
 

 
  

0 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT “PËR AUDITIMIN E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE, NË 

AUDITIMET E EVADUARA GJATË 6-MUJORIT TË  DYTË TË VITIT 2021” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT AUDITIMI TEMATIK, ME OBJEKT  

“PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË AUDITIMET E 

EVADUARA GJATË 6-MUJORIT TË DYTË TË VITIT 2021” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHJETOR 2022 



 

 
  

1 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT “PËR AUDITIMIN E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE, NË 

AUDITIMET E EVADUARA GJATË 6-MUJORIT TË  DYTË TË VITIT 2021” 

 

 

 

PËRMBAJTJA                                                                                                                   Faqe 

 

 

I. HYRJE…………………………………             ……………………........2 -3 

II. PERMBLEDHJE.......................................................................................3 - 4 

III. PËRMBAJTJA............................................................................................... 

1. Bashkia e Durrësit & Instituti i Ndërtimit............................................5 - 26 

2. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale...........................27 - 38 

3. Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza....................... ..................39 - 44 

4. Ministria e Brendshme.................…………………………........45 - 53 

5. Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara................................................54 - 57 

6. Komisioni për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil.........................................58 - 60 

7. Departamenti i Administratës Publike.............................................. 61 - 61 

8. Bordi i Kullimit, Fier........................................................................ 62 - 63 

9. Avokati i Shtetit..................................................................................64 - 70 

10. Instituti i Shëndetit Publik.................................................................71 - 72 

IV. ANEKSE………………............................................................................. 73 - 79 

 

 

 



 

 
  

2 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT “PËR AUDITIMIN E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE, NË 

AUDITIMET E EVADUARA GJATË 6-MUJORIT TË  DYTË TË VITIT 2021” 

 

I - HYRJE 

Mbështetur në Ligjin 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në zbatim të Programit të Auditimit nr. 893/1 datë 07.10.2022 

nga data 10.10.2022 deri në datën 31.10.2022, KLSH kreu auditimin e përputhshmërisë “Mbi 

zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e evaduara në 6-mujorin e dytë të vitit 2021” 

për: 

1. Bashkia e Durrësit & Instituti i Ndërtimit 

2. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale 

3. Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza 

4. Ministria e Brendshme 

5. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 

6. Komisioni për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil 

7. Departamenti i Administratës Publike 

8. Bordi i Kullimit, Fier 

9. Avokati i Shtetit 

10. Instituti i Shëndetit Publik 

 

Auditimi u krye nga Grupi i Auditimit me përbërje: 

1. E.K. Përgjegjës Grupi 

2. M.H. 

3. E.K. 

4. A.XH.  

 

Nga grupi i auditimit u përgatit Raporti i Auditimit, një kopje e të cilit i dërgohet subjekteve 

respektive dhe një kopje protokollohet në Kontrollin e Lartë të Shtetit. 

 

1. Titulli - Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna ne auditimet e evaduara në 6-mujorin e dytë 

të vitit 2021 në auditimin e ushtruar sipas programit nr. 893/1, datë 07.10.2022, të miratuar nga 

Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

 

2. Marrësi – Subjektet repsketive. 

 

3. Objektivat dhe qëllimi 

Objektivat: Mbi dhënien e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, mbi shkallën e 

zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm të kryer në subjektet respektive, 

si dhe dhënien e opinionit objektiv e profesional mbi zbatimin e rekomandimeve të dërguara 

nga KLSH në përmirësimin e punës menaxhuese të njësisë publike. 

Qëllimi: Raportimi dhe evidentimi i gjetjeve, nxjerrja e konkluzioneve dhe rekomandimet e 

auditimit. 

 

4. Pjesë përbërëse e Raportit të Auditimit është edhe dokumentacioni i mbajtur si më poshtë: 

 

a. Akt Verifikim 

-Akt Verifikim nr.1 datë 31.10.2022 “Zbatimi i rekomandimeve në MSHMS” 

-Akt Verifikim nr.2 datë 27.10.2022 “Zbatimi i rekomandimeve në MB” 
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-Akt Verifikim nr.3 datë 31.10.2022 “Zbatim i rekomandimeve në Bashkinë e Durrësit” 

-Akt Verifikim nr.4 datë 31.10.2022 “Zbatim i rekomandimeve në Institutin e Ndërtimit” 

-Akt Verifikim nr.5 datë 31.10.2022 “Zbatim i rekomandimeve në QSUT” 

-Akt Verifikim nr.6 datë 31.10.2022 “Zbatim i rekomandimeve në ABP” 

-Akt Verifikim nr.7 datë 28.10.2022 “Zbatim i rekomandimeve në ISHP” 

-Akt Verifikim nr.8 datë 28.10.2022 “Zbatim i rekomandimeve në Avokaturën e Shtetit” 

-Akt Verifikim nr.9 datë 31.10.2022 “Zbatim rekomandimesh në KMSHC” 

-Akt Verifikim nr.10 datë 26.10.2022 “Zbatim rekomandimesh në DKU, Fier” 

-Akt Verifikim nr.11 datë 31.10.2022 “Zbatim rekomandimesh në DAP” 

 

II. PËRMBLEDHJE 

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

gjatë 6-mujorit të dytë të vitit 2021, sipas programit të auditimit nr. 893/1, datë 07.10.2022, të 

Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit “Për zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet 

e evaduara në gjashtëmujorin të parë të vitit 2021”, si dhe në përputhje me kërkesat e Udhëzimit 

të Kryetarit nr. 1, datë 04.11.2016 “Mbi procedurat për ndjekjen dhe dokumentimin e punës në 

auditimin e verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit rezultoi se 

në nga 11 auditime në subjekte, janë rekomanduar gjithsej 373 rekomandime, nga të cilat 

janë pranuar 365 ose ne masën 98% dhe 8 masa të papranuar ose në masën 2%. Konstatuam 

se, nga 365 masat e rekomanduara dhe të pranuara janë zbatuar plotësisht 184 prej tyre ose 

50%, zbatuar pjesërisht 22 masa, ose 6 % e totalit të masave të pranuara, në proces zbatimi 

122 masa ose 34%, dhe pa zbatuar rezultuan 37 masa, ose 10 %. Analiza sipas llojit të 

rekomandimeve të dhëna paraqitet: 

 

Masa për përmirësime ligjore janë rekomanduar 8, nga të cilat janë pranuar 8 masa. Rezulton 

se, nga masat e pranuara, janë zbatuar 6, zbatuar pjesërisht 1 dhe në proces zbatimi 1.  

Masa organizative janë rekomanduar 244, nga të cilat janë pranuar 236 masa. Nga masat e 

pranuara, janë zbatuar 124 rekomandime, janë zbatuar pjesërisht 15, në proces zbatimi 73 dhe 

nuk janë zbatuar 24 rekomandime. 

Masa shpërblim dëmi janë rekomanduar 18 masa në vlerën 56,875 mijë lekë1, nga të cilat 

janë pranuar të 18 masat. Nga masat e pranuara, janë zbatuar 2 rekomandime në vlerën 

1,373,684 lekë, në proces zbatimi 10 rekomandime në vlerën 49,132 mijë lekë,  3 

rekomandime zbatuar pjesërisht në vlerën 6,368 mijë lekë dhe 1 rekomandim i pazbatuar. 

Masa administrative janë rekomanduar 2 masa, të cilat janë pranuar nga subjekti por nuk janë 

zbatuar. 

Masa disiplinore janë rekomanduar 62 masa, nga këto janë pranuar të gjitha, nga të cilat 24 

janë zbatuar, 1 është zbatuar pjesërisht, 28 në proces zbatimi dhe 9 pa zbatuar.  

Masa për eliminimin e efekteve negative në administrimin e fondeve publike janë 

rekomanduar gjithsej 39 masa, në shumën 1,414 milion lekë, nga këto janë pranuar të gjitha, 

                                                           
1 3 rekomandime janë rezultat i auditimit të më përparshëm dërguar me shkresën nr.264/8 datë 12.10.2015. Me vendimin 

nr.158 datë 13.10.2021 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të shtetit në auditimin “Mbi Përputhshmërinë e veprimtarisë së ASH” 

janë ri-rekomanduar. Si rezultat i auditimit për zbatimin e rekomandime të evaduara për 6 mujorin e dytë te vitit 2021, rezultoi 

se këto ri-rekomandime kane statusin 2 masa zbatuar pjesërisht në vlerën 10,054 milion lekë dhe 1 mase e pa zbatuar.  
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nga të cilat janë zbatuar 28 masa në vlerën 991,061 mijë lekë, në proces zbatimi janë 10 masa 

në vlerën 417,224 mijë lekë dhe pa zbatuar 1 masë në vlerën 6,544 mijë lekë. 

 

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

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, nga 11 auditimet e kryera është 

kthyer përgjigje brenda 20 ditëve në KLSH nga të gjitha subjektet, mbi masat e marra për 

zbatimin e rekomandimeve të lëna në raportet përfundimtare të auditimit nga KLSH, sipas 

afateve të përcaktuara. 

 

Por është konstatuar se nga 10 auditimet e kryera: 

- 2 subjekte (Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale & Qendra Spitalore Universitare 

“Nënë Tereza), kanë kthyer përgjigje në KLSH mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve 

brenda afatit 6 mujor në zbatim të pikë 2, të nenit 30, të Ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 

“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë  të Shtetit”; 

- Ndërsa 8 subjekte, nuk kanë kthyer përgjigje në KLSH mbi ecurinë e zbatimit të 

rekomandimeve brenda afatit 6 mujor në zbatim të pikë 2, të nenit 30, të Ligjit nr. 154/2014 

datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë  të Shtetit”, 

konkretisht: (Bashkia e Durrësit & Instituti i Ndërtimit, Ministria e Brendshme, Agjencia e 

Blerjeve të Përqendruara, Komisioni për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, Departamenti i 

Administratës Publike, Bordi i Kullimit, Fier, Avokati i Shtetit, Instituti i Shëndetit Publik ). 

 

Më hollësisht, gjeni verifikimin e zbatimit të rekomandimeve sipas subjekteve si më poshtë: 

 

1. Bashkia e Durrësit & Instituti i Ndërtimit 

2. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale 

3. Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza 

4. Ministria e Brendshme 

5. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 

6. Komisioni për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil 

7. Departamenti i Administratës Publike 

8. Bordi i Kullimit, Fier 

9. Avokati i Shtetit 

10. Instituti i Shëndetit Publik 
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II. PËRMBAJTJA 

1. RAPORT AUDITIMI “PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË 

AUDITIMET E EVADUARA GJATË  GJASHTË MUJORIT TË DYTË TË VITIT 

2021” TË USHTRUAR NË BASHKINË E DURRËSIT & INSTITUTI I NDËRTIMIT 

(auditim tematik). 

 

Verifikimi i zbatimit të rekomandimeve të KLSH të lëna me shkresën nr.792/16 datë 

16.07.2021 për Raportin Përfundimtar të Auditimit “Auditim tematik për zbatimin e 

procedurave ligjore në lidhje me: vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të komisionit shtetëror të 

rindërtimit; për procedurën e prokurimit si dhe për zbatimin e punimeve në objektin 

“rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjeçare “14 nëntori”, të 

ushtruar në Bashkinë, Durrës, sipas autorizimit nr.792/2 datë 27.08.2020 dhe autorizimin 

nr.792/4 datë 03.09.2020 për Institutin e Ndërtimit, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë 

të Shtetit në lidhje mbi statusin e zbatimit të rekomandimeve, afateve dhe niveli i 

zbatueshmërisë së tyre, koherencën e tyre si dhe përgjegjshmërinë menaxheriale referuar 

standardeve të auditimit. 

 

Auditimi është kryer në bazë të Programit të Auditimit nr. 893/1, datë 03.10.2022 me objekt: 

“Mbi verifikimin e zbatimi të rekomandimeve”, si dhe referuar ndarjes se detyrave (Dokumenti 

2): 

Auditimi ka filluar më             10.10.2022 

Auditimi ka përfunduar më     31.10.2022 

 

Auditimi u krye në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të lartë të shtetit” dhe të Udhëzimit të Kryetarit të 

KLSH nr. 1, datë 04.11.2016“Mbi procedurat që duhen të ndiqen në lidhje me ndjekjen e 

zbatimit të masave të rekomanduara dhe dokumentacion që hartohet në auditimin e verifikimit 

të zbatimit të rekomandimeve të KLSH”.  

Nga auditimi i ushtruar në Bashkinë Durrës dhe Institutin e Ndërtimit,  për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH, “Mbi auditimin tematik” trajtuar në Raportin Përfundimtar të 

Auditimit dhe në Vendimin nr.68, datë 16.07.2021, të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë 

përcjellë me shkresën nr.792/16, datë 16.07.2021, verifikohet se: 

-Nga auditimi u konstatua se, subjekti ka miratuar planin e veprimit për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna nga KLSH, duke e dërguar në KLSH me shkresë nr.8523/2 datë 

06.08.2021 kjo në përputhje me ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” nenit 15, shkronja j.  

-Në lidhje mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve dhe afatet e përcaktuara, sipas  strukturave 

përgjegjëse, nuk është dërguar në KLSH statusi i zbatimit të rekomandimeve pas 6 muajsh në 

kundërshtim me ligjin nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit” nenit 30. 

 

Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse janë lënë 23 masa në total për te cilat janë dhënë 

32 rekomandime nga te cilat: 16 Masa Organizative për të cilat janë lënë 25 rekomandime, 1 

Masë për shpërblim dëmi për të cilën është lënë 1 rekomandim, 2 Masa Administrative për të 

cilën janë lënë 2 rekomandime  dhe 4 masa Disiplinore për të cilën janë lënë 4 rekomandime.  
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Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

a) Për përmirësimin e gjendjes është lënë 25 rekomandime për Masë organizative nga ku 

kanë statusin e ecurisë së zbatimit si vijon, 1 Zbatuar, 19 pa zbatuar, 3 në proces zbatimi 

dhe 2 zbatuar pjesërisht. 

b) Për përmirësimin e gjendjes është lënë 1 Masë shpërblim dëmi nga ku 1 rekomandim i 

cili është pranuar plotësisht i cila ka statusin e ecurisë së zbatimit si vijon, 1 në proces 

zbatimi. 

c) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 2 Masa Administrative nga ku ku 2 rekomandim, 

të cilat kanë statusin e ecurisë së zbatimit si vijon,  2 të pa zbatuara. 

d) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 4 Masa Disiplinore nga ku ku 4 rekomandim, të 

cilat kanë statusin e ecurisë së zbatimit si vijon,  4 të pa zbatuara. 

 

I. Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi (trajtuar në ProjektRaportin 

e Auditimit), inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 6-mujorit të parë, të 

vitit 2023 dhe në mbështetje të nenit 30, pika 2, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja 

e rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH, mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

II. Në përfundim për të gjitha rekomandimet të dërguara me shkresën nr.792/16, datë 

16.07.2021, mbi auditimin me objekt “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë”, që 

janë konsideruar te zbatuara pjesërisht ose të pazbatuara nga auditimi i kryer për verifikimin 

e zbatueshmërisë të rekomandimeve në auditimin e mëparshëm, nga Bashkia Durrës & Instituti 

i Ndërtimit ri kërkojmë si më poshtë:  

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

A.1 Për zbatimin e punimeve në objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e 

re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës (inspektim në terren) nga auditimi rezultoi 

sa më poshtë vijon: 

 

1. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në 

shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës”, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, 

rezulton, që për ketë objekt të jetë dhënë leja e zhvillimit me Nr. 151, datë 04.03.2019, ose 525 

ditë nga fillimi i punimeve, ose 302 ditë nga përfundimi i punimeve, ndërsa nuk është dhënë 

leje ndërtimi për këtë objekt, në kundërshtim me Ligjin Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit” Neni 39, “Leja e ndërtimit”. Në dosje rezultuan dokumente, të cilat 

tregojnë që punimet kanë vazhduar normalisht edhe pa pasur leje ndërtimi dhe Bashkia Durrës, 

apo njësitë e varësisë, që janë të ngarkuara për inspektimin e punimeve të ndërtimit, nuk kanë 

marrë masa për kryerjen e vëzhgimeve për zhvillimet në territor, në kundërshtim me Ligjin Nr. 

107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” Neni 51 “Inspektimi”.   

Kryerja e punimeve në mungesë të lejes përkatëse të ndërtimit të lëshuar nga autoritetet e 

fushës, ndikon në mos përfitim të kreditimit të TVSH-së për mallrat dhe shërbimet e blera në 

funksion të punimeve të situacionuara nga subjekti ndërtues “RN” SHPK & “VE” SHPK, i cili 

nuk duhet të kishte filluar punimet në mungesë të saj. Kjo parashikohet qartë në dispozitat 
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ligjore mbi taksat dhe tatimet dhe konkretisht pika 8, gërma d), e nenit 20, të Udhëzimit nr. 6 

datë 30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, i ndryshuar. Kreditimi i padrejtë i TVSH-

së, ul padrejtësisht detyrimet e pagueshme në buxhetin e shtetit nga subjekti ndërtues, ku për 

këtë objekt vlera mund të shkojë deri në 95% të TVSH-së së llogaritur në situacionet e prera 

ose rreth 12,487,925 lekë.  

 

1.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Durrës të merren masa, për të ngritur grup pune për 

analizimin e shkaqeve që kanë sjellë problemet e konstatuara, me qëllim dhënien e masave 

administrative për personat e ngarkuar me përgjegjësi, bazuar në nenin 52 të Ligjit Nr. 

107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”.  

Nga Bashkia Durrës të merren masa që për të gjitha rastet në vijim, para fillimit të punimeve, 

të shqyrtohen të dhënat teknike të objekteve të planifikuara për zbatim dhe të pajisen me lejen 

e ndërtimit, ku të përcaktohen me detaje kushtet e zbatimit të projektit. (Statusi i rekomandimit 

i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

1.2 Rekomandimi: Nga Bashkia Durrës të merren masat që një kopje e dokumentacionit për 

objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, t’i 

dërgohet Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, për të vijuar procedurat e 

vlerësimit/rivlerësimit konform përcaktimeve ligjore dhe rikuperimin e vlerës së TVSH-së së 

munguar në buxhet për këtë objekt. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të 

Projekt Raportit të Auditimit) 

Menjëherë 

 

2. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në 

shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës”, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit 

rezultoi se territori ku është kryer ndërtimi i ri bën pjesë në Zonën Arkeologjike “B” të qytetit 

Durrës. Për këtë ndërtim të ri, në këtë zonë, rezultoi se nuk është kryer asnjë vëzhgim intensiv 

paraprak, asnjë sondazh arkeologjik apo forma të tjera të testimit nga Agjencia e Shërbimit 

Arkeologjik, si dhe asnjë miratim me shkrim nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë,  në 

kundërshtim me VKM-së nr. 237, datë 23.03.2011, “Për miratimin e rregullores “Për 

administrimin e zonës arkeologjike “A” dhe “B” të qytetit të Durrësit””, neni 3 dhe 4; 

Mos ndjekja e këtyre procedurave, mbart riskun e mos rishikimit të projektit, kur gjatë zbatimit 

të projektit ndërtimor zbulohen gjetje të rëndësisë së veçantë, duke rrezikuar dëmtimin deri në 

humbje të monumenteve dhe strukturave arkeologjike.  

 

2.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Durrës të merren masa, për të ngritur grup pune për 

analizimin e pasojave që kanë sjellë veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, sa i takon 

realizimit të punimeve të objektit pa miratimin nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë,  me 

qëllim dhënien e masave administrative për personat e ngarkuar me përgjegjësi, sipas nenit 49 

të Ligjit nr. 9048, datë 07.04.2003, i ndryshuar “Për trashëgiminë kulturore”. 

Me qëllim mbrojtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore, nga Bashkia Durrës të merren masa 

që për të gjitha rastet e ndërhyrjeve në zonat arkeologjike të qytetit të Durrësit, të veprohet në 

përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet 

nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 
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Menjëherë dhe në vijimësi 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit rezulton  se për  

objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia 

Durrës”, me vlerë të preventivuar 108,273,600 lekë nuk është kryer oponenca teknike e 

projektit të zbatimit, në kundërshtim me nenin 6, të Ligjit nr. 8402 “Për disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar. Oponenca teknike shërben për certifikimin e projektit të 

zbatimit nga Instituti i Ndërtimit, si institucioni përgjegjës i specializuar dhe moskryerja e saj 

mbart riskun e një projekti të hartuar në kundërshtim me Kushtet Teknike të Projektimit dhe 

legjislacioni në fuqi.   

 

3.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Durrës të merren masa, për të ngritur grup pune për 

analizimin e pasojave që kanë sjellë veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, sa i takon 

realizimit të punimeve të objektit sipas një projekti pa oponencë teknike, me qëllim vendosjen 

e sanksioneve për personat e ngarkuar me përgjegjësi, sipas nenit 15, të Ligjit nr. 8402 “Për 

disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar. 

Nga Bashkia Durrës të merren masa për kryerjen e oponencës teknike për të gjithë projektet e 

planifikuara për zbatim, me vlerë preventivi mbi 100 milion lekë me tvsh. (Statusi i 

rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, rezultoi se objekti 

“Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës”, 

është projektuar pa pasur detyrë projektimi dhe pa pasur studimin gjeologjik të terrenit në të 

cilin do të ndërtohen shtesat e objektit dhe palestra e re, në kundërshtim me Ligjin nr 107/2014 

“Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. Mungesa 

veçanërisht e studimit gjeologjik implikon projektimin jo të saktë të themeleve dhe të strukturës 

së objekteve. 

 

4.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Durrës të merren masa, për të ngritur grup pune për 

analizimin e pasojave që kanë sjellë veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, sa i takon hartimit 

të projektit të zbatimit pa pasur studim gjeologjik, me qëllim vendosjen e sanksioneve për 

personat e ngarkuar me përgjegjësi. 

Nga Bashkia Durrës të merren të gjitha masat për realizimin e detyrës së projektimit dhe 

studimeve gjeologjike/gjeoteknike të detajuar për çdo projekt të ri që do të realizojë në të 

ardhmen. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

5. Gjetje nga auditimi:  

5.1 Në objektin ““Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 

Nëntori”, Bashkia Durrës.” nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe 

mbikëqyrjes të punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike dhe në terren,  u 

konstatua se, cilësia e punimeve paraqitet jo në standardet e një shkolle e cila ka përfunduar 

rikonstruksion dhe ndërtimin e saj, vetëm 2 vjet më parë, për arsyet në vijim: 
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- Përveç dëmtimeve që ka dhënë tërmeti në muraturën e godinave të reja, konstatohet se suvaja 

dhe boja në disa pjesë të brendshme të godinës është e degraduar (paraqitur në foton 3 dhe 5 

në anekse).  

-Shtresa e dyshemesë në disa vende nuk është në nivel.  

- Mungon uji i ngrohtë në ambientet e tualeteve, ku konstatohet se në projekt preventiv ishte 

parashikuar për t’u realizuar në sasinë prej 6 copë zëri "FV bolier 80 litër, ujë te ngrohte", por 

është hequr si sasi gjatë ndryshimeve sipas procesverbalit të punimeve që hiqen dhe që shtohen, 

datë 09.04.2018. Nëpërmjet këtij procesverbali janë hequr dhe punimet të fasadës së jashtme 

të objektit "F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ 

(profile100mmx20mmx1.5mm dhe 60 mm x 20 mm x 2mm)" në sasinë 1.30 ton dhe "F.V 

panele brisolei vertikale me strukture profil alumini80x80 dhe veshje me rrjete te preferuar te 

lyer me boje me pjekje" në sasinë 20 copë; Gjithashtu konstatohet se ashensori nuk është 

funksional.   

5.2 Në vijim rezultoi se, janë realizuar punime në objekt të ndryshme nga përcaktimi i 

tyre në preventiv dhe në situacion, të cilat si më poshtë: 

- Kaldaja me vlerë 850,000 lekë është vendosur në objekt me fuqi 180,000 kilokalori/orë që 

korrespondon me 209.2 kë dhe jo 500 kë, siç është kërkuar në projekt-preventiv.. 

- Zëri “Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5 cm + rrjetë + suva” është kryer sipas 

zërit “Veshje muri me polisterol  te thjeshte t=5cm rrjete+suva”. 

- Pllakat grez porcelanato, nuk janë të përmasave 60 x 60 cm, siç janë kërkuar në projekt 

preventiv.  

- Zëri ´Dyer druri zemër dërrase, kasë dërrase, ½ xham”, nuk janë realizuar siç janë kërkuar në 

projekt preventiv. 

 

5.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Durrës të merren të gjitha masat për ngritjen e një sektori të 

veçantë, për ndjekjen e kontratave që realizohen nga ky institucion, ku përveçse të kontrollohet 

në mënyrë të imtësishme realizimi i zërave sipas volumeve të preventivit, të kontrollohet edhe 

cilësia e materialeve të përdorura në objekt dhe specifikimet teknike të pajisjeve të vendosura. 

(Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

A.2  Mbi zbatimin e procedurave ligjore nga Instituti i Ndërtimit dhe Bashkia Durrës, në 

lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, sa i 

përket objekteve arsimore që janë përfshirë në listën e objekteve që do të rindërtohen 

dhe rikonstruktohen në Bashkinë Durrës, rezultoi sa më poshtë vijon: 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, pas tërmetit të datës 26 nëntor 2019, me 

Urdhër të titullari i Institutit të Ndërtimit me nr. P3266 Prot., datë 26.11.2019, “Mbi ngritjen e 

grupeve të punës për vlerësimin e dëmtimeve të ndodhura pas tërmetit të datës 26.11.2019”, u 

përcaktuan 19 specialistë të IN, 29 specialistë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe 30 specialistë 

nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, me qëllim që, në bashkëpunim me institucionet e tjera të 

emergjencave civile të konstatojnë dhe të verifikojnë gjendjen konstruktive të ndërtesave të 

dëmtuara pas tërmetit. Pas përfundimit të verifikimeve në terren, nga IN janë hartuar akt-

konstatimet përkatëse, të cilat i janë përcjellë Bashkisë Durrës me shkresën nr. 852/1 Prot., datë 

22.12.2019, e protokolluar në Bashkinë Durrës me nr. 18302 Prot., datë 23.12.2019. Nga 
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auditimi rezultoi se dokumentat e akt ekspertizave nuk janë protokolluar në përputhje me nenin 

13, të Normave Tekniko-Profesionale dhe Metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e 

Shqipërisë, të hartuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, në mbështetje të Ligjit nr. 

9154 datë 06.11.2003 “Për arkivat”, konkretisht: 

- Me Urdhrat nr. 309/1 Prot., datë 04.02.2020 dhe nr. 309/3 Prot., datë 05.02.2020, janë ngritur 

grupet e punës për verifikimin dhe inspektimin për objektet arsimore të dëmtuara nga tërmeti i 

datës 26.11.2019, për Bashkinë Durrës. Këto grupe, do të bënin inspektimin dhe vlerësimin 

teknik të objekteve arsimore sipas listës së vënë në dispozicion nga Bashkia Durrës, ku do të 

shpreheshin mbi gjendjen teknike të objekteve duke u bazuar në KTP dhe në Euro kodet në 

fuqi. Vihet re se, secili urdhër ka një paragraf ku shprehet se: “Akt ekspertizat, pas verifikimeve 

të bëra nga ana e  Koordinatores dhe firmosje nga ana e titullarit të IN, do të kalojnë në 

protokoll dhe do të dërgohen pranë Bashkisë Durrës”, në kundërshtim kjo me nenin 13 të 

“Normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e 

Shqipërisë”, ku përcaktohet se: “Dokumentet e brendshme i paraqiten titullarit për firmë apo 

njohje vetëm pasi janë protokolluar”, dhe jo përpara sikundër ka ndodhur.  

 

1.1 Rekomandimi: Instituti i Ndërtimit, për rastet e konstatuara, të marrë masa, për të ngritur 

grup pune për analizimin e pasojave që kanë sjellë veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, sa 

i takon moszbatimit të kërkesave të ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat” dhe rregullave 

të caktuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave për evidencimin, sistemimin dhe 

shfrytëzimin e dokumenteve, me qëllim vendosjen e sanksioneve për personat e ngarkuar me 

përgjegjësi. 

Në vijim, me qëllim respektimin e rregullave të parashikuara për ruajtjen dhe shfrytëzimin e 

pasurisë arkivore si dhe shmangien e risqeve të tjetërsimit dhe/ose humbjes së dokumentit, nga 

IN të merren masat që për të gjitha rastet në vijim, çdo dokument i administruar nga ky 

institucion të ketë të gjithë elementët e dokumenteve sipas normave tekniko-profesionale dhe 

metodologjike të shërbimit arkivor; dhe t’i paraqitet titullarit për firmë apo njohje vetëm pasi 

të jetë protokolluar dhe jo ndryshe. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të 

Projekt Raportit të Auditimit) 

Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi: Sa i takon verifikimit të fillimit të procedurave të ndjekura për 11 

objektet subjekt i këtij auditimi, rezultoi se: 

Bashkia Durrës, me shkresën nr. 1684, datë 31.01.2020 “Kërkesë për kryerjen e akt ekspertizës 

së thelluar për disa shkolla të Bashkisë Durrës“ (nënshkruar nga ZHV, zëvendëskryetar), 

protokolluar në IN me nr. 309, datë 04.02.2020, i ka kërkuar IN-së kryerjen e akt ekspertizave 

të thelluara për 14 objekte arsimore, ndërmjet të cilave janë edhe: 

1. shkolla 9 vjeçare “14 nëntori” (rindërtim)2; dhe  

2. konvikti i shkollës “Bernardina Qerraxhija” (rikonstruksion)3.  

Nga verifikimi rezultoi se, kjo kërkesë bazohet në kërkesat e DRAP/Durrës me nr. 33 prot, datë 

14.01.2020, si dhe ZAV/Durrës me nr. 69, datë 15.01.2020. Vumë re se:  

                                                           
2 Object I këtij auditimi 
3 Object I këtij auditimi 
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-Shkresa nr. 33, datë 14.01.2020 e DRAP Durrës, me lëndë “Kërkesë për vënie në dispozicion 

të akt ekspertimeve për shkollat e Qarkut Durrës”, i drejtohet Bashkisë Durrës për vënie në 

dispozicion të akteve të ekspertimit4 të thelluara për gjithë shkollat e Qarkut Durrës; ndërsa  

-Shkresa nr. 69, datë 15.01.2020 e ZVA Durrës, me lëndë “Kërkesë mbi akt e konstatimit nga 

tërmeti” në fakt i drejtohet DRAP Durrës për vënie ne dispozicion te akteve te inspektimit për 

6 shkollat si më poshtë (dhe jo për 14 sikundër listohen në shkresën nr. 1684, datë 

31.01.2020):  

- 14 Nëntori 

- Bedrie Bebeziqi 

- Hasan Koci 

- Shaqe Mazreku 

- Vëllezërit Haradinaj Rrashbull 

- Xhelal Shtufi Shkafane 

Në vijim të sa më sipër, Bashkia Durrës, me shkresën nr. 1684/1 Prot., datë 03.02.2020, të 

protokolluar në IN me nr. 309/2 Prot., datë 05.02.2020 (nënshkruar nga person i deleguar, i 

panjohur, në emër të ZHV, zëvendëskryetar) konfirmon se në shkresën nr. 1684, datë 

31.01.2020 drejtuar IN-së, mungojnë edhe dy institucione arsimore, duke i kërkuar IN që të 

kryejë Akt Ekspertizat e thelluara edhe për këto 2 objekte arsimore të tjera, konkretisht: 

3. shkolla e mesme sportive “Bernardina Qerraxhija”; dhe  

4. konvikti i shkollës së mesme profesionale “Beqir Çela”, në katin e parë të së cilit 

ndodhet menca dhe kuzhina e tij.  

Pra deri më datë 03.02.2020, nga 11 shkolla që i takojnë Bashkisë Durrës dhe që janë në listën 

e VKM nr. 32, datë 02.07.2020, vëmë re se, fillimisht janë kërkuar nga kjo Bashki kryerja e 

akt ekspertizave të thelluara vetëm për 4 prej 11 objekteve (edhe këto të iniciuara nga vetë 

Bashkia Durrës). 

Rreth tre muaj pas shkresës së parë, me shkresën nr. 111/9, datë 30.04.2020, të protokolluar në 

IN me nr. 998 Prot., datë 30.04.2020, Bashkia Durrës (nënshkruar nga ES, zëvendëskryetar) 

i është drejtuar Komitetit Shtetëror për Rindërtim (KSHR), për dijeni Ministrit të Shtetit për 

Rindërtimin dhe Institutit të Ndërtimit, duke i kërkuar që të përfshihen në listën për rindërtim 

apo rikonstruksion ndër të tjera edhe objektet: 

5. Kopshti Bizë - rindërtim 

6. Cerdhja nr. 2 - rikonstruksion 

7. Cerdhja nr. 3 - rikonstruksion 

8. Shkolla 9 vjecare Eftali Koci - rindërtim 

9. Gjimnazi Gjargj Kastrioti - rindërtim 

10. Gjimnazi Naim Frashëri - rindërtim 

11. Gjimnazi Olsi Lasku - rindërtim 

Për sa më sipër, me urdhrat nr. 309/1, datë 04.02.2020 dhe  nr. P309/1 Prot., datë 07.05.2020, 

të titullarit të IN, janë ngritur grupet e punës, për kryerjen e akt-ekspertizave dhe objekteve 

arsimore sipas listës së vënë në dispozicion nga Bashkia Durrës.  

Nga gjithë sa më sipër konkludojmë se, Bashkia Durrës ka iniciuar procesin për akt ekspertiza 

të thelluara, në kundërshtim me kuadrin ligjor në fuqi, konkretisht: 

                                                           
4 Termi nuk është i saktë për të kuptuar nëse pëhet fjalë për aktet e inspektimit apo aktet e ekspertizës (së 

thelluar) 
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- Së pari në kundërshtim me pikën 1, të VKM-në nr. 26, datë 15.01.2020, “Për kryerjen e akt 

ekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara”, pasi Bashkia ka kërkuar ekspertiza të thelluara 

edhe pse në asnjë prej akt konstatimeve ose akt vlerësimeve paraprake të Institutit të Ndërtimit 

apo të grupeve përkatëse të inspektimit, nuk është kërkuar ekspertizë e thelluar. 

- Së dyti, duke ju drejtuar Instituti i Ndërtimit dhe jo personave fizik ose juridik, subjekt i së 

drejtës tregtare dhe të pajisur me lejen, licencën ose autorizimin përkatës nga autoritetet 

shtetërore, ka vepruar në kundërshtim me nenin 4, të paragrafit 14, të aktit normativ nr. 9, datë 

16.12.2019, Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore“, si dhe në kushte të konfliktit 

të interesit pasi, sipas përcaktimit në VKM-në nr. 26, datë 15.01.2020 “Për kryerjen e akt 

ekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara”, pika 2, IN është parashikuar të kryejë 

oponencat teknike të këtyre akt ekspertizave të thelluara, si dhe të jap opinionin e tij, i cili 

mbizotëron mbi akt ekspertizën e thelluar dhe zbatohet nga njësitë e vetëqeverisjes vendore 

ose autoritetet përgjegjëse. Fakti që IN ka kryer ekspertizat teknike dhe njëkohësisht edhe 

oponencën e tyre, e vendos këtë institucion në kushtet e konfliktit të interesit, pasi nuk mund 

të bëjë oponencën e vetes. 

-Së treti, inxhinierët pjesë e ekipeve të punës të IN-së, nuk posedonin licencën 3.d (Vlerësimi i 

kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature dhe 

metalike) sikundër edhe është kërkuar në “Kërkesën për bashkëpunim” që vetë IN ka publikuar5 

në faqen zyrtare.  Në fakt, vetëm posedimi i kësaj pike të licencës, duke ju referuar kërkesave 

të VKM nr. 26, datë 15.01.2020 “Për kryerjen e akt ekspertizës së thelluar në ndërtesat e 

dëmtuara”, lejon realizimin e të gjithë procedurave inxhinierike sipas kritereve që dikton 

kuadri ligjor i sipërcituar.  

 

2.1 Rekomandimi: Në kushtet kur, inicimi, nga Bashkia Durrës, i kërkesës për hartimin e akt-

ekspertizave është kryer në kundërshtim me kuadrin ligjor në fuqi, rekomandojmë që gjithë 

procesi të ri-analizohet përsëri, duke filluar nga verifikimet dhe analizat fillestare sipas akt 

konstatimeve ose akt vlerësimeve paraprake të IN-së, apo grupeve të Inspektimit, për të 

konkluduar në bazë të këtyre të fundit dhe jo ndryshe, nëse kërkohet ose jo rivlerësim më i 

thelluar.  

Gjithashtu, rekomandojmë, që në rastet kur do të konkludohet nevoja për kryerjen e analizave 

të thelluara (nëse do të ketë), Bashkia Durrës të iniciojë procedurën mbi kryerjen edhe njëherë 

të akt ekspertizave për të 11 objektet – subjekt i këtij auditimi, nga persona fizik ose juridik, 

subjekt i së drejtës tregtare dhe të pajisur me lejen, licencën ose autorizimin përkatës nga 

autoritetet shtetërore, për vërtetimin e gjendjes së rrezikut për jetën dhe shëndetin, duke 

vendosur, ndër të tjera, si kriter pajisjen me licencë të kategorisë 3.d (Vlerësimi i kapacitetit 

mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature dhe metalike). 

(Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Menjëherë  

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, akt ekspertizat (AE) janë hartuar në trajtë 

shablloni, duke bërë më shumë historikun e tërmeteve në Shqipëri, sesa trajtuar problemet e 

                                                           
5 linku referues:  

http://ëëë.institutindertimit.al/sites/default/files/K%C3%ABrkes%C3%AB%20p%C3%ABr%20Bashk%C3%A

Bpunim%20p%C3%ABr%20kryerjen%20e%20Akt-Ekspertizave..pdf  

 

http://www.institutindertimit.al/sites/default/files/K%C3%ABrkes%C3%AB%20p%C3%ABr%20Bashk%C3%ABpunim%20p%C3%ABr%20kryerjen%20e%20Akt-Ekspertizave..pdf
http://www.institutindertimit.al/sites/default/files/K%C3%ABrkes%C3%AB%20p%C3%ABr%20Bashk%C3%ABpunim%20p%C3%ABr%20kryerjen%20e%20Akt-Ekspertizave..pdf
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objekteve, për inspektimin e detajuar të të cilave nuk ka asnjë evidencë që të provojë se është 

verifikuar hekuri i kolonave apo gjendja e mureve poshtë suvasë, duke pasur parasysh edhe se 

këto lloj ekzaminimesh nuk janë konstatuar nga inspektimi në terren i grupit të audituesve të 

KLSH-së. 

Në asnjë prej rasteve objekt i këtij auditimi, akt ekspertiza e thelluar nuk përmbante, (i) 

masat për riparimet dhe ndërhyrjet që duhen kryer për të garantuar sigurinë e jetës dhe të 

shëndetit të njerëzve, si dhe (ii) vlerën financiare për këto ndërhyrje, në kundërshtim me sa 

parashikon nenit 34, paragrafi 2 i Aktit Normativ nr. 9, datë 16,12,2019 ‘Për përballimin e 

pasojave të fatkeqësisë natyrore’. Sipas aktit të sipërpërmendur, vetëm nëse sipas studimit të 

thelluar të mbështetur dhe nga oponenca e IN, ndërhyrjet për riparimin e strukturës do të 

kushtojnë më shumë se 70% e kostos së rindërtimit nga e para të ndërtesës, atëherë njësia e 

vetëqeverisjes vendore ose autoriteti përgjegjës vendos për shembjen e detyruar të objektit, dhe 

jo ndryshe. Në këto kushte, gjykojmë se, veçanërisht mungesa e vlerës financiare (pra kostos 

së riparimit dhe kostos së rindërtimit) ka bërë që vendim-marrja për rindërtim ose 

rikonstruksion të këtyre objekteve, të jetë e pabazë, duke mbartur riskun qe njëkohësisht të jetë 

edhe e gabuar.  

 

3.1 Rekomandimi: Nisur nga sa më sipër, me qëllim shmangien e riskut që aktet e ekspertizës 

tashmë të kryera, të mos shprehin saktë dhe drejtë situatën, si dhe në funksion të një 

vendimmarrjeje të shëndoshë dhe të bazuar, rekomandojmë marrjen e masave nga ana e 

Bashkisë Durrës, që menjëherë pas ri-fillimit të një procesi të drejtë dhe të ligjshëm për 

identifikimin e atyre objekteve që kanë nevojë për akt ekspertiza të thelluara, të nis procesin 

e prokurimit për kontraktimin e ekspertëve duke treguar kujdesin maksimal që aktet e 

ekspertizës të përmbajnë të gjithë elementët e kërkuar si, masat për riparimet dhe ndërhyrjet që 

duhen kryer për të garantuar sigurinë e jetës, vlerën financiare për këto ndërhyrje, etj. 

Vetëm pas kësaj, këto akte duhet t’i vihen në dispozicion Institutit të Ndërtimit për kryerjen e 

oponencës me qëllim dhënien e opinionit të tij, i cili ky i fundit mbizotëron mbi akt ekspertizat 

e thelluara dhe zbatohet nga njësitë e vetëqeverisjes vendore ose autoritetet përgjegjës.  

Në përfundim, vetëm nëse sipas studimit të thelluar (akt ekspertizës) të mbështetur dhe nga 

oponenca e IN, ndërhyrjet për riparimin e strukturës do të rezultojnë të kushtueshme më shumë 

se 70% e kostos së rindërtimit nga e para të ndërtesës, njësia e vetëqeverisjes vendore ose 

autoriteti përgjegjës do të duhet të vendos shembjen e detyruar të objektit, dhe jo ndryshe. 

(Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 

 Menjëherë  

 

A.3 Mbi zbatimin e procedurave ligjore të procedurës së prokurimit dhe marrjes në 

dorëzim të projektit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re 

në shkollën 9 vjeçare “14 Nëntori”, Durrës”, rezultoi sa më poshtë vijon: 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit të projektit me objekt 

“Rikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjeçare “14 Nëntori” 

rezultoi se: 

- Dosjet e dokumentave të tenderit janë të inventarizuara por numërtimi nuk është i rregullt. 

- Për përgatitjen e ST është mbajtur PV pa datë dhe numër protokolli.  

- Për hartimin e dokumentave të tenderit është mbajtur PV pa datë dhe pa numër protokolli... 
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- Nga Njësia e Prokurimit janë hartuar dy shtojca, pa numër protokolli, përkatësisht në datat 11 

dhe 12.07.2017. 

- Hapja e ofertave është bërë në datën 24.07.2017, për të cilën është mbajtur PV pa numër 

protokolli... 

- Procesverbali për shqyrtimin dhe vlerësimin e dokumentacionit të paraqitur është mbajtur në 

datën 28.07.2017, pa numër protokolli... 

- Njoftimi i Klasifikimit të ofertuesve është bërë në datën 28.07.2017, pa numër protokolli. 

- Në datën 01.08.2017 është mbajtur PV pa numër protokolli për vlerësimin dhe klasifikimin e 

ofertave... 

- Raporti përmbledhës është hartuar në datën 09.08.2017, pa numër protokolli. 

Sa më sipër në kundërshtim me ligjin nr. 9154 datë 06.11.2003 “Për arkivat”, dhe Normat 

Tekniko-Profesionale dhe Metodologjike të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë 

 

4.1 Rekomandimi: Në të gjitha rastet, në të ardhmen, të eliminohen praktika të tilla që bien në 

kundërshtim me ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, dhe rregullat e caktuara nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave për evidencimin, sistemimin dhe shfrytëzimin e 

dokumenteve. Nga Bashkia Durrës të merren masa që çdo dokument i administruar nga ky 

institucion, të ketë të gjithë elementët e dokumenteve sipas normave tekniko-profesionale dhe 

metodologjike të shërbimit arkivor.  

Në vazhdim, Bashkia Durrës të marr masa për kryerjen e trajnimeve të vazhdueshme të 

punonjësve, në lidhje me njohjen e rregullave që lidhen me lëvizjen, administrimin dhe 

arkivimin e dokumentacionit. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt 

Raportit të Auditimit) 

Në vijimësi 

 

4.2 Rekomandimi Nga Bashkia Durrës të merren masa për të ngritur një grup pune me qëllim 

analizimin e pasojave që kanë sjellë veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, sa i takon 

moszbatimit të kërkesave të kuadrit ligjor dhe rregullator për arkivat, me qëllim vendosjen e 

sanksioneve për personat e ngarkuar me përgjegjësi. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet 

nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Menjëherë  

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Rikonstruksioni 

dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjeçare “14 Nëntori” rezultoi se: 

-Në pikën 6b të ST, në titullin e kapitullit përcaktohet suvatim i jashtëm grafiato, ndërkohë që 

në shpjegime dhe në preventiv nuk përmendet suvatimi me grafiato. 

-Në pikën 6c të ST, përcaktohet veshje e fasadës me pllakë terrakota, ndërkohë që në preventiv 

nuk është parashikuar ky zë punimesh. 

-Në pikën 7a të ST, përcaktohet që suvatimi do të lëmohet me letër zmerile, do të stukohet dhe 

do të lyhet me astar, ndërkohë që në preventiv nuk janë parashikuar këto punime. 

-Në pikën 8c të ST, përcaktohet që dyert e brendshme të klasave duhet të jenë me kasë alumini, 

me pllakë antigoditjes, me 10% xham, etj., ndërsa në pikën XIII të preventivit parashikohet që 

dyert të jenë zemër dërrase, kasë dërrase, ½ xham. 

-Në pikën 8d të ST, përcaktohet që dritaret duhet të jenë plastike, me dy dhoma ajri, etj., ndërsa 

në pikën XIII të preventivit parashikohet që dritaret të jenë d/alumin plastike me dopio xham. 
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Nga auditimi rezultoi se: kërkesa d/alumin plastike është e gabuar, pasi një dritare nuk mund 

të jetë njëherësh edhe alumin edhe plastikë dhe krahas kësaj, kërkohet të jetë me dopio xham, 

pra me një dhomë ajri, ndryshe nga ST; gjithashtu në ST janë parashikuar punime për sisteme 

interneti, telefonie, gjenerator energjie, etj, të cilat nuk janë parashikuar në preventiva; në ST 

nuk ka asnjë kërkesë për ashensorin, i cili është parashikuar në preventiva dhe ka mjaft hollësi 

dhe kërkesa për punime dhe materiale të cilat nuk janë parashikuar në preventiva dhe nuk kanë 

lidhje me këtë objekt. Nisur nga sa më sipër, ST bien ndesh me kërkesat e nenit 23, të LPP 

“Specifikimet teknike” pika 1 dhe pika 3; si dhe me VKM-në 914, neni 26, “Kontratat për punë 

publike”, pika 3. 

Në vijim, nga Njësia e Prokurimit janë hartuar dy shtojca, pa numër protokolli, përkatësisht në 

datat 11 dhe 12.07.2017, nëpërmjet së cilave është hequr kriteri i vendosur në pikën 2.3, 

Kapaciteti teknik,germa h: “kategoria liçenca për punimet arkeologjike, A1. Survey dhe 

sondazh arkeologjik dhe A2. Gërmim arkeologjik” dhe germa i: “Stafi teknik i shoqerisë për 

punimet arkeologjike të ketë në përbërje: Drejtues teknik me licensepergermim arkeologjik – 

1 (një), Arkeolog – 1 (një), Punëtor të thjeshtë – 2 (dy)”. Data e zhvillimit të tenderit është lënë 

24.07.2017. 

Kriteret për kualifikim të hartuara për këtë prokurim nuk janë argumentuar për çdo rast, por 

vetëm janë listuar në PV pa numër dhe datë të hartuar nga Grupi i Specifikimeve Teknike, i 

përcjellë te NjP me shkresën nr. Extra Prot., datë 06.06.2017. Këto kritere nuk janë në përputhje 

me VKM-në 914 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 26, “Kontratat për 

punë publike”, pika 5 dhe neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, 

paragrafi 2. 

Për të vërtetuar punët e ngjashme, nuk janë kërkuar vërtetime, të cilat duhet të shoqëroheshin 

me dokumentet e sipërpërmendura, në kundërshtim me VKM-në nr. 914, neni 26, “Kontratat 

për punë publike”, pika 6, paragrafi i fundit. 

Kërkesa për mjek është e tepërt, nuk ka lidhje me asnjë nga përcaktimet e kontratës dhe është 

në kundërshtim me VKM-në nr. 632, datë 09.02.2015, e cila ka ndryshuar VKM-në nr. 108, 

datë 9.2.2011 ‟Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e 

specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1; 

Kërkesa për certifikatat: “ISO 9001 - Për cilësinë e sistemeve të menaxhimit”, “ISO 14001- Për 

sistemet e menaxhimit të mjedisit”, “OHSAS 18001- Për menaxhimin e shëndetit dhe sigurisë 

profesionale” të OE nuk janë në përputhje me LPP si më sipër, pasi nuk janë në përpjesëtim 

me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe janë diskriminuese, ndërsa 

certifikata “ISO 9001 - Për cilësinë e sistemeve të menaxhimit” që kërkohet për furnitorët nuk 

vërteton cilësinë e mallrave. Nga ana tjetër, kërkesa për certifikate ISO 9001 të prodhuesve për 

cilësinë e disa produkteve, jo vetëm që është e tepërt, preferenciale dhe dokumenti që ka 

përcaktuar fituesin në këtë garë, por nuk mund të vërtetojë as cilësinë e produkteve dhe as 

ndonjë element tjetër që ka të bëjë me cilësinë e produkteve. Përkundrazi, AK duhet të kishte 

kërkuar certifikata konformiteti dhe përputhje me standardet e BE-së apo të tjera të 

zbatueshme, sipas rastit. 

Përveç automjeteve dhe pajisjeve të kërkuara në DST, AK detyrimisht duhet të ishte kërkuar 

kontratë furnizimi apo fabrikë prodhimi për betonet, konstruksionet metalike, armaturat, etj., 

pa të cilat nuk mund të kryhen punimet e parashikuara. 

Gjithë sa më sipër, jo vetëm nuk është në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, 

por gjithashtu ka ndikim në uljen e efiçencës dhe efikasitetit në procedurat e prokurimit publik; 
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nuk siguron mirë përdorim të fondeve publike dhe ulje të shpenzimeve procedurale; nuk nxit 

pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; nuk nxit 

konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; nuk siguron një trajtim të barabartë dhe jo 

diskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit 

publik; nuk siguron integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit 

publik. 

 

5.1 Rekomandimi: Gjatë përgatitjes së dokumenteve të tenderit dhe specifikimeve teknike, 

autoriteti kontraktor të përdorë dokumentet standard sipas formatit të përgatitur nga APP-ja, pa 

i modifikuar në asnjë rast apo element ato, qoftë pa dashje apo me qëllim dhe në çdo rast, 

Njësia e Prokurimit ose Grupi i ngritur posaçërisht, në hartimin e miratimin e kritereve të 

kërkesave për kualifikim pjesë e DST, të argumentojë me hollësi çdo kriter të kërkesave 

kualifikuese, mbi natyrën e kontratës, zërat e preventivit, volumet e punimeve, kohëzgjatjen e 

kontratës, orët e punës për njësi të zërave të preventivit, analizave sipas manualit teknik të 

çmimeve, numrin e nevojshëm të mjeteve, punonjësve, liçencave, etj, duke i pasqyruar në 

procesverbalin përkatës. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit 

të Auditimit) 

Në vijimësi 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i dokumentacionit të ngarkuar në sistemin elektronik 

të procedurës së prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së 

re në shkollën 9 vjeçare “14 Nëntori” rezultoi se, BOE fitues nuk ka paraqitur vërtetimet nga 

gjykata dhe prokuroria. OE të tjerë nuk i kanë paraqitur, në kundërshtim me LPP, neni 45, 

“Kriteret e skualifikimit të operatorëve ekonomikë” pika 3, germa a). Pavarësisht se OE kanë 

deklaruar se nuk janë dënuar për shkelje penale me vendim të formës së prerë nga gjykata, dhe 

se sipas kërkesës së APP-së, këto vërtetime nuk kërkohet të ngarkohen në sistemin e prokurimit 

elektronik, këto vërtetime duhet të jenë pjesë e dosjes së prokurimit; 

Nga verifikimi i pagesave nëpërmjet thesarit, u konstatua se gjatë vitit 2018 OE RNdërtim ka 

marrë nga Bashkia Durrës vlerën prej 121,847,404 lekë, ndërsa gjatë vitit 2019 vlerën prej 

117,875,337 lekë. Gjatë këtyre dy viteve, OE R Ndërtim ka kontraktuar vetëm me Bashkinë 

Durrës. Në vitin 2017, për të njëjtën periudhë gjatë së cilës janë zhvilluar punimet për 

rikonstruksionin dhe shtesat anësore të shkollës 14 nëntori, ky OE ka lidhur edhe dy kontrata 

të tjera me bashkinë Durrës, konkretisht kontratën nr. 20337 datë 01.12.2017 “Rikonstruksioni 

i kopshtit “Sotir Koka”” dhe kontratën nr. 21577 datë 26.12.2017, “Rikonstruksion i godinave 

shkollore”. Për këto dy objekte të tjera, nga ky OE është deklaruar se do të përdoren të njëjtat 

makineri dhe fuqi punëtore si në objektin që po auditohet.  

Këto veprime/mosveprime bien ndesh me LPP, neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika b) 

“aftësia teknike” dhe VKM-në 914, Neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 8. 

Në bilancet e BOE fitues nuk figurojnë në inventar të gjitha mjetet të cilat pretendohet se 

disponohen. Pavarësisht se BOE ka paraqitur fatura apo deklarata zhdoganimi, dokumentacioni 

i paraqitur nuk vërteton disponimin e tyre, nuk është i plotë dhe rrjedhimisht nuk mund dhe 

nuk duhet të merret në konsideratë. Pa paragjykuar faktin që OE i ka blerë në vite ato 

makineri/pajisje sipas dokumenteve të paraqitura, ai aktualisht nuk i disponon 

makineritë/pajisjet e kërkuara, pasi nuk i ka në inventarët bashkëlidhur bilancit të paraqitur. 

Sipas kërkesave të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, 
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kreu II “Mbajtja e kontabilitetit dhe inventarizimi i aktiveve e detyrimeve” dhe SKK 5“Aktivet 

afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jo materialë”, pika 7 dhe 8, të gjitha aktivet që 

posedon një njësi ekonomike, detyrimisht duhet të regjistrohen dhe inventarizohen në llogaritë 

përkatëse kontabël që në momentin e përftimit të tyre nga blerja apo prodhimi. Pra, n.q.s. një 

aktiv i njësisë ekonomike nuk figuron në inventarët e saj kontabël, ai nuk ekziston juridikisht. 

Për dy ekskavatorë dhe një fadromë në pronësi të OE RNdërtim, dokumentacioni paraqitur nuk 

është në përputhje me DST, si dhe është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 8378, datë 

22.7.1998 “Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë”, neni 113 “Qarkullimi në rrugë i makinave 

teknologjike”, pika 4. 

Për sa më sipër, çdo lloj makinerie teknologjike duhet të pajiset me targat njohëse të cilat kanë 

formatin: XXMTXX (dy karakteret e para janë shkronja, dy të mesit kanë kuptimin Makineri 

Teknologjike dhe dy të fundit janë numra). 

- Për autovinçin e paraqitur nga OE R shpk, të marrë me qira nga JI, konstatohet se në 

dokumentacionin shoqërues ky mjet është për “përdorim vetjak”, rrjedhimisht nuk 

mund të jepet apo merret me qira; 

- Për automjetet e paraqitura nga OE R shpk, të marra me qira nga shoqëria “C”, nga 

auditimi u konstatua se në lejet e qarkullimit të automjeteve cilësohet se këto mjete janë 

për “përdorim vetjak” ose për “përdorim nga F”, ndërsa lejet e lëshuara nga pushteti 

vendor, për të gjithë mjetet e targuar janë për “transport mallrash brenda vendit për 

llogari të vet”. Makineritë, si ekskavator dhe fadroma nuk janë të pajisura me targa dhe 

leje qarkullimi. 

- Automjetet e paraqitur nga OE V sipas kërkesave në DST janë:  

 Autobetoniere 1 copë; 

 Kamion 7.5-18 ton, 1 copë; 

 Autobot 7.5-18 ton, 1 copë; 

 Autovinç për të cilin nuk vërtetohet që krahu është 15-20 m, sipas DST; 

 Ekskavator me goma/kovë, 2 copë; 

 Fadromë me goma dhe kovë; 

 Kamiona mbi 18 ton, 1 copë; 

 Kamionçinë deri në 3,5 ton, 1 copë. 

Sa më sipër, konstatohet se BOE nuk i disponon ligjërisht të gjitha mjetet e kërkuara nga DST, 

megjithëse ka deklaruar se i plotëson kriteret e kualifikimit teknik e profesional, rrjedhimisht 

duke rënë në kushtet e deklarimit të rremë. 

Përveç deklarimit të rremë në lidhje me plotësimin e kritereve teknike dhe profesionale, he 

fuqinë punëtore, përdorimi i burime teknike dhe njerëzore të pamjaftueshme ka ndikuar edhe 

në cilësinë e kryerjes së punimeve sipas kontratave në fjalë. 

Certifikatat ISO të OE R Ndërtim dhe të OE V E, janë fotokopje me ngjyra të panoterizuara. 

Certifikatat e OE R Ndërtim nuk kanë vulën e institucionit që i ka lëshuar, ndërsa nga OE V E, 

vetëm certifikata e menaxhimit të sistemit të mjedisit është e pavulosur.  

 

6.1 Rekomandimi: Titullari i Autoritetit Kontraktor, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë 

për kualifikimin dhe skualifikimin e OE konkurues, për qëndrimin jo korrekt të KVO-së në 

vlerësimin e ofertave konkurruese në përgjithësi dhe veçanërisht ofertave të cilat kanë 

parregullsi të njëjta ose të ngjashme, duke mos shkaktuar diskriminim dhe vlerësim me dy 

standarde. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 
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Menjëherë 

6.2 Rekomandimi: Titullari i Autoritetit Kontraktor, për të gjitha rastet në vazhdim, të marrë 

masa, të cilat: 

- eliminojnë ndjekjen e praktikave që nuk marrin në konsideratë kërkimin e informacioneve 

shtesë, për të verifikuar vërtetësinë e deklarimit të OE në lidhje me kontratat e tjera që mund 

të kenë lidhur dhe përdorimin e të njëjtave burime, njerëzore dhe teknike, gjithmonë të prirur 

për të realizuar në afat dhe me cilësi punimet apo shërbimet, si dhe për të kualifikuar ofertën 

ekonomike më të favorshme, duke u nisur nga çmimi më i ulët; 

- eliminojnë ndjekjen e praktikave që shkaktojnë diskriminim dhe vlerësim me dy standarde, 

veçanërisht për oferta të cilat kanë parregullsi të njëjta ose të ngjashme. 

Gjithashtu të merren masa për ngritjen e kapaciteteve, duke identifikuar dhe plotësuar nevojat 

për trajnime në fushën e prokurimeve publike me qëllim kryerjen e procedurave konform 

kuadrit ligjor dhe rregullator në fuqi. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të 

Projekt Raportit të Auditimit) 

Në vijimësi 

6.3 Rekomandimi: Gjatë kontrollit dhe vlerësimit të ofertave, nga NJP të merret në 

konsideratë që OE fitues të disponojë në dosjen fizike vërtetimet nga gjykata dhe prokuroria, 

për gjendjen gjyqësore, për të vërtetuar saktësinë e deklarimit të OE. Për makineritë 

teknologjike vetëlëvizëse në pronësi apo me qira, në të gjitha rastet nga KVO të kërkohet 

dokumentacioni i duhur për regjistrimin e tyre, përfshirë lejen e qarkullimit, targimin, 

siguracionin etj., ndërsa për pajisjet e tjera të kërkohet regjistrimi i tyre në inventarët kontabël, 

bashkëlidhur bilancit. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të 

Auditimit) 

Në vijimësi 

 

7. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga OE V E, u konstatua 

se ka paraqitur vërtetim për pagesën e taksave vendore në bashkinë Shijak, ku ka selinë 

qendrore, por nuk ka paraqitur vërtetime nga bashkia Durrës dhe nga bashkitë e tjera ku ka 

ushtruar veprimtari. OE RNdërtim ka paraqitur një vërtetim nga sigurimet shoqërore për efekt 

të prokurimit “Rikonstruksion rruga e pulave Xhafzotaj”. Nga ana e KVO-së nuk është kërkuar 

asnjë dokument shtesë për t’u siguruar që këto OE nuk kanë detyrime të tjera vendore, si dhe 

që nuk kanë fituar asnjë nga prokurimet për të cilat kanë marrë vërtetimet e mësipërme, ku 

mund që të kenë paraqitur të njëjtat makineri/pajisje dhe personel teknik e punëtori. Gjatë 

viteve për të cilat kanë paraqitur bilancet, këto OE kanë pasur kontrata në bashki dhe 

institucione të tjera, për të cilat, sipas ekstrakteve historike të paraqitura nuk kanë hapur adresa 

sekondare për zhvillim veprimtarie biznesi, në kundërshtim me ligjin nr. 9723 dt. 03.05.2007 

“Për qendrën kombëtare të regjistrimit”, i ndryshuar, duke shkaktuar edhe shmangie të 

pagesave të detyrimeve tatimore vendore.  

 

7.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Durrës, të merren masa për të verifikuar nëpërmjet sistemit 

të thesarit apo forma të tjera, nëse OE të cilët konkurrojnë në procedurat e prokurimit të 

shpallura prej saj, kanë shlyer të gjitha detyrimet vendore, kudo që të kenë ushtruar veprimtari, 

si dhe nëse kanë regjistruar të gjitha adresat e tyre sekondare. (Statusi i rekomandimit i trajtuar 

në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 
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7.2 Rekomandimi: Nga Bashkia Durrës, të merren masa për të nxjerrë detyrimet, për të 

kontabilizuar si debitorë dhe për të kërkuar pagesat e taksave dhe tarifave vendore, nga të gjithë 

OE që kanë ushtruar aktivitet në territorin e saj duke kryer punë apo shërbime publike, sipas 

afateve përkatëse të ushtrimit të aktivitetit, duke përdorur të gjitha mënyrat ligjore, përfshirë 

edhe masat shtrënguese dhe kërkesën në rrugë gjyqësore, deri në shterimin e të gjitha 

mundësive. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit)) 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i vendimeve për skualifikimin dhe kualifikimin e OE 

pjesëmarrës, raportit përfundimtar të KVO-së dhe njoftimit për fituesin e kontratës, në 

procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re 

në shkollën 9 vjeçare “14 Nëntori”, u konstatua se BOE i kualifikuar dhe i shpallur fitues është 

i dyti në renditje sipas vlerës së ofertuar (i pari: BOE E + P në vlerën 65,049,299 lekë. Duke 

pasur parasysh se diferenca nga BOE me vlerën më të ulët është e vogël (677,904 lekë ose 

0.75% e vlerës së fondit limit), si dhe duke marrë të mirëqenë vlerësimin e KVO-së për 

skualifikimin e OE të tjerë, (nga auditimi i dokumentacionit të të cilave u konstatuan parregullsi 

të tjera, të cilat nuk janë trajtuar nga KVO-ja), u auditua hollësisht dokumentacioni 

bashkëlidhur ofertës fituese, kryesisht për kriteret të cilat nga KVO janë konsideruar si të 

paplotësuara nga OE të tjerë. Nga auditimi i kontratave të OE me prodhuesit e produkteve të 

listuara në DST dhe për pajisjen e këtyre prodhuesve me Certifikatën ISO 9001, për mangësitë 

në posedimin e të cilave janë skualifikuar OE të tjerë, rezultoi se: 

1. Për parketin laminat, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, 

pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (D) 

me të cilin ka kontraktuar OE R Ndërtim dhe prodhuesit (T). Krahas sa më sipër, çertifikata 

ISO e prodhuesit ka përfunduar në datën 26.06.2017, datë në të cilën ky prodhues duhet të ishte 

ri certifikuar. 

2. Për ashensorin, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi 

nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (O) me të 

cilin ka kontraktuar OE R Ndërtim dhe prodhuesit (M). Krahas sa më sipër, certifikata ISO e 

prodhuesit ka përfunduar në datën 03.03.2017, datë në të cilën ky prodhues duhet të ishte ri 

certifikuar.  

3. Për kaldajën, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk 

është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (HS shpk) me 

të cilin ka kontraktuar OE R Ndërtim dhe prodhuesit (th). Krahas sa më sipër, certifikata ISO 

e prodhuesit është lëshuar për shoqërinë “S.C” me adresë në Rumani, ndërsa deklarata që i jep 

të drejtën shitësit është nënshkruar nga shoqëria “THM” me adresë në Greqi. Gjithashtu, 

përmasat e kësaj kaldajë janë rreth dyfishi i përmasave të kërkuara në DST dhe në të dhënat 

teknike të paraqitura nuk vërtetohet plotësimi i kriterit për lidhjet “DN50” dhe për daljen e 

oxhakut “∅e200 mm”.  

4. Për pompën e qarkullimit, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe 

prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet 

prodhuesit (WS) dhe OE R Ndërtim. Autorizimi i paraqitur është vulosur për llogari të 

shoqërisë “ẈA”, për të cilën, pas verifikimit të ekstraktit historik në bazën e të dhënave online 

të QKB-së, u konstatua se në datën 18.04.2017 ka filluar procedurat e likuidimit. Gjithashtu, 

Fusha e veprimtarisë të kësaj shoqërie, ka qenë “Hulumtimi i tregut, ruajtja e kontakteve 
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afariste, kryerja e punëve përgatitorë, etj”. Pra, në asnjë rast kjo shoqëri nuk mund të lëshonte 

autorizime apo premtime furnizimi të cilat nuk kanë tagër ligjore dhe janë mashtruese. Krahas 

sa më sipër, certifikata ISO e prodhuesit është lëshuar për shoqërinë “WS” me adresë në 

Gjermani, ndërsa autorizimi që i jep të drejtën shitësit është nënshkruar nga shoqëria “WA” 

me adresë në Shqipëri, e cila pavarësisht se ka qenë në fazë likuidimi, përveç një pjesë të emrit, 

nuk vërteton lidhjen me prodhuesin.  

5. Për pemët, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk 

është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (K shpk) me 

të cilin ka kontraktuar OE R Ndërtim dhe prodhuesit (PSL). Marrëveshja është e panënshkruar 

dhe e pavulosur nga K shpk. Krahas sa më sipër, certifikata ISO e prodhuesit ka përfunduar në 

datën 27.07.2017. 

6. Për ndriçuesat, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi 

nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (BB) me 

të cilin ka kontraktuar OE R Ndërtim dhe prodhuesit (GH Kinë) apo eksportuesit (P, Kinë). 

Krahas sa më sipër, asnjë nga ndriçuesat e paraqitur nuk përputhet me ST, pasi, pa u ndalur me 

të dhënat e tjera teknike, nga OE kërkohen ndriçuesa LED, me të dhëna: 

a) 2x17Ẉ, 120x20 cm, 3900K, 3000lm, IP40;  

b) 12Ẉ, 68x135 mm, 4200K, 910lm, 50,000 orë; dhe  

c) 2x36Ẉ, Ẉ125 cm, 3900K, 4000, 

ndërsa nga OE janë paraqitur prospekte për ndriçuesa me fuqi  

a) 40Ẉ / 1200x86x70mm / 4500K / 3600lm / IP65; 

b) 18Ẉ, 1200 mm, φ 28 mm, 3000/4000/6000K, 1800lm; dhe 

c) 9Ẉ, 145x79mm, 3000/6400K, 810lm. 

Në lidhje me jetëgjatësinë e kërkuar 50,000 orë, kjo e dhënë disponohet vetëm për ndriçuesin 

40 Ẉ, është 20,000 orë dhe nuk është përkthyer. 

Certifikata për shpërndarësin e autorizuar është dhënë nga shoqëria “VE” me adresë në 

Bullgari, për të cilën nuk dihet nëse ka apo jo të drejta përfaqësimi dhe delegimi të 

kompetencave. Kjo certifikatë është pa vulë dhe nënshkrim të lëshuesit. Certifikata e 

partneritetit, e cila i drejtohet shoqërisë VE, nuk vërteton të drejtat e kësaj shoqërie mbi 

produktet në fjalë, por që partner i autorizuar për produktet e markave Vito, Vitone, etj., është 

shoqëria “P”. 

Në asnjë nga rastet e përmendura më sipër në lidhje me produktet, dokumentacioni i prodhuesit, 

përfshirë certifikatat ISO, manualet, prospektet, autorizimet, etj., (bashkëlidhur kontratës së 

furnizimit) nuk është i noterizuar “Njësia me origjinalin” por ka vetëm përshkrimet dhe vulat 

e noterizimit për nënshkrimin e përkthyeses, ku në disa raste përkthimi është jo i plotë. Këto 

veprime/mosveprime janë në kundërshtim me DST, shtojca 10, paragrafi i fundit. 

Sa më sipër, duke pasur parasysh se të gjithë OE të tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë, janë 

skualifikuar për parregullsi në këtë lloj dokumentacioni specifik (sipas tabelës më sipër) dhe 

për BOE R NDERTIM+V E, ky dokumentacion është konsideruar i rregullt duke mos qenë i 

tillë, përbën vendimmarrje me dy standarde nga KVO, duke shkelur barazinë në tendera. 

Si konkluzion, KVO nuk duhet të kishte kualifikuar BOE R NDERTIM+V E dhe nuk duhet t’i 

kishte propozuar titullarit për shpalljen fitues të tij. KVO duhet të kishte anuluar tenderin, të 

analizonte shkaqet e dështimit dhe të rishikonte kriteret për të rritur numrin e pjesëmarrësve. 

Moskryerja e anulimit të procedurës është në kundërshtim me kërkesat e LPP, neni 24 “Anulimi 
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i një procedure prokurimi”, pika 1, neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1 dhe neni 53, 

“Shqyrtimi i ofertave” pika 3.  

 

8.1 Rekomandimi: Titullari i Autoritetit Kontraktor të marrë masa për ngritjen e kapaciteteve, 

duke identifikuar dhe plotësuar nevojat për trajnime në fushën e prokurimeve publike me 

qëllim kryerjen e procedurave konform kuadrit ligjor dhe rregullator në fuqi. (Statusi i 

rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Në vijimësi 

 

8.2 Rekomandimi: Titullari i Autoritetit Kontraktor, të marrë masa që të ngrejë grup pune, me 

qëllim analizimin dhe nxjerrjen e përgjegjësive për qëndrimin jo korrekt dhe me dy standarde 

të KVO-së, në vlerësimin e ofertave konkurruese, të konstatuar në kualifikimin dhe 

skualifikimin e OE konkurrues, duke shkaktuar kështu diskriminim, pabarazi dhe mungesë 

transparence. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të 

Auditimit)) 

Menjëherë 

8.3 Rekomandimi: Nga KVO, të merren masa që, në të gjitha rastet të pranohen si kualifikuese 

vetëm dokumente origjinale ose të noterizuara, ku për noterizimin të kërkohet “vërtetimi i 

njësisë me origjinalin” dhe për përkthimin të verifikohet nëse përkthyesi është i njohur si 

përkthyes zyrtar nga Ministria e Drejtësisë, si dhe në asnjë rast, të mos pranohen si origjinale 

dokumentet të cilat kanë vulën e noterisë për qëllime të tjera, si p.sh. “vërtetim përkthimi”, etj. 

(Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i faturave dhe situacioneve të paraqitura për objektin 

“Rikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjeçare “14 Nëntori”, 

u konstatua se faturat janë paraqitur me vonesë, duke përbërë shkelje të afateve kontraktuale, 

krijim të detyrimeve të prapambetura, probleme me vënien në përdorim të objekteve të 

ndërtuara dhe mospagim në kohë të TVSH-së. Duke pasur parasysh që kontrata është lidhur në 

datën 21.09.2017, me afat 170 ditë dhe është shtyrë për një afat total prej 230 ditësh, si rregull 

dhe për aq kohë sa nuk ka pasur ngjarje të forcës madhore, etj, punimet duhet të ishin 

përfunduar dhe fatura e fundit duhet të ishte dorëzuar jo më vonë se në datën 08.05.2018. Nga 

verifikimi i faturave të paraqitura, u konstatua se nga OE R Ndërtim sh.p.k. janë paraqitur 

gjithsej 7 fatura, nga të cilat fatura e fundit në vlerën 9,508,083 lekë, është paraqitur 134 ditë 

pas afatit të përfundimit të kontratës dhe marrjes në dorëzim të punimeve. Në datën 24.09.2018, 

ka dalë Urdhër-Shpenzimi nr. 850, për mbajtjen e garancisë së punimeve në shumën 5% të 

vlerës së kontratës ose 3,943,556 lekë. Kjo vlerë monetare është mbajtur nga fatura e fundit, 

bashkëlidhur situacionit përfundimtar. 

Fatura nr. 20, datë 20.09.2018 dhe situacioni përfundimtar janë paraqitur në shkelje të ligjit nr. 

9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, neni 51, “Lëshimi 

i faturës tatimore”, pika 1, ligjit nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e 

Shqipërisë” neni 99 “Momenti i lëshimit të faturës”, pika 1, pika 4  dhe UMF nr. 6, datë 

30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, neni 20 “Punimet e 

ndërtimit, kryerja e procesit të ndërtimit, si dhe të mirëmbajtjes” pika 2 dhe pika 3, nënpika 1. 
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Sa më sipër, OE R Ndërtim sh.p.k. duhet të paguajë penalitetet në bazë të ligjit nr. 9920, 

datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, neni 114 “Mospagimi 

në afat i detyrimit tatimor apo і kontributit”, pika 1. 

Pa llogaritur penalitetet për vonesat në deklarimin dhe pagimin e TVSH-së, si më sipër, 

si dhe faktin që faturat bashkë me situacionet nuk janë paraqitur çdo muaj, gjë që është detyrë 

e organeve tatimore, për faturat e paraqitura me vonesë konsiderohet se shërbimi ka përfunduar 

në momentin e lëshimit të faturës përfundimtare, pavarësisht nëse punimet janë marrë apo jo 

në dorëzim. 

BOE R Ndërtim V E, duhet të përfundonte kontratën jo më vonë se data 08.05.2018, datë në të 

cilën duhet të kishte përfunduar edhe dorëzimi i faturave, etj. Në kontratën për kryerjen e 

punimeve, në nenin 14 “Likuidimi i dëmeve”, pika 14.1, përcaktohet se Tarifa ditore për dëmet 

e likujdueshme për vonesën në mbarimin e punimeve përtej afatit 30 ditor do të jetë 4/1000 e 

vlerës korresponduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por jo më pak se 25% 

e vlerës së saj. Për sa më sipër, për vonesat në dorëzimin e faturave, Autoriteti Kontraktor duhet 

të kishte llogaritur dhe mbajtur penalitetet në zbatim të kushteve të kontratës. 

Në kontratën e bashkëpunimit ndërmjet operatorëve ekonomikë R+V E, përmendet se volumet 

e punës do të jenë në raportin 73% për OE RNdertim dhe 27% për OE V E. Fakti që të gjitha 

faturat janë paraqitur nga OE RNdertim, do të thotë që operatorët ekonomikë e kanë tjetërsuar 

marrëveshjen e bashkëpunimit në marrëveshje nënkontraktimi dhe që të gjitha punimet janë 

kryer vetëm nga njëri prej OE, duke shkelur qëllimin e kontratës së bashkëpunimit duke 

vërtetuar në këtë mënyrë që kjo kontratë ka qenë vetëm me qëllim plotësimin e kritereve të 

vendosura në DST, duke dëmtuar konkurrencën e drejtë. Nga ana tjetër, n.q.s. do të 

konsiderohej nënkontraktim, OE duhet të kishin paraqitur një aktmarrëveshje noteriale, të 

miratuar nga AK, sipas kërkesave të LPP, neni 61 “Nënkontraktimi” dhe VKM-së nr. 914, neni 

75 “Nënkontraktimi”. 

Në PV e kolaudimit datë 19.09.2018, kolaudatori shprehet se nuk ka ndryshime në projekt dhe 

në preventiv, ndërkohë që duhet të ishte shprehur në lidhje me ndryshimet në projekt dhe 

punimet/materialet që janë hequr apo janë shtuar. 

 

9.1 Rekomandimi: Duke pasur parasysh që fondet për këtë prokurim kanë qenë në formë 

granti nga qeveria, me financim në vite, të verifikohet nëse fatura është paraqitur me vonesë 

për shkak të pamundësisë së pagesës nga ana e Autoritetit Kontraktor apo për shkaqe të tjera 

dhe në të ardhmen të mos ndërmerren investime, pavarësisht se cili është burimi i financimit, 

pa pasur më parë në llogarinë e vet fondet e nevojshme. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në 

faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Në vijimësi 

C. MASA ADMINISTRATIVE  

C.1 PËR INSPEKTORATIN E MBROJTJES SË TERRITORIT VENDOR DURRËS: 

 

1. Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e zbatimit të punimeve të ndërtimit, përcaktuar 

në nenin 5, 7 dhe 12 i ndryshuar, Kreu III, nenet 15 e 16 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për 

kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 3 datë 

15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, 

Pika 3, si dhe përgjegjësitë individuale të evidentuar dhe pasqyruar në pjesët takuese të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit dhe komentet e subjektit të audituar, mbështetur në: Nenin 5 
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shkronja (b) dhe nenin 9/1, shkronja (a) të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007, ndryshuar me nenin 

12 të ligjit nr.183/2014 datë 01.04.2013 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga 

ndërtimet e kundërligjshme”, bazuar në nenin 15 dhe nenin 30, të ligjit nr. 154/2014, datë 

27.11.2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i 

rekomandojmë, Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor Durrës, të vlerësojë shkeljet e 

konstatuara dhe të vendosë masë administrative me gjobë për 1 (një) mbikëqyrës, 1 (një) 

kolaudator dhe 2 (dy) projektues, renditur si më poshtë: 

-Lidhur me pasojat nga tërmeti, diferencat në punime, cilësinë e punimeve dhe parregullsitë e 

konstatuara në Raportin Përfundimtar të Audimit, për objektin: “Rikonstruksioni, shtesë 

anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës ". 

1. z. GI, përfaqësues i mbikëqyrësit OE "E" shpk në cilësinë e mbikëqyrësit të objektit 

“Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia 

Durrës ". 

2. z. EC, përfaqësues i mbikëqyrësit OE "T" shpk, në cilësinë e kolaudatorit të objektit 

“Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia 

Durrës ". 

-Lidhur me mangësitë dhe parregullsitë e konstatuara në Raportin Përfundimtar të Audimit, në 

hartimin e projektit teknik të objektit: “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në 

shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës ": 

1. Z. HY, në cilësinë e projektuesit të objektit “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe 

palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës ". 

2. Znj. DD, në cilësinë e projektuesit të objektit “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe 

palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës ". 

(Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Menjëherë 

C.2 PËR AGJENCINË E PROKURIMIT PUBLIK 

2. Referuar parregullsive dhe shkeljeve të ndryshme të konstatuara në procedurat e prokurimeve 

me vlerë të lartë për periudhën 01.01.2016 deri më 31.12.2017, si dhe përgjegjësisë individuale 

të evidentuar dhe pasqyruar në Raportin Përfundimtar të Auditimit, bazuar në nenin 23, të ligjit 

nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për 

kundërvajtjet administrative” dhe bazuar në nenin 15 shkronjat (c dhe ç) dhe nenin 30 të ligjit 

nr. 154/2014 datë 27.11.2014, “Për Organizim in dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, i rekomandojmë Agjencisë së Prokurimit Publik, të vlerësojë shkeljet e konstatuara, 

me qëllim marrjen e masave administrative (dënim me gjobë) në raport me shkeljet e 

konstatuara në procedurat e prokurimeve publike, ndaj 10 punonjësve, për procedurën e 

prokurimit me objekt “Rikonstruksion dhe shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën 14 

nëntori”, Durrës, si vijon: 

 

- Për shkelje të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, neni 57 “Personi përgjegjës për prokurimin 

dhe njësia e prokurimit”, pika 3 dhe nenit 77 “Mbikëqyrja e kontratës”, ngarkohet me 

përgjegjësi njësia e prokurimit e përbërë nga: z. NA, jurist, z. AK, specialist dhe z. AZH, 

specialist. 
- Për veprime dhe mosveprime, të cilat janë në kundërshtim me nenin 23 “Specifikimet teknike” 

të LPP, si dhe për shkelje të nenit 57 “Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e 
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prokurimit” të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, pika 4, ngarkohet me përgjegjësi grupi i 

hartimit të dokumenteve të tenderit, z. AT, zj. MS, zj. DD dhe z. HC.  

Gjithashtu, të gjithë personat e sipërpërmendur ngarkohen me përgjegjësi për moszbatimin e 

nenit 12 të LPP, “Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika 2. 

- Për veprime dhe mosveprime, të cilat janë në kundërshtim me LPP, neni 20 “Mos 

diskriminimi”, neni 23 “Specifikimet teknike”, neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, 

pika 1, germa ç), neni 45, “Kriteret e skualifikimit të operatorëve ekonomikë”, pika 3, germa a), 

neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, germa b) dhe neni 53, “Shqyrtimi i ofertave” pika 3, 

neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, neni 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, 

si dhe për shkelje të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, neni 26 “Kontratat për punë publike”, 

neni 57 “Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit”, pika 4 dhe neni 58 

“Komisioni i vlerësimit të ofertave”, ngarkohet me përgjegjësi KVO, z. ZHV kryetar, z. HK 

anëtar dhe z. SM, anëtar. 

(Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Menjëherë 

D. MASA DISIPLINORE  

D.1 PËR MINISTRINË E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË 

 

1. Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e zbatimit të punimeve të ndërtimit, përcaktuar 

në nenin 8, Kreu III, nenet 15 e 16 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe 

disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, Pika 3, Kreu VII, 

pika III të Vendimit Nr.42, Datë 16.1.2008 “Për Miratimin e Rregullores për Kriteret dhe 

Procedurat e së Licencave Profesionale të Zbatimit, Klasifikimit dhe Disiplinimit të Subjekteve 

Juridike, që Ushtrojnë Veprimtari Ndërtimi”, si dhe përgjegjësitë individuale të evidentuar dhe 

pasqyruar në pjesët takuese të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe komentet e subjektit të 

audituar, mbështetur në: Nenin 5 shkronja (b) dhe nenin 9/1, shkronja (a) të ligjit nr. 9780, datë 

16.07.2007, ndryshuar me nenin 12 të ligjit nr.183/2014 datë 01.04.2013 “Për inspektimin dhe 

mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, bazuar në nenin 15 dhe nenin 30, të 

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

të Shtetit”, i rekomandojmë, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, të vlerësojë shkeljet e 

konstatuara me qëllim dhënien e masës disiplinore ndaj subjektit të licencuar në fushën e 

zbatimit të punimeve, për 1 (një)  zbatues punimesh zbatimi, renditur si më poshtë: 

 

-Lidhur me pasojat nga tërmeti, diferencat në punime, cilësinë së punimeve dhe parregullsitë e 

konstatuara në Raportin Përfundimtar të Audimit, në objektin: “Rikonstruksioni, shtesë anësore 

dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës ": 

1. Subjektit, RN” SHPK & “VE” SHPK, përfaqësuar nga Znj. EC, në cilësinë e zbatuesit 

të punimeve të objektit “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën 

“14 Nëntori”, Bashkia Durrës ". 

(Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Menjëherë 

2. Mbështetur në kuadrin ligjor dhe rregullator ne fuqi, si dhe në nenin 15 dhe nenin 30, të ligjit 

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

Shtetit”,  i rekomandojmë Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë që referuar: i) shkeljeve të 
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konstatuara mbi zbatimin e procedurave ligjore nga Instituti i Ndërtimit, për zbatimin e 

Vendimit nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit; ii) përgjegjësive 

individuale, të evidentuara dhe pasqyruara në pjesët takuese të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit; si dhe iii) komenteve të subjektit të audituar, të vlerësojë shkeljet e konstatuara me 

qëllim marrjen e masave disiplinore\administrative, në proporcion me këto shkelje.  

(Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Menjëherë 

 

D.2. PËR AGJENCINË E PROKURIMIT PUBLIK 

1. Referuar Nenit 77, Mbikëqyrja e kontratës, të Vendimit Nr. 914, datë 29.12.2014 "Për 

Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik, i Ndryshuar, ku citohet: "Në përfundim të 

kontratës, autoriteti kontraktor përgatit një raport përmbledhës për korrektësinë dhe cilësinë 

e zbatimit të kontratës, problemet e hasura gjatë zbatimit dhe masat e marra për zgjidhjen e 

tyre, nëse është rasti" dhe nenit 23, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, 

si dhe përgjegjësive individuale të evidentuara dhe pasqyruar në pjesët takuese të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit dhe komentet e subjektit të audituar, bazuar në nenin 15 dhe nenin 

30, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë, Agjencisë së Prokurimit Publik, të vlerësojë shkeljet e 

konstatuara me qëllim dhënien e masës disiplinore për: znj. ES, Znj. MS dhe Znj. DM, në 

cilësinë e certifikuesit të punimeve, lidhur me certifikimin e punimeve dhe parregullsive të 

konstatuara në Raportin Përfundimtar të Audimit, për realizimin e punimeve të objektit: 

“Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës 

".(Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Menjëherë 

 

2. Referuar parregullsive dhe shkeljeve të ndryshme të konstatuara në procedurat e prokurimeve 

me vlerë të lartë për periudhën 01.01.2016 deri më 31.12.2017, si dhe përgjegjësisë individuale 

të evidentuar dhe pasqyruar në Raportin Përfundimtar të Auditimit, bazuar në nenin 23, të ligjit 

nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe bazuar në nenin 15 shkronjat (c dhe 

ç) dhe nenin 30 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë Bashkisë Durrës, të vlerësojë shkeljet e 

konstatuara, duke vendosur për marrjen e masave disiplinore, në raport me shkeljet e 

konstatuara në procedurat e prokurimeve publike, ndaj 10 punonjësve, për procedurën e 

prokurimit me objekt “Rikonstruksion dhe shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën 14 

nëntori”, Durrës, për sa vijon: 

- Për shkelje të nenit 57 “Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit”, të VKM-

së nr. 914, datë 29.12.2017, pika 3, ngarkohet me përgjegjësi njësia e prokurimit e përbërë nga: 

NA, jurist, AK, specialist dhe AZH, specialist;  

- Për moszbatimin e nenit 57 “Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit”, të 

VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, pika 4 ngarkohet me përgjegjësi Grupi i hartimit të 

dokumenteve të tenderit, AT, MS, DD dhe HC. 

Gjithashtu, të gjithë personat e sipërpërmendur ngarkohen me përgjegjësi për moszbatimin e 

nenit 12 të LPP, “Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika 2. 

- Për veprime dhe mosveprime, të cilat janë në kundërshtim me nenin 23 “Specifikimet teknike” 

të LPP, si dhe për shkelje të nenit 57 “Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e 



 

 
  

26 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT “PËR AUDITIMIN E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE, NË 

AUDITIMET E EVADUARA GJATË 6-MUJORIT TË  DYTË TË VITIT 2021” 

 

prokurimit” të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, pika 4, ngarkohet me përgjegjësi grupi i 

hartimit të dokumenteve të tenderit, AT, MS, DD dhe HC. 

- Për shkelje të nenit 20 “Mos diskriminimi”, nenit 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, 

nenit 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, të LPP dhe nenit 26 “Kontratat për punë publike” 

dhe nenit 58 “Komisioni i vlerësimit të ofertave”, të VKM-së nr. 914, pika 8, ngarkohet me 

përgjegjësi KVO-në, ZHV kryetar, HK anëtar dhe SM anëtar. 

- Për shkelje të nenit 77 “Mbikëqyrja e kontratës”, të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, pika 3, 

ngarkohet me përgjegjësi njësia e prokurimit e përbërë nga: NA, jurist, AK, specialist dhe AZH, 

specialist. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 4-34, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Menjëherë 

 

Për sa më sipër mbahet ky raport auditimi. 

 

AUDITUESIT SHTETËRORË TË KLSH-së: 

Eni KABASHI 

Miranda HAXHIA 

DREJTORI I DEPARTAMENTIT: 

 

Kozma KONDAKÇIU 
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2. RAPORT AUDITIMI “PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË 

AUDITIMET E EVADUARA GJATË GJASHTË MUJORIT TË DYTË TË VITIT 

2021” TË USHTRUAR NË MINISTRINË E SHËNDETËSISË. 

 

Në zbatim të programit të auditimit Nr.893/1, datë 07.10.2022, u krye verifikimi nga audituesit 

e KLSH-së znj. MH dhe znj. EK me përfaqësuesen e subjektit të auditimit znj. JD, me detyrë 

Sekretare e Përgjithshme.  

U shqyrtua dokumentacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit mbi zbatimin e 

rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm bashkëngjitur: 

-Shkresa Nr.415/55, datë 10.11.2021 me lëndë “Kthim përgjigje”,  

-Program i punës me afatet për zbatimin e rekomandimeve. 

 

Objekti i këtij akt verifikimi:  

-Verifikimi mbi zbatimin e rekomandimeve. 

Verifikimi iu referua akteve ligjore e nënligjore në vijim: 

-Ligji Nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit”, neni 15 shkronja “j” dhe nenit 30, pika 2. 

-Manuali i ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve të auditimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit 

dhe Regjistri elektronik institucional” miratuar me Vendimin Nr.67, datë 23.06.2020 të 

Kryetarit të KLSH. 

 

KLSH, me shkresën përcjellëse Nr.121/14, datë 19.10.2021 ka dërguar në MSHMS Raportin 

Përfundimtar të Auditimit të ushtruar në MSHMS për 33 gjetje gjithsej, ka rekomanduar 45 

masa nga të cilat: 

 

-Propozime për ndryshime apo përmirësime ligjore: për 1 gjetje janë lënë    6 rekomandime. 

-Masa Organizative:                                                           18 gjetje  janë lënë   24 rekomandime. 

-Masa për shpërblim dëmi:                                              6 gjetje  janë lënë         7 rekomandime 

-Masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve 

publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publike: 

për 3 gjetje janë lënë  3 rekomandime  

-Masa Disiplinore:                                                           për 5 gjetje janë  lënë    5 rekomandime 

 

Mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve, MSHMS në referim të Ligjit Nr. 154/2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 30, pika 2, ka kthyer 

përgjigje brenda 6 muajve nga marrja e njoftimit të Raportit Përfundimtar të auditimit dhe 

rekomandimeve me shkresën Nr.415/55, datë 10.11.2021. 

  

☞ Niveli i zbatimit të rekomandimeve paraqitet: 

1-Nga 6 rekomandime “Propozime për ndryshime apo përmirësime ligjore”, 6 zbatuar.  

2-Nga 24 rekomandime për “Masa Organizative”, 14 masa zbatuar, 5 masa në proces 

zbatimi dhe 4 zbatuar pjesërisht, 1 masë pa zbatuar. 

3-Nga 7 rekomandime për “masa për shpërblim dëmi”, 2 masa zbatuar, 2 masa zbatuar 

pjesërisht, dhe 3 masa proces zbatimit 
4-Nga 3 rekomandime për “masa për eliminim e efekteve negative të konstatuara në 
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administrimin e fondeve publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe 

efektivitet të fondeve publike”, janë zbatuar 3 masa. 

5-Nga 5 rekomandime për “masë disiplinore”, 5 masa zbatuar plotësisht. 

 

I. Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi (trajtuar në ProjektRaportin 

e Auditimit), inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 6-mujorit të parë, të 

vitit 2023 dhe në mbështetje të nenit 30, pika 2, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja 

e rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH, mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

II. Në përfundim për të gjitha rekomandimet të dërguara me shkresën Nr.121/14, datë 

19.10.2021, mbi auditimin me objekt “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë”, që 

janë konsideruar te zbatuara pjesërisht ose të pazbatuara nga auditimi i kryer për verifikimin 

e zbatueshmërisë të rekomandimeve në auditimin e mëparshëm, nga Ministria e Shëndetësisë 

ri kërkojmë si më poshtë:  

 

A. MASA ORGANIZATIVE 
 

1. Gjetje nga auditimi: Nga analizimi i Regjistri i Aktiveve të MSHMS për vitin 2019, 

rezulton se në kundërshtim me pikën 26, 28 dhe 30 Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011, ai nuk 

përmban një informacion të plotë mbi aktivet e institucionit, pasi në të nuk është reflektuar data 

e hyrjes apo marrjes në dorëzim, koha e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlera e akumuluar e 

shpenzimeve të mirëmbajtjes apo data e daljes nga pronësia, etj.   

-Inventarizimi i aseteve të Aparatit të MSHMS është bërë mbi gjendjen fizike të aseteve, pa 

bërë krahasimin me gjendjen kontabël, duke mos identifikuar dhe analizuar diferenca midis 

gjendjes fizike dhe asaj kontabël. Nga auditimi u konstatuan diferenca në aktive në vlerën 

227,612,894 lekë, më hollësisht: 

1.Nga auditimi u konstatua se, në Regjistrin e Aktiveve nuk janë reflektuar ende aktivet e ish-

MMRS-së. Përveç tyre, u konstatua edhe aktive të MSHMS-së në vlerën 5,566,024 lekë, të 

cilat kanë rezultuar nga inventarizimi dhe që nuk janë përfshirë në këtë Regjistër, në 

kundërshtim më pikën 28 të Udhëzimit të mësipërm. 

2.Nga auditimi u konstatuan gjithashtu diferenca midis kostos historike të mjeteve të transportit 

të regjistruar në Regjistrin e Aktiveve (16,829,991 lekë) dhe kostos historike të mjeteve të 

transportit sipas inventarizimit (45,009,380 lekë). Pra, rezultojnë 28,179,389 lekë më shume 

mjete transportit fizikisht (kosto historike), se kosto historike e regjistruar në kontabilitet.  

3.U konstatuan diferenca midis sistemeve elektronike të regjistruara në Regjistrin e Aktiveve 

në 269,302,755 lekë dhe vlerës për të cilën është shprehur grupi i inventarizimit (75,435,274 

lekë). Pra, rezultojnë 193,867,481 lekë më shumë sistemet elektronike të regjistruara në 

kontabilitet, se vlera sipas kontrollit fizik. 

Nga auditimi i procedurës së ndjekur për kryerjen e inventarizimit fizik konstatuam se:  

- Inventarizimi i aseteve të Aparatit të MSHMS është bërë mbi gjendjen fizike të aseteve, pa 

bërë krahasimin me gjendjen kontabël, sikurse parashikon Udhëzimi 30, datë 27.12.2011, i 

ndryshuar. Në këto kushte nuk janë identifikuar diferenca midis gjendjes fizike dhe asaj 

kontabël. (diferencat midis gjendjes fizike dhe asaj kontabël, të evidentuara nga KLSH janë 

trajtuar më lartë) 

- Në dokumentin përmbledhës bashkëlidhur relacionit përfundimtar, përgatitur nga Komisioni 
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në fund të procesit të inventarizimit për vitin 2019, nuk janë reflektuar aktivet me vlerë 

43,983,687 lekë, si dhe makinat në përdorim dhe ato jashtë përdorimit, të cilat rezultojnë të 

inventarizuara referuar procesverbaleve, duke mos përmbushur kështu kërkesat e Udhëzimit 

nr. 30, për përgatitjen e një raporti të plotë mbi aktivet e inventarizuara fizikisht. Në relacionit 

përfundimtar të përgatitur nga Komisioni i Inventarizimit nuk janë përcaktuar saktësisht, sa 

procesverbale janë përgatitur, sa ishte numri totali i aktiveve të inventarizuara fizikisht, apo 

vlera totale e tyre, si dhe përmbledhësja nuk përkon me vlerën totale të aktiveve të 

inventarizuara sipas procesverbaleve.  

- Aktivet e inventarizuara fizikisht janë dokumentuar vetëm nëpërmjet procesverbaleve të 

mbajtura me punonjësit me përgjegjësi materiale. Këto procesverbale, nuk kanë datë, nuk janë 

të protokolluar, dhe shpesh herë janë të firmosur vetëm nga Komisioni i Inventarizimit dhe jo 

nga punonjësi/t me përgjegjësi materiale në kundërshtim me sa përcakton Udhëzimi nr. 30. 

Procesverbalet nuk kanë numra rendor.  

- Dosja e inventarizimit nuk ishte e inventarizuar dhe disa procesverbale mungonin në të dhe u 

vunë në dispozicion pas kërkesës së grupit të auditimit.  

Kjo situatë përmban riskun që aktivet e institucionit të humbasin, keqpërdoren, etj. P.sh. 

mungesa e raportit të plotë të inventarizimit, apo mungesa e numrave rendor të procesverbaleve 

të inventarizimit, etj. nuk siguron ruajtjen efektive të mjeteve të transportit (procesverbali i të 

cilave nuk ishte në dosje, por u vu në dispozicion pas kërkesë së grupit të auditimit), në kushtet 

kur në regjistrin e aktiveve ato nuk janë të detajuara dhe janë paraqitur me vlerën kontabël 0. 
 

Rekomandimi 1.1: MSHMS të marrë masat e nevojshme, që në përfundim të çdo procesi 

inventarizimi të aktiveve të institucionit të hartohet një raport i plotë si dhe procesverbalet e 

mbajtura gjatë procesit të jenë me numra rendor, dhe te firmosur nga të gjithë personat me 

përgjegjësi materiale, për të siguruar që proces – inventarizimi ti shërbejë qëllimit për të cilin 

kryhet. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 35-87, të Projekt Raportit të Auditimit). 

Në vijimësi 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi referuar inventarit te kryer nga MSHMS për vitin 2020, 

me urdhrin Nr.30, nr.367 prot datë 20.01.2020 miratuar nga titullari i institucionit “Ngritjen e 

komisionit për inventarizimin e pasurisë”, komisioni i grupit ka kryer ndër të tjera edhe 

inventarizimin e mjeteve te transportit te aparatit të MSHMS, ku kanë rezultuar, 12 makina në 

total, ku 9 prej tyre janë në përdorim, një është i llojit motor dhe 3 prej tyre janë vlerësuar si 

jashtpërdorimit të cilat ndodhen në ruajtje tek Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, por nuk ka 

përfunduar procesi i nxjerrjes së tyre jashtë përdorimit. 

Pas kryqëzimit te vlerës kontabël, me vlerën e inventarit te kryes nga MSHMS konstatojmë se: 

- ne kontabilitet janë të regjistruara vetëm 4 prej makinave me vlerë kontabël 0 (zero) të cilat 

vijojnë të marrin shërbime referuar kontratës së mirëmbajtjes se makinave,  

-  5 makina te cilat janë në përdorim nga MSHMS dhe marrin shërbime, por nuk janë të 

kontabilizuara,  

-  3 makina, të cilat sipas realcionit të inventarizimit janë vlerësuar për t’u nxjerrë jashtë 

përdorimit, por ky procesi nuk ka përfunduar duke u tej zgjatur.  

 

Rekomandimi 2.1: Nëpunësi Autorizues(NA) të marrë masa për ngritjen e një komisioni me 

ekspertë të fushave për artikujt respektive-automjeteve për të shqyrtuar jetën e dobishme dhe 
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vlerën e mbetur të tyre, ku pas këtij shqyrtimi të bëhet rivlerësimi i vlerës së aktivit. (Statusi i 

rekomandimit i trajtuar në faqet nr 35-87, të Projekt Raportit të Auditimit). 

Menjëherë 
 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kontratës së partneritetit publik privat “Për ofrimin e 

shërbimeve laboratorike mjekësorë” rezultoi se deri më 21.05.2021 është likuiduar vetëm një 

faturë në shumën prej 30,670,190.00 lekë për koncesionarin në QSUNT.  

Konstatuam se:  

1.Kontrata për partneritetin publik privat është nënshkruar dy vite më vonë, pas dërgimit të 

raportit mbi propozimin e përzgjedhjes së ofertës së suksesshme tek Titullari i Autoritet 

Kontraktor. Këto ndryshime në afate nuk janë reflektuar në kontratë. Rezultoi që të gjitha 

spitalet universitare dhe ato referuese, i kanë lidhur Marrëveshjet e Ndërveprimit më vonë se 

data e parashikuar.  

2.Si rezultat i situatës së krijuar nga tërmeti i nëntorit 2019, gjendjes së krijuar nga 

Pandemia, si dhe mos regjistrimit të aseteve nga spitalet referuese, Data e Synuar e 

Komisionimit është shtyrë jo më vonë se data 21.06.2020 dhe për të gjithë laboratorët e tjerë, 

jo më vonë se data 28.01.2021. Aktualisht shërbimi laboratorik po realizohet nga Koncesionari 

në Qëndren Universitare Spitalore "Nënë Tereza", në Spitalin Universitar Obstetrik-

Gjinekologjik “Koco Glozheni”, në Spitalin Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Mbreteresha 

Geraldinë, në Spitalin Universitar të Traumës dhe në Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi”. 

Në spitalet bashkiake të Lushnjës, Sarandës, në spitalin rajonal të Vlorës dhe Korçës kanë 

përfunduar përshtatja dhe rregullimi i ambienteve dhe po punohet për instalimin e aparaturave.  

3.Nga implementimi i kësaj kontrate, në laboratorin e QSUNT rezultoi se, sipas Shtojcës nr.5, 

pika 3, Grafiku i planit të rekrutimit për QSUNT, për vitin e parë të zbatimit të kontratës kërkon 

punësimin pranë koncesionarit të total 99 punonjësve, nga të cilët 13 mjekë, 80 teknikë 

laboratori dhe 6 sanitarë; ndërsa nga auditimi u konstatuan se vetëm 48 nga këta punonjës janë  

transferuar në koncesionar. 

Në vijim rezultoi se, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si institucioni epror ndaj 

Qendrave Universitare Spitalore, Spitaleve Rajonale dhe atyre bashkiake, nuk ka kryer raporte 

periodike të monitorimit mbi zbatimin e kontratës koncesionare dhe ligjit nr.125/2013 “Për 

koncesionet dhe partneritet publik privat” neni 10, pika 4,5.  Në veçanti, nga verifikimi i 

raporteve të monitorimit të realizuara nga QSUNT rezultoi se: 

1.Janë përgatitur dy relacione për muajin Dhjetor 2020: relacioni mbi monitorimin sasior, dhe 

ai mbi monitorimin cilësor të aktivitetit laboratorik. Grupi i punës i ka hartuar relacionet, duke 

u bazuar në verifikimet në terren si dhe në bazë të përzgjedhjeve rastësore të disa shërbimeve 

mjekësore, konkretisht në Gastrohepatologji, në Hematologji, në Urgjencën Pediatrike, në 

Neurologji dhe në Stroke Post Stroke, duke konkluduar se: (i) nuk është raportuar saktë dhe 

me përgjegjshmëri numri i ekzaminimeve laboratorike të referuara dhe ato të kryera 

(përgjigjet). Në shumë raste përgjigja e analizave ka mbërritur në shërbim pasi pacienti i 

hospitalizuar ka lënë shërbimin, me një diferencë prej 914 analiza, të cilat nuk janë pasqyruar 

në raportin përfundimtar të shërbimeve; (ii) shumë mjekë janë regjistruar në sistemin LIS 

(laboratory informacion system) të Shoqërisë konçesionare në shërbimet e gabuara, duke sjellë 

vonesa apo mosdorëzim në shërbimin e duhur të përgjigjeve të analizave duke çuar deri mos 

referimin e tyre si analiza të kryera në raportimet mujore; (iii) nga ana e shoqërisë koncesionare 

janë pranuar dhe janë realizuar ekzaminime laboratorike, me formularë të cilët nuk përmbajnë 
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elementët bazë të identifikimit. Për këtë arsye 43 ekzaminime biokimike të kryera nga 

laboratori nuk janë raportuar nga Shërbimi i Gastrohepatologjisë.  Sa më sipër, formularët e 

parregullt sipas Kontratës së Ndërveprimit nuk duheshin pranuar dhe ekzekutuar nga ana e 

shoqërisë koncesionare; (iv) Referuar Kontratës së ndërmjetësimit, pika VII “Standardet e 

shërbimit” ku “Koncesionari duhet të respektojë kohën e propozuar për daljen e rezultateve 

për çdo analizë, qoftë rutinë apo në kushte urgjence, kohë 30 min....”, konstatuam se, nga ana 

e shoqërisë konçesionare, jo gjithmonë, është respektuar koha maksimale për daljen e rezultatit, 

për të cilat duhej të aplikohej penalitet të parashikuar në kontratën koncesionare. 

2.Diferenca të konsiderueshme kanë rezultuar edhe në faturimin e analizave laboratorike nga 

shoqëria konçesionare, gjatë raportimit të ekzaminimeve laboratorike si Imunfenotipet dhe 

CD4 të cilat kryhen me markera të ndryshëm. Ndërsa Laboratori i faturon sipas kontratës me 

nr. markerash të kryer për çdo analizë, shërbimet mjekësore i raportojnë si një analizë e vetme.  

Në përfundim, konkluduam, se MSHMS, në rolin e institucionit epror, nëpërmjet Komitetit 

Ndërlidhës, nuk ka monitoruar ecurinë periodike të kontratës koncesionare në qendrat spitalore 

universitare, spitalet referuese dhe ato bashkiake. Veçanërisht, pas raportimeve të QSUNT mbi 

monitorimin periodik të kryer për periudhën Nëntor, Dhjetor 2020, nuk ka marrë asnjë masë 

për verifikimin e mëtejshëm të parregullsive të konstatuara nga grupet e punës së QSUNT, me 

qëllim korrigjimin e tyre, nxjerrjen e përgjegjësive dhe aplikimin e penaliteteve për rastet e 

konstatuara me devijime nga kushtet e kontratës koncesionare. 

 

Rekomandimi 3.1: Komiteti Ndërlidhës në MSHMS të marrë në shqyrtim të gjitha raportet 

periodike të monitorimit të qëndrave spitalore universitare, spitaleve referuese dhe atyre 

bashkiake, të realizuara deri tani për verifikimin e mëtejshëm të parregullsive të konstatuara 

nga grupet e punës përkatëse, me qëllim korrigjimin e tyre nxjerrjen e përgjegjësive dhe 

aplikimin e penaliteteve për rastet e konstatuara me devijime nga kushtet e kontratës 

koncensionare. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 35-87, të Projekt Raportit të 

Auditimit). 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale ka realizuar procedurën e hapur me objekt “Rikonstruksion i godinave të Maternitetit 

Mbretëresha Geraldina dhe ndërtim i ri 3 kat Tiranë” me fond limit në vlerën prej 

668,493,718.32 lekë pa tvsh, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor të cilit i është deleguar 

procedura e prokurimit në bazë të shkresës nr.243 prot datë 05.03.2020, nga institucioni i 

varësisë, Spitali Universitar Obsetrik-Gjinekologjik (SUOGJ )“Mbretëresha Geraldina” (MG), 

me kërkesë që realizimi i procedurës, të bëhet nga MSHMS, meqenëse SUOGJ “Mbretëresha 

Geraldina”, nuk disponon kapacitetet e duhura për të kryer zhvillimin e procedurës së 

prokurimit publik. 

-Nga auditimi u konstatua se, vlera e fondit limit, nuk është përllogaritur nga MSHMS pasi 

gjithë dokumentacioni (Projekti Teknik, Preventiv i punimeve, oponenca teknike, akt 

ekspertizat, miratimi i projektin nga Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Materiale, 

miratimi  i Lejes së ndërtimit nga Këshilli Kombëtar i Territorit) janë përcjellë nga SUOGJ-

MG  me shkresat nr.4/2 prot datë 10.02.2020 dhe nr.363 prot datë 30.04.2020, në MSHMS. 

Nga auditimi i dokumentacionit të mësipërm në dosje fizike –teknike të procedurës, u konstatua 

se:  
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(i) Projekti Teknik është realizuar nga Instituti i Ndërtimit, si rezultat i bashkëpunimit me 

SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë” (SUOGJ - MG), dhe jo nëpërmjet një procesi të hapur të 

përzgjedhjes në bazë të rregullave të prokurimit publik. SUOGJ është institucion varësie i 

MSHMS dhe njësi shpenzuese e veçantë dhe si Autoritet Kontraktor, është vetë autoriteti 

përgjegjës për administrimin e fondeve dhe kryerjen e procedurave të prokurimit të nevojave 

të tyre, procedurë të cilën në këtë rast nuk e ka realizuar. 

Nga auditimi rezultoi se, në dokumentacionin e paraqitur nga SUOGJ-MG, nuk është  paraqitur 

Licenca profesionale për Projektim nga Instituti i Ndërtimit lëshuar nga Ministria e 

Infrastrukturës dhe Energjisë, në bazë të VKM nr.943 datë 28.12.2016 “Për disa ndryshime 

edhe shtesa ne VKM nr.759 datë 12.11.2014 “Për licencimin profesional të individëve dhe 

personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtarinë në fushën e studimit në projektimit në 

ndërtim dhe mbikëqyrje”, ndonëse IN ka realizuar hartimin e Projektit Teknik, duke “përdorur” 

licencat personale të  punonjësve ose të personave fizikë që operojnë në fushën e projektimit. 

Midis SUOGJ-MG dhe Institutit të Ndërtimit, është realizuar Kontrata nr.477/10 prot  SUOGJ-

MG “Për hartimin e projektit Teknik për “Rikonstruksion i godinave të Maternitetit 

Mbretëresha Geraldina dhe ndërtim i ri 3 kat Tiranë “date 28.06.2019 lidhur,  me vlerë prej 

5,487,357 lekë me tvsh, për të cilën më pas është bërë dhe  Kontrata shtesë nr.477/14 prot datë 

26.02.2020 me vlerë prej 7,712,994 lekë me tvsh. Për kontratat e mësipërme nga SUOGJ-MG 

nuk janë paraqitur Urdhër-Shpenzime mbi pagesën, në vlerë totale prej 13,200,351 lekë me 

tvsh, me përfitues Institutin e Ndërtimit,( i cili  nuk merr financim nga Buxheti i shtetit, por 

është me vetëfinancim). Sa më sipër, institucionet shtetërore, SUOGJ-MG dhe IN, kanë 

menaxhuar fonde publike në vlerën prej 13,200,351 lekë me tvsh, duke shmangur procedurat 

e prokurimit si dhe duke eliminuar garën dhe transparencën për realizimin e hartimit të projektit 

teknik. 

ii) Në vijim, nga Instituti i Ndërtimit në kuadër të bashkëpunimit me SUOGJ-MG, është 

realizuar Oponenca teknike, duke lidhur kontratë nr.1066/4 datë 17.12.2019 me objekt 

“Oponenca teknike për “Rikonstruksion i godinave të Maternitetit Mbretëresha Geraldina dhe 

ndërtim i ri 3 kat Tiranë”, veprim ky  në kundërshtim me VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, neni 37 (Shërbimi i konsulencës) 

pika 3 /b, me ligjin nr.8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit” i ndryshuar, neni 5. Në kushtet kur projekti teknik është hartuar nga Instituti i 

Ndërtimit, oponenca teknike (potencialisht mendimi ndryshe) vlerësojmë se nuk duhet të 

kryhej nga i njëjti institucion. Ky fakt është kundërshtuar dhe nga MSHMS sipas shkresës 

nr.1055 prot datë 19.11.2019 të SUOGJ-MG, drejtuar IN për bashkëpunim dhe interpretim të 

konfliktit të interesit. 

Në bazë të Urdhër-shpenzimit nr.788 datë 31.12.2019, IN është likuiduar me vlerën prej 

325,750 lekë me tvsh, për realizimin e Oponencës teknike. 

iii) Përsëri nga Instituti i Ndërtimit janë realizuar dy Akt ekspertiza, njëra e datës 30.11.2019 

mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara të tërmeti i datës 26.11.2019  dhe tjetra e 

datës 19.02.2020, e cila është e thelluar në bazë të VKM nr.26 datë 15.01.2020 “Për kryerjen 

e akt ekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara”, duke u shprehur në  përmbajtje se, duhet 

të merren  masat për rikonstruksion dhe përforcimi i Godinës së Obstetrikës, ndërsa për 

Godinën e Neonatoligjisë paraqitet më e vështirë, e për pasojë riparimi dhe përforcimi i 

strukturës është joeficient për tu riparuar (dmth duhet të rindërtohet). Në Akt Ekspertizën e 

datës 19.02.2020, anëtarët e grupit nuk janë shprehur si ka qenë gjendja e godinave para dhe 
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pas tërmetit dhe për rrjedhojë dhe ndryshimet në efektet financiare që mund të ketë pësuar 

preventivi Teknik i hartuar nga vetë IN, kjo në kundërshtim me Aktin Normativ nr.9 datë 

16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore” neni 34 paragrafi 2. 

Gjithashtu, dhe në këtë rast konstatuam se anëtaret e grupit që kanë hartuar Akt ekspertizën e 

datës 19.02.2020, janë në konflikt të interesat me detyrat që kanë realizuar, pasi njëkohësisht 

kanë qenë edhe anëtarë të grupit të hartimit të projektimit Teknik. 

iv).Nga auditimi u konstatua se, procedura e realizuar nga MSHMS në cilësinë e AK, procedurë 

e hapur me objekt “Rikonstruksion i godinave të Maternitetit Mbretëresha Geraldina dhe 

ndërtim i ri 3 kat Tiranë” me fond limit në vlerën prej 668,493,718.32 lekë pa tvsh, është fituar 

nga bashkimi i operatorëve ekonomik “A. K.” shpk & “B” shpk me vlerë ofertë fituese prej 

466,395,123.98 lekë pa tvsh ose rreth 28 % më e ulët se vlera e fondi limit (Ofertë anomalisht 

e ulët), fakt që mund të mbart elementë për fryrje fiktive të përllogaritjes së fondit limit, dmth 

të preventivave të hartuara nga IN.  

v) Nga auditimi i specifikimeve teknike që lidhen me zërat e kapitujve të punimeve elektrike u 

konstatua se,  vendosja e kodeve dhe serive të produkteve i bën referencë  prodhuesit “S”, duke 

bërë të mundur orientimin në drejtim të operatorëve ekonomikë specifikë që kanë këtë produkt. 

Veprimi i paracaktimit të prodhuesit nga ana e IN, bie në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, ndryshuar “Për prokurimin publik” neni 23 “Specifikimet teknike”, pika 2 dhe 5. 
 

Rekomandimi 4.1: MSHMS si institucioni epror, të marrë masa për ngritjen e një grupi pune, 

me qëllim verifikimin dhe vlerësimin e procedurës së ndjekur për “Rikonstruksionin e godinave 

të Maternitetit Mbretëresha Geraldina dhe ndërtimin e ri 3 kat, Tiranë”, në kushtet kur ka 

munguar procedura e prokurimit, duke u shoqëruar me përgjegjësitë respektive në çdo hallkë 

të saj, si dhe marrjen e masave për personat përgjegjës. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në 

faqet nr 35-87, të Projekt Raportit të Auditimit). 

Brenda datës 30.06.2023 
 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zërave të Projektit Teknik “Rikonstruksion i godinave 

të Maternitetit Mbretëresha Geraldina dhe ndërtim i ri 3 kat Tiranë “nga dokumentacioni i 

vënë në dispozicion u konstatua sa vijon: 

- Nga auditimi i preventivit të punimeve, të prokuruar nga MSHMS, dhe të hartuar nga Instituti 

i Ndërtimit rezultoi se për godinën e re dhe në rikonstruksionin e godinës ekzistuese, zërat 

ndërtimore, në një pjese të konsiderueshme të tyre (llogaritur në shumën 149,418,232 lekë), 

janë bërë me analizë çmimesh (AN), dhe jo me çmime sipas manualit të çmimeve. Kështu, në 

godinën e re, kapitulli “d. Punime murature”, zëri “FV shtrim i sallës operative me PVC 

antibakterial”, Kapitulli “j. Punime izolimi themele e tarrace”, etj, janë bërë pothuajse me 

“AN”, duke emërtuar zëra pune komplekse që nuk gjenden me emërtim të njëjtë në manualin 

e çmimeve dhe të ndryshme nga ato të paraqitura në specifikimet teknike. Pra edhe pse këto 

zëra janë me analizë çmimi, bashkëlidhur nuk u evidentua asnjë listë e hollësishme çmimesh 

me analizë të detajuar të çmimit ku të përfshihet: vlera e mallit/pajisja +pagesa e sigurimeve 

shoqërore+pagesa e puntorisë+ transport, etj, kjo në kundërshtim me VKM- në nr.514 datë 

15.08.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të 

çmimeve të punimeve të ndërtimit.”i ndryshuar me VKM 629 datë 15.07.2015.  

Në llogaritjen e kostove për punimet ndërtimore, nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, 

nuk u gjet asnjë përllogaritje e çmimeve apo studim tregut sipas VKM nr. 914 datë 29.12.2014 
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“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” Kreu VII, neni 59, “Përllogaritja e vlerës 

limit të kontratës” pika 2,  ku përcaktohet se: në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, 

autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më shumë alternativave të renditura si më 

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

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

dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe a) Çmimet e tregut; ose/dhe b) Çmimet e kontratave 

të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera kontraktore; ose/dhe ç) 

Çmimet ndërkombëtare, të botuara. 

Në lidhje me sa më sipër, u analizuan zërat si më poshtë:  

1. Për zërin e punës “F.V Termo dhe hidroizolim i pllakës së themelit dhe katit nëntokë. Primer, 

termoizolim me polesterol ekspans me spensor 80mm. Hidroizolim me dy shtresa guajne 

bituminoze, gjeotekstil, shtresë mbrojtëse”, me çmimin 30,000 lekë/m2, me vlerë totale 

33,900,000 lekë pa TVSH (1130 m2 x 30,000 lekë/m2), ku konstatuam se, nënzërat e tyre, si: 

primer, termoizolim me polesterol ekspans me spensor 80 mm, Hidroizolim me dy shtresa 

guajne bituminoze, gjeotekstil, shtresë mbrojtëse”, janë zëra që mund të gjenden të njëjtë (ose 

të ngjashëm) në manualin e çmimeve të punimeve të ndërtimit në fuqi dhe nga rillogaritja e 

çmimit të ri, rezultoi se, çmimi i këtij zëri pune është rritur me 12,309 lekë/m2, ose në totalin e 

preventivit 13,909,170 lekë pa TVSH (12309 lekë/m2 x 1130 m2). 

2. Për zërin e punës nr. 13 të kapitullit “e. Punime shtresash” me përshkrimin “FV shtrim i 

sallës operative me PVC antibacterial”, me çmim njësi 4920 lekë/m2, me vlerë 39,360,000 

lekë (8000 m2 x 4920 lekë/m2), në mungesë të analizës së çmimit në dokumentacionin e vënë 

në dispozicion dhe nga kërkimi i bërë në internet për çmimin e këtij materiali në linkun 

https://ëëë.made-in-china.com/products-search/hot-china-

products/Pvc_Flooring_For_Hospital.html, rezultoi se çmimi i materialit PVC antibacterial për 

spitalet, varion nga 5-15 USD/m2 (ose 505 – 1545 lekë/m2).   

Nga sa sipër, duke shtuar edhe nënzërat e tjerë të analizës së kostos (punëtori, transport dhe 

makineri), përsëri ekziston rreziku i rritjes së pajustifikuar të çmimit/njësi të këtij zëri pune. 

Analiza e çmimit me testimin e tregut për nënzërin “material”, do të jepte një vlerësim objektiv 

për çmimin e këtij zëri pune. 

Rekomandimi 1.1: MSHMS, si institucion epror i Spitalit Universitar Obstetrik Gjinekologjik, 

të analizojë situatën dhe të nxjerrë përgjegjësitë për mos argumentimin dhe mos dokumentimin 

në përllogaritjen e fondit limit, bazuar në specifikimet teknike të objektit që prokuroret, si dhe 

të marrë masa për eliminimin e këtyre praktikave në të ardhmen. (Statusi i rekomandimit i 

trajtuar në faqet nr 35-87, të Projekt Raportit të Auditimit). 

                                                                                                                                          

Menjëherë 

B. “MASA PËR SHPËRBLIM DËMI” 
 

1. Gjetje nga auditimi: Në përfundim të procedurës “Blerje kite për laboratorin 

mikrobiologjik për realizimin e RT-PCR të përshtatshëm për tu përdorur për pajisje e 

Existation të firmës Bioneer ose ekuvalent” është lidhur kontrata e furnizimit me nr.1574/13, 

datë 30.03.2020, miratuar me VKM nr.322, datë 18.04.2020, me vlerë kontrate 10,200, 000lekë 

me tvsh. 

Rezultoi se, operatori ekonomik “O” shpk  ka dorëzuar 20 kite “AccurPower Sars –Cov – 2 

real time PCR” 17 ditë me vonesë, për të cilin nuk u konstatua njoftim apo ndonjë 

https://www.made-in-china.com/products-search/hot-china-products/Pvc_Flooring_For_Hospital.html
https://www.made-in-china.com/products-search/hot-china-products/Pvc_Flooring_For_Hospital.html
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dokumentacion shkresor, mbi vonesat e dorëzimit të mallrave. Kështu në bazë të detyrimit 

kontraktor neni 24 “Likuidimin e dëmeve për dorëzimin e vonuar” ku parashikohet se 

“Kontraktuesi, kur nuk realizon ketë kontratë Brenda afatit të përcaktuar tarifa ditore për 

dorëzimin e vonuar do të jetë 4/1000 të vlerës korresponduese të mbetur pa u zbatuar nga 

çmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së 

kontratës.’ 

Sa më sipër, për vonesat e dorëzimit të mallit me 17 dite, nga data 30.03.2020 deri në 

16.04.2020, penaliteti i llogaritur për dorëzim të vonuar është (10,200,00 lekë me tvsh x 0,004 

x17 ditë = 693,600 lekë me tvsh, si e ardhur e munguar në Buxhetin e Shtetit. 

b-Nga zbatimi i kontratës, në lidhje për procedurën “Spostimi i sistemit të dializës nga 

Pediatria e Specialiteteve tek godina e Spitalit Infektiv (Shërbimi i Alergologjisë, për pacientët 

dializantë të prekur me Covid-19” është lidhur kontrata nr.1575/19, datë 07.04.2020  miratuar 

me VKM nr.323 datë 18.04.2020, me vlerë kontrate 850,000 lekë pa tvsh ose 1,020,000 lekë 

me tvsh. Ky shërbim dhe furnizimi duhej bërë brenda 24 orëve, ndërkohë që ka ardhur më datë 

22.04.2020, dmth 2 ditë me vonesë (Nga Qendra Spitalore universitare, është dërguar proces 

verbali nr.  Dt. 22.04.2020 i mbajtur nga komisioni i ngritur me urdhrin nr. 57/1, dt. 21.04.2020 

ku vërteton kryerjen e punimeve (Cinstalim, transporti, instalimi) ........ Këto punime u kryen 

respektivisht sipas kushteve të kontratës si dhe detyrimit të të gjitha palëve. Fatura tatimore nr. 

4055, dt. 22.04.2020 për 850,000 lekë pa tvsh ose 1,020,000 lekë me tvsh.) 

Për rrjedhojë në zbatim të detyrimit kontraktor neni. 24 “Likuidimin e dëmeve për dorëzimin 

e vonuar” ku parashikohet se “Kontraktuesi, kur nuk realizon ketë kontratë Brenda afatit të 

përcaktuar tarifa ditore për dorëzimin e vonuar do të jetë 4/1000 të vlerës korresponduese të 

mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 

25% të vlerës së kontratës.’, AK duhet të kishte përllogaritur dhe ndalur penalitetin për 

dorëzimin e vonuar nga operatori “T” shpk është (1,020,000x0,0,004 x2 ditë =8,160 lekë me 

tvsh, vlerë kjo e ardhur e munguar në Buxhetin e Shtetit. 

c-Nga zbatimi i kontratës, në lidhje për procedurën Loti I “Blerje kite dhe reagent të 

përshtatshëm për të përdorur në pajisje Maglum 800 Snibe CoLtd ose ekuivalent në QSUT dhe 

blerje e materialeve të emergjencës për kryerjen e analizave diagnostikuese për Covid-19” 

është lidhur kontrata lidhur kontrata me nr.1776/11 datë 14.04.2020 , miratuar me VKM nr.322, 

datë 18.04.2020, me vlerë kontrate3,512,000 lekë pa tvsh ose 4,214,400 lekë me tvsh. Në 

detyrim kontraktor neni 2 dhe sipas ofertës nga operatori ekonomik “G”shpk, 50 kite duhet të 

lëvroheshin për 5 ditë nga hyrja në fuqi e kontratës. Nga auditimi u konstatua se, 6 kite  me 

vlerë prej 252,864 lekë janë sjellë më datë 30.05.2020, pra 36 ditë me vonesë (24.04.2020 deri 

në 30.05.2020). Sipas faturës tatimore  të shitjes nr.2202 datë 24.04.2020 në vlerën prej 

3,301,280 lekë pa tvsh ose 3,961,536 lekë me tvsh.  

Kështu në bazë të detyrimit kontraktor neni 24 “Likujdimin e dëmeve për dorëzimin e vonuar” 

ku parashikohet se “Kontraktuesi, kur nuk realizon ketë kontratë Brenda afatit të përcaktuar 

tarifa ditore për dorëzimin e vonuar do të jetë 4/1000 të vlerës korresponduese të mbetur pa u 

zbatuar nga çmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës 

së kontratës.’, dëmi i llogaritur për dorëzim të vonuar nga OE “G”shpk  do të ishte: (25% x 

4,214,400) x 0,004 x 36 ditë =  151,718 lekë me tvsh, vlerë kjo e ardhur e munguar në Buxhetin 

e Shtetit 

d -Nga zbatimi i kontratës, në lidhje me procedurën Loti 2 “Blerje kite dhe materiale konsumi 

për biologjinë molekulare për ISHP” është lidhur kontrata e furnizimit nr.1776/13 datë 
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14.04.2020, miratuar me VKM nr.316 datë 18.04.2020, me vlerë kontrate 21,725,500 lekë pa 

tvsh ose 26,070,600 lekë me tvsh.  

d.1) Në detyrimin kontraktor neni 2 dhe sipas formularit të ofertës nga operatori ekonomik 

“BA” shpk ku parashikohen afatet e lëvrimit, sasia prej 3000 reaksione në vlerë prej 2,340,000 

lekë me tvsh, nuk është sjellë ditën kur hyn në fuqi kontrata, por ka ardhur 5 ditë me 

vonë(18.04.2020- 23.04.2020) si dhe sasia prej 100 shishe në vlerë prej 102,000 lekë me tvsh 

nuk është sjellë në datë 18.04.2020, por më datë 23.04.2020. 

Në bazë të nenit 24 të kontratës, “Likuidimin e dëmeve për dorëzimin e vonuar”, parashikohet 

se “Kontraktuesi, kur nuk realizon ketë kontratë Brenda afatit të përcaktuar tarifa ditore për 

dorëzimin e vonuar do të jetë 4/1000 të vlerës korresponduese të mbetur pa u zbatuar nga 

çmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së 

kontratës.’.  Nga AK duhet të përllogaritet dhe ndalet penaliteti për dorëzim të vonuar  nga OE 

“BA” shpk në vlerë prej (26,070,600  x 25%) x 0,004 x 5 ditë = 130,353 lekë me tvsh), vlerë 

kjo e ardhur e munguar në Buxhetin e Shtetit. 

d.2) Për artikujt nga 1 deri në tre, sipas formularit të ofertës do të lëvroheshin 5 kuti për secilën 

përmasë, 500 rack për secilin artikull brenda 30 ditëve që i përket data 18.05.2020, të cilët kanë 

ardhur më datë 30.05.2020, dmth 12 ditë me vonesë, (500 rack x 1925 lekë pa tvsh=1,155,000 

lekë me tvsh  x 3 artikuj = 3,465,000 lekë me tvsh vlerë e pa lëvruar. 

Në bazë të nenit 24 të kontratës, penaliteti i llogaritur për dorëzim të vonuar  nga OE “BA” 

shpk është e barasvlershme në vlerë prej (26,070,600 x 0.25) x 0.004 x12 ditë = 312,847 lekë 

me tvsh), vlerë kjo e ardhur e munguar në Buxhetin e Shtetit. 

d.3) Për artikullin 4 në sasinë prej 3000 sipas formularit të ofertës do të lëvroheshin brenda 30 

ditëve nga hyrja në fuqi e kontratës,  që i përket data 08.05.2020, të cilët kanë ardhur më datë 

30.05.2020, dmth 22 ditë me vonesë, (3000 reaksione x490 lekë pa tvsh = 1,764,000 lekë me 

tvsh, vlera e palëvruar. 

Në bazë të nenit 24 të kontratës (Likuidimin e dëmeve për dorëzimin e vonuar) shprehet se 

“Kontraktuesi, kur nuk realizon ketë kontratë Brenda afatit të përcaktuar tarifa ditore për 

dorëzimin e vonuar do të jetë 4/1000 të vlerës korresponduese të mbetur pa u zbatuar nga 

çmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së 

kontratës.”. 

Sa më sipër, penaliteti i llogaritur për dorëzim të vonuar nga OE “BA” shpk është e 

barasvlershme në vlerë prej (26,070,600 x 0.25) x 0.004 x22 ditë = 573,553 lekë me tvsh, si e 

ardhur e munguar në buxhetin e shtetit. 

Pra, operatori ekonomik “BA” shpk, për dorëzimin e vonuar nga detyrimi kontraktor me 

nr.1776/13 datë 14.04.2020, miratuar me VKM nr.316 datë 18.04.2020, duhet të paguar nga 

vlera e sigurimit të kontratës, penalitetin total në vlerë prej 1,016,753 lekë me tvsh, si e ardhur 

e munguar në Buxhetin e Shtetit. 

 

Rekomandimi 1.1: Nga MSHMS të merren masa dhe të ndiqet të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe ligjore, në të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e penaliteteve të 

përllogaritura si pasojë e mos plotësimit të detyrimit kontraktor për dorëzimin në kohë të mallit, 

të cilat përfaqësojnë të ardhura të munguara ndaj buxhetit të shtetit, për arkëtimin e vlerave si 

vijon: 

-Për Procedurën “Blerje kite për laboratorin mikrobiologjik për realizimin e RT-PCR të 
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përshtatshëm për tu përdorur për pajisje Existation të firmës BIONEER ose ekuivalent” nga 

“OS” SHPK,vlera prej 693,600 lekë me TVSH; 

-Për kontratën “Spostimi i sistemit të dializës nga Pedriatria e Specoaliteteve tek Godina e 

Spitalit Infektiv (shërbimi i alergologjisë, për pacientët dializant të prekur me Covid-19), nga 

OE “T” shpk, vlera prej 8,160 leke me tvsh. 

 -Për procedurën Loti 1 “Blerje kite dhe reagent të përshtatshëm për tu përdorur në pajisje 

Maglum 800 Snibe CoLtd ose ekuivalent në QSUT dhe blerje të materialeve të emergjencës 

për kryerjen e analizave diagnostikuese për Covid-19”, nga OE “G” shpk, vlera prej 151,718, 

leke me tvsh. .Për procedurën Loti 2 “Blerje kite dhe material konsumi për biologjinë 

molekularë në ISHP nga OE “BA” shpk, vlera prej 1,016,753 leke me tvsh. (Statusi i 

rekomandimit i trajtuar në faqet nr 42-57, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Brenda datës 30.06.2022 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zërave të Projektit Teknik “Rikonstruksion i godinave 

të Maternitetit Mbretëresha Geraldina dhe ndërtim i ri 3 kat Tiranë “nga dokumentacioni i 

vënë në dispozicion u konstatua se: 

-Në bazë të Preventivit teknik të hartuar nga Instituti i Ndërtimit, në Kapitulli i kuadrove 

elektrike (këtu futen 1.1 derin 1.34) konstatohet se, zëri “F.V Morseta, kanalina plastike, zbara 

bakri, kabllo dhe të gjithë aksesorët e nevojshme për montim, përfshi kolaudimin, testim dhe 

komisionim”, është zë pune i mbivendosur i strukturës së preventivit të hartuar nga IN, në 

kundërshtim me VKM nr. 629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të 

çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre“, pasi i njëjti zë6 gjithashtu 

është përshkruar në zërat e tjerë, të veçuar sipas kapitujve të punimeve elektrike - kuadri 

kryesor, janë zërat për F.V Furnizim vendosje për kapak, automat, siguresa, instrumenta etj. 

Sa më sipër, për Kapitullin e Kuadrove Eletrike (1.1-1.34) zëri  “F.V Morseta, kanalina 

plastike, zbara bakri, kabllo dhe të gjithë aksesorët e nevojshme për montim, përfshi 

kolaudimin, testim dhe komisionim” në vlerën prej 1,176,000 lekë pa tvsh përbën dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit, pasi është i mbivendosur në punimet elektrike për zërat 

përkatës, duke sjellë fryrje të zërave të punës dhe rritje fiktive e vlerës së kontratës, në përfitim 

të sipërmarrësit. 

Gjithashtu, në Kapitullin II “Punime elektrike” /1.2 “Kanalina Metalike” dhe Kapitullin III 

“Punime Mekanike”, u konstatua se nuk është vendosur sasia në 3 zëra që i korrespondon 

vlerës prej 155,384.3 lekë pa tvsh, e cila përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit, duke 

sjellë rritje fiktive e vlerës së kontratës, si vijon: 
Nr Nr.Manuali Lloji i punimeve Njësia sasia çmimi Vlera/lekë 

  1.2 Kanalina Metalike     

21 An E-1.2.21 F.V materiale të tjera plotësuese(profile, 

stafa,aksesor për këndet variabël, 

elementë tokëzues, kapak për aksesor 

copë 0 1,820,070 91,004 

  III.Punime Mekanike 

(H/Sanitare,HVAC, Linja e gazrave, 

MKZ, etj) 

    

2 4.3 F.V Konstruksione metalike të thjeshta ton 0 136,050.0 20,407.6 

3 4.34 F.V Tubo Ventilimi me kthim ton 0 174,863.5 43,972.7 

                                                           
6Zëri “F.V Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kabllo dhe të gjithë aksesorët e nevojshme për montim, 

përfshi kolaudimin, testim dhe komisionim” 
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buzësh,kendëdrejtë,Ll.zinguar 

  Shuma    155,384.3 

 Veprime që ngarkojnë me përgjegjësi Institutin e Ndërtimit. 

 

Rekomandimi 2.1: MSHMS si institucion epror të marrë masa duke verifikuar gjatë zbatimit 

të kontratës respektive për këtë inspektim si në situacionit pjesore/në situacion përfundimtar, 

duke mos likuiduar tepër vlerën prej 1,331,384.3 leke pa tvsh sipërmarrësit të punimeve BOE 

“AK” shpk dhe “BI” shpk, për punime të mbivendosura, me qëllim mire menaxhimin e fondeve 

buxhetore. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 42-57, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Në vijimësi 

 

Për sa më sipër mbahet ky raport auditimi. 

 

AUDITUESIT SHTETËRORË TË KLSH-së: 

Miranda HAXHIA 

Eni KABASHI 

DREJTORI I DEPARTAMENTIT: 

Kozma KONDAKÇIU 
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3. RAPORT AUDITIMI “PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË 

AUDITIMET E EVADUARA GJATË  GJASHTË MUJORIT TË DYTË TË VITIT 

2021”TË USHTRUAR NË QENDRËN SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË 

TEREZA” 

Në zbatim të Programit të Auditimit nr. 893/1 prot., datë 07.10.2022, “Për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna në auditimet e evaduara në 6-mujorin e dytë të vitit 2021”, në ambientet 

e institucionit, u mbajt akt verifikimi nga audituesit e autorizuar të KLSH-së EK (përgjegjëse 

grupi), znj. AXH anëtare, me zj. AF në cilësinë e Titullarit të institucionit dhe z. BL ne cilësinë 

e Drejtorit të Drejtorisë Juridike dhe znj. EV në cilësinë e specialistes ne Sektorin e Auditit të 

Brendshëm të autorizuar nga titullari/ja për trajtimin e rekomandimeve të KLSH-së. 

 

Verifikimi i zbatimit të rekomandimeve të KLSH të lëna me shkresën nr.87/28 Prot, datë 

19.10.2021 për Raportin Përfundimtar të Auditimit “Mbi Përputhshmërinë e Veprimtarisë 

Ekonomiko-Financiare” të ushtruar në Agjencinë e Blerjeve të Përqëndruara, sipas programit 

të auditimit nr.110/10 Prot., datë 20.10.2022, i ndryshuar, për veprimtarinë nga data 01.01.2019 

deri më datën 31.03.2021, në lidhje mbi statusin e zbatimit të rekomandimeve, afateve dhe 

niveli i zbatueshmërisë së tyre, koherencën e tyre si dhe përgjegjshmërinë menaxheriale 

referuar standardeve të auditimit. 

 

Auditimi është kryer në bazë të Programit të Auditimit. nr.893/1 prot., datë 07.10.2022, me 

objekt: “Mbi verifikimin e zbatimi të rekomandimeve”, si dhe referuar ndarjes se detyrave 

(Dokumenti 2). 

 

Auditimi ka filluar më, 10.10.2022 

Auditimi ka përfunduar më, 31.10.2022 

 

Auditimi u krye në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të lartë të shtetit” dhe të Udhëzimit të Kryetarit të 

KLSH nr. 1, datë 04.11.2016“Mbi procedurat që duhen të ndiqen në lidhje me ndjekjen e 

zbatimit të masave të rekomanduara dhe dokumentacion që hartohet në auditimin e verifikimit 

të zbatimit të rekomandimeve të KLSH”.  

Nga auditimi i ushtruar në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza ”për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH, “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” për periudhën 

01.01.2019 deri më datën 31.03.2021 trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në 

Vendimin nr. 174, datë 19.10.2021, të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me shkresën 

nr. 110/10, datë 20.10.2021, protokolluar në institucion me nr. 387/81 prot, datë 22.10.2021, 

verifikohet se: 

-Nga auditimi u konstatua se, subjekti ka miratuar planin e veprimit për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna nga KLSH, duke e dërguar në KLSH me shkresë nr.387/83 prot, datë 

03.11.2021 kjo në përputhje me ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” nenit 15, shkronja j.  

-Në lidhje mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve dhe afatet e përcaktuara, sipas strukturave 

përgjegjëse, QSUNT ka përgatitur me vonesë dy muaj planin e masave te marra lidhur me 

ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të miratuara nga titullari, dërguar ne KLSH me shkresë 

nr. 262/24 prot, datë 08.06.2022, jashtë afatit 6 mujor, veprime në mospërputhje me ligjin nr. 



 

 
  

40 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT “PËR AUDITIMIN E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE, NË 

AUDITIMET E EVADUARA GJATË 6-MUJORIT TË  DYTË TË VITIT 2021” 

 

154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” 

nenit 30. 

 

Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse janë 43 gjetje dhe 105 rekomandime, përkatësisht 

44 Masa Organizative, 3 Masa për shpërblim dëmi, 14 Masa për menaxhimin e Efektivitetit 

dhe Ekonomicitet të Fondeve Buxhetore dhe 44 Masa Disiplinore. 

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

rekomandimeve është si më poshtë: 

e) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 44 masa organizative, të cilat janë pranuar 

plotësisht dhe kanë statusin e ecurisë së zbatimit si vijon, 15 zbatuar, 1 pa zbatuar, 25 

në proces zbatimi dhe 3 zbatuar pjesërisht. 

f) Për përmirësimin e gjendjes është lënë 3 masë shpërblim dëmi nga ku rekomandimet 

janë pranuar plotësisht dhe statusi  ecurisë së zbatimit rezulton 3 në proces zbatimi. 

g) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 14 Masa për menaxhimin e Efektivitetit dhe 

Ekonomicitet të Fondeve Buxhetore nga ku 14 rekomandime të cilat janë pranuar 

plotësisht dhe ka statusin e ecurisë së zbatimit si vijon, 9 Zbatuar, dhe 5 në proces 

zbatimi. 

h) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 44 Masë Disiplinore dhe kanë statusin e ecurisë 

së zbatimit si vijon, 13 Zbatuar, 28 në proces zbatimi dhe 3 masa pa zbatuar. 

 

I. Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi (trajtuar në Projekt Raportin 

e Auditimit), inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 6-mujorit të parë, të 

vitit 2023 dhe në mbështetje të nenit 30, pika 2, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja 

e rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH, mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

II. Në përfundim për të gjitha rekomandimet të dërguara me shkresën nr. 110/10, datë 

20.10.2021, mbi auditimin me objekt “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë”, që 

janë konsideruar te zbatuara pjesërisht ose të pazbatuara nga auditimi i kryer për verifikimin 

e zbatueshmërisë të rekomandimeve në auditimin e mëparshëm, nga Qendra Spitalore 

Universitare “Nënë Tereza” rikërkojmë si më poshtë:  

 

A. MASA ORGANIZATIVE 
 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i prokurimeve të fondeve publike, u konstatua se: 

1. Për autoritetin kontraktor QSUNT, nuk është/janë caktuar personi/at përgjegjës për 

prokurimet, për vitet 2019 dhe 2020, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 57, pika 1. 

-Në përbërje të Njësive të Prokurimit për të gjitha procedura e zhvilluar nga QSUNT, nuk është 

Personi Përgjegjës për Prokurimet, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 57, pika 2. 

-Për të gjitha procedurat e zhvilluara nga AK QSUNT, dokumentet e tenderit janë dërguar për 

publikim dhe ngarkuar në SPE të APP, nga anëtarët e NjP dhe jo nga PPP, në kundërshtim me 

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

neni 61, pika 3. 
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- Regjistrat e Parashikimeve për vitet 2019, 2020 dhe 2021, janë dërguar para miratimit të 

buxhetit të QSUT, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 4, pika 1. 

Gjetje e mësipërme, kanë ardhur si pasojë e mungesës së trajnimeve të stafit që janë pjesë e 

komisioneve në procedurat e prokurimeve publike (anëtar të Komisionit të Vlerësimit të 

Ofertave, Njësisë së Prokurimit, grupeve të hartimit të specifikimeve teknike dhe/ose 

përllogaritjes së fondit limit), çka ka rezultuar në mos kuptimin e plotë të legjislacionit të 

prokurimit publik nga këta punonjës. 

 

Rekomandimi 1.1: Nga Drejtori i Përgjithshëm i QSUNT, në bashkëpunim me APP, të merren 

masa për kryerjen e trajnimeve të nevojshme për punonjësit që janë pjesë të komisioneve të 

procedurave të prokurimit publik, me qëllim sigurimin e një procesi sa më transparent në 

përmbushje të qëllimit të LPP. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 91-93, të Projekt 

Raportit të Auditimit) 

Menjëherë dhe në Vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së rikonstruksionit të Pediatrisë Infektive 

në QSUNT, rezultoi se MSHMS i ka deleguar QSUNT-së, kompetencën për kryerjen e 

procedurës së prokurimit, duke i sjellë bashkëlidhur të gjithë praktikën me specifikimet teknike 

e përllogaritje të fondit limit. Në përfundim të procedurës së prokurimit, përsëri MSHMS ka 

vijuar më tej me lidhjen e kontratës me OE-në e shpallur fitues, si autoriteti që ka në dispozicion 

fondet, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 2, pika 2.1, kreu I, ku parashikohet se autoriteti kontraktor 

që ka nevojë të prokurojë një mall/punë ose shërbim, mund t’ia delegojë të drejtën e kryerjes 

së procedurës së prokurimit, një autoriteti tjetër kontraktor, për shkak të kapaciteteve që ky i 

fundit ka në fushën e objektit të prokurimit, dhe delegimi duhet të bëhet duke argumentuar 

kapacitetet që i mungojnë autoritetit kontraktor delegues, e që i zotëron autoriteti kontraktor, 

të cilit i është deleguar kryerja e procedurës së prokurimit.  

Nga auditimi u konstatua se nuk ka asnjë argumentim të tillë, pra delegimi i të drejtës nga ana 

e MSHMS për ta kryer procedurën e prokurimit QSUNT, nuk është i bazuar ligjërisht. 

Copëzimi i procedurës nga ana e MSHMS, përveçse jo i mbështetur në ligj, gjithashtu 

vështirëson gjurmimin e të gjitha hallkave të procesit, të cilat pjesërisht kryhen në MSHMS 

dhe pjesërisht në QSUNT. 

 

Rekomandimi 2.1: MSHMS, në cilësinë e organit qendror blerës, të mos delegojë më 

procedurat e prokurimit, përveç rasteve që parashikohen në VKM, kur autoriteti, të cilit i 

delegohet kryerja e procedurës, argumentohet të ketë kapacitete mbi organin qendror blerës në 

fushën e objektit të prokurimit. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 100-101, të 

Projekt Raportit të Auditimit) 

Në vijimësi 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se, Bordi Drejtues i QSUNT për periudhën 

objekt auditimi nuk ka miratuar projektbuxhetin apo raportin vjetor të veprimtarisë financiare 

të QSUNT, në kundërshtim me përcaktimet e VKM nr. 66, datë 3.2.2017 “Për përcaktimin e 
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kritereve e të procedurave për ngritjen e organizimin e shërbimeve dhe strukturave 

shëndetësore universitare”, pika 10 e saj, si dhe Statutin e QSUNT, Kreu III, pika 10 e tij.  

- Nga auditimi konstatohet se, ekzistojnë diferenca të konsiderueshme mes kërkesave të 

QSUNT për shpenzime operative dhe kapitale gjatë fazës së PBA-së, përcjellë respektivisht 

për FSDKSSH dhe MSHMS, krahasuar me buxhetet e miratuara dhe të rishikuara në fund të 

vitit, ku diferenca më e madhe konstatohet në zërin për barna dhe materiale mjekësore. Më 

hollësisht, për vitin 2019, pas rishikimit të buxhetit rezultojnë të akorduara nga MSHMS dhe 

FSDKSSH, 8,725 milion lekë më pak se kërkesat e QSUNT në PBA; për vitin 2020, 8,439 

milion lekë më pak; dhe për vitin 2021, deri në fund të periudhës objekt auditimi (Mars 2021) 

10,576 milion lekë më pak. Gjithashtu, edhe në lidhje me fondet e miratuara për investime, 

pjesa më e madhe e kërkesave të institucionit përcjellë në MSHMS në fazën e PBA, nuk merret 

në konsideratë, duke na çuar në përfundimin që planifikimi për QSUNT është i pambështetur 

në nevojat reale të institucionit.  

U konstatuan raste ku MSHMS i ka akorduar QSUNT-së fonde për investime, për të cilat 

QSUNT nuk ka pasur informacion për përfshirjen e tyre në fazën e PBA-së, kjo pasi nga ana e 

MSHMS nuk është përcjellë asnjë korrespondencë zyrtare për nevojat për planifikimin e tyre.  

Kemi konkluduar se, mes këtyre dy institucioneve (institucion epror dhe institucion varësie) 

nuk ka një ndarje të qartë për pjesën e investimeve që do të prokurohen dhe financohen nga 

MSHMS, dhe atyre nga vetë QSUNT duke e trajtuar çdo projekt, rast pas rasti situatë që 

shoqërohet me rialokime të shpeshta fondesh, shkelje të disiplinës buxhetore si pasojë e mos 

planifikimeve në PBA, apo vështirësi në monitorimin e zbatimit të buxhetit.  

- Lidhur me financimin e paketave shëndetësore nga FSDKSSH, konstatohet se alokimi i 

fondeve kryhet me disa faza përgjatë vitit, duke evidentuar shpërndarje të fondeve edhe në 

muajin dhjetor, një fenomen ky i bërë rutinë për institucionin prej shumë vitesh. Kjo situatë 

mund të rriskojë përdorimin e fondeve për vetë periudhën e shkurtër kohore kur bëhet alokimi, 

si dhe bëhet shkak për legjitimimin e realizimit artificial të shpenzimeve ne kufirin e planit. 

Duke qenë se niveli i fondeve që akordohen nga viti në vit është pothuajse i njëjtë (me disa 

diferenca vogla kryesisht në vitin 2020 prej situatës së pandemisë dhe rritjes së pagave të stafit 

mjekësor), QSUNT kryen planifikimin për likuidimin e faturave, sipas buxhetit të pritshëm për 

t’u akorduar nga FSDKSSH deri në fund të vitit, bazuar në vlerat e vitit paraardhës. 

 

Rekomandimi  3.1: QSUNT, në bashkëpunim me MSHMS dhe FSDKSSH të marrin masat 

për kryerjen e alokimit të fondeve respektive, në përputhje me kërkesat dhe planin e paraqitur 

nga institucioni, në përmbushje të objektivave institucional dhe kërkesave në vijim të nevojave 

spitalore. Në rast se për arsye të ndryshme këto fonde nuk do të mund të realizohen, të përcillen 

argumentet respektive për QSUNT për tu pasur parasysh nga personat përgjegjës në institucion 

për hartimin e projekt buxhetit, në mënyrë që planifikimi t’i shërbejë nevojave reale të 

institucionit. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 123-124, të Projekt Raportit të 

Auditimit) 

Në vijimësi 

4. Gjetje nga auditimi: Për sa i përket përdorimit të të ardhurave dytësore, nuk rezulton të 

kryhet një planifikim paraprak në fillim të vitit për investimet/shpenzimet që QSUNT ka me 

përparësi për të kryer, sipas zërave dhe vlerave respektive, por këto shpenzime kryhen sipas 

rastit në bazë të nevojave të institucionit, pas miratimit nga MSHMS, apo pakësimit të fondeve 

për të cilat fillimit është planifikuar financimi nga buxheti i shtetit. Përdorimi i të ardhurave 
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dytësore të QSUNT ka konsistuar në situata emergjence, apo pamundësie financiare mbulimi 

të tyre nga buxheti i akorduar 

- Konstatohet se, aktet e monitorimit të kontratave të qerasë për objektet nën administrimin e 

QSUNT, kryejnë një pasqyrim të detyrimeve që kanë likuiduar qiramarrësit sipas përcaktimeve 

në kontratat respektive (në formë tabelore), por nuk rezultojnë të jenë trajtuar problematika të 

konstatuara ku përfshihen vonesat në lidhjen e kontratave pasardhëse dhe mos dorëzimi në 

kohë i qiramarrësve të mëparshëm; apo dokumentimin e monitorimeve të kryera për garantimin 

e likuidimit të detyrimeve të tjera nga qiramarrësi (si pagesa e energjisë elektrike, ujit, etj) në 

kundërshtim me përcaktimet në kontratë.  

- Nga auditimi konstatohet se, çmimet e reja të qirave të vendosura nga grupi i punës në vijim 

të urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm, edhe pse paraqiten në një nivel mbi çmimit dysheme të 

shitblerjes për sa përcaktuar në aktet rregullative, ato nuk janë produkt i një analize të 

hollësishme apo studimi mbi çmimet e referencës së godinave për argumentimin e rritjes që 

është aplikuar (niveli përkatës, vlerat, etj). 

- Nga auditimi u konstatua se, problematika e trajtuar edhe në auditimin e mëparshëm të KLSH 

lidhur me ushtrimin e një aktiviteti privat, bar kafe pranë Spitalit të Kirurgjisë së Përgjithshme, 

Bodrumi, pa lidhur një kontratë qiraje me QSUNT, vijon edhe për periudhën objekt auditimi. 

Kjo problematikë, rezulton për shkak të pretendimeve për pronësinë që ky subjekt ka me 

institucionin, ku si pasojë nuk është mundur një dakordësi edhe pas përpjekjeve të shumta dhe 

komunikimeve të vazhdueshme nga ana e QSUNT. Pas një verifikim në terren, iniciuar nga ky 

rast, u konstatuan edhe disa parregullsi në shfrytëzimin e ambienteve të QSUNT nga shitës 

ambulantë, pranë godinës së pediatrisë, apo pranë godinës së infektivit. Kjo vjen sërish si 

pasojë e problematikave në pretendimin e pronësisë nga këto subjekte. Një fenomen tjetër ishte 

ai i krijimit të rrugëve të komunikimit në murin ndarës të institucionit nga biznese të ndryshëm, 

për të nxitur kështu aktivitetin fitimprurës të tyre. 

 

Rekomandimi 4.1: QSUNT, ti drejtohet MSHMS, në cilësinë e institucionit epror, që të ngrejë 

një grup pune ose të iniciojnë një auditim tematik nga NJAB, për të verifikuar dhe vlerësuar 

tarifat e qirave si tarifa për të ardhurat dytësore mbështetur në argumente racionale, bazuar në 

sipërfaqet dhe ambiente të ngjashme, me qëllim propozimin më tej të këtyre tarifave për 

miratim në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për kontratat e qerasë e lidhura prej saj, dhe 

QSUNT për kontratat e qerasë të lidhura nga ky i fundit. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në 

faqet nr 126-127, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Brenda datës 30.09.2022 

 

E. PËR AGJENCINË E PROKURIMIT PUBLIK. 

Referuar parregullsive dhe shkeljeve të ndryshme të konstatuara në procedurat e prokurimeve, 

si dhe përgjegjësisë individuale të evidentuar dhe pasqyruar në Raportin Përfundimtar të 

Auditimit, bazuar në neneve 23 dhe 132 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative” dhe bazuar në 

nenin 15 shkronjat (c dhe ç) dhe nenin 30 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014, “Për 

Organizim in dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë Agjencisë së 

Prokurimit Publik, të vlerësojë shkeljet e konstatuara, me qëllim marrjen e masave 

administrative (dënim me gjobë) në raport me shkeljet e konstatuara në procedurat e 

prokurimeve publike, ndaj 12 punonjësve, për procedurat e prokurimit si vijon: 
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II. Për shkeljet e konstatuara gjatë vlerësimit të procedurës së prokurimit me objekt “Furnizim 

me oksigjen të lëngshëm mjekësor për nevojat e QSUNT”, në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 63, pika 1 dhe VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 58. 

1. AS, 

(Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 156-158, të Projekt Raportit të Auditimit) 

2. BT, 

(Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 158-159, të Projekt Raportit të Auditimit) 

3. ES. 

(Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 160-160, të Projekt Raportit të Auditimit) 

 

Për sa më sipër mbahet ky raport auditimi. 

 

AUDITUESIT SHTETËRORË TË KLSH-së: 

Elida Kocani 

Ana Xhabrahimi 

 

DREJTORI I DEPARTAMENTIT: 

 

Kozma KONDAKÇIU 
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4. RAPORT AUDITIMI “PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË 

AUDITIMET E EVADUARA GJATË GJASHTË MUJORIT TË DYTË TË  VITIT 

2021” TË USHTRUAR NË MINISTRINË E BRENDSHME. 

 

Në zbatim të programit të auditimit Nr.893/1, datë 07.10.2022, u verifikua dokumentacioni i 

vënë në dispozicion të grupit të audimit mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i 

mëparshëm, bashkëngjitur: 

-Shkresa Nr.328/57 prot., datë 11.05.2022 me lëndë “Dërgohet informacion mbi zbatimin e 

rekomandimeve” si dhe Plani i masave për zbatimin e rekomandimeve. 

 

Verifikimi mbi zbatimin e rekomandimeve iu referua akteve ligjore e nënligjore në vijim: 

-Ligji Nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit”, neni 15 shkronja “j” dhe nenit 30, pika 2. 

-Manuali i ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve të auditimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit 

dhe Regjistri elektronik institucional” miratuar me Vendimin Nr.67, datë 23.06.2020 të 

Kryetarit të KLSH. 

 

KLSH, me shkresën përcjellëse Nr.88/36, datë 19.10.2021 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit të ushtruar në Ministrinë e Brendshme për 47 gjetje gjithsej, ka rekomanduar 41 

masa nga të cilat: 

-Masa Organizative:                                      për 42 gjetje janë lënë 34 rekomandime. 

-Masa për shpërblim dëmi:                           për   2 gjetje janë lënë   2 rekomandime 

-Masa për eliminim e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve 

publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publike: 

                                                                         për   3 gjetje janë lënë   3 rekomandime 

-Masa Disiplinore:                                                                    lënë     1 rekomandim 

-Masa Disiplinore për punonjësit e larguar nga puna:        lënë     1 rekomandim  

 

Nga verifikimi i zbatimit të Planit të Masave u konstatua: 

☞Niveli i zbatimit të rekomandimeve paraqitet: 

1-Nga 34 rekomandime për “masa organizative”, 25 masa janë zbatuar, 3 masa zbatuar 

pjesërisht, 3 masa në proces zbatimi dhe 3 masa nuk janë zbatuar.  

2-Nga 2 rekomandime për “masa për shpërblim dëmi”, 1 masë në proces zbatimi dhe 1 

masë zbatuar pjesërisht. 

3-Nga 3 rekomandime për “masa për elimimin e efekteve negative të konstatuara në 

administrimin e fondeve publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe 

efektivitet të fondeve publike”, janë zbatuar 3 masa. 

4-1 rekomandim për “masë disiplinore”, nuk është zbatuar. 

5-1 rekomandim për “masë disiplinore për punonjësit e larguar nga puna”, nuk është 

zbatuar. 

 

I. Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi (trajtuar në ProjektRaportin 

e Auditimit), inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 6-mujorit të parë, të 

vitit 2023 dhe në mbështetje të nenit 30, pika 2, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 
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organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja 

e rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH, mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

II. Në përfundim për të gjitha rekomandimet të dërguara me shkresën nr.88/36, datë 

19.10.2021, mbi auditimin me objekt “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë”, që 

janë konsideruar te zbatuara pjesërisht ose të pazbatuara nga auditimi i kryer për verifikimin 

e zbatueshmërisë të rekomandimeve në auditimin e mëparshëm, nga Ministria e Brendshme  ri 

kërkojmë si më poshtë:  

 

A. “MASA ORGANIZATIVE” 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi planifikimin dhe realizimin e fondeve buxhetore për 

projektin me kod 18 “Përshtatja e mjediseve të punës për prokurorinë e Posaçme të Luftës 

kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Byronë Kombëtare të Hetimit, si dhe 

sigurimi i mjeteve dhe pajisjeve të nevojshme për funksionimin e tyre” në vlerën totale për 

647,569 mijë lekë u konstatua se: 

a) Ky projekt është çelur në Aparatin e MB, pa kaluar në procedurat e ciklit të menaxhimit të 

investimeve publike në kundërshtim me VKM nr.185, datë 29.03.2018 “Për menaxhimin e 

investimeve publike” aneksi 1, pasi, ky projekt, nuk ka qenë pjesë e Planit Buxhetor Afat 

mesëm PBA 2019-2121, dhe e Planit Buxhetor Afat mesëm PBA 2020-2122 si dhe nuk është 

detajuar me çeljen e buxhetit të vitit 2020, në zbatim të Ligjit nr. 88/2019 “Për Buxhetin e vitit 

2020”..  

b) Në vitin 2019, për këtë projekt janë miratuar fonde në vlerën 150,000 mijë lekë (ose rreth 

23% e vlerës totale të projektit) çelur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë me dy transhe, 

konkretisht: me shkresën nr. 16497/1, datë 10.12.2019 me subjekt “Mbi zbatimin e VKM-së 

nr. 592, datë 04.09.2019” në vlerën për 100,000 mijë lekë; dhe me Aktin Normativ nr. 2 të 

detajuar me shkresën nr. 17343/155, datë 14.11.2019 në vlerën për 50,000 mijë lekë. 

Konstatohet se, është proceduar më nxjerrjen e Urdhrit të prokurimit pa marrë më parë 

konfirmimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, që fondet të cilat synohen të 

prokurohen janë brenda limitit të lejuar për angazhime, veprime këto në kundërshtim me ligjin 

9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar neni 40 “E drejta për të kryer shpenzime” si dhe nenin 81 dhe 83 të udhëzimit nr.9, 

datë 20.03.2018 “Për Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”. Si pasojë, e cenimit të 

disiplinës buxhetore që në hallkën e para-anagazhimit, i gjithë procesi në vijim rezulton të jetë 

në kundërshtim me bazën ligjore në fuqi. Më tej është vijuar me marrjen e angazhimeve 

përtej kufirit të miratuar të fondeve buxhetore për 467,569 mijë lekë (ose 77% më tepër 

nga sa miratuar), veprime këto në kundërshtim me Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë, ndryshuar: neni 50 “Angazhimet 

buxhetore” ku citohet: “Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes së përgjithshme mbajnë 

të dhëna për angazhimet financiare dhe nuk lejojnë ndërmarrjen e angazhimeve të reja, përtej 

kufirit të fondeve buxhetore të shpërndara” dhe neni 51 ku citohet: “Nëpunësi autorizues i 

njësisë së qeverisjes së përgjithshme mund të ndërmarrë angazhime të reja gjatë vitit buxhetor, 

por jo më vonë se data 15 tetor e çdo viti buxhetor.” 

c) Për shkak të mungesës së fondeve të miratuara për angazhimet, këto kontrata janë 

regjistruar në SIFQ, në tejkalim të afatit ligjor dhe konkretisht: Kontrata nr. 607/30 Prot, 
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datë 16.12.2019 në shumën 385,884 mijë lekë dhe kontrata nr. 689/19, datë 13.12.2019 me 

vlerë 250,560 mijë lekë janë regjistruar në SIFQ me datë 13.07.2020, ose afërsisht 7 muaj më 

vonë se përcaktimet ligjore. Kontrata nr. 7634/12, datë 13.12.2019 me vlerë 11,125 mijë lekë 

është regjistruar në SIFQ me datë 24.01.2020 ose afërsisht 1 muaj më vonë se përcaktimet 

ligjore. Veprime të tilla bien në kundërshtim me Udhëzimit nr.9, datë 20.03.2018 “Për 

Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”, neni 157 ku përcaktohet se, regjistrimi i 

kontratës në Sistemin Informatik të Qeverisë kryhet brenda tre ditëve pune nga nënshkrimi i 

tyre. Pavarësisht sa më sipër, fondet për këtë projekt janë miratuar në buxhetin e vitit 2020 dhe 

në fund të periudhës ushtrimore ky projekt rezulton i realizuar në vlerën për 711,961 mijë lekë. 

 

Rekomandimi 1.1: Titullari i MB-së t’i drejtohet Nëpunësit të Parë Autorizues në Ministrinë 

e Financave dhe Ekonomisë, për njohje të konstatimit të mësipërm si dhe për aplikimin e 

menjëhershëm të sanksioneve përkatëse, sipas nenit 71, pika b, të ligjit nr. 9936, datë 

26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar, ku parashikohet se: 

“kur Nëpunësi Autorizues merr angazhime, pa pasur në dispozicion fondet, në kundërshtim 

me nenin 50 të këtij ligji, dënohet me gjobë nga Nëpunësi i parë Autorizues (NPA) më 7 paga 

mujore”. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 157-195, të Projekt Raportit të 

Auditimit). 

Në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i të ardhurave dytësore u konstatua se, nga Ministria e 

Brendshme, nuk është marrë asnjë masë në lidhje me konstatimin e Drejtorisë së Auditit të 

Brendshëm lidhur me mos derdhjen e tarifës koncensionare në favor të Autoritetit në afatin dhe 

masën e përcaktuar në kontratë duke marrë të mirëqenë amendimin e saj në vlerën totale për 

16,411 mijë lekë si dhe rishikimin e strukturave përgjegjëse për monitorimin dhe zbatimin e 

gjithë detyrimeve të Kontratës Koncensionare “Për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të 

identitetit dhe të pasaportave elektronike/biometrike”, e ndryshuar me kompaninë A. 

 

Rekomandimi 2.1: Ministria e Brendshme në bashkëpunim më Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë të marrin masat e nevojshme me qëllim ndjekjen e konstatimeve të Auditit të 

Brendshem me qëllim arkëtimin e tarifës koncensionare të pa paguar referuar kontratës në fuqi 

me kompaninë A dhe përmirësimin e dokumentacionit ligjor në lidhje me këtë operator. 

(Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 157-195, të Projekt Raportit të Auditimit). 

Brenda vitit 2021 

 

3. Gjetje nga auditimi: 

3.1 Nga auditimi i llogarisë 101 “Teprica fondi i akumuluar” rezultoi se, as në shënimet 

shpjeguese dhe as në formatin nr.6 “Për përllogaritjen e tepricës së fondit të akumuluar” nuk 

ka analiza të detajuara për mënyrën se si është llogaritur ky fond për të tre Pasqyrat Financiare 

(viti: 2018 me vlerë 1,421,875 mijë lekë, 2019 me vlerë 1,908,646 mijë lekë dhe 2020 me vlerë 

748,135 mijë lekë). Në formatin nr.6 llogaritja e fondit neto nuk është e detajuar në llogari por 

nga Fondi bazë është zbritur një vlerë totale për të cilën nga drejtoria e Financës nuk u dha një 

informacion shpjegues (analitik) në kundërshtim me SKK 2, pika 83.  

3.2 Nga auditimi i pasqyrës së performancës financiare për vitin 2018, 2019 dhe 2020 rezultoi 

se në postin “Të ardhura”, nuk është pasqyruar llogaria 72 “Grante Korrente”: të ardhurat nga 
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Grante buxhetore për shpenzimet korrente ku, referuar akt-rakordimit me Drejtorinë e Thesarit 

për vitin 2020, janë planifikuar shpenzime buxhetore në vlerën 1,171,854 mijë lekë, për vitin 

2019 me vlerë 896,979 mijë lekë dhe për vitin 2018 në vlerën   482,948 mijë lekë.  

Gjithashtu nga auditimi ka rezultuar se për të tre vitet objekt auditimi nuk është pasqyruar 

llogaria 7206 “financimi i pritshëm buxhetor” e cila është kreditim i llogarisë 4342 “operacione 

me shtetin” për shpenzimet e muajit dhjetor. Konkretisht për vitin 2020, në vlerën 20,028.7 

mijë lekë, për vitin 2019 në vlerë 20,540 mijë lekë dhe për vitin 2018 në vlerën 15,300 mijë 

lekë. Sa më sipër në kundërshtim me Udhëzimi nr.8 datë 09.03.2018, Pika 4.2 dhe SKK 10, 

Pika.13. 

3.3 Nga auditimi i llogarive 600 dhe 601 në Pasqyrën e Performancës rezultoi se për të tre vitet 

objekt auditimi nuk janë llogaritur drejtë. Konkretisht: 

Për vitin 2018, “llogaria 600: Paga personeli” duhet të ishte paraqitur në vlerën 150,807 mijë 

lekë, për vitin 2019 në vlerën 210,150 mijë lekë dhe për vitin 2020 në vlerën 202,753 mijë lekë. 

Ndërkohë që “Llogaria 601: Kontribute sigurime shpenzime sigurime shoqërore dhe 

shëndetësore” për vitin 2018 duhet të ishte me vlerën 24,105 mijë lekë, për vitin 2019 në vlerën 

31,008 mijë lekë dhe për vitin 2020 në vlerën 30,644 mijë lekë 

3.4 Nga auditimi u konstatua se rezultati ushtrimor për vitin 2018 në vlerën -471,546 mijë lekë, 

për vitin 2019 në vlerën -579,881 mijë lekë dhe për vitin 2020 në vlerën 100,218 mijë lekë nuk 

është llogaritur drejtë, kjo pasi përveç parregullsive të konstatuara më sipër nuk janë bërë 

veprimet korrigjuese të rezultatit për të ardhurat e derdhura në masën 100% në buxhetin e 

shtetit. 

3.5 Nga auditimi i pasqyrës Cash FLOË u konstatua se për vitin 2018 në Akordimin e fondeve 

Buxhetore për shpenzime korrente nuk është përfshirë plani buxhetor për llogarinë 602, paguar 

nga kapitulli 6 në vlerën 1,760 mijë lekë si dhe pagesat për Detyrime e Shpenzime korrente 

nuk janë detajuar. Gjithashtu për vitin 2019 është konstatuar se në Akordimin e fondeve 

Buxhetore për shpenzime korrente nuk është përfshirë plani buxhetor për kapitullin 6, llogaria 

600 dhe 602 në vlerë 5,787 mijë lekë në kundërshtim me Udhëzimin nr. 8 datë 09.03.2018 “Për 

Procedurat e Përgatitjes e Paraqitjes dhe Raportimit te Pasqyrave Financiare Vjetore te NJQP”. 

3.6 Nga auditimi rezultoi se në fund të vitit 2018, vlera e mbetur pa përdorur nga granti i marrë 

“Grante nga Organizata ndërkombëtare” (nga projekti UNHCR) është trashëguar në vlerën 

4,620 mijë lekë për vitin 2019 (5,740 mijë lekë granti i marrë në 2018, nga të cilat është 

shpenzuar vlera 1,120 mijë lekë në 2018), veprim ky i cili nuk është pasqyruar në pasqyrat 

financiare të vitit 2018 në kundërshtim me udhëzimi nr. 8 datë 09.03.2018. 

3.7 Nga auditimi është konstatuar se Llogaria 411 “Klientë e llogari te ngjashme” është 

paraqitur ne vlerën 32,350 mijë leke gabim si llogari kundër parti e Llogarisë 401-408 

“Furnitorë e llogari te lidhura me to” për Letër Kredinë e marr në muajin dhjetor 2019, mbi 

detyrimin e pa likuiduar ende për subjektin Xionin në Bankën Raiffaisen Bank në shumën 

32,350 mijë lekë. Ky regjistrim nuk është kryer drejtë pasi këto dy llogari nuk kanë kundër 

parti njëra – tjetrën, pasi një është llogari debitorësh dhe një është llogari kreditorësh. 

3.8 Nga auditimi rezultoi se llogaria 7109800 “TR korrente nga koncesioni” me vlerë 110,325 

mijë lekë për vitin 2018 dhe me vlerë 191,084 mijë lekë për vitin 2019 është klasifikuar gabim  

në llogarinë 720 “Grant korrent i brendshëm” të PASH ndërkohë që duhet të ishte klasifikuar 

në llogarinë 7109 “Të tjera nga ndërmarrja dhe pronësia” sipas klasifikimit kontabël të 

llogarive-SKK2, Pika 49, -Nomenklaturën e llogarive te Planit Kontabël Publik. 
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3.9 Në vitin 2019, Llogaria 12 “Rezultati i mbartur” është paraqitur me vlerën -417,546 mijë 

lekë. Referuar udhëzimit nr.  8 datë 09.03.2018, Aneksi 1, Kjo llogari është e përdorshme dhe 

funksionale sidomos për njësitë e vetëqeverisjes vendore, të cilat trashëgojnë në vitet e 

mëpasshme grantet buxhetore dhe të ardhurat e papërdorura të vitit ushtrimor. Nga auditimi 

është konstatuar se kjo llogari nuk duhet të ishte pasqyruar në PF e një institucioni qendror si 

MB, në kundërshtim me udhëzimit nr.  8 datë 09.03.2018, Aneksi 1. 

3.10 Nga auditimi i llogarisë 401-406 në Pasqyrat Financiare të vitit 2019 dhe relacioneve 

shpjeguese të pasqyrave rezultoi se vlera prej 26,017 mijë lekë (fatura nr. 136 datë 30.12.2019 

dhe fatura nr. 29 datë 31.12.2019), janë investime të cilat nuk kanë përfunduar dhe për vitin 

2019 institucioni nuk ka pasur fonde tё siguruara nga granti buxhetor për mbulimin e këtyre 

shpenzimeve. Për pasojë këto investime nuk duhet të raportohen në PF referuar udhëzimit nr. 

8 datë 09.03.2018, pika 59. 

3.11 Nga auditimi është konstatuar se për vitin 2020, Llogaria 231 “Investime ne proces” është 

paraqitur në vlerën 26,018 mijë lekë me vlerën e situacionit final dhe jo me vlerën e plotë të 

kontratës. Vlera e këtij investimi ishte 429,687 mijë lekë dhe deri më datë 31.12.2020 ky 

investim nuk ishte marrë në dorëzim. Për pasojë vlera me të cilën ky investim duhet të ishte 

paraqitur në llogarinë 231 është vlera e plotë e investimit deri në momentin e marrjes në 

dorëzim të aktivit (kapitalizimit) në kundërshtim me udhëzimit nr. 8 datë 9.3.2018,  pika 18.  

3.12 Në PF e vitit 2019 dhe 2020, në llogarinë 467 “ Kreditorë të ndryshëm” janë pasqyruar 

detyrime të prapambetura për sigurime shoqërore dhe për tatimin nga te ardhurat nga punësimi 

në vlerën 2,803,534 leke + 945,528 leke. Këto detyrime të prapambetura janë shkaktuar si 

pasojë e mungesës së sistemimit nga ana e DPT e detyrimeve. 

Sa më sipër është një problematik e mbartur që prej vitit 2015, ku me shkresën nr. 8034 datë 

27.10.2015, MB bënë me dije DPT për likuidimin e sigurimeve shoqërore, ku kërkohet 

rivlerësimi i situatës. Nga sektori i financës pretendohet se kjo vlerë është shkaktuar për shkak 

të gjobave të gjeneruara automatikisht në sistem për ndërhyrjen e pagesës së sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetësore dhe TAP për vendimet gjyqësore.  

Prej dërgimit të shkresës nr. 15964 datë 06.09.2019 të MFE, Sektori i financës i ka njohur në 

pasqyrat financiare të vitit 2019 si një detyrim të prapambetur edhe pse nuk ka pasur 

korrespondenca zyrtare me DPT. Deri në periudhën aktuale (prill 2021) nuk ka pasur sqarim 

dhe korrespondenca zyrtare për rregullimin e kësaj situate nga ku rezultojnë për dy vite rresht 

detyrime të prapambetura në vlerën 2,749,062 lekë. 

 

Rekomandimi 3.1: Nga Sektori i Financës t’i kushtohet një vëmendje e posaçme procesit të 

hartimit të pasqyrave financiare të vitit ushtrimor 2021, me qëllim paraqitjen e saktë të zërave 

të bilancit në pasqyrat financiare të institucionit, fillimisht duke bërë rakordimet përkatëse dhe 

në vijim korrigjimet e nevojshme të problematikave të konstatuara bazuar në legjislacionin e 

raportimit financiar në fuqi dhe Udhëzimit nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme”. Gjithashtu nga Sektori i financës të merren masa për rregullimin e situatës dhe 

rakordimin me Drejtorin e Përgjithshme të Tatimeve në vijimësi të shkresës së dërguar me 

nr.1170/1 datë 12.04.2021 mbi detyrimet tatimore të prapambetura dhe të reflektohen në 

pasqyrat financiare të vitit ushtrimor. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 157-195, të 

Projekt Raportit të Auditimit). 

Brenda datës 31.06.2023 
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4. Gjetje nga auditimi: Nga kontrolli i kartelave të punonjësve të larguar lidhur me dorëzimin 

e aktiveve në përdorim, rezulton se në kartelën e Z. KF, ish Drejtor i Drejtorisë së Sistemeve 

Informatike i cili është larguar nga kjo detyrë me Urdhrin e Ministrit nr.8690/2 datë 

14.11.2018, figurojnë aktive në përdorim në shumën 190,278 mijë lekë. Kjo pasi Z. F ka qenë 

përgjegjës për kontratat ‘Ndërtimi i sistemit Site-it Disaster Recovery” dhe “Ndërtimi i dhomës 

së infrastrukturës së ICT të DPGJC”. Për sa më sipër, rezulton se punonjësi nuk i ka dorëzuar 

aktivet para largimit nga puna dhe Sekretari i Përgjithshëm nuk ka ngritur një komision për 

marrjen në dorëzim të këtyre aktiveve. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me pikën 

13 të Udhëzimit nr.30 dhe në kundërshtim me pikën 28, 29 të VKM nr.171, datë 26.03.2014 

“Për transferimin e përhershëm dhe të përkohshëm të nëpunësve civilë, pezullimin dhe lirimin 

nga shërbimi civil”. Gjithashtu, për shkak se aktivet që rezultojnë në përdorim të Z. F janë 

pajisje TIK, duhet të kishin kaluar nën administrim të AKSHI-t brenda datës 30 shtator 2018. 

Ky veprim është në kundërshtim me pikën 18 të VKM nr. 673, datë 22.11.2017 “Për 

riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar. 

 

Rekomandimi 4.1: Nëpunësi Autorizues, të marrë masa të menjëhershme për ngritjen e një 

komisioni për marrjen në dorëzim të aktiveve të cilat rezultojnë në përdorim të z. F dhe në 

përfundim të këtij procesi pajisjet TIK të kalojnë në nën pronësinë e AKSHI-t. 

-Nëpunësi Zbatues i MB, të marrë masat e nevojshme me qëllim regjistrimin e veprimeve në 

librat e kontabilitetit të institucionit. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 157-195, të 

Projekt Raportit të Auditimit). 

Brenda datës 31.12.2021 
 

 

5. Gjetje nga auditimi: Në strukturat e Ministrisë së Brendshme të miratuara në periudhën 

objekt audititmi  është konstatuar se, Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar nuk ka 

varësi direkte nga Nëpunësi Autorizues, por ka varësi nën Drejtorinë e Përgjithshme 

Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse duke cenuar varësisë direkte të marrëdhënies të 

Nëpunësit Zbatues ndaj Nëpunësit Autorizues të njësisë publike, në kundërshtim me Ligji Nr. 

10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar, neni 12, pika 

1, Ligjin Nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, neni 3, pika 44. Ligji Nr. 90/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Administratës Shtetërore”, neni 16, pika 2. Gjithashtu referuar të dhënave mbi strukturën 

organike aktuale të miratuar të Ministrisë së Brendshme, rezulton një numër i konsiderueshëm 

vendesh vakante, ose 26 të tillë, nga të cilët 3 funksione politike, dhe 23 nëpunës civil nga të 

cilët 2 Drejtorë të Përgjithshëm, 2 Drejtorë Drejtorie, 3 Përgjegjës Sektori dhe 16 specialistë, 

si dhe qarkullime të stafit, fenomen i cili konstatohet për të gjithë vitet objekt auditimi duke 

sjellë mangësi në  organizimin dhe funksionimin e disa drejtorive me mungesë të vazhdueshme 

stafi, dhe dobësuar  performancën e institucionit. Aktualisht Institucioni funksionon në bazë të 

rregullores së brendshme për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Brendshme të 

miratuar me anë të urdhrit nr. 384, datë 30.04.2019. Në janar të vitit 2021 me miratimin e 

strukturës së re të MB, sipas të cilës janë krijuar drejtori dhe sektorë të rinj që shoqërohen me 
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pozicione të reja pune e ndryshime strukturore të cilat nuk përputhen plotësisht me rregulloren 

aktuale duke rezultuar në mangësi të  organizimit dhe funksionimit të strukturave të reja. 

 

Rekomandimi 5.1: Titullari i MB të marrë masa që të bëhet përditësimi i rregullores së 

brendshme të Ministrisë duke trajtuar njësitë dhe pozicionet e reja të parashikuara në strukturën 

e re të miratuar me Urdhrin e Kryeministrit nr. 16, datë 13.01.2021. (Statusi i rekomandimit i 

trajtuar në faqet nr 157-195, të Projekt Raportit të Auditimit). 

Menjëherë 

 

6. Gjetje nga auditimi:  
6.1 Gjetje nga auditimi:  Për vitin 2020, me urdhrin e Ministrit nr. 566 datë 31.10.2019, “Për 

auditimin e njësive shpenzuese të programit buxhetor, “Policia e Shtetit” janë përzgjedhur 8 

misione auditimi të këtij programi buxhetor të cilat janë audituar nga audituesit e Drejtorisë së 

Audimit të Brendshëm në Ministrinë e Brendshme, edhe pse kjo drejtori ka strukturën e saj të 

auditimit. Për vitin 2021, me urdhrin e Ministrit nr. 336 datë 19.10.2020 “Për auditimin e 

njësive shpenzuese të programit buxhetor, “Policia e Shtetit” janë përzgjedhur 6 misione 

auditimi të cilat do të auditohen nga audituesit e DAB në MB. 

Lidhur me sa më sipër konsistuan parregullsitë e më poshtme: 

-Nëse i referohemi VKM nr. 353 datë 11.05.2016 Pika 4, VKM, auditimet në institucionet e 

varësisë kryhen vetëm në raste të veçanta, por miratimi i një plani vjetor auditimi për dy vite 

të njëpasnjëshme nuk përbën një rast të veçantë.  

-DAB e Ministrisë së Brendshme, për vitet 2020 dhe 2021 ka planifikuar dhe realizuar auditime 

për institucionet e varësisë së Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit të cilat janë objekt 

i auditimit nga një strukturë tjetër audituesve (DAB në DPPSH), duke cënuar punën audituese 

të DAB së MB në institucionet e varësisë së MB, ku konkretisht për 5 subjekte: Agjencia e 

Administrimit të Pasurive dhe Aseteve të Sekuestruara dhe Konfiskuara, Prefektura Kukës, P. 

Dibër, P. Elbasan dhe P. Lezhë, për dy vitet e fundit nuk është parashikuar asnjë auditim.  

-Në Ministrinë e Brendshme mungon Komiteti i Auditimit të Brendshëm. Duke qenë se MB 

është një institucion me shumë institucione varësie, si dhe me dy njësi auditimi të brendshme 

(NjAB e MB dhe NjAB e DPPSH) Komiteti i Auditimit të Brendshëm do të ishte i nevojshëm 

pasi mund të shtrijë autoritetin për të gjitha njësitë e varësisë. 

 

Rekomandimi 6.1: Titullari i Institucionit të marrë masa për krijimin e Komitetit të Auditimit 

të Brendshëm i cili do të ketë në varësi të dy drejtoritë e auditimit të brendshëm: DAB e 

Ministrisë së Brendshme dhe DAB e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

Gjithashtu nga Titullari i institucionit dhe nga DAB në Ministrinë e Brendshme të merren masa 

që puna të organizohet në mënyrë të tillë që secila njësi auditimi të auditojë institucionet e veta 

të varësisë duke siguruar mbulim të kënaqshëm. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 

157-195, të Projekt Raportit të Auditimit). 

Brenda vitit 2023 

 

B.  “MASA SHPËRBLIM DËMI” 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi procedurën e prokurimit me objekt “Blerje pajisje 

armatimi për Prokurorinë e Posaçme të Luftës kundër korrupsionit dhe krimit te organizuar dhe 
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Byronë Kombëtare te Hetimit”, u konstatua se, nga mos marrja në konsideratë 2 ofertave të dy 

operatorëve (R dhe M), fondi limit i përllogaritur nga grupi i punës, që më pas është bërë efektiv 

në procedurën e prokurimit është 876,120 lekë pa TVSH, më shumë sesa fondi limit i 

prokuruar, në kundërshtim me VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” Kreu VII, neni 59, “Përllogaritja e vlerës limit të kontratës”. Nisur nga fakti 

se fondi limit i prokuruar është edhe kufiri monetar mbi të cilin realizohet konkurrimi dhe ku 

kriteri i vlerësimit është oferta më e ulët, vlera prej 817,420 lekë pa TVSH (9,270,520 lekë-

8,453,100lekë si diferencë midis ofertës fituese dhe fondit limit i cili duhej prokuruar) e 

përllogaritur më shumë, përbën dëm ekonomik për Buxhetin e Shtetit dhe Ministrinë e 

Brendshme. 

 

Rekomandimi 1.1: Nga Ministria e Brendshme, nëpërmjet strukturave përgjegjëse, të merren 

masa për analizimin dhe nxjerrjen e përgjegjësisë për zhdëmtimin e vlerës 817,420 lekë, ndaj 

personave përgjegjës për procedurën e prokurimit, duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit 

për prokurimet publike, ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve, të cilat nuk 

cenojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri më tani kanë sjellë pasoja me 

efekte negative. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 157-195, të Projekt Raportit të 

Auditimit). 

Menjëherë 

C.  “MASA DISIPLINORE” 

 

E.1 MASA DISIPLINORE. 

Mbështetur në nenet 57, 58 dhe 59 të ligjit nr. 153/2013 “Për nëpunësin civil”, VKM nr. 115, 

datë 05.03.2014 "Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, 

përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil", për punonjësit e 

identifikuar me përgjegjës në lidhje me shkeljet e konstatuara e të trajtuara në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit, i rekomandojmë Titullarit të Ministrisë së Brendshme që, referuar 

shkeljeve të konstatuara në fushën e menaxhimit financiar dhe kontrollit si dhe atë të 

prokurimeve, si dhe përgjegjësive individuale të evidentuara dhe pasqyruar në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit, të vlerësojë shkeljet e konstatuara dhe të vendosë marrjen e masave 

disiplinore “vërejte” deri në “largim nga shërbimi civil” . 

Në përfundim, të procesit, Sekretari i Përgjithshëm në Ministrinë së Brendshme, pas 

përfundimeve edhe të afateve ankimore, të ndërmarrë veprimet si më poshtë: 

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

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

Nëpunësin Civil”, i ndryshuar. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 157-195, të Projekt 

Raportit të Auditimit). 

 

E.2 MASA DISIPLINORE PËR PUNONJËSIT E LARGUAR NGA PUNA. 

Për punonjësin Z. PN, i cili nuk është më në marrëdhënie pune, nga ana jonë në bazë të 

shkeljeve të konstatuara, me detyrë ish Sekretar i Përgjithshëm dhe në cilësinë e ish Nëpunësit 

Autorizues në MB, si person përgjegjës ndër të tjera për përgatitjen, zbatimin, kontrollin e 

brendshëm financiar, monitorimin, raportimin, kontabilitetin, etj, masa disiplinore për këtë 

punonjës do të ishte “Largim nga shërbimi civil”, pasi: 
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-ka ndërmarrë veprime për tjetërsimin e pronës- godina e QSHAMT, duke implikuar kosto 

financiare në buxhetin e shtetit, si dhe prekur direkt aktivitetin e njësisë, në mungesë të analizës 

së detajuar të shkaqeve dhe relacioneve kosto-përfitim, nga grupe te posaçëm vlerësimi.  

-marrjen e angazhimeve buxhetore përtej kufirit të miratuar të fondeve buxhetore. 

-për devijimin e qëllimit të fondeve të rindërtimit në vlerën prej 275,000 mijë lekë dhe 

përdorimi i tyre për rindërtimin e një toke të amortizuar përpara tërmetit, në kundërshtim me 

ligjin nr. 97/2019 ‘Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 9, datë 16.12.2019, të 

Këshillit të Ministrave, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”.   

Në kushtet kur personi i sipërpërmendur nuk është më në marrëdhënie pune, i rekomandohet 

Titullarit të Ministrisë së Brendshme, që t’i drejtohet Departamentit të Administratës Publike, 

për të vlerësuar dhe verifikuar nëse punonjësi është ende pjesë e shërbimit civil, me qëllim 

aplikimin e masës së rekomanduar dhe regjistrimin e saj në Regjistrin Qendror të Personelit, 

në zbatim të neneve 7 dhe 17, të ligjit nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar. (Statusi 

i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 157-195, të Projekt Raportit të Auditimit). 

 

Për sa më sipër mbahet ky raport auditimi. 

 

AUDITUESIT SHTETËRORË TË KLSH-së: 

Miranda Haxhia 

Eni Kabashi 

 

DREJTORI I DEPARTAMENTIT: 

 

Kozma KONDAKÇIU 
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5. RAPORT AUDITIMI “PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË 

AUDITIMET E EVADUARA GJATË  GJASHTË MUJORIT TË DYTË TË VITIT 

2021” TË USHTRUAR NË AGJENCINË SHTERORE TË BLERJEVE TË 

PËRQËNDRUARA. 

 

Verifikimi i zbatimit të rekomandimeve të KLSH të lëna me shkresën nr. 87/28 Prot, datë 

19.10.2021 për Raportin Përfundimtar të Auditimit “Mbi Përputhshmërinë e Veprimtarisë 

Ekonomiko-Financiare” të ushtruar në Agjencinë Shtetërore të Blerjeve të Përqendruara, sipas 

programit të auditimit nr. 87/1 Prot., datë 20.01.2021, i ndryshuar, për veprimtarinë nga data 

01.01.20202 deri më datën 30.03.2021, në lidhje mbi statusin e zbatimit të rekomandimeve, 

afateve dhe niveli i zbatueshmërisë së tyre, koherencën e tyre si dhe përgjegjshmërinë 

menaxheriale referuar standardeve të auditimit. 

 

Auditimi është kryer në bazë të Programit të Auditimit nr. 893/1, datë 07.10.2022 me objekt: 

“Mbi verifikimin e zbatimi të rekomandimeve”,si dhe referuar ndarjes se detyrave (Dokumenti 

2) me përbërje të grupit si vijon: 

Auditimi ka filluar më,  10.10.2022 

Auditimi ka përfunduar më, 31.10.2022 

 

Auditimi u krye në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të lartë të shtetit” dhe të Udhëzimit të Kryetarit të 

KLSH nr. 1, datë 04.11.2016“Mbi procedurat që duhen të ndiqen në lidhje me ndjekjen e 

zbatimit të masave të rekomanduara dhe dokumentacion që hartohet në auditimin e verifikimit 

të zbatimit të rekomandimeve të KLSH”.  

Nga auditimi i ushtruar në Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara për zbatimin e rekomandimeve 

të KLSH, “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2020 deri më 

datën 30.03.2021 trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr. 170, datë 

19.10.2021, të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 87/29, datë 

19.10.2021, verifikohet se: 

-Nga auditimi u konstatua se, subjekti ka dërguar planin e veprimit me shkresën me nr. 1773/1 

prot., datë 10.11.2021 me lëndë “Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve të lëna në 

përfundim të auditimit “Mbi përputhshmërinë e veprimtarisë ekonomike –financiare “nga 

KLSH”, jashtë afatit ligjor 20 ditë, të përcaktuar në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” nenit 15, shkronja j.  

-Në lidhje mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve dhe afatet e përcaktuara, sipas strukturave 

përgjegjëse, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara nuk ka përgatitur planin e masave te marra 

lidhur me ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të miratuara nga titullari brenda afatit 6 mujor, 

në kundërshtim me ligjin nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit” nenit 30. 

 

Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse janë 19 gjetje dhe 23 rekomandime, përkatësisht 

11 Masa Organizative, 2 Masa për shpërblim dëmi, 5 Masa për menaxhimin e Efektivitetit 

dhe Ekonomicitetit të Fondeve Buxhetore dhe 5 Masa Disiplinore.  
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Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

i) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 11 Masë organizative nga ku janë pranuar plotësisht 

11 të cilat kanë statusin e ecurisë së zbatimit si vijon, 9 Zbatuar, 0 pa zbatuar, 2 në proces 

zbatimi dhe 0 zbatuar pjesërisht. 

j) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 2 Masë shpërblim dëmi nga ku pranuar plotësisht dhe 

kanë statusin e ecurisë së zbatimit si vijon, 2 masa në proces zbatimi. 

k) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 5 Masa për menaxhimin e Efektivitetit dhe 

Ekonomicitetit të Fondeve Buxhetore nga ku 5 rekomandime të cilat janë pranuar plotësisht 

dhe kanë statusin e ecurisë së zbatimit si vijon, 4 Zbatuar, 1 pa zbatuar, 0 në proces zbatimi. 

l) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 5 Masë Disiplinore, të cilat kanë statusin e ecurisë së 

zbatimit si vijon, 5 Zbatuar.  

 

I. Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi (trajtuar në Projekt Raportin 

e Auditimit), inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 6-mujorit të parë, të 

vitit 2023 dhe në mbështetje të nenit 30, pika 2, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja 

e rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH, mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

II. Në përfundim për të gjitha rekomandimet të dërguara me shkresën nr. 87/29, datë 

19.10.2021, mbi auditimin me objekt “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë”, që 

janë konsideruar te zbatuara pjesërisht ose të pazbatuara nga auditimi i kryer për verifikimin 

e zbatueshmërisë të rekomandimeve në auditimin e mëparshëm, nga Agjencia Shtetërore e 

Blerjeve të Përqëndruara rikërkojmë si më poshtë:  

 

A. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE.  
 

1. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për 

procedurën e prokurimit me objekt "Shërbim mirëmbajtje objekti ndërtimor, për Spitalin 

Universitar “Mbretëresha Geraldinë”, marrëveshje kuadër 2020 – 2022, konstatohet se: Me 

shkresën e Spitalit Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë nr. 117 prot. 

Datë 09.02.2020, i protokolluar në Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara me nr. 307 prot. Datë 

21.02.2020 dërgohet përllogaritje e fondit limit për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore. Në 

shkresën e SUOGJ përcaktohen edhe termat e referencave të objekteve ndërtimore dhe 

kapacitet teknike të operatorëve ekonomik. Spitali “Mbretëresha Geraldinë” shtrihet në një 

sipërfaqe totale prej 7,195 m² dhe përbëhet nga 10 godina. Me raportin përmbledhës nr. 29/5 

prot., datë 30.06.2020, miratohet nga titullari procedura e prokurimit dhe BOE “K.” & “A” 

SHPK me ofertë ekonomike 5,453,667 lekë pa TVSH, pranohet si oferta e suksesshme. 

Formulari i njoftimit të fituesit realizohet me nr. 29/6 prot. Datë 30.06.2020. Marrëveshja 

kuadër me objekt "Shërbim mirëmbajtje objekti ndërtimor, për Spitalin Universitar 

“Mbretëresha Geraldinë" nënshkruhet me nr. 29/7 prot. Datë 07.07.2020, me afat 24 muaj. Me 

shkresën e ABP nr. 29/8 prot. Datë 07.07.2020, drejtuar Spitalit Universitar “Mbretëresha 

Geraldinë”, njoftohet lidhja e kontratës, bashkëlidhur praktika e procedurës dhe të merren masa 
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për zbatimin e kontratës. Ndërkohë, nga auditimi i KLSH në Ministrinë e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale sipas programit të auditimit nr. 121/1 prot., datë 22.01.2021, i ndryshuar për 

periudhën 01.01.2019 deri më 30.03.2021, si dhe publikimeve në media, u konstatua se:  

- Spitali Universitar “Mbretëresha Geraldinë”, po i nënshtrohet rikonstruksionit dhe restaurimit 

total të godinave në Spital. Me shkresën e titullarit të SUOGJ nr. 243 prot., datë 05.03.2020, 

drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, referuar edhe shkresës nr. 307/3 datë 

28.02.2020, dërgohen çelja e buxhetit për vitet 2020-2022 për shpenzime kapitale (230, 231) 

në fushën e shëndetësisë. Në shkresë kërkohet zhvillimi i procedurës prokuruese me objekt 

“Rikonstruksion i godinave të Maternitetit “Mbretëresha Geraldinë”. Urdhri i prokurimit i 

realizuar në MSHMS është me nr. 443 prot., datë 27.07.2020, me fond limit 668,493,718 lekë 

pa TVSH. Formulari i njoftimit të fituesit është realizuar m nr. 3581/36 prot., datë 23.10.2020 

me vlerë 466,395,123 lekë pa TVSH. Me shkresën e MSHMS nr. 3581/37 prot., datë 

27.10.2020, dërgohet në Spitalin Universitar dokumentacioni për nënshkrimin e kontratës. 

Formulari i njoftimit të kontratës është me nr. 850/4 prot., datë 03.12.2020, me numër reference 

REF-67482-07-31-2020. Kontrata e nënshkruar midis Spitalit Universitar “Mbretëresha 

Geraldinë” dhe Operatorit ekonomik fitues për rikonstruksionin është më datë 27.11.2020 me 

objekt “Rikonstruksioni i godinave të Maternitetit Mbretëresha Geraldinë dhe ndërtimi i ri 3 

kat Tiranë”. Sa më sipër, konstatohet mbivendosje kontratash për punime dhe shërbime të 

njëjta në Spitalin Universitar “Mbretëresha Geraldinë”. Spitali Universitar Mbretëresha 

Geraldinë duhej të ndërpresë menjëherë shërbimin mirëmbajtjes të godinave sipas 

marrëveshjes kuadër për 2 vite, pasi godinat do t’i nënshtrohen rikonstruksionit total dhe ku 

vlera e kontratës së shërbimit prej 6,544,400 lekë me TVSH, përbën përdorim pa efektiv të 

fondeve publike.  

1.1 Rekomandimi: Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, të analizojë me grup pune të veçantë, 

shkaqet, arsyet dhe të koordinojë mbivendosjet e pjesshme të kontratës së shërbimit në vlerën 

prej 6,544,400 lekë me TVSH, e cila përbën përdorim pa efektiv të fondeve publike, pasi 

Spitalit Universitar “Mbretëresha Geraldinë” është duke u nënshtruar rikonstruksionit pjesor. 

(Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 222-223, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Vazhdimisht  

 

Në lidhje Projekt Raport Auditimin ka bërë komente dhe shpjegime z. EM, në cilësinë e 

titullarit të institucionit, me shkresën nr. 1580/2 prot, datë 02.12.2022, protokolluar në KLSH 

me nr. 893/20 prot, date 06.12.2022 duke sqaruar si më poshtë vijon: 

Ne lidhje me Seksionin B, rekomandimin nr.1.1 nga Agjencia Shtetërore e Prokurimeve Publike 

sqaron se me shkresën nr. 1725 prot, datë 07.11.2022 “Njoftim për nisje procedure shpërblim 

dëmi në rrugë gjyqësore”ka kërkuar nga Qendra Spitalore “Xhafer Kongoli” Elbasan, nisjen 

urgjentisht të procedurës administrative dhe gjyqësore për dëmshpërblim të shumës 

11,798,392 lekë të përfituar padrejtësisht nga BOE “O” dhe “H”  

Ne lidhje me Seksionin B, rekomandimin nr.2.1 nga ASHPP sqaron se me shkresën nr. 1721 

prot, datë 07.11.2022 nga Komanda e Forcës Detare (KFD) kërkohet vënia në dijeni e ASHPP 

mbi ecurinë e zbatimit te rekomandimeve të KLSH lidhur me shpërblimin e dëmit në vlerën prej 

5,659,906 lekë nga subjekti “B” SHA. KFD me shkresën nr. 3900/2 prot, datë 10.11.2022 

njofton se AK ka njoftuar Operatorit ekonomik “B” sha mbi detyrimet që rrjedhin nga 

rekomandimet e KLSH dhe në vijim prej institucionit do te ndiqen hapat e mëtejshëm ligjor. 
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ASHPP me shkresën nr. 1721/2 prot, datë 22.11.2022 kërkon vënien ne dijeni mbi ecurinë e 

hapave ligjorë që do të ndiqen nga KFD deri në arkëtimin e detyrimit nga OE.  

Ne lidhje me zbatimin e masave disiplinore Seksioni D, për znj. EB, me detyrë koordinator 

në Drejtorinë e Zhvillimit të Prokurimeve, nga ABP nuk është aplikuar dhënia e masës 

disiplinore pasi kjo punonjëse ka ndërprerë marrëdhëniet e punës në datë 23.08.2021, arsye për 

të cilën vlerësojmë se statusi i këtij rekomandimi të vlerësohet “i pazbatueshëm”. 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH -së : 
Ne lidhje me kërkimin e dëmshpërmbilimit për rekomandimet nr. 1.1 dhe 2.1 ne Seksionin B, 

vleresojme përpjekjet tuaja në duke kërkuar nga OE marrjen e masave të duhura administrative 

dhe për kërkimin dhe arkëtimin të detyrimeve te reja. Por pavarësisht masave të marrave statusi 

i rekomanimive nuk ndryshon deri ne arketimin e plotë të vlerës se kërkuar, arsye për t ë cilën 

observacioni juaj nuk pranohet. 

Sipas dispozitave të Kodit të Punës, për shkak zgjidhjes se kontratës së punës në datë 

23.08.2021, midis punëdhënësit ASHPP dhe punëmarrëses znj. EB rekomandimi bëhet i 

pazbatueshëm, dhe statusi rekomandimit ndryshohet nga “i pa zbatuar” në “zbatuar”, arsye 

për të cilën edhe observacioni pranohet.  

 

Për sa më sipër mbahet ky raport auditimi. 

 

 

AUDITUESIT SHTETËRORË TË KLSH-së: 

Elida Kocani 

Ana Xhabrahimi 

 

DREJTORI I DEPARTAMENTIT: 

 

Kozma KONDAKÇIU 
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6. RAPORT AUDITIMI “PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË 

AUDITIMET E EVADUARA GJATË  GJASHTË MUJORIT TË PARË TË VITIT 

2021” TË USHTRUAR PRANË KOMISIONERIT TË MBIKQYRJES SË SHËRBIMIT 

CIVIL. 

Verifikimi i zbatimit të rekomandimeve të KLSH të lëna me shkresën nr. 157/23, datë 

20.10.2021 për Raportin Përfundimtar të Auditimit “Mbi Përputhshmërinë e Veprimtarisë 

Ekonomiko-Financiare” të ushtruar në Komisionerin e Mbikëqyrjes së Shërbimit Civil, sipas 

programit të auditimit nr. 157/1 Prot., datë 26.01.2021, i ndryshuar, për veprimtarinë nga data 

01.01.2017 deri më datë 28.02.2021., në lidhje mbi statusin e zbatimit të rekomandimeve, 

afateve dhe niveli i zbatueshmërisë së tyre, koherencën e tyre si dhe përgjegjshmërinë 

menaxheriale referuar standardeve të auditimit. 

 

Auditimi është kryer në bazë të Programit të Auditimit nr. 893/1, datë 07.10.2021 me objekt: 

“Mbi verifikimin e zbatimi të rekomandimeve”, si dhe referuar ndarjes se detyrave (Dokumenti 

2) . 

Auditimi ka filluar më, 10.10.2022 

Auditimi ka përfunduar më, 31.10.2022 

 

Auditimi u krye në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të lartë të shtetit” dhe të Udhëzimit të Kryetarit të 

KLSH nr. 1, datë 04.11.2016“Mbi procedurat që duhen të ndiqen në lidhje me ndjekjen e 

zbatimit të masave të rekomanduara dhe dokumentacion që hartohet në auditimin e verifikimit 

të zbatimit të rekomandimeve të KLSH”.  

Nga auditimi i ushtruar në Komisionerin e Mbikëqyrjes së Shërbimit Civil për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH, “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” për periudhën 

01.01.2017 deri më datën 28.02.2021 trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në 

Vendimin nr. 175, datë 19.10.2021, të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me shkresën 

nr. 157/23 prot, datë 20.10.2021., verifikohet se: 

-Nga auditimi u konstatua se subjekti ka miratuar planin e veprimit për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna nga KLSH, duke e dërguar në KLSH me shkresë nr. 99/15 datë 

11.11.2021 kjo në përputhje me ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” nenit 15, shkronja j.  

-Në lidhje mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve dhe afatet e përcaktuara, sipas strukturave 

përgjegjëse, Komisioneri Mbikëqyrjes së Shërbimit Civil nuk ka përgatitur planin e masave te 

marra lidhur me ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të miratuara nga titullari brenda afatit 6 

mujor në kundërshtim me ligjin nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” nenit 30. 

Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse janë 16 gjetje dhe 25 rekomandime, përkatësisht 

25 Masa Organizative dhe Masa Disiplinore (pa numër) për punonjësit e identifikuar përgjegjës 

në lidhje me shkeljet e konstatuara e të trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit, në 

vlerësim të Komisionerit të Mbikëqyrjes së Shërbimit Civil. 

 

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

rekomandimeve është si më poshtë: 
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m) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 25 masa nga  18 masa janë zbatuar, 7 masa në 

proces zbatimi . 

 

I. Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi (trajtuar në Projekt Raportin 

e Auditimit), inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 6-mujorit të parë, të 

vitit 2023 dhe në mbështetje të nenit 30, pika 2, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja 

e rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH, mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 
1. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2018, nga auditimi i procedurës së prokurimit “Blerje mobilje 

zyre", me fond limit 2,073,267 lekë, rezultoi se me qëllim përllogaritjen e fondit limit, AK i 

është drejtuar 3 OE-ve, pa marrë në konsideratë alternativave të tjera si: çmimet e botuara nga 

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

përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj).  

Për më tepër kur, bazuar në ekstraktin historik në QKB, një nga 3 subjektet në fjalë, C shpk 

me NUIS J, në fakt nuk ka objekt veprimtarie tregtimin e mobilieve, pajisjeve dhe orendive 

për zyra, por veprimtaria e tij është: Import eksport të lëndëve të para dhe ndihmëse për 

industrinë, pajisje elektromekanike, elektronike, goma të gjitha llojeve etj. Projektim dhe 

instalimi i pajisjeve të transmetimit (figurë dhe zë) si dhe të pajisjeve të vëzhgimit (kamera). 

Importimi, tregtimi, riparimi i të gjitha llojeve e pajisjeve të telekomunikacionit si qendrore 

dhe fundore. Të projektojë e zbatoj të gjitha llojet e rrjetat lokale dhe kombëtare me pajisje 

telekomunikacioni si qendrore ashtu dhe fundore etj. 

Në këto kushte vlera e fondit limit e përllogaritur mbi një bazë të tillë është e pasaktë dhe e 

pambështetur, duke rrezikuar të ketë pasoja negative në buxhetin e institucionit, për arsye të 

përllogaritjes së vlerës së fondit më të lartë nga vlera e tregut 

 

1.1 Rekomandimi: Në të gjitha rastet në vijim, grupet respektive në KMSHC, duhet të 

respektojnë procedurën e saktë në përllogaritjen e vlerës së fondit limit, duke ju referuar 

alternativave të tjera si: çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime 

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

doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj), dhe jo të mjaftohet me përzgjedhjen e disa 

ofertave për më tepër nga OE, të cilët nuk kanë për objekt ushtrimin e aktivitetit - objekt 

prokurimi. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 247-248, të Projekt Raportit të 

Auditimit dhe në observacionin e Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

Në vijimësi 

Në lidhje Projekt Raport Auditimin ka bërë komente dhe shpjegime znj. PS, në cilësinë e 

titullarit të institucionit, me shkresën nr. 667/5 prot, datë 07.12.2022, protokolluar në KLSH 

me nr. 893/21 prot, date 12.12.2022 duke sqaruar si më poshtë vijon: 

Ne lidhje vlerësimin e statusit të rekomandimit nr. 14.2 për të cilin njësia publike në cilësinë e 

AK vlerësojë të nevojshme të sqarojë edhe njëherë se, AK në përllogaritjen e vlerës së fondit 

limit të kontratës është bazuar në nenin 59, pika 2, të VKM-së Nr. 914, datë 29.12.2014, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. 

Sikundër vërehet nga përmbajtja e këtij neni, është e drejta e autoritetit kontraktor që në 

përllogaritjen e fondit limit t’i referohet vetëm një alternative të parashikuar nga ky nen ose 



 

 
  

60 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT “PËR AUDITIMIN E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE, NË 

AUDITIMET E EVADUARA GJATË 6-MUJORIT TË  DYTË TË VITIT 2021” 

 

edhe më shumë alternativave, pa qenë i kushtëzuar nga ndonjë arsye apo shkak i ligjshëm. Në 

rastin konkret, AK ka zgjedhur si referencë alternativën e parashikuar nga germa a) e pikës 2 

të nenit 59: çmimet e tregut 

Në kushtet kur AK ka zbatuar me përpikmëri ligjin dhe aktet nënligjore për prokurimin publik 

të dala në bazë e për zbatim të tij si në procedurën në fjalë, ashtu edhe në procedurat e 

mëvonshme, nuk ka se si të paraqesë evidenca që përmbushin rekomandimet e grupit të 

auditimit.  

Në vijim, do të mbahet parasysh rekomandimi i Kontrollit të Lartë të Shtetit, për të përcaktuar 

fondin limit, por nga ana tjetër, e vlerësojmë si të padrejtë statusin “Pa zbatuar” të këtij 

rekomandimi edhe pas parashtrimit të shpjegimeve në lidhje me Akt Verifikimin Nr. 9, datë 

31.10.2022, të grupit të auditimit, për më tepër kur afati për zbatimin e tij ishte “Në vijimësi”. 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH -së : 
Ne lidhje me sa me sipër rekomandim synon që në procedurat e prokurimit qe do të zhvillohen 

në vijimësi, AK në përllogaritjen e vlerës së fondit limit, duhet t’i referohet një ose më shumë 

alternativave si çmimet e botuara nga INSTAT, çmimet e tjera zyrtare të njohura nga 

institucionet përkatëse.  

Pra ligjvënësi ka parashikuar përdorimin e një ose më shumë alternativave, e cila do të 

passillte llogaritjen e fondin limit sa më afër çmimeve reale të tregut. Gjithsesi përputhshmëria 

e procedurave të prokurimit me kriteret ligjore do te vlerësohen në auditimet vijuese.  

Vullneti  AK i trajtuar në këtë observacion, sipas të cilit citojmë : “Në vijim, do të mbahet 

parasysh rekomandimi i Kontrollit të Lartë të Shtetit, për të përcaktuar fondin limit...” si dhe 

afatit të zbatimit të këtij rekomandimi “në vijimësi”,  bën që grupi i auditimit të ndryshojë  

statusin e rekomandimit, duke e ndryshuar atë  nga “pa zbatuar” në “proces zbatimi”, arsye 

për te cilën edhe observacioni juaj  persa i përket statusit te rekomandimit  pranohet. 

 

Për sa më sipër mbahet ky raport auditimi. 
 

 

AUDITUESIT SHTETËRORË TË KLSH-së: 

Elida Kocani 

Ana Xhabrahimi 

DREJTORI I DEPARTAMENTIT: 

 

Kozma KONDAKÇIU 
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7. RAPORT AUDITIMI “PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË 

AUDITIMET E EVADUARA GJATË GJASHTË MUJORIT TË DYTË TË  VITIT 

2021” TË USHTRUAR NË DEPARTAMENTI E ADMINISTRATËS PUBLIKE. 

Në zbatim të programit të auditimit Nr.893/1, datë 07.10.2022, u krye verifikimi nga audituesit 

e KLSH-së znj. AXH dhe znj. MH me përfaqësuesen e subjektit të auditimit znj. AK, me detyrë 

Drejtor i Drejtorisë së Politikave dhe Zhvillimit në Fushën e Menaxhimit të Shërbimit Civil.  

U shqyrtua dokumentacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit mbi zbatimin e 

rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm bashkëngjitur: 

-Shkresa nr. 4412/4 prot., datë 18.10.2021 me lëndë “Kthim përgjigje”,  

-Program i punës me afatet për zbatimin e rekomandimeve 

Verifikimi mbi zbatimin e rekomandimeve iu referua akteve ligjore e nënligjore në vijim: 

-Ligji Nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit”, neni 15 shkronja “j” dhe nenit 30, pika 2. 

-Manuali i ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve të auditimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit 

dhe Regjistri elektronik institucional” miratuar me Vendimin Nr.67, datë 23.06.2020 të 

Kryetarit të KLSH. 

KLSH me shkresën nr. 297/13 datë 27.09.2021 për Raportin Përfundimtar të Auditimit Tematik 

me objekt “Verifikimi i procedurave të ndjekura nga DAP, për çështje që lidhen me procesin e 

ristrukturimit të administratës tatimore qendrore si dhe problematikat e lidhura me të”,  të 

ushtruar në Departamentin Administratës Publike, sipas programit të auditimit nr. 297/1 prot., 

datë 26.02.2021, i ndryshuar, për veprimtarinë nga data 01.01.2019 deri në 31.12.2020,  janë 

lënë 8 masa organizative në total për të cilat janë dhënë 10 rekomandime. 

 

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

rekomandimeve është si më poshtë: 

a) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 8 Masa organizative nga ku 10 rekomandime, 

nga të cilat: 

 2 rekomandime nuk janë pranuar 

 8 rekomandime janë pranuar plotësisht të cilat kanë statusin e ecurisë së 

zbatimit si vijon: 2 zbatuar dhe 6 në proçes zbatimi. 

 

I. Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi (trajtuar në ProjektRaportin 

e Auditimit), inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 6-mujorit të parë, të 

vitit 2023 dhe në mbështetje të nenit 30, pika 2, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja 

e rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH, mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 
 

Për sa më sipër mbahet ky raport auditimi. 

 

AUDITUESIT SHTETËRORË TË KLSH-së: 

Ana Xhabrahimi 

Miranda Haxhia 

DREJTORI I DEPARTAMENTIT: 

 

Kozma KONDAKÇIU 
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8. RAPORT AUDITIMI “PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË 

AUDITIMET E EVADUARA GJATË GJASHTË MUJORIT TË DYTË TË  VITIT 

2021” TË USHTRUAR NË DREJTROINË E UJITJES DHE KULLIMIT, FIER. 

 

Në zbatim të Programit të Auditimit nr.893/1 datë 07.10.2022“Për zbatimin e rekomandimeve 

të lëna në auditimet e evaduara në 6-mujorin e dytë të vitit 2021”, në ambientet e institucionit, 

më datë 26.10.2022, u mbajt aktverifikimi nga audituesit e autorizuar të  KLSH-së EK (përgj 

grupi), EK anëtare, me z.LGJ në cilësinë e Titullarit të institucionit  dhe znj. AN në cilësinë e 

nëpunësit zbatues, e autorizuar për trajtimin e rekomandimeve të KLSH-së. 

 

Objekti i këtij aktverifikimi është: 

Verifikimi i zbatimit të rekomandimeve të KLSH të lëna me shkresën nr.120/7 datë 29.12.2021 

për Raportin Përfundimtar të Auditimit “Për auditimin financiar dhetë përputhshmërisë” të 

ushtruar në Drejtorinë e Kullimit dhe Ujitjes Fier, sipas programit të auditimit nr.120/1 prot., 

datë  22.01.2021, për veprimtarinë nga data 01.09.2018 deri më datën 28.02.2021, në lidhje 

mbi statusin e zbatimit të rekomandimeve, afateve dhe niveli i zbatueshmërisë së tyre, 

koherencën e tyre si dhe përgjegjshmërinë menaxheriale referuar standardeve të auditimit. 

 

Nga verifikimi rezultoi që: 

Auditimi është kryer në bazë të Programit të Auditimitnr. 893/1, datë 07.10.2022. me objekt: 

“Mbi verifikimin e zbatimi të rekomandimeve”, si dhe referuar ndarjes se detyrave (Dokumenti 

2): 

Auditimi ka filluar më,             10.10.2022 

Auditimi ka përfunduar më,     26.10.2022 

 

Auditimi u krye në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të lartë të shtetit” dhe të Udhëzimit të Kryetarit të 

KLSH nr. 1, datë 04.11.2016“Mbi procedurat që duhen të ndiqen në lidhje me ndjekjen e 

zbatimit të masave të rekomanduara dhe dokumentacion që hartohet në auditimin e verifikimit 

të zbatimit të rekomandimeve të KLSH”.  

Nga auditimi i ushtruar në Drejtorinë e Ujitjes dhe Kullimit, Fier,  për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH, “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” për periudhën 

01.09.2018 deri më datën 28.02.2021 trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në 

Vendimin nr.219, datë 28.12.2021, të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me shkresën 

nr.120/7, datë 29.12.2021, verifikohet se: 

-Nga auditimi u konstatua se, subjekti ka miratuar planine veprimit për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna nga KLSH, duke e dërguar në KLSH me shkresë nr.379\4 date 

13.01.2022 kjo në përputhje me me ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” nenit 15, shkronja j.  

-Në lidhje mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve dhe afatet e përcaktuara, sipas  strukturave 

përgjegjëse, nuk është dërguar statusi i zbatimit të rekomandimeve, në kundërshtim me ligjin 

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

Shtetit” nenit 30. 

Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse janë konstatuar në total 8 gjetje për të cilat janë 

lënë 9 rekomandime, nga ku 6 Masa Organizative për të cilën janë lënë 6 rekomandime dhe 
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2 Masa për menaxhimin e Efektivitetit dhe Ekonomicitetit të Fondeve Buxhetore për të cilin 

janë lënë 3 rekomandim.  

 

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

rekomandimeve është si më poshtë: 

n) Për përmirësimin e gjendjes është lënë 6 Masë organizative nga ku 6 rekomandim, të 

cilat janë pranuar plotësisht 6 të cilat kanë statusin e ecurisë së zbatimit si vijon, 3 

Zbatuar, 3 në proces zbatimi. 

o) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 2 Masa për menaxhimin e Efektivitetit dhe 

Ekonomicitetit të Fondeve Buxhetore nga ku 3 rekomandimë të cilat janë pranuar 

plotësisht dhe ka statusin e ecurisë së zbatimit si vijon, 1 Zbatuar, 2 në proces zbatimi. 

 

I. Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi (trajtuar në ProjektRaportin 

e Auditimit), inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 6-mujorit të parë, të 

vitit 2023 dhe në mbështetje të nenit 30, pika 2, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja 

e rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH, mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

 

Për sa më sipër mbahet ky raport auditimi. 

 

AUDITUESIT SHTETËRORË TË KLSH-së: 

Eni Kabashi 

Elida Kocani 

DREJTORI I DEPARTAMENTIT: 

 

Kozma KONDAKÇIU 
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9. RAPORT AUDITIMI “PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË 

AUDITIMET E EVADUARA GJATË GJASHTË MUJORIT TË DYTË TË  VITIT 

2021” TË USHTRUAR NË AVOKATIN E SHTETIT. 

 

Në zbatim të programit të auditimit Nr.893/1, datë 07.10.2022, u shqyrtua dokumentacioni i 

vënë në dispozicion të grupit të auditimit mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi 

i mëparshëm bashkëngjitur: 

-Shkresa Nr.4425/17, datë 10.11.2021 me lëndë “Mbi Raportin përfundimtar dhe 

rekomandimet për auditimin me objekt “Auditim përputhshmërie” ushtruar në Avokaturën e 

Shtetit” si dhe Plani me afatet për zbatimin e rekomandimeve. 

 

Verifikimi mbi zbatimin e rekomandimeve iu referua akteve ligjore e nënligjore në vijim: 

-Ligji Nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit”, neni 15 shkronja “j” dhe nenit 30, pika 2. 

-Manuali i ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve të auditimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit 

dhe Regjistri elektronik institucional” miratuar me Vendimin Nr.67, datë 23.06.2020 të 

Kryetarit të KLSH. 

 

KLSH, me shkresën përcjellëse Nr.1114/9, datë 14.10.2021 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit të ushtruar në Avokaturën e Shtetit për 28 gjetje gjithsej, ka rekomanduar 37 masa 

nga të cilat: 

 

-Masa për ndryshime apo përmirësime ligjore: për   3 gjetje janë lënë   2 rekomandime. 

-Masa Organizative:                                              për 16 gjetje janë lënë 22 rekomandime. 

-Masa për elimimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve 

publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publike: 

                                                                                     për  6 gjetje janë lënë  9 rekomandime 

-Masa të ardhura të munguara në dëm të buxhetit të shtetit: për 2 gjetje janë lënë 3 

rekomandime 
 

-Masa Disiplinore:                                                                                lënë    1 rekomandim 

 

Nga verifikimi i zbatimit të rekomandimeve u konstatua se: 

Mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve, Avokatura e Shtetit në referim të Ligjit Nr. 154/2014 

“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 30, pika 2, nuk ka 

kthyer përgjigje brenda 6 muajve nga marrja e njoftimit të Raportit Përfundimtar të auditimit 

dhe rekomandimeve. 

  

☞Niveli i zbatimit të rekomandimeve paraqitet: 

1-Nga 2 rekomandime për “Masa për ndryshime apo përmirësime ligjore”, 1 masë zbatuar 

pjesërisht, 1 masë në proces zbatimi.  

2-Nga 22 rekomandime për “Masa Organizative”, 14 masa zbatuar, 5 masa në proces 

zbatimi dhe 3 zbatuar pjesërisht. 

3-Nga 9 rekomandime për “masa për elimimin e efekteve negative të konstatuara në 

administrimin e fondeve publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe 
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efektivitet të fondeve publike”, janë zbatuar 6 masa dhe 3 masa janë në process. 

4- Nga 3 rekomandime “të ardhura të munguara në dëm të buxhetit të shteti”7, 2 zbatuar 

pjesërisht dhe 1 masë pa zbatuar. 

5-1 rekomandim për “masë disiplinore”, zbatuar pjesërisht 

 

I. Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi (trajtuar në ProjektRaportin 

e Auditimit), inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 6-mujorit të parë, të 

vitit 2023 dhe në mbështetje të nenit 30, pika 2, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja 

e rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH, mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

II. Në përfundim për të gjitha rekomandimet të dërguara me shkresën Nr.1114/9, datë 

14.10.2021, mbi auditimin me objekt “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë”, që 

janë konsideruar te zbatuara pjesërisht ose të pazbatuara nga auditimi i kryer për verifikimin 

e zbatueshmërisë të rekomandimeve në auditimin e mëparshëm, nga Avokatura e Shtetit ri 

kërkojmë si më poshtë:  

 

A. MASA PROPOZIM PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME LIGJORE 

 

1- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultuan disa përcaktime jo të qarta në dispozitat e 

akteve ligjore që rregullojnë procesin e përfaqësimit ligjor të Avokaturës së Shtetit në Gjykatat 

Kombëtare dhe konkretisht: a. Në dispozitat e Ligjit nr. 10018 datë 13.11.2018, “Për 

Avokaturën e Shtetit”, i ndryshuar, neni pika 2, nenit 5 pika 1/b, dhe 1/1  të tij, përcaktohet 

detyrimi i ASH për përfaqësim në gjykatat vendase, mënyra e përfaqësimit si dhe pjesëmarrja 

e saj në procesin gjyqësor. Kjo duke vendosur theksin mbi bashkëpunimin e avokatëve të shtetit 

dhe personave juridikë si palë e interesuar në çështjet gjyqësore dhe bashkëpjesëmarrjen në 

këto gjykime. Ligji në këtë rast nuk ka vendosur kufizime sa i përket pjesëmarrjes së 

avokatësve të shtetit në gjykim. Ndërkohë në VKM nr. 392 datë 08.04.2009, Për miratimin e 

rregullores “Për marrëdhëniet e Avokaturës së Shtetit me institucionet shtetërore dhe entet 

publike, rolin e avokatëve të Shtetit në gjykim, si dhe normat e posaçme procedurale”, i 

ndryshuar, në nenin 24 pika 1 dhe 2 të tij, krijon paqartësi  mbi ndjekjen e procesve gjyqësore 

prej avokatëve të shtetit, pasi në të përcaktohet marrja e një kërkese të motivuar nga organet 

përkatëse për të kryer përfaqësimin. Nga auditimi mbi proceset gjyqësore mbi njohjen e 

vendimeve të gjykatave të huaja pranë Gjykatave të Apelit, është evidentuar se nga ana e 

institucioneve përgjegjëse kanë munguar kërkesat për përfaqësim dhe rrjedhimisht ASH nuk 

ka qenë pjesëmarrëse në to megjithëse janë dispozitat e ligjit që prevalojnë në këtë rast. Nëse 

do ti referohemi Kodit të Procedurës Civile, në nenin 79/a të tij përcaktohet qartë se “Avokatura 

e Shtetit ushtron përfaqësimin në rastet e parashikuara me ligj.  Gjykata, që shqyrton çështje 

për të cilat me ligj përfaqësimi dhe mbrojtja kryhet nga Avokatura e Shtetit, urdhëron njoftimin 

e akteve kësaj të fundit, me qëllim që ajo të ketë mundësi të marrë pjesë në gjykim”.Sa më sipër 

evidentohet nevoja për rishikim të dispozitave ligjore mbi përfaqësimin me qëllim, eleminimin 

e paqartësive dhe garantimin e një mbrojtje konsistente dhe cilësisht profesionale. 

                                                           
7 3 rekomandime janë rezultat i auditimit të më përparshëm dërguar me shkresën nr.264/8 datë 12.10.2015. Me vendimin nr.158 datë 13.10.2021 të Kryetarit të 

Kontrollit të Lartë të shtetit në auditimin “Mbi Përputhshmërinë e veprimtarisë së ASH” janë ri-rekomanduar. Si rezultat i auditimit për zbatimin e rekomandime 

të evaduara për 6 mujorin e dytë te vitit 2021, rezultoi se këto ri-rekomandime kane statusin 2 masa zbatuar pjesërisht në vlerën 10,054 milion lekë dhe 1 

mase e pa zbatuar. 
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b. Ndryshe nga sa më sipër, lidhur me rastet e mbrojtjes së interesave pasurore të shtetit në 

gjykimin penal VKM nr. 392 nuk ka krijuar kufizime dhe ASH në mënyrë direkte ka të drejtë 

të ngrej padi civile për kërkimin e pasurisë ose shpërblimin e dëmit, që u është shkaktuar 

interesave të shtetit nga kryerja e veprës penale dhe kur vlera e dëmit është më pak se 2 milion 

lekë  mund ta delegoj këtë të drejtë drejt institucionit respektiv. Në nenin 32 pika dh) të kësaj 

VKM-je vlera e dëmit material për ushtrimin e të drejtës së delegimit referuar kritereve lëndore 

dhe sasiore ai paraqitet 1 milion lekë, ndërsa sipas nenit 14 pika 3 e ligjit nr. 10018/2008, i 

ndryshuar  ajo paraqitetë 2 milion lekë. E njëjta vlerë përcaktohet edhe në  pikën 3 të nenit 39 

të Rregullores së Brendshme të ASH-së. Pra midis akteve ligjore e rregullative evidentohen 

ndryshime, çka paraqet nevojën për unifikimin e aktit nënligjor me dispozitat e ligjit.  

 

Rekomandimi 1.1: Avokatura e Shtetit t’i kërkojë Këshillit të Ministrave amendimin e nenit 

24 dhe 32 të VKM nr. 392 datë 08.04.2009 “Për miratimin e rregullores “Për marrëdhëniet e 

Avokaturës së Shtetit me institucionet shtetërore dhe entet publike, rolin e avokatëve të shtetit 

në gjykim, si dhe normat e posaçme proceduriale”, me qëllim eliminimin e paqartësive mbi 

tagrat ligjore të përfaqësimit të avokatëve të shtetit në gjykim, garantimin e një mbrojtjeje 

konsistente dhe cilësisht profesionale në përmbushje të frymës së ligjit dhe mbrojtjes së 

interesit publik. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 278-309, të Projekt Raportit të 

Auditimit) 

Menjëherë  

B. “MASA ORGANIZATIVE” 

 

1- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi statusin e zbatimit të rekomandimeve rezultoi se:   

a. Referuar dokumentacionit të paraqitur nga ASH, lidhur me masat e marra për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna, sipas Vendimin nr. 95 datë 30.07.2018 të Kryetarit të Kontrollit të 

Lartë të Shtetit, akt-verifikimit të mbajtur “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna”, në vijim 

të autorizimit të KLSH nr. 450 datë 26.06.2019 që kanë rezultuar me status, pa zbatuar ose në 

proces zbatimi, ecuria e zbatimit të mëtejshëm të tyre paraqitet si më poshtë vijon: 

-Rekomandime për Masa organizative janë lënë 2 rekomandime, janë pranuar  2, në proces 

zbatimi 1 dhe i pa zbatuar 1. 

-Rekomandime për Masa për Zhdëmtim janë lënë 2 rekomandime për shumën 31,500 lekë dhe 

385 euro nga të  cilat, janë pranuar  2, është në proces zbatimi 1 dhe është pa zbatuar 1. 

-Rekomandime të ardhura të munguara në dëm të buxhetit të shtetit janë lënë 2 rekomandime 

të cilat janë pranuar dhe janë pa zbatuar 2. 

-Masa disiplinore është lënë 1 rekomandim i pranuar dhe i pa zbatuar. 

b. Po kështu, nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga ASH, lidhur me masat e marra 

për zbatimin e rekomandimeve të lëna, në Auditimin Tematik “Mbi përputhshmërinë” miratuar 

me Vendimin nr.144 datë 14.12.2019 të Kryetarit të KLSH-së  ecuria paraqitet si më poshtë 

vijon:  

Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 3 rekomandime për Masa Organizative, të cilat janë 

pranuar nga të cilat, 1 rekomandim është në proces zbatimi dhe 2 janë me status pa zbatuar. 

Avokatura e Shtetit, duhet të raportonte me shkrim pranë KLSH mbi ecurinë e zbatimit të 

masave të rekomanduara brenda një afati prej 6-muajsh nga marrja e Raportit Përfundimtar të 

Auditimit. Nga ana e Institucionit nuk rezulton të jetë përmbushur detyrim ligjor. Sa më sipër 

konstatohet se, institucioni nuk ka arritur të përmbush në kohë rekomandimet e lëna, 
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pavarësisht veprimeve të ndërmarra, çka evidenton nevojën për vëmendje të shtuar në vijim 

nga ana e menaxhimit të lartë. 

 

Rekomandimi 1.1: Avokatura e Shtetit, të analizojë rezultatet e auditimit mbi nivelin e 

zbatimit të rekomandimeve të lëna dhe të nxjerrë përgjegjësitë individuale për moszbatimin në 

kohë të tyre si dhe mos raportimin e ecurisë pranë KLSH-së brenda afateve të përcaktuara. Të 

merren masat e nevojshme administrative e ligjore për zbatimin e plotë të rekomandimeve të 

mbetura të pazbatuara dhe atyre në proces zbatimi. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet 

nr 278-309, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Menjëherë dhe në vijimësi 

2- Gjetje nga auditimit: Nga auditimi rezultoi se, thuajse në të gjitha çështjet e gjykuara pranë 

Gjykatave Ndërkombëtare dhe Arbitrazhit Ndërkombëtar, Avokatura e Shtetit nuk dispononte 

informacion mbi ecurinë e njohjes dhe ekzekutimit të vendimeve të gjykatave të huaja në 

Shqipëri. Sipas shpjegimeve dhe komenteve të ASH mungesa e këtij informacioni vjen si 

rezultat i mos thirrjes si palë në proces nga Gjykatat e Apelit vendase si dhe nga mungesa e 

kërkesës prej institucioneve respektive që kanë interes të drejtpërdrejtë në çështje, të cilat 

thirren në gjykim nga këto gjykata. Ndërkohë në rastin AA Sh.p.k dhe të tjerë/2020, B/2013, 

shihet që ASH është investuar vetë në njohjen e vendimit në gjykatë, çka në vlerësimin tonë 

evidenton standarde të dyfishta veprimi lidhur me proceset e njohjes së vendimeve. Vlerat e 

konsiderueshme financiare të tyre e bëjnë të domosdoshme nevojën për pjesëmarrje të ASH në 

gjykim. Sipas nenit 79/a të KPC gjykatat rregullisht duhet të thërrisnin ASH në këto gjykime 

krahas institucionit të interesuar e megjithatë situata në fakt paraqitet krejt ndryshe. Kryesisht 

institucionet palë në proces janë Ministritë e linjës pranë të cilave janë caktuar avokatë shteti 

të dedikuar për dhënien e asistencës ligjore, e megjithatë vihet re se bashkëpunimi i tyre me 

dikasteret përkatëse lidhur me këto çështje mungon.  
 

Rekomandimi 2.1: Nga ana e Avokaturës së Shtetit të miratohet formati tip i regjistrit fizik 

dhe elektronik të çështjeve gjyqësore në gjykatat e huaja, ku RSH është palë, me qëllim 

regjistrimin e plotë të të gjithë hapave proceduriale të ndërmarra në këto procese si dhe ecurinë 

e njohjes dhe zbatimit të këtyre vendimeve në vendin tonë. (Statusi i rekomandimit i trajtuar 

në faqet nr 278-309, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Brenda datës 31.06.2023 

 

3- Gjetje nga auditimit: Nga auditimi mbi veprimtarinë e dy organeve kolegjiale të cilët 

funksionojnë pranë Avokaturës së Shtetit, Këshillit Konsultativ për çështjet e GJEDNJ, si dhe 

Kolegjit të avokatëve të shtetit, të cilët kanë një rol të rëndësishëm në veprimtarinë e saj rezultoi 

se: 

- Këshilli Konsultativ për Çështje e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut është 

parashikuar të krijohet pas ndryshimeve në ligjin organik të ASH nr. 10018 datë 13.11.2018 të 

publikuara në Fletoren Zyrtare nr. 177/2018. Ky organ ka si objekt orientimin dhe konsultimin 

e ASH mbi masat parandaluese të cilat mund të shkaktojnë dëm financiar për shtetin si rezultat 

i shkeljes së KEDNJ. Këshilli Konsultativ përbëhet nga 5 anëtarë të cilët emërohen nga 

Kryeministri, me propozim të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit. Me Urdhrat e Kryeministrit 

nr. 34 datë 04.02.2019, dhe atë 51 datë 04.03.20119 janë miratuar propozimet e Avokatit të 

Përgjithshëm të Shtetit. Në veprimtarinë e tij Këshilli  gjatë vitit 2019 ka kryer gjithsej 12 
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mbledhje nga  22 të detyrueshme referuar pikës 5 të Urdhrit nr. 34 cituar më sipër ku 

përcaktohet qartë thirrja dhe mbledhja e këtij organi të paktën një herë në muaj. Ndërkohë në 

mbledhjet e datës 27.06.2019 dhe 16.10.2020 nuk rezulton të jetë formuar kuorumi i nevojshëm 

për vijimin e mbledhjes në kundërshtim me Ligjin nr.8480 datë 27.05.1999, ”Për funksionimin 

e organeve kolegjiale”, neni 11 “Kuorumi”. Procesverbalet e mbledhjeve nuk rezultojnë të 

firmosura nga anëtarët pjesëmarrës por vetëm nga juristja e sekretariatit teknik dhe Titullari i 

ASH. Mungesa e konfirmimeve bie në kundërshtim me Ligjin nr.8480 datë 27.05.1999, ”Për 

funksionimin e organeve kolegjiale”, neni 16 i tij. 

Pas largimeve të njëpasnjëshme të disa prej anëtarëve të emëruar të Kolegjit në detyra të tjera, 

të cilat mund të kenë konflikt me detyrën në këshill rezultoi se në fund të vitit 2020 nuk 

plotësohet kuorumi i nevojshëm për vijueshmërinë e veprimtarisë, çka paraqet nevojën 

imediate për kryerjen e propozimeve përkatëse nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit nëpërmjet 

një procesi përzgjedhës transparent, për të plotësuar vakumin e krijuar në këtë organ relativisht 

të ri. 

- Kolegji i Avokaturës së Shtetit është miratuar me Urdhrin e Titullarit nr. 38 datë 18.02.2019 

“Për ngritjen dhe përbërjen e Kolegjit pranë Avokaturës së Shtetit”, me 7 (1+6) anëtar, nën 

drejtimin  e Avokatit të Përgjithshëm. Kolegji asistohet nga sekretariati teknik anëtar të ASH.  

-Urdhri nr. 38 datë 18.02.2019, “Për ngritjen dhe përbërjen e Kolegjit pranë Avokaturës së 

Shtetit” rezulton pa numër protokolli në kundërshtim me Normën tekniko-profesionale dhe 

metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë, neni 13 i saj. 

-Procesverbalet e mbledhjeve të datës 28.03.2019, 17.05.2019, 21.05.2019, 17.09.2019,  nuk 

rezultojnë të firmosura nga pjesëmarrësit por vetëm nga anëtarët e sekretariatit teknik. Mungesa 

e konfirmimeve bie në kundërshtim me Ligjin nr.8480 datë 27.05.1999, ”Për funksionimin e 

organeve kolegjiale”, neni 16 i tij. Në procesverbal nuk rezultojnë të pasqyruara votimi pro ose 

kundër i anëtarëve dhe çka cenon besueshmërinë e vendimmarrjeve. Për muajt Prill, Qershor, 

Korrik, Tetor-Dhjetor 2019 nuk janë zhvilluar mbledhje nga ky kolegj megjithëse në pikën 3 

të nenit 20 në Rregulloren e Brendshme të ASH përcaktohet zhvillimi periodik i mbledhjeve 

një herë në muaj apo dhe më shpesh. Ndërkohë që për vitin 2020 evidentohet vetëm 1 mbledhje 

nga 12 të tilla minimalisht.  

Mangësitë e mësipërme janë në mospërputhje me përcaktimet ligjore që rregullojnë 

veprimtarinë kolegjiale, kriteret  e përcaktuara mbi veprimtarinë e tyre administrative, etj. 

 

Rekomandimi 3.1: Nga ana e Avokaturës së Shtetit të merren masat e nevojshme që të gjitha 

mbledhjet e Këshillit Konsultative për çështjet e GJEDNJ dhe Kolegjit të Avokatëve, të 

dokumentohet e gjithë veprimtaria dhe vendimmarrjet e kryera me nënshkrimet e të gjithë 

anëtarëve pjesëmarrës, kjo në përmbushje të detyrimit ligjor dhe në funksion të transparencës 

së vendimmarrjeve që kryhen. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 42-57, të Projekt 

Raportit të Auditimit) 

Në vijimësi 

C.  “TË ARDHURA TË MUNGUARA NË DËM TË BUXHETIT” 
 

Në vijim të verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH në dy auditimet e 

mëparshme për Avokaturën e Shtetit të cilët kanë rezultuar të pazbatuar dhe që kanë impakt 

të lartë për financat publike, ri-kërkojmë zbatimin e tyre:  
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1. Gjetje nga auditimi (e përsëritur): Nga auditimi për zbatimin e rekomandimeve të 

mëparshme të KLSH (me shkresë të KLSH me nr.264/8, datë 12.10.2015), në lidhje me 

arkëtimin e garancisë së ofertës së paraqitur nga shoqëria “V” për procedurën e zhvilluar për 

privatizimin e shoqërisë “A” sha, Patos”, KLSH ka rekomanduar:“Të vazhdojë me përparësi 

ndjekja e procedurave ligjore brenda dhe jashtë vendit, nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, 

Tregtisë dhe Sipërmarrjes në bashkëpunim të ngushtë me Avokaturën e Shtetit, për të 

mundësuar arkëtimin e kësaj shume, duke e detyruar subjektin përkatës të respektojë kushtet 

e tenderit dhe të gjitha detyrimet rrjedhojë e këtij procesi. Nga verifikimi pranë Avokaturës 

së Shtetit mbi statusin e zbatimit të këtij rekomandimi, rezultoi se midis Avokaturës së Shtetit 

dhe ish-(MZHETTS), sot Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ka pasur korrespondencë në 

lidhje me këtë problematikë, sikurse shkresat me nr. 8276/2, datë 30.10.2015, me nr. 8291/2, 

datë 20.11.2015, nr. 2564/1 datë 30.05.2016 dhe nr. 7992/1, datë 14.10.2016, mirëpo në to 

Avokatura e Shtetit ka kërkuar thjesht marrje informacioni mbi dosjen e privatizimit të A sh.a, 

dhe nuk ka këmbëngulur të dijë mbi ecurinë për të përshpejtuar dhe mundësuar nga ana ligjore 

arkëtimin  e garancisë së ofertës.  

Institucioni i Avokaturës së Shtetit ka pasur dijeni për mos arkëtimin e garancisë së 

privatizimit, në vlerën prej 85 milionë Euro nga kompania V” që nga viti 2012. Deri tani, ky 

institucion, ende nuk ka marrë asnjë veprim ligjor, në bashkëpunim me ish- METE, ish-

MZHETTS, tashmë Ministria e Financave dhe Ekonomisë, për arkëtimin e kësaj vlere, në bazë 

të ligjit 10018 “Për Avokaturën e Shtetit”  datë 13.11.2008  neni 5 pika 1 germa “ë”. 

Gjithashtu, Avokatura e Shtetit me shkresa zyrtare, duhej të kishte sensibilizuar dhe tërhequr 

vëmendjen, që strukturat e larta shtetërore të përfshira në këtë çështje,  të mos humbnin  kohë, 

duke iu propozuar atyre mundësitë ligjore për arkëtimin e garancisë së ofertës të paraqitur nga 

kompania “V”. Kjo mënyrë veprimi nga Avokatura e Shtetit, ka sjellë tejkalimin e të gjitha 

afateve procedurale deri në atë fazë që çështja të kalojë në heshtje dhe të bëhet e pakërkuar, me 

justifikimin e artificave procedurale administrative të burokracisë së brendshme të 

institucioneve të Shtetit Shqiptar. 

 

Ri-Rekomandojmë 1.1 : Avokatura e Shtetit të marrë masa dhe të analizojë me grup pune të 

veçantë, arsyet dhe përgjegjësitë për mosveprimin me qëllim arkëtimin e të ardhurave në favor 

të buxhetit në vlerën 85 milion Euro, si dhe të investohet tërësisht dhe urgjentisht në këtë 

çështje. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 278-309, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Menjëherë 

 

Ri-Rekomandojmë 1.2:  Avokatura e Shtetit të veprojë urgjentisht në përmbushje të 

detyrimeve të saj si dhe në zbatim të rekomandimeve të mëparshme të lëna nga KLSH me 

shkresën nr.478/5, datë 05.09.2013. Për mos arkëtimin e vlerës prej 85 milion euro të njoftohet 

Këshilli i Ministrave, në mënyrë që Avokatura e Shtetit, në bashkëpunim me Ministrinë e 

Financave të marrin masa dhe të përshpejtojnë finalizimin e hapave dhe procedurat ligjore për 

të mundësuar arkëtimin e garancisë së kontratës nga “V, për llogari të Buxhetit të Shtetit. 

(Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 278-309, të Projekt Raportit të Auditimit) 

Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi (e përsëritur): Nga auditimi për respektimin e dispozitave ligjore për 

përzgjedhjen e 3 studiove avokatie të huaja, me objekt mbrojtjen e interesave të shtetit shqiptar 

me oferta në vlerën prej 2,340,000 euro (nga të cilat 1 kontratë nuk është lidhur), konstatohet 

file://///Kwshilli
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se në kundërshtim me ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për  tatimin mbi të ardhurat”, i 

ndryshuar, neni 8 të ardhurat e tatueshme, kreu IV  “Tatimi i mbajtur ne burimin e te ardhurave, 

neni 33  “Mbajtja  në burim e tatimit mbi të ardhurat” pika 1, nuk është parashikuar ndalesa e  

tatimit në burim në masën 15% në shumën  351,000  Euro mbi të ardhurat që do realizohen, 

duke sjellë si pasojë evazion fiskal për të ardhurat tatimore në RSH. 

 

Ri-Rekomandimi 2.1: Avokatura e Shtetit të marrë masa dhe të analizojë me grup pune të 

veçantë shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos arkëtimin e të ardhurave në favor të buxhetit 

në vlerës 351,000 Euro. (Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 278-309, të Projekt 

Raportit të Auditimit) 

                                                                                                                                   Menjëherë 

D. “MASA DISIPLINORE”  

Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen me Kodin e Punës apo me statuse të 

parashikuar në ligje të veçanta.  

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

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

nenit 37 “Masa disiplinore” të Kodit të Punës në Republikën e Shqipërisë, si dhe neneve 29 

deri 32, e vijues, të ligjit nr. 10018 datë 13.11.2018 “Për Avokaturën e Shtetit”, i ndryshuar, i 

rekomandojmë Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, që nëpërmjet një grupi pune, të vlerësojë 

shkeljet e evidentuara në  Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe të nis menjëherë procedurat 

për dhënien e masës disiplinore përkatëse “Vërejtje me shkrim” deri në “Sharkim nga 

detyra/Zgjidhje e kontratës së punës”, për punonjësit të cilët referuar parregullsive të 

konstatuara rezultojnë me shkelje në kryerjen e veprimtarisë së tyre administrative e ligjore. 

(Statusi i rekomandimit i trajtuar në faqet nr 278-309, të Projekt Raportit të Auditimit) 

 

 

Për sa më sipër mbahet ky raport auditimi. 

 

AUDITUESIT SHTETËRORË TË KLSH-së: 

Miranda HAXHIA  

Eni KABASHI 

DREJTORI I DEPARTAMENTIT: 

 

Kozma KONDAKÇIU 
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10. RAPORT AUDITIMI “PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË 

AUDITIMET E EVADUARA GJATË GJASHTË MUJORIT TË DYTË TË  VITIT 

2021” TË USHTRUAR NË INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK. 

 

Në zbatim të programit të auditimit Nr.893/1, datë 07.10.2022, u krye verifikimi nga audituesit 

e KLSH-së znj. AXH dhe znj. MH me përfaqësuesen e subjektit të auditimit znj. ET me detyrë 

Drejtor i Përgjithshëm.  

U shqyrtua dokumentacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit mbi zbatimin e 

rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm bashkëngjitur: 

-Shkresa nr. 1026/82 prot., datë 02.12.2021  me lëndë “Kthim përgjigje”,  

-Program i punës me afatet për zbatimin e rekomandimeve 

 

Verifikimi mbi zbatimin e rekomandimeve iu referua akteve ligjore e nënligjore në vijim: 

-Ligji Nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit”, neni 15 shkronja “j” dhe nenit 30, pika 2. 

-Manuali i ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve të auditimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit 

dhe Regjistri elektronik institucional” miratuar me Vendimin Nr.67, datë 23.06.2020 të 

Kryetarit të KLSH. 

 

KLSH me me shkresën nr. 527/27 prot., datë 11.11.2021 për Raportin Përfundimtar të 

Auditimit “Për auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” të ushtruar në Institutin e Shëndetit 

Publik, sipas programit të auditimit nr. 527/1 prot, datë 14.05.2021, i ndryshuar, për 

veprimtarinë nga data 01.01.2018 deri në 30.03.2021,  janë lënë 28 masa në total për te cilat 

janë dhënë 46 rekomandime nga te cilat: 26 Masa Organizative për të cilat janë lënë 43 

rekomandime, 1 Masë për menaxhimin e Efektivitetit dhe Ekonomicitetit të Fondeve 

Buxhetore nga ku 2 rekomandime, dhe 1 masë Disiplinore për të cilën është lënë 1 

rekomandim. 

 

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

rekomandimeve është si më poshtë: 

p) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 26 Masa organizative nga ku 43 rekomandime 

nga të cilat: 

 6 rekomandime nuk janë pranuar 

 37 rekomandime janë pranuar plotësisht të cilat kanë statusin e ecurisë së 

zbatimit si vijon: 23 zbatuar dhe 14 në proçes zbatimi. 

q) Për përmirësimin e gjendjes është lënë 1 Masa për menaxhimin e Efektivitetit dhe 

Ekonomicitetit të Fondeve Buxhetore nga ku 2 rekomandime, të cilat janë pranuar 

plotësisht dhe zbatuar. 

r) Për përmirësimin e gjendjes është lënë 1 Masë Disiplinore nga ku 1 rekomandim, e cila 

është pranuar plotësisht dhe zbatuar. 

 

I. Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces zbatimi (trajtuar në ProjektRaportin 

e Auditimit), inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 6-mujorit të parë, të 

vitit 2023 dhe në mbështetje të nenit 30, pika 2, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 
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organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja 

e rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH, mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

Për sa më sipër mbahet ky raport auditimi. 

 

 

AUDITUESIT SHTETËRORË TË KLSH-së: 

Ana XHABRAHIMI 

Miranda HAXHIA  

DREJTORI I DEPARTAMENTIT: 

 

Kozma KONDAKÇIU 
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III. ANEKS -  EVIDENCAT E AUDITIMIT 

ANEKS 1   

EVIDENCA PËR MASAT E ZHDËMTIMIT TË REKOMANDUARA DHE ZBATIMI I TYRE 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nr. lekë Nr. lekë Nr. lekë Nr. lekë Nr. lekë Nr. lekë Nr. lekë

1 Totali

A Evaduar 6-mujori I dyte I vitit 2021 18 56,875,452 18 54,525,550 0 0 2 1,373,684 5 6,368,937 10 49,132,831 1 0

1 Bashkia e Durresit & Instituti I Nderimit 1 2,759,640 1 2,759,640 0 0 0 0 0 0 1 2,759,640 0 0

2 Ministria e Shendetesise 7 24,954,063 7 22,604,161 0 0 2 1,373,684 2 5,551,517 3 18,028,862 0 0

3 spitali Nene Tereza 3 964,031 3 964,031 0 0 0 0 0 0 3 964,031 0 0

4 Ministria e Brendshme 2 10,739,420 2 10,739,420 0 0 0 0 1 817,420 1 9,922,000 0 0

5 Agjencia e Blerjeve te Perqendruara 2 17,458,298 2 17,458,298 0 0 0 0 0 0 2 17,458,298 0 0

6 Komisioni per mbikqyrjen e Sherbimit Civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Departamenti I Administrates Publike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Bordi I Kullimit Fier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Avokati I Pergjithshem I Shtetit 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0

10 Instituti I Shendetit Publik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nr. SUBJEKTI

Masa shpërblim dëmi (NE LEKE)

Gjithsej
Nga këto Nga rekomandimet e pranuara

Pranuar Pa pranuar Zbatuar plotësisht Zbatuar pjesërisht Në proces Pa zbatuar
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ANEKS 2   

EVIDENCA PËR NDRYSHIMT LIGJORE DHE MASAT ORGANIZATIVE 

 

 
 

 

 

 

20 DITE 6 MUAJ

Pranuar
Pa 

pranuar
Zbatuar

Zbatuar 

pjesëris

ht

Në 

proces

Pa 

zbatuar
Pranuar

Pa 

pranuar
Zbatuar

Zbatuar 

pjesëris

ht

Në 

proces

Pa 

zbatuar

1 Totali

A Evaduar 6-mujori I dyte I vitit 2021 8 8 0 6 1 1 0 244 236 8 124 15 73 24

1 Bashkia e Durresit & Instituti I Nderimit Po Jo 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 1 2 3 19

2 Ministria e Shendetesise Po Po 6 6 0 6 0 0 0 24 24 0 14 4 5 1

3 spitali Nene Tereza Po Po 0 0 0 0 0 0 0 44 44 0 15 3 25 1

4 Ministria e Brendshme Po Jo 0 0 0 0 0 0 0 34 34 0 25 3 3 3

5 Agjencia e Blerjeve te Perqendruara Po Jo 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 9 0 2 0

6 Komisioni per mbikqyrjen e Sherbimit Civil Po Jo 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 18 0 7 0

7 Departamenti I Administrates Publike Po Jo 0 0 0 0 0 0 0 10 8 2 2 0 6 0

8 Bordi I Kullimit Fier Po Jo 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 3 0 3 0

9 Avokati I Pergjithshem I Shtetit Po Jo 2 2 0 0 1 1 0 22 22 0 14 3 5 0

10 Instituti I Shendetit Publik Po Jo 0 0 0 0 0 0 0 43 37 6 23 0 14 0

Gjithsej

Nga këto Nga rekomandimet e pranuara

Nr. SUBJEKTI

Ndryshime e përmirësime ligjore Masa organizative

Gjithsej

Nga këto Nga rekomandimet e pranuara
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ANEKS 3 

EVIDENCA E MASAVE DISIPLINORE DHE ADMINSTRATIVE TË REKOMANDUARA DHE ZBATIMI I TYRE 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pranuar
Pa 

pranuar
Zbatuar

Zbatuar 

pjesëris

ht

Në 

proces

Pa 

zbatuar
Pranuar

Pa 

pranuar
Zbatuar

Zbatuar 

pjesërisht

Në 

proces

Pa 

zbatuar

1 Totali

A Evaduar 6-mujori I dyte I viti 20201 62 62 0 24 1 28 9 2 2 0 0 0 0 2

1 Bashkia e Durresit & Instituti I Nderimit 4 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 2

2 Ministria e Shendetesise 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 spitali Nene Tereza 44 44 0 13 0 28 3 0 0 0 0 0 0 0

4 Ministria e Brendshme 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

5 Agjencia e Blerjeve te Perqendruara 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Komisioni per mbikqyrjen e Sherbimit Civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Departamenti I Administrates Publike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Bordi I Kullimit Fier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Avokati I Pergjithshem I Shtetit 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Instituti I Shendetit Publik 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gjithsej

Nga këto Nga rekomandimet e pranuara

Nr. SUBJEKTI

Masa disiplinore Masa administrative

Gjithsej

Nga këto Nga rekomandimet e pranuara
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ANEKS 4  

 Pranuar  Pa pranuar  Zbatuar 
 Zbatuar 

pjesërisht 
 Në proces  Pa zbatuar Grupi i auditimit

TOTALI

Të evaduara 6-mujori i dyte i vitin 2021                    373                    365                     8                 184               22                 122                 37 

Propozime për ndryshim legjislacioni                        8                        8                    -                       6                 1                     1                  -   

Masa Organizative                    244                    236                     8                 124               15                   73                 24 

Masa Zhdëmtimi                      18                      18                    -                       2                 5                   10                   1 

Masa Administrative                        2                        2                    -                      -                  -                      -                     2 

Masa Disiplinore                      62                      62                    -                     24                 1                   28                   9 

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve                      39                      39                    -                     28                -                     10                   1 

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve(Leke)   1,414,761,134   1,414,751,134                   -     991,061,541               -     417,224,993    6,544,400 

Ministria e Shendetesise                      45                      45                   -                     30                 6                     8                  1 

Propozime për ndryshim legjislacioni                         6 6                       -                 6                    -             -                 -               

Masa Organizative                       24 24                     -                 14                  4                5                    1                  

Masa Zhdëmtimi                         7 7                       -                 2                    2                3                    -               

Masa Administrative -                 -                 -             -                 

Masa Disiplinore                         5 5                       -                 5                    -             -                 -               

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve                         3 3                       -                 3                    -             -                 -               

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve (leke)           93,829,023           93,829,023 -                 93,829,023      -             -                 -               

Ministria e Brendshme                      41                      41                    -                     28                 4                     4                   5 

Propozime për ndryshim legjislacioni                       -                         -   -                 -                 -             -                 -               

Masa Organizative                       34                       34 -                 25                  3                3                    3                  

Masa Zhdëmtimi                         2                         2 -                 -                 1                1                    -               

Masa Administrative                       -                         -   -                 -                 -             -                 -               

Masa Disiplinore                         2                         2 -                 -                 -             -                 2                  

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve                         3                         3 -                 3                    -             -                 -               

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve (leke)         277,563,600         277,563,600 -                 277,563,600     -             -                 -               

Subjekti dhe lloji i masës  Gjithsej 

 Nga këto Nga rekomandimet e pranuara
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3 Bashkia e Durrresit & Instituti I Ndertimit 32 32 0 1 2 4 25 0

Propozime për ndryshim legjislacioni 0 0

Masa Organizative 25 25                     0 1                    2 3 19

Masa Zhdëmtimi 1 1 0 0 0 1 0

Masa Administrative 2 2 0 0 0 0 2

Masa Disiplinore 4 4 0 0 0 0 4

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve 0 0 0 0 0 0 0

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve (leke)

4 Bordi I Kullimit Fier 9 9 0 4 0 5 0

Propozime për ndryshim legjislacioni 0 0 0 0 0 0 0

Masa Organizative 6 6 0 3 0 3 0

Masa Zhdëmtimi 0 0 0 0 0 0 0

Masa Administrative 0 0 0 0 0 0 0

Masa Disiplinore 0 0 0 0 0 0 0

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve 3 3 0 1 0 2 0

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve (leke) 6,443,000 6,433,000 0 433,000 0 6,000,000 0

5 Spitali Nene Tereza 105 105 0 37 3 61 4

Propozime për ndryshim legjislacioni 0 0 0 0 0 0 0

Masa Organizative 44 44 0 15 3 25 1

Masa Zhdëmtimi 3 3 0 0 0 3 0

Masa Administrative 0 0 0 0 0 0 0

Masa Disiplinore 44 44 0 13 0 28 3

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve 14 14 0 9 0 5 0

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve (leke) 52,565,997 52,565,997 0 49,565,997 3,079,800
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6 Agjencia e Blerjeve te Perqendruara 23 23 0 18 0 4 1

Propozime për ndryshim legjislacioni 0 0 0

Masa Organizative 11 11 0 9 0 2 0

Masa Zhdëmtimi 2 2 0 0 0 2 0

Masa Administrative 0 0 0 0 0 0 0

Masa Disiplinore 5 5 0 5 0 0 0

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve 5 5 0 4 0 0 1

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve (leke) 334,334,556 334,334,556 0 327,790,156 0 0 6,544,400

7 Instituti I Shendetit Publik 46 40 6 26 0 14 0

Propozime për ndryshim legjislacioni 0 0 0 0 0 0 0

Masa Organizative 43 37 6 23 0 14 0

Masa Zhdëmtimi 0 0 0 0 0 0 0

Masa Administrative 0 0 0 0 0 0 0

Masa Disiplinore 1 1 0 1 0 0 0

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve 2 2 0 2 0 0 0

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve (leke) 922,443 922,443 0 922,443 0 0 0

8 Avokati I Pergjithshem I Shtetit 37 37 0 20 7 9 1

Propozime për ndryshim legjislacioni 2 2 0 0 1 1 0

Masa Organizative 22 22 0 14 3 5 0

Masa Zhdëmtimi 3 3 0 0 2 0 1

Masa Administrative 0 0 0 0 0 0 0

Masa Disiplinore 1 1 0 0 1 0 0

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve 9 9 0 6 0 3 0

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve (leke) 649,102,515 649,102,515 0 240,957,322 0 408,145,193 0
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9 Komisioni per mbikqyrjen e sherbimit civil 25 25 0 18 0 7 0

Propozime për ndryshim legjislacioni 0 0 0 0 0 0 0

Masa Organizative 25 25 0 18 0 7 0

Masa Zhdëmtimi

Masa Administrative

Masa Disiplinore

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve (leke)

10 Departamenti I Administrates Publike 10 8 2 2 0 6 0

Propozime për ndryshim legjislacioni 0 0 0 0 0 0 0

Masa Organizative 10 8 2 2 0 6 0

Masa Zhdëmtimi

Masa Administrative

Masa Disiplinore

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve

Masa për menaxhimin jo efektiv te fondeve (leke)


