sipas kryefamiljarëve, duke mos veçuar e regjistruar 

“Shtet” një sipërfaqe toke në total prej 14800 m2, më tepër se sipërfaqja 
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takuese sipas AMTP-ve përkatëse, ndërsa në 2 raste AMTP-të rezultojnë të 

korrigjuara, duke rritur fiktivisht sipërfaqen takuese dhe përfituar më tepër 

5520 m2, në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 dhe pikën 2 neni 45, të 

ligjit nr. 33, datë 29.04.2012“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”  

 Në 8 raste, ka regjistruar pasuri të paluajtshme në bazë të lejes së 

legalizimit, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi ka ndodhur tjetërsimi i 

pasurive ndërtesë të regjistruara në pronësi “shtet, duke fshirë të drejtën e 

pronësisë së shtetit dhe tjetërsuar tek personat posedues të lejeve të 

legalizimit, në mungesë të dokumentacionit ligjor që shërben si Titull 

Pronësie,  ka sjellë si pasojë fshirjen e të drejtës së pronësisë shtetërore për  

pasuritë ndërtesë me sipërfaqe totale 1498 m2, vepruar në papajtueshmëri 

me shkronjën “a” neni 25 dhe pikën 3 neni 34 të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”.  

 Në 8 raste, ka regjistruar pasuri të paluajtshme në bazë të lejes së 

legalizimit, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi lejet e legalizimit kanë 

miratuar parcela ndërtimore,  me sipërfaqe më tepër se sipërfaqja takuese 

sa trefishi i sipërfaqes së bazës së objektit, ndërsa nga ZVRPP Bulqizë, nuk 

janë verifikuar elementët e formës e përmbajtjes së Aktit Administrativ, duke 

lejuar përfitimin e padrejtë të truallit me sipërfaqe totale prej 524.2 m2, 

vepruar në kundërshtim me  shkronjën“a” neni 25, nenin 49, të ligjit nr. 33, 

datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me pikën 

5, të 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”  

 

Regjistrimi i pasurive Publike të transferuara dhe Administrimi i tyre. 

 Regjistrimi i pasurive të paluajtshme, nga ndërmarrjet shtetërore tek 

shoqëritë tregtare, të krijuara nga transformimi i tyre, është bërë në kushtet 

e mungesës së dokumentacionit ligjor që rregullon këto lloj transaksionesh, 

duke rezultuar me mungesë: Urdhri i Ministrit te Ekonomisë Publike dhe 

Privatizimit, Vendimi i Gjykatës për regjistrimin e personit juridik, Statuti i 

Shoqërisë Tregtare, Kontrata midis themeluesve, Plan-vendosja, Urdhri i 

Ministrit të Financave nr. 95, datë 15.12.1995 për transformimin e 

ndërmarrjes Albkrom në shoqëri aksionare. 
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 Në kartelat e pasurive të paluajtshme nuk saktësi dhe përputhshmëri, 

me dokumentacionin e paraqitur nga shoqëritë aksionare, duke mos u 

përputhur lloji pasurisë ndërmjet kontratave të shitblerjes, listës së 

inventarëve, plan-rilevimet të subjektit në likuidim dhe hartën e punës.  

 Kontratat e shitjes të këtyre pasurive, duke kryer transaksione nga 

shoqëria në likuidim  “Albkrom ” sha, te pala blerëse, rezultojnë me 

pasaktësi të dhënash lidhur me vendodhjen dhe identifikimin e pasurive 

të tjetërsuara.  

 Për përmirësimin e gjendjes, në zbatim të Vendimit nr. 36, datë 

04.08.2019 të Kryetarit të KLSH-së, i janë paraqitur subjektit 

rekomandimet përkatëse, ku është kërkuar zbatimi i 49 masave 

organizative, 1 masë për shlyerjen e detyrimit financiar, 3 masa 

disiplinore “Vërejtje deri nga largim nga detyra”, për 3 punonjësit 

aktualë dhe po kjo masë do të rekomandohej për 9 punonjës të tjerë që 

rezultojnë të larguar nga detyra dhe nuk adresim institucional.  

 Gjithashtu, për një sërë shkeljesh të dispozitave përkatëse ligjore e 

nënligjore, është dërguar në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësorë Dibër, 

Kallëzim penale për 6 persona.  

 Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 

27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, Zyra Vendore e ASHK Bulqizë ka kthyer përgjigje në KLSH, 

brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, duke njoftuar për hartimin e 

programit të punës, për të zbatuar  rekomandimet e derguara nga KLSH.  

 Në zbatim të pikës 2, të nenit 30, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 

“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Zyra 

Vendore e ASHK Bulqizë, nuk ka kthyer përgjigje në KLSH, pasi është 

brenda afatit të 6 muajve, nga marrja e shkresës.  
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PASQYRIMI NË MEDIAN VIZIVE, TË SHKRUAR DHE ELEKTRONIKE  

I ANALIZËS VJETORE TË KLSH PËR 2019,  28SHKURT 2020 
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