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Hyrje 

 

Për periudhën janar – dhjetor 2017, Kontrolli i Lartë i Shtetit, nga 155 auditime të planifikuar për 

auditim ka përfunduar dhe evaduar në subjekte 156 auditime, nga të cilat: 

 

- 25 janë auditime përputhshmërie; 

- 14 janë auditime financiare; 

- 15 janë auditime performance; 

- 92 janë auditime rregullshmërie; 

- 5 janë auditime IT; 

- 5 janë auditime tematik; 

 

 Gjithashtu janë në proces evadimi dhe 6 auditime si dhe përfundoi brenda vitit raportues Auditimi i 

Brendshëm i institucionit.  

 

 Struktura e institucioneve të audituara, gjatë kësaj periudhe, paraqitet analitikisht në formularin nr. 

1, bashkëlidhur. 

 

Auditimet e përfunduar e të evaduar janë ushtruar në: 

Tabela nr. 1 

 Ministritë dhe institucionet qendrore 40 

 Institucionet e administratës së vetëqeverisjes vendore dhe njësi të tjera në nivel 

vendor 

54 

 Drejtoritë dhe degët e tatimeve dhe doganave 14 

 Institucionet financiare dhe shoqëritë me kapital të përbashkët shtetëror  16 

 Njësitë dhe projektet me financime të huaja 11 

 Subjekte të mbrojtjes së mjedisit 6 

 Institucione në të cilat janë kryer 15 auditime performance 66 

TOTALI 207 

subjekte  

 

 Auditimet në institucionet e administratës së vetëqeverisjes vendore e njësi të tjera në nivel  të 

vetëqeverisjes vendore dhe auditimet në ministritë e institucionet qendrore zënë përqindjen më të 

lartë, konkretisht:  
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Institucionet në nivel qendror zënë 19 % të totalit të auditimeve; auditimet në institucionet e 

administratës së vetëqeverisjes vendore e njësi të tjera në nivel vendor zënë 26 % të totalit të auditimeve; 

në institucionet financiare dhe në shoqëritë me kapital të përbashkët shtetëror 8 %; auditimet në drejtoritë 

e degët e tatimeve dhe doganave zënë 7%; auditimet në njësitë dhe projektet me financime të huaja 5 %; 

auditimet në subjektet e mbrojtjes së mjedisit 3% dhe në institucionet në nivel qendror dhe të 

vetëqeverisjes vendore, në të cilat është kryer auditim performance 32%. 

 

Burimi KLSH 

 

 Nga 156 auditime të evaduara janë vendosur në faqen zyrtare të KLSH-së 153 auditime. 

 

 Komunikimi me publikun 
 

Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë vitit 2017 ka vijuar të trajtojë me korrektesë dhe profesionalizëm letrat 

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

qenë jashtë kompetencave të institucionit. Megjithatë, edhe në këto raste KLSH i ka orientuar qytetarët, 

nëpërmjet përgjigjeve zyrtare se cilit institucion duhet ti drejtohen për të marrë përgjigje për shqetësimet 

e tyre. Gjatë 2017, KLSH ka trajtuar 623  letra dhe ankesa, nga të cilat 246 jashtë kompetencës dhe 

juridiksionit të institucionit. Nga 377 ankesa në kompetencë të KLSH, 204 prej tyre janë verifikuar dhe u 

është dhënën përgjigje,  ndërsa 173 janë në proces verifikimi. 

 

 Trajtimi i kërkesave për të drejtën e informimit  

E drejta e informimit si një e drejtë kushtetuese dhe tanimë e parashikuar qartazi në një legjislacion të 

veçantë është e drejtë elementare e çdo individi në një shoqëri demokratike. Që me miratimin e ligji të ri 

nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka pasur një numër në rritje 

kërkesash për informacion nga viti në vit, të ardhura nga individë, subjekte të ndryshme dhe OJF. Vetëm 

gjatë vitit 2017 janë trajtuar dhe u është përcjellë informacioni i kërkuar, rreth 41 kërkesave për 

informim që kanë ardhur në adresë të koordinatorit për informim të KLSH-së. 

19% 
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7% 8% 
5% 3% 

32% 

Grafik 1:  Subjektet e audituara në periudhën janar - dhjetor 2017 
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 Në grafikun e mëposhtëm pasqyrohen fushat kryesore të shqetësimit publik për çështje të qeverisjes 

në Shqipëri, nga të cilat 9% e ankesave të adresuara KLSH-së i takojnë administrimit financiar dhe 

fushës së prokurimit publik; 48% privatizimit dhe kthimit të pronës; 7% në tatime e dogana, 23% 

fushave të tjera dhe 13% trajtojnë çështje të ndryshme. 

 

 

Burimi KLSH 

 

 Struktura e ankesave dhe e kërkesave drejtuar KLSH-së
 
si dhe shqyrtimi i tyre, jepet më analitikisht 

në formularin nr. 6, bashkëlidhur.  

 

 

 KLSH  dhe  Media 

Gjatë vitit 2017, shtypi i shkruar ka pasqyruar raportet dhe deklaratat tona për shtyp me një numër prej 

840 artikuj, njoftime, editorialë dhe komente analitike. Në fund të vitit 2017, ne kemi qene të pranishëm 

me rreth 100 kronika më shumë se vitin e kaluar  (numri është rritur nga 550 në 642 kronika).  

Transparenca e aktivitetit të institucionit përbën një nga treguesit kryesorë të modernizimit të institucionit 

dhe ka rritur besimin e publikut dhe qytetarëve ndaj tij. 
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Grafik 2: Fushat kryesore të shqetësimit publik 
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Në këtë drejtim ka ndikuar dukshëm edhe prezenca e audituesve të KLSH-së në media-n e shkruar, 

shkrimet e të cilëve i janë paraqitur të përmbledhura publikut në 9 volume (periudha 2013-2017), të cilët 

janë botime të kolanës së KLSH-së. Gjatë vitit 2017, ne kemi qenë prezentë pothuajse në të gjitha gazetat 

me 125 shkrime, të shkruara nga auditues të KLSH-së. Gjate pesë viteve, 2013-2017, audituesit e KLSH 

kanë botuar 521 artikuj. 

 

KLSH vjen në gjashtë vitet e fundit 2012-2017 me një kolanë botimesh prej 83 titujsh. Vetëm gjatë vitit 

2017, KLSH ka vijuar me sukses punën në këtë drejtim, duke i shtuar 67 botimeve të viteve 2012-2016, 

16 botimet e 2017. 

Për vitin 2017 numri total i faqeve për të 16 titujt është 1 307 250 dhe kosto totale 2,159,998 lekë. Kosto 

mesatare për çdo botim me 300 faqe është 500 lekë.  
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Grafik 4:Prezenca e audituesve të KLSH ne shtypin e shkruar 2013-2017 
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 Nga auditimet e ushtruara gjatë kësaj periudhe janë konstatuar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Këto shkelje financiare përgjithësisht i përkasin veprimtarisë ekonomiko-financiare për periudhën 

kohore 2014-2016, përcaktuar për çdo subjekt të audituar në programet e auditimit. 

 

A SHKELJET ME DËM EKONOMIK TË KONSTATUAR: 

 

A.1 Në sektorin e Tatim - Taksave, në vlerën e përgjithshme prej 376,048 mijë lekë, konstatuar në 

institucionet: 

 Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, në vlerën 72,172 mijë lekë, për mos llogaritje të detyrimeve 

tatimore e mos aplikim penalitetesh. 

 59,593 mijë lekë, për mos llogaritje të detyrimeve tatimore për 17 raste (subjekte) për vitet 

ushtrimore objekt i kontrolleve tatimore; 

 8,663 mijë lekë, për mos llogaritje të detyrimeve tatimore për 4 raste (subjekte) për vitet 

ushtrimore objekt i kontrolleve tatimore; 

 2,794 mijë lekë, për mos llogaritje e mos aplikim penalitetesh për tatimin në burim mbi qiratë e 

objekteve të marra me qira për ushtrimin e aktivitetit;  

 800 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjeve të detyrimeve për TAP dhe penalitetete përkatëse për 4 

(katër) raste; 

 320 mijë lekë, për mos llogaritjen e mos aplikim penalitetesh për akt konstatimet dhe 

procesverbalet për 9 raste (subjekte). 

 Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhë, në vlerën 63,599 mijë lekë nga të cilat: 

A. Parregullsi dhe shkelje financiare, në të ardhurat dhe në shpenzimet e 

kryera, me dëm ekonomik në shumën totale prej 11.5 miliard lekë ose 85.8 

milionë euro. 

B. Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e 

subjekteve të audituara, në shumën totale prej 99.05 miliard lekë, afërsisht 739.7 

milionë euro nga e cila: 92.7 miliard lekë në fushën e të ardhurave, afërsisht 

692.1 milionë euro dhe 6.3 miliard lekë afërsisht 47.8 milionë euro, në fushën e 

shpenzimeve jo me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve.  

Në total janë konstatuar shkelje në shumën 110.5 miliard lekë ose afërsisht 825,6  

milionë euro. 

C. Për vitin 2016 rritja e detyrimeve ndaj tatimeve dhe doganave (borxhi tatimor dhe 

doganor) si dhe skemës së sigurimeve shoqërore është në vlerën  51.17 miliard ose 41% më 

e lartë se viti 2015.    
 

*Kursi i këmbimit të lekut/euro është kursi i Bankës së Shqipërisë i datës 31.12.2017 në vlerën 

133,9. 
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  43,947 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes së Tatim Fitimit dhe TVSH-së për 23 subjekte; 

 7,679 mijë lekë, si pasojë e shmangies së detyrimeve nga 7 subjekte; 

 7,512 mijë lekë, si pasojë e mos deklarimit të formularit të pagesës së tatimit mbi fitimin; 

 2,755 mijë lekë, penalitete për mos instalim të pajisjeve fiskale dhe mos lëshim të kuponit 

tatimor për 23 raste; 

 740 mijë lekë, si pasojë e mos dorëzimit brenda afatit ligjor të vendimit për miratimin e rezultatit 

vjetor; 

 366 mijë lekë, si pasojë e mungesës së deklaratës së pagesës së qerasë për efekt të llogaritjes së 

tatimit në burim mbi të ardhurat nga qiraja; 

 350 mijë lekë, si pasojë e diferencës në normën e aplikuar në tatimin mbi dividendin, për 

zvogëlimin e kapitalit të një shoqërie. 

 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vlerën 58,184 mijë lekë nga të cilat: 

- 48, 309 mijë lekë, si pasojë e mos trajtimit të një pjesë të ardhurave nga qiraja si shitje me 

TVSH duke sjellë një TVSH të munguar;  

- 8,016 mijë lekë, si pasojë e raportimit të shitjeve të tatimpaguesit nën koston e mallrave të 

shitura dhe mos marrjes parasysh të rivlerësimeve doganore;   

- 1,859 mijë lekë, për dy subjekte është lejuar kreditimi i TVSH për shpenzime publicitare dhe 

blerje të realizuara për policat e sigurimit.   

 Drejtoria Rajonale e Tatimeve Shkodër, në vlerën 2,743 mijë lekë, për 6 raste (subjekte), si pasojë e 

mos zbatimit të kërkesave të nenit 18, pika g, të Ligjit nr. 75/2014 sipas të cilit “paga e punonjësit të 

rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50% më e madhe se paga minimale e përcaktuar me 

vendim të Këshillit të Ministrave”. 

 Bashkia Cërrik, në vlerën 36,322 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Himarë, në vlerën 35,692 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Tepelenë, në vlerën 14,220 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Sarandë, në vlerën 5,797 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Fier (9–ish komunat), në vlerën 3,338 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Patos, në vlerën 185 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Klos, në vlerën 13,501 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Pukë, në vlerën 2,241 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Delvinë, në vlerën 2,012 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore.  

 Bashkia Tropojë, në vlerën 1,000 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Kavajë, në vlerën 900 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Projekti "Menaxhimi i mbetjeve të ngurta të Shqipërisë", Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, 

në vlerën 27,889 mijë lekë, si pasojë e likuidimit të situacioneve të punimeve të ndërtimit makineri 

dhe pajisje me vlerën 20% të TVSH. 

 

Tre mujori i katërt 2017 

 Bashkia Durrës, në vlerën 10,598 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 
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 Bashkia Dropull, në vlerën 2,978 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Finiq, në vlerën 1,470 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Divjakë, në vlerën 636 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Kukës, në vlerën 559 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Projekti "Kanalizime Pogradec faza III" Ministria e Transportit e Infrastrukturës, AKUK, në vlerën 

14,723 mijë lekë, si pasojë e përfitimit më tepër TVSH për makineri e pajisje.  

 

A.2 Në sektorin e doganave, në vlerën e përgjithshme prej 1,637,631 mijë lekë, konstatuar në 

institucionet: 

 Dega e doganës Berat, në vlerën 108,570 mijë lekë nga të cilat: 

 13,616 mijë lekë, si pasojë e nxjerrjes së vendimeve administrative jo në përputhje Kodin 

Doganor dhe Ligjin 92/2014 "Për Tatimin mbi vlerën e shtuar", i ndryshuar; 

 56,538 mijë lekë, veprime të kryera jo në përputhje me rregullat bazë të Nomenklaturës së 

Harmonizuar të Mallrave në Republikën e Shqipërisë; 

 18,291 mijë lekë, veprime që kanë sjellë pasoja në keqadministrim të regjimeve të përpunimit 

aktiv, shkelje të afateve të mbylljes së autorizimeve, me veprimtarinë e përfaqësuesve doganorë 

për periudhën e juridiksionit të auditimit; 

 10,315 mijë lekë, veprime jo në përputhje me Ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat 

kombëtare” në lidhje më pagesën rentës minerare; 

 8,010 mijë lekë, si pasojë e mungesës dhe mos rakordimit në të ardhurat dytësore; 

 1,800 mijë lekë, veprime të kryera jo në përputhje me germën (c) të pikës 3, neni 20 dhe 85 të 

ligjit nr. 61 datë 24.05.2012 për "Akcizat në Republikën e Shqipërisë“ i ndryshuar për 6 raste 

subjektesh. 

 Dega e doganës Elbasan, në vlerën 42,217 mijë lekë, nga e cila: 

 33,996 mijë lekë, si pasojë e klasifikimeve tarifore jo në përputhje me rregullat bazë të 

Nomenklaturës së Harmonizuar të mallrave në Republikën e Shqipërisë; 

 1,925 mijë lekë, si pasojë e mos nxjerrjes së sanksioneve doganore për AKCIZËN; 

 250 mijë lekë, si pasojë e keqadministrimit të Regjimeve të Përpunimit Aktiv, në shkeljen e 

afateve të mbylljes së autorizimeve doganore. 

 Dega e Doganës Durrës, në vlerën 381,285 mijë lekë, si pasojë e mos shqyrtimit si duhet të 

vlerës doganore të mallrave dhe transportit si dhe jo konfiskim të mallrave për sasi të cilat 

kanë rezultuar më tepër gjatë verifikimit të sasisë së deklaruar. 

 Dega e Doganës Tiranë, në vlerën 800,181 mijë lekë, si pasojë e keqklasifikimit të artikujve; 

shqyrtim jo si duhet i vlerës doganore të mallrave dhe transportit si dhe jo konfiskim të 

mallrave për sasi të cilat kanë rezultuar më tepër gjatë verifikimit të sasisë së deklaruar.  

 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në vlerën 153,737 mijë lekë, si pasojë e mos kërkesës së 

sekuestrimit të vlerës së mallit të cilësuar si objekt kontrabande në procesverbalet e hartuara 

nga Drejtoria e Hetimit si dhe veprime që kanë konkluduar në mos nxjerrje të vendimeve 

administrative nga Degët Doganore respektive. 

 

 

Tre mujori i katërt  2017 
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 Dega e Doganës Blladë, në vlerën 12,453 mijë lekë, nga e cila: 

- 11,365 mijë lekë, si pasojë e mos administrimit dhe mos paraqitjes së dokumenteve nga 

ana e autoritetit doganor në një procedurë zhdoganimi; 

- 909 mijë lekë, si pasojë e moszbatimit të dispozitave ligjore lidhur me vlerësimet doganore 

të artikujve të ndryshëm.  

 Dega e Doganës Tre Urat, në vlerën 2,925 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së tarifës së plotë e 

rentës minerare.  

 

A.3 Në fushën e prokurimeve, në vlerën e përgjithshme prej 1,589,639 mijë lekë, konstatuar në 

institucionet: 

A.3.1  Shkelje e procedurave të prokurimit 

 Tabela nr. 2 

Subjektet e audituara 
Vlera në 

mijë lekë 

 Bashkia Sarandë 32,260 

 Bashkia Tepelenë 26,568 

 Bashkia Himarë 21,851 

 Spitali Psikiatrik “Ali Mihali”, Vlorë 11,994 

 OSHEE sh.a, Tiranë 8,135 

 Bashkia Fier (9 – ish Komunat) 5,724 

 Bashkia Tropojë 4,944 

 Bashkia Kavajë 4,017 

 Ujësjellës Kanalizime sh.a., Tiranë 2,908 

 Bashkia Roskovec 2,410 

 Bashkia Gramsh 2,071 

 Porti Detar sh.a., Shëngjin 1,608 

 Bashkia Pukë 1,500 

 ALUIZNI Lezhë 549 

 Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës 285 

 Rezistenca Studentore Universitare Nr.1 Tiranë 95 

Tre mujori i katërt 2017 

 Komisioni i Prokurimit Publik 248,868 

 KESH sh.a., 95,249 



 
 
 

15 | K L S H  

PËRMBLEDHJA E AUDITIMEVE TË USHTRUARA  

PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2017 

 Bashkia Kukës  42,804 

 Bashkia Finiq 7,400 

 Bashkia Divjakë 6,599 

 Bashkia Kukës 1,436 

 Ndërmarrja Studenti Nr. 2, Tiranë 1,152 

 Bashkia Tiranë (Komunat) 1,061 

 Autoriteti i Mediave Vizive 755 

 Bashkia Roskovec (tematik) 621 

 Bashkia Durrës (Komunat) 375 

Burimi KLSH 

 

A.3.2 Shkelje procedurash në zbatimin e punimeve 
Tabela nr. 3 

Subjektet e audituara 
Vlera në 

mijë lekë 

 Ministria e Energjisë dhe Industrisë 247,607 

 Autoriteti Rrugor Shqiptar 202,536 

 OSHEE sh.a., Tiranë 60,688 

 Bashkia Sarandë 56,435 

 Projekti “Menaxhimi i mbetjeve të ngurta të Shqipërisë Jug-Lindore”, Ministria 

e Transportit e Infrastrukturës 43,462 

 Projekti “Ndërtimi i Linjës së Transmetimit 400 kv Kosovë – Shqipëri”,  

Ministria e Energjisë dhe Industrisë dhe OST 38,529 

 Ujësjellës Kanalizime sh.a., Lushnje 35,947 

 Ministria e Shëndetësisë 26,823 

 Ujësjellës Kanalizime sh.a., Tiranë 24,565 

 Bashkia Kavajë 24,356 

 Bashkia Tepelenë 24,179 

 Ministria e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave 22,770 

 Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizime (AKUK), infrastruktura 

Bashkiake Lezhë –Fier-Gjirokastër-Sarandë. 19,739 

 Bashkia Himarë 13,650 

 Spitali Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë 13,381 
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 Bashkia Fier (9 ish komunat) 9,936 

 Bashkia Tropojë 9,031 

 Bashkia Gramsh 7,818 

 Bashkia Patos 6,783 

 Bashkia Delvinë 6,300 

 Porti Detar sh.a Shëngjin 5,575 

 Bashkia Klos 5,216 

 Bashkia Mat 4,981 

 Bashkia Pukë 4,730  

 Bashkia Cërrik 4,265 

 Bashkia Ura Vajgurore 3,779 

 Spitali Rajonal Vlorë 3,032 

 Bashkia Roskovec 2,942 

 Bashkia Peqin 1,031 

 Ministria e Transporteve dhe Infrastrukturës 1,197 

 Universiteti i Mjekësisë 270 

 Prefektura Lezhë 39 

Tre mujori i katërt 2017 

 Bashkia Finiq 28,727 

 Ministria e Arsimit 19,287 

 Bashkia Kukës  14,203 

 Bashkia Durrës 9,655 

 KESH sh.a 9,408 

 Bashkia Shkodër 9,247 

 Bashkia Durrës (Komunat) 6,702 

 Projekti Vija Bregdetare Vlorë "Lungomare"Bashkia Vlorë, Fondi i Shqiptar i 

Zhvillimit, Ministria e Zhvillimit Urban dhe Territorit 5,157 

 Bashkia Tiranë (Komunat) 4,507 

 Bashkia Divjak 3,961 

 Bashkia Kukës (Komunat) 3,550 
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 Projekti "Kanalizime Pogradec faza III "Ministria e Transportit e 

Infrastrukturës, AKUK 2,183 

 Bashkia Dropull 1,800 

 Ujësjellës Kanalizime sh.a., Shkodër 1,251 

 Bashkia Krujë 1,039 

 Ndërmarrja Studenti Nr. 2, Tiranë 218 

 Drejtoria nr.1 e Punëtorëve të qytetit Tiranë 194 

Burimi KLSH 

 

A.4 Në fushën e shitjes, blerjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore, në shumën e 

përgjithshme prej 7,040,608  mijë lekë konstatuar në institucionet: 

 

A.4.1 Në fushën e shitjes, dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore, në shumën e përgjithshme 

4,176,016  mijë lekë  

 Ministria e Transporteve dhe Infrastrukturës, në vlerën 15,457 mijë lekë, si pasojë e mosparashikimit 

nga ana e Autoritetit Kontraktor Royalty Fee (qira etj) për përdorimin e aseteve, pronësisë pasuri 

shtetërore, që duhet të paguante Koncesionari. 

 Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, në vlerën 13,445 mijë lekë, si 

pasojë e qirave të pa paguara nga operatorët privatë. 

 Ministria e Energjisë dhe Industrisë, në vlerën 433,230 mijë lekë, si pasojë e mos realizimit të 

procedurave konkurruese për përzgjedhjen e kontratës fituese për mbikëqyrjen e punimeve dhe 

rritjen padrejtësisht të kësaj tarife për ndërtimin e rrugës zëvendësuese Banjë – Gramsh dhe Ura e 

Trashovicës. 

 Bashkia Klos, në vlerën 72,723 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë për objektet e 

dhëna me qira. 

 Bashkia Kavajë, në vlerën 52,874 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë për objektet e 

dhëna me qira. 

 Bashkia Delvinë, në vlerën 28,608 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë për objektet 

e dhëna me qira.  

 Bashkia Pukë, në vlerën 3,795 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë për objektet e 

dhëna me qira. 

 Bashkia Tropojë, në vlerën 2,520 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë për objektet e 

dhëna me qira. 

 Bashkia Gramsh, në vlerën 48,784 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë për objektet 

e dhëna me qira. 

 Bashkia Sarandë, në vlerën 29,129 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë për objektet 

e dhëna me qira. 

 Bashkia Mat, në vlerën 12,087 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë për objektet e 

dhëna me qira. 

 Bashkia Tepelenë, në vlerën 300 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë për objektet e 

dhëna me qira. 
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 Bashkia Roskovec, në vlerën 30,616 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë truall për 

objektet e privatizuara. 

 Bashkia Patos, në vlerën 15,925 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë për tokat 

bujqësore të pandara. 

 Bashkia Fier (9 ish-komunat), në vlerën 21,022 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë 

për tokat bujqësore të pandara. 

 ZVRPP Librazhd, në vlerën 19,687 mijë lekë, si pasojë e mos arkëtimit të vlerës së qirasë për 

truallin funksional. 

 OSHEE sh.a., Tiranë, në vlerën 1,958,392 mijë lekë, shkaktuar si rrjedhojë e paraqitjes për zbatim 

në OSHEE i vendimeve të ERE nr. 90 datë 15.11.2010, nr. 94, datë 01.12.2010 dhe nr. 148 datë 

26.12.2014, me paqartësi, kontradiktore dhe madje edhe konflikt të vetë dispozitave të rregullave të 

tregut të energjisë elektrike, si dhe 3,646 mijë lekë ose 27,501 euro, penalitete nga zbatimi i 

kontratave të blerjes së energjisë elektrike. 

 Ujësjellës Kanalizime sh.a., Lushnje, në vlerën 11,092 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së pikave të 

lidhjes për 18 pallatet e reja dhe për mos lidhjen e kontratave të ujit të pijshëm për 1139 

apartamente. 

 

Tre mujori i katërt 2017 

 Bashkia Durrës (Ish-Komunat), në vlerën 16,031 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së 

qirasë për objektet e dhëna me qira. 

 Bashkia Finiq, në vlerën 10,133 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë për objektet e 

dhëna me qira. 

 Bashkia Krujë, në vlerën 8,657 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë për objektet e 

dhëna me qira. 

 Bashkia Shkodër, në vlerën 3,310 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë për objektet e 

dhëna me qira. 

 Bashkia Kukës (Ish Komunat), në vlerën 2,705 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë 

për objektet e dhëna me qira. 

 Bashkia Divjakë, në vlerën 2,020 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së qirasë për objektet e 

dhëna me qira. 

 KESH sh.a, në vlerën 863,262 mijë lekë nga të cilat: 

-860,000 mijë lekë, shkaktuar si pasojë e mos ndjekjes së procedurave nga ana e ERE për 

rishikimin e çmimeve të shitjes së energjisë elektrike, e cila me veprimet apo mos veprimet e saj ka 

krijuar një situatë konfuze në tregun e prodhimit/shitjes së energjisë elektrike, duke dëmtuar në 

këtë mënyrë interesat e shoqërisë KESH sh.a dhe Buxhetit të Shtetit. 

- 3,262 mijë lekë,  shkaktuar si rrjedhojë e realizimit të marrëveshjeve të ndaluara në procedurën e 

shit/blerjes së energjisë elektrike, pasi kanë fshehur pozicionin e tyre të dyfishtë dhe kanë kryer 

tregti direkt të fshehtë, duke krijuar avantazh të paligjshëm, duke mos respektuar rregullat e 

konkurrencës.  

 Ndërmarrja e Studenti Nr. 2, Tiranë, në vlerën 9 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së 

ambientit me qira sipas tarifës dysheme të përcaktuar në VKM Nr. 54, datë 05.02.2014. 

  Albpetrol sh.a., në vlerën 500,193 mijë lekë, si pasojë e llogaritjes gabimisht të kostos së transportit 

dhe magazinimit për të gjithë sasinë e shitur prej 29.152,501 Ton Naftë.  
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A.4.2 Riblerja pasurisë shtetërore (pagesa nga OSHEE) në shumën e përgjithshme 2,864,592 mijë 

lekë 

 OSHEE sh.a, Tiranë, në vlerën 2,864,592 mijë lekë, është detyrim i vitit 2016, të cilin e ka 

likuiduar OSHEE sh.a për llogari të CEZ a.s., sipas Marrëveshjes së ratifikuar me Ligjin nr. 

114/2014, datë 31.07.2014 “Për zgjidhjen me mirëkuptim ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 

shoqërisë CEZ, a.s”. Mbështetur në vendimin Nr. 149, datë 19.10.2017 të Kryetarit të KLSH, ky 

dëm konsiderohet dëm ekonomik pa mundësi arkëtimi.  

 

A.5 Në fushën e shpenzimeve operative, në shumën e përgjithshme prej 251,613 mijë lekë, 

konstatuar në institucionet: 
Tabela nr. 4 

Institucionet e audituara 
Vlera në 

mijë lekë 

 Ujësjellës kanalizime sh.a., Tiranë 68,458 

 Bashkia Mat 13,267 

 Bashkia Kavajë 8,629 

 Bashkia Tropojë 7,402 

 Bashkia Gramsh 6,475 

 Bashkia Tepelenë 5,348 

 Agjencia e Burimeve Natyrore, Tiranë 4,657 

 Bashkia Sarandë 4,637 

 Porti Detar sh.a., Shëngjin 3,273 

 Ministria e Transporteve dhe Infrastrukturës 3,000 

 Bashkia Klos 2,436 

 Bashkia Himarë 1,593 

 Bashkia Pukë 1,476 

 Ministria e Punëve të Jashtme 1,114 

 Spitali Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë 978 

 Bashkia Cërrik 606 

 Ujësjellës Kanalizime sh.a., Lushnje 580 

 Bashkia Patos 412 

 Bashkia Ura Vajgurore 322 

 Prefektura Lezhë 35 

 Bashkia Delvinë 9 
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 Projekti "Kanalizime Pogradec faza III" Ministria e Transportit e Infrastrukturës, 

AKUK 101,104 

 Bashkia Kukës (Komunat) 7,970 

 Bashkia Tiranë (Komunat) 2,817 

 Bashkia Krujë 2,643 

 Bashkia Divjakë 667 

 Bashkia Kukës 492 

 Autoriteti i Mediave Vizive 249 

 Ministria e Arsimit 186 

 Bashkia Durrës (Komunat) 103 

 Bashkia Dropull 91 

Burimi KLSH 

A.6 Në fushën e pagave, shpërblimeve dhe sigurimeve shoqërore, në vlerën e përgjithshme prej 

94,513  mijë lekë, konstatuar në institucionet: 

 Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, në vlerën 5,199 mijë lekë, për mos llogaritje të detyrimeve 

shoqërore dhe shëndetësore dhe mos aplikim penalitetesh. 

 Ministria e Transporteve dhe Infrastrukturës, në vlerën 35,874 mijë lekë, nga e cila: 

 27,338 mijë lekë, si pasojë e pagesave për 30 punonjës, të cilët kanë përfituar padrejtësisht paga 

për shkak të trajtimit të tyre si punonjës në “listë pritje”. 

 8,535 mijë lekë, si pasojë e pagesave të kryera për ish punonjësit, të cilët kanë fituar me vendim të 

formës së presë të gjykatave “Pagesë deri në rikthim në punë” në kushtet kur këta punonjës kanë 

qenë në marrëdhënie pune në institucione të tjera shtetërore ose private.  

 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Tiranë, në vlerën 591 mijë lekë, si pasojë e emërimit në 

Këshillin Teknik të dy anëtarëve jo punonjës të AKBN. 

 Ministria e Punëve të Jashtme, në vlerën 15,834 mijë lekë, si pasojë e pagesave të kryera për 

punonjësit në “Listë pritje” për periudhën 01.01.2014 deri në 24.02.2015 . 

 Bashkia Fier, në vlerën 10,160 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër në paga. 

 Bashkia Tepelenë, në vlerën 4,294 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër në paga. 

 Bashkia Mat, në vlerën 3,924 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër në paga. 

 Bashkia Himarë, në vlerën 3,634 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër në paga. 

 Bashkia Cërrik, në vlerën 3,630 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër në paga. 

 Bashkia Gramsh, në vlerën 941 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër në paga. 

 Bashkia Sarandë, në vlerën 937 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër në paga. 

 Bashkia Patos, në vlerën 15 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër në paga. 

 Bashkia Delvinë, në vlerën 2,144 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër në paga. 
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 Bashkia Kavajë, në vlerën 944 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër në paga. 

 Projekti "Menaxhimi i mbetjeve të ngurta të Shqipërisë", Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, 

në vlerën 3,246 mijë lekë, si pasojë e pagesave të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës në kundërshtim 

me statutin e shoqërisë, ligjit “për shoqëritë tregtare”dhe ligjin “për funksionimin e organeve 

kolegjiale të administratës shtetërore dhe enteve publike”.  

 

Tre mujori i katërt 2017 

 Bashkia Finiq, në vlerën 1,522 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër në paga. 

 Bashkia Kukës (Komunat), në vlerën 450 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër në paga. 

 Bashkia Divjakë, në vlerën 450 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër në paga. 

 Bashkia Dropull, në vlerën 119 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër në paga. 

 Bashkia Kukës, në vlerën 606 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër në paga. 

 Ujësjellës Kanalizime sh.a, Shkodër, në vlerën 679 mijë lekë, si pasojë e përfitimit të pagave në 

mënyrë të padrejtë  nga punonjës të “Ujësjellës Kanalizime Shkodër” sh.a.  

 Universiteti Politeknik i Tiranës, në vlerën 1,788 mijë lekë, si pasojë e përfitimit padrejtësisht të 

shpërblimeve për Bordin e Administrimit dhe anëtarëve të tij.  

A.7 Në fushën e urbanistikës, në shumën e përgjithshme prej 8,859 mijë lekë, konstatuar në 

institucionet: 

 ZVRPP Lezhë, në vlerën 6443 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes dhe mos arkëtimit të taksës së 

ndikimit në infrastrukturë.  

 ALUIZNI Lezhë, në vlerën 2,407 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes dhe mos arkëtimit të taksës së 

ndikimit në infrastrukturë.  

 ALUIZNI Tiranë, në vlerën 9 mijë lekë, si pasojë e mos aplikimit të tarifës së shërbimit për 

ndërtimet pa leje.  

A.8 Në zërin “Të tjera”, shkelje të disiplinës financiare në shumën e përgjithshme prej 503,028  

mijë lekë, konstatuar në institucionet: 

 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Tiranë, në vlerën 12,005 mijë lekë, konstatohen raste të 

moskryerjes së pagesës për oponencën teknike të projektit të zbatimit. 

 Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, në vlerën 9,300 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes së 

kamat vonesave për gjobat të cilat nuk janë apeluar për vitin 2015 dhe 2016.  

 Bashkia Ura Vajgurore, në vlerën 2,651 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së gjobave të vendosura 

nga IMTV. 

 Bashkia Fier, në vlerën 1,132 mijë lekë, si pasojë e mos pagesave të diferencave nga inventari për 

materiale. 

 ZVRPP Lezhë, në vlerën 12,810 mijë lekë, shmangie të pagesave të taksave të shërbimit për 

regjistrimin e njësive që përbëjnë ndërtesa. 

 ZVRPP Librazhd, në vlerën 5,805 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes së kamat vonesave për 

regjistrimin e lejeve të përdorimit për disa pasuri. 

 ALUIZNI Lezhë, në vlerën 2,517 mijë lekë, ardhur si pasojë e llogaritjes gabim të tarifës së 

parcelës ndërtimore dhe mos llogaritje të tarifës së taksës së kalimit të pronësisë. 



 
 

 

22 | K L S H  

PËRMBLEDHJA E AUDITIMEVE TË USHTRUARA  

PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2017 

 

PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016 

 ALUIZNI Tiranë, në vlerën 42 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës së ndikimit në 

infrastrukturë. 

 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Fier, në vlerën 866 mijë lekë, si pasojë e mos pagesave të detyrimeve 

për lejet mjedisore të tipit C nga ana e subjekteve. 

 ZVRPP Korçë, në vlerën 39,182 mijë lekë, si pasojë e mos arkëtimit të të ardhurave të tarifave të 

regjistrimit fillestar. 

 ALUIZNI Korçë, në vlerën 763 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes dhe ndaljes së kamat vonesave 

për regjistrimin e lejeve të përdorimit për disa pasuri. 

 ZVRRPP Korçë, në vlerën 600 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes së kamat vonesave për 

regjistrimin e lejeve të përdorimit për disa pasuri. 

 Drejtoria e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve, Kukës, në vlerën 3,246 mijë lekë, si pasojë 

e mos vendosjes së penaliteteve për subjektet që janë monitoruar. 

 ZVRPP Skrapar, në vlerën 8,962 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes së vlerës së qerasë.  

 ALUIZNI Sarandë, në vlerën 38, 228 mijë lekë nga të cilat: 

- 21,199 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes të tarifës së parcelës ndërtimore; 

- 927 mijë lekë, mos aplikim i penaliteteve për subjektet që janë monitoruar.  

 ALUIZNI Qendror, Tiranë, në vlerën 556 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes së saktë të vlerës së 

fondit limit në një procedurë prokurimi.  

 Drejtoria e Inspektoratit Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve, Lezhë, në vlerën 12,593 mijë lekë, si pasojë 

e mungesës së dokumentacionit përkatës që vërteton marrjen e masave për bllokimin, sekuestrimin 

dhe dorëzimin e materialit në pikat e licencuara për prerje të pyjeve për përdorim si lëndë 

përpunuese dhe si lëndë dru zjarri. 

 Porti Detar sh. a Shëngjin, në vlerën 234 mijë lekë, kamat vonesa për dorëzim të vonuar në 

kundërshtim me kushtet e kontratës. 

 Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 Tiranë, në vlerën 417 mijë lekë, kamat vonesa për dorëzim 

të vonuar në kundërshtim me kushtet e kontratës. 

 Operatori i Sistemit të Transmetimit, në vlerën 5,468 mijë lekë, nga të cilat: 

 5,129 mijë lekë, penalitetet që rrjedhin nga mos likuidimi në afat i faturave nga ana e një 

subjekti; 

 339 mijë lekë, penalitetet që rrjedhin nga vonesat e lëvrimit të mallit. 

 OSHEE sh. a, Tiranë, në vlerën 16,763 mijë lekë nga të cilat: 

- 13,084 mijë lekë, si pasojë e mos kryerjes në kohë të procedurave gjyqësore në Gjykatën e Lartë 

për shpërblimin e dëmit pasuror ndaj një ish-punonjëse e shoqërisë;  

- 3,679 mijë lekë, kamat vonesa për dorëzim të vonuar të mallit në kundërshtim me kushtet e 

kontratës. 

 Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizime (AKUK), infrastruktura Bashkiake Lezhë - Fier-

Gjirokastër-Sarandë, në vlerën 3,409 mijë lekë, si pasojë e pagesave të përfituara padrejtësisht nga 

konsulenti. 

 Projekti "Menaxhimi i mbetjeve të ngurta të Shqipërisë", Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, 

në vlerën 53,824 mijë lekë, si pasojë e mos derdhjes së detyrimeve (kontributet) nga aksionerët e 

shoqërisë ndaj shoqërisë për periudhën 2010 – 2017.  
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Tre mujori i katërt 2017 

 Projekti Vija Bregdetare Vlorë "Lungomare"Bashkia Vlorë, Fondi i Shqiptar i Zhvillimit, Ministria e 

Zhvillimit Urban dhe Territorit, në vlerën 2,310 mijë lekë, si pasojë e kryerjes së pagesave dy herë 

nga ana e Autoritetit Kontraktor, në favor të firmës “G........ Sh.p.k”, sasia prej 35 pishave, 

ndërkohë që kjo vlerë, në bazë të kontratës të lidhur midis AK dhe OE, duhet të ishte mbuluar nga 

polica e sigurimit. 

 Ndërmarrja e Studentit Nr.2, Tiranë, në vlerën 265 mijë lekë, si pasojë e penaliteteve që rrjedhin nga 

dorëzimi i vonuar i mallit në magazinë. 

 Albpetrol sh.a, në vlerën 259 mijë lekë, si pasojë e penaliteteve që rrjedhin nga dorëzimi i vonuar i 

mallit në magazinë. 

 ZVRPP Durrës, në vlerën 92,660 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të të ardhurave nga tarifa e 

regjistrimit fillestar të pasurive të paluajtshme, aplikim i gabuar i tarifës, mos llogaritje e tarifës së 

taksës së ndikimit në infrastrukturë gjatë regjistrimit të lejeve të ndërtimit (diferencës preventiv-

situacion), penalitete për daljen jashtë lejes së ndërtimit, qerasë së shfrytëzimit të truallit shtetëror 

dhe nga mos aplikimi i gjobave për vonesa në regjistrim të akteve noteriale.  

 ZVRPP Mat, në vlerën 68,010 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes së vlerës së qerasë dhe mos 

llogaritje e vlerave të objekteve të privatizuara.  

 ALUIZNI Shkodër, në vlerën 2,310 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës së ndikimit në 

infrastrukturë. 

 Në grafikët më poshtë ilustrohen shkeljet me dëm ekonomik sipas fushave: 
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 Parregullsitë dhe shkeljet financiare, në të ardhurat dhe në shpenzimet e kryera, me dëm ekonomik, 

janë pasqyruar në mënyrë më të detajuar në formularin nr. 2, bashkëlidhur. 
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Grafik 7: Dëmi ekonomik sipas fushave në % 

 KLSH ka zbuluar parregullsi dhe shkelje financiare me dëm ekonomik në të ardhura dhe 

shpenzime, në shumën totale prej 11,501,939 mijë lekë, nga e cila ka rekomanduar 

për shpërblim dëmi shumën 7,542,893 mijë lekë. 

 Vlera 2,864,592 mijë lekë është pagesë e kryer nga OSHEE për CEZ a.s. Vlerësohet  si 

dëm ekonomik pa mundësi arkëtimi.  



 
 
 

25 | K L S H  

PËRMBLEDHJA E AUDITIMEVE TË USHTRUARA  

PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2017 

 Treguesi i dobishmërisë*  
 

Indikatori i dobisë së auditimit është raporti i shpenzimeve buxhetore faktike të KLSH-së me sasinë e 

fondeve të zbuluara dhe të kërkuara për zhdëmtim nga KLSH dhe është një nga treguesit më domethënës 

të performancës së Institucioneve Supreme të Auditimit. Për vitin 2017 rezulton se për çdo një lek të 

shpenzuar për KLSH-në janë zbuluar dhe kërkuar për t’u zhdëmtuar 31.9 lekë. Në përllogaritjen e këtij 

treguesi, në shpenzimet buxhetore faktike të KLSH-së për vitin 2017, nuk janë marrë në konsideratë 

shpenzimet kapitale për godinën e re të KLSH-së (shpenzimet faktike për vitin 2017 janë dyfishuar në 

raport me shpenzimet faktike të viteve paraardhëse për shkak të këtij investimi madhor). Nëse do të 

merret në konsideratë edhe investimi për godinën, treguesi i dobishmërisë është 19.9 lekë. 

 

           Burimi KLSH 

* Në vitin 2015, indikatori reflekton edhe dëmin e konstatuar në MEI për zgjidhjen e çështjes CEZ. 
* Për vitin 2017 treguesi i dobishmërisë është 31.9 lekë në rastin kur në përllogaritjen e tij nuk janë marrë në 

konsideratë shpenzimet kapitale për godinën e re të KLSH-së, në vlerën 218,206,112 lekë. Ky tregues është 19.9 

lekë në rastin kur llogaritja e tij është bërë duke marrë në konsideratë shpenzimet totale për KLSH-në për vitin 

2017, në vlerën 579,159,010 lekë, përfshirë edhe investimin për godinën e re të institucionit. 

 

 

Burimi KLSH 
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B. Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e subjekteve të audituara, në 

shumën e përgjithshme 99,045,970 mijë lekë nga e cila: 92,677,032 mijë lekë në fushën e të 

ardhurave dhe 6,368,938 mijë lekë në fushën e shpenzimeve konstatuar në institucionet: 

 

B. 1 Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e subjekteve të audituara, 

në fushën e të ardhurave në vlerën: 92,677,032 mijë lekë 

 

 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Tiranë, në vlerën 19,734,800 mijë lekë, nga të cilat: 

 10,534,800 mijë lekë janë shkelje të disiplinës financiare në fushën e Hidrokarbureve; 

 9,200,000 mijë lekë janë të ardhura të munguara në fushën hidrike. 

 Ministria e Energjisë dhe Industrisë, në vlerën 94,594 mijë lekë nga të cilat: 

- 82, 414 mijë lekë, menaxhim jo efektiv fondesh mbi ndërtimin e infrastrukturës zëvendësuese 

përmbytur nga ndërtimi i hidrocentraleve mbi lumin Devoll, si pasojë e përjashtimit nga pagesa 

e tarifës koncensionare për 15 vite për kontratën e koncesionit me koncensionarin E..., S.....AS 

dhe D. H. P.  

- 12,180  mijë lekë, si pasojë e detyrimeve të pashlyera për paga dhe sigurime shoqërore. 

 Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, në vlerën 2,446,811 mijë lekë, 

nuk janë argumentuar me vlerën e investimeve, treguesit ekonomiko-financiarë, burimet e 

financimit të investimeve si dhe çeljen e vendeve të reja të punës duke sjellë si pasojë përfitim të 

padrejtë nga 10 shoqëri. 

 Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojërave të fatit, në vlerën 50,294,500 mijë lekë, si pasojë e mos 

ushtrimit të kompetencave për kundra vajtjet administrative për gjobat e pavendosura në kuadër të 

konfiskimeve të pajisjeve nga njësia e mbikëqyrjes financiare.  

 Instituti i Sigurimeve Shoqërore, në vlerën 5,845,000 mijë lekë, mos arketimi i detyrimeve në nivelin 

5,845 milion lekë ndërsa në numër subjektesh debitore shtesa është në masën 64,693 subjekte. 

Peshën më të madhe në këtë humbje e zë sektori privat nga ku biznesi i vogël ka rritjen më të 

madhe të numrit të subjekteve debitorë me 52,434 subjekte në shumën 2,254 milion lekë dhe biznesi 

i madh me 11,634 subjekte në shumën 3,176 milion lekë.  

 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vlerën 56,688 mijë lekë, si pasojë e mos marrjes së masave 

për ndaljen e kontributeve të sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore për pagat e përfituara nga 

punonjësit, të cilët kanë fituar me vendim gjykate të formës së prerë për rikthimin në punë, për të 

cilët vendimi i gjykatës nuk është zbatuar.  

 Porti detar sh.a Shëngjin, në vlerën 16,707 mijë lekë, nga e cila: 

 15,849 mijë lekë, si pasojë e mos vjeljes së të ardhurave nga procesi i ngarkim/shkarkimit, mos 

arkëtimi i tarifave portuale nga përpunimi i anijeve, si dhe nga penalitete të tjera. 

 858 mijë lekë, të ardhura të munguara nga dhënia me qira e ambienteve dhe sipërfaqeve, asete të 

Portit Detar Shëngjin. 

 Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1, Tiranë, në vlerën 10,832 mijë lekë, si pasojë e mospagesës 

së detyrimit të TVSH-së. 

 Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a., në vlerën 45,098 mijë lekë, si pasojë e mos likuidimit të 

faturave për blerjen e kapaciteteve vjetore për muajin gusht dhe shtator 2015. 

 Ujësjellës Kanalizime sh.a., Tiranë, në vlerën 744,405 mijë lekë, si pasojë e akumulimit të borxheve 

për faturim të shërbimit nga ana e UKT për vitin 2016. 



 
 
 

27 | K L S H  

PËRMBLEDHJA E AUDITIMEVE TË USHTRUARA  

PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2017 

 Bashkia Himarë, në vlerën 242,095 mijë lekë, nga e cila: 

 101,574 mijë lekë, si pasojë e mospagesës së tarifës për zënien e hapësirës publike për subjektet e 

pajisur me leje minerare; 

 58,500 mijë lekë, si pasojë e mos vendosjes së gjobave nga IMTV për 119 subjekte, të cilat kanë 

kryer punime mbi lejen e miratuar. 

 82,021 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Mat, në vlerën 167,076 mijë lekë, nga e cila: 

 93,397 mijë lekë, si pasojë e mospagesës së tarifës për zënien e hapësirës publike për subjektet e 

pajisur me leje minerare; 

 73,679 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Sarandë, në vlerën 146,615 mijë lekë, si pasojë e pagesave nga fondi i investimeve, të cilat 

kanë një impakt negativ financiar në buxhetin e bashkisë. 

 Klubi i Futbollit “Vllaznia” sh.a., Shkodër, në vlerën 23,192 mijë lekë, si pasojë e mos xhirimit në 

Drejtorinë Rajonale Tatimore, Shkodër sigurimet shoqërore të mbajtura. 

 Bashkia Peqin, në vlerën 10,610 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Gramsh, në vlerën 9,793  mijë lekë, nga e cila: 

 5,289 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore; 

 3,152 mijë lekë, si pasojë e mospagesës së tarifës për zënien e hapësirës publike për subjektet e 

pajisur me leje minerare. 

 1,352 mijë lekë, si pasojë e mos vendosjes së gjobave nga IMTV për subjekte, të cilat kanë kryer 

punime mbi lejen e miratuar. 

 Bashkia Tepelenë, në vlerën 6,897 mijë lekë, si pasojë e mospagesës së tarifës për zënien e 

hapësirës publike për subjektet e pajisur me leje minerare. 

 Bashkia Patos, në vlerën 263,621 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Fier (9 ish komunat), në vlerën 178,128 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës 

vendore. 

 Bashkia Roskovec, në vlerën 115,604 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore 

 Bashkia Ura Vajgurore, në vlerën 100,867 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Kavajë, në vlerën 132,306 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Klos, në vlerën 29,863 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Delvinë, në vlerën 20,798 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Pukë, në vlerën 12, 954 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Bashkia Tropojë, në vlerën 4,055 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore. 

 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Fier, në vlerën 281,500 mijë lekë, si pasojë e mos vendosjes së 

penaliteteve për subjektet të cilat nuk kanë dorëzuar raportet e vet monitorimit. 

 ALUIZNI Tiranë, në vlerën 32, 385 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës së Ndikimit në 

Infrastrukturë. 

 ZVRPP Librazhd, në vlerën 30,992 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve të papaguara nga 12 përfituesit 

e pronave për pasuritë e regjistruara. 
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 ALUIZNI Sarandë, në vlerën nga të cilat: 

- 38, 228 mijë lekë, si pasojë e mungesës së vërtetimeve mbi llogaritjen e likuidimin e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë; 

- 21, 199 mijë lekë, si pasojë e mos legalizimit të një sipërfaqe parcelë ndërtimore sipas vlerës së 

truallit me çmim tregu referuar zonave kadastrale; 

- 9, 696 mijë lekë, si diferencë e pagesës së sipërfaqes së parcelës ndërtimore të paguar me 

sipërfaqen e vetë deklaruar të përcaktuar në VKM. 

 Drejtoria e Inspektoratit Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve, Elbasan, në vlerën 118,260 mijë lekë, si 

pasojë e mos pajisjes me leje mjedisore për 55 subjekte.  

 Drejtoria e Inspektoratit Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve, Lezhë, në vlerën 5,100 mijë lekë, si pasojë 

e mos pajisjes me leje mjedisore për 17 subjekte.  

 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Gjirokastër, në vlerën 658 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së tarifës 

vjetore për subjektet e pajisura me leje mjedisi tipi C. 

 Drejtoria e Inspektoratit Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve, Kukës, në vlerën 4,900 mijë lekë, si pasojë e 

mos arkëtimit të 27 gjobave të vendosura nga inspektorët. 

 Projekti "Zhvillimi i sektorit privat", Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe 

Sipërmarrjes, në vlerën 28, 578 mijë lekë, si pasojë e mos mbajtjes së penaliteteve ndaj bankave nga 

ana e njësisë së menaxhimit të subjektit, për raste të financuara në kundërshtim me marrëveshjen e 

financimit dhe me kontratën on lending (kur nuk ka dokumentacion justifikues për financim).  

 

Tre mujori i katërt 2017 

 Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike, në vlerën 337,839 mijë lekë, nga të cilat: 

- 308,111 mijë lekë, si pasojë e miratimit të shitjes së pjesës takuese të shtetit në shoqërinë 

Euroteorema në datën 24.02.2017, të pasurisë që aksioneri shtet zotëronte në këtë kompani në 

datën 14.09.2014, me një diferenca prej 901 ditësh. 

- 29,728 mijë lekë, si pasojë e procedurave të shitjes së pronës shtetërore me ankand kundrejt 

vazhdimit të kontratës së qirasë ka krijuar të ardhura të munguara për alternativën shitje 

kundrejt dhënies me qira afatgjatë.  

 KESH sh.a, në vlerën 9,296,494 mijë lekë,  

-9,086,070 mijë lekë, shkaktuar nga vendimmarrja e ERE, si pasojë e mos llogaritjes dhe 

përcaktimit të tarifave të shërbimeve ndihmëse të KESH sh.a., të lëna në fuqi dhe për vitin 2016 e 

në vazhdim, si dhe zhveshja e KESH sh.a. nga funksioni i furnizuesit publik me shumicë (FPSH) 

dhe kalimi i këtij funksioni OSHEE me VKM nr.244 datë 30.03.2016, i ndryshuar, i cili duhej të 

shoqërohej së bashku me të drejtat dhe detyrimet që ky funksion, aktualisht mbart, pa llogaritur 

më parë kostot e prodhimit, kostot e kredive e overdrafteve, kostot e operimit, etj që KESH sh.a 

aktualisht ka, duke i shkaktuar KESH sh.a. një efekt financiar, pa marrë parasysh koston e lartë 

për funksionimin dhe për më tepër shtimin e pamundësinë për të mbijetuar në treg që me mallin e 

tij operojnë shoqëritë e tjera.  

-210,424 mijë lekë, si pasojë e reduktimit të kapacitetit energjetik, për periudhën Janar 2016 – 

Prill 2017 për nivelin e Bjefit të poshtëm të HEC Vau i Dejës.  

 Bashkia Finiq, në vlerën 76,861 mijë lekë, nga të cilat:  

- 72,461 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore; 
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- 4,400 mijë lekë, si pasojë e mos arkëtimit të gjobave nga IMTV.   

 Bashkia Shkodër, në vlerën 400,599 mijë lekë, nga të cilat: 

- 216,000 mijë lekë, si pasojë e mos hartimit të planit për menaxhimin e fondit për kullotat; 

- 139,611 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së qirasë për objektet e dhëna me qira; 

- 44,988 mijë lekë, si pasojë e mos arkëtimit të gjobave nga IMTV. 

 Bashkia Dropull, në vlerën 39,802 mijë lekë, nga të cilat: 

- 37,330 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së tarifës për zënien e hapësirës publike për subjektet e 

pajisura me lejen minerare; 

- 2,472 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore 

 Bashkia Durrës, në vlerën 133,695 mijë lekë, nga të cilat:  

- 113,667 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore; 

- 20,028 mijë lekë, si pasojë e mos vjeljes së gjobave të vendosura nga IMTV. 

 Bashkia Krujë, në vlerën 435,000 mijë lekë, nga të cilat: 

- 275, 000 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së tarifës për zënien e hapësirës publike për subjektet e 

pajisura me lejen minerare; 

- 160,000 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore; 

 Bashkia Kukës, në vlerën 83,150 mijë lekë, nga të cilat: 

- 79,000 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore; 

- 4,150 mijë lekë, si pasojë e mos arkëtimit të gjobave të vendosura nga IMTV. 

 Bashkia Divjakë, në vlerën 325,500 mijë lekë, nga të cilat: 

- 261,000 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së taksës vendore; 

- 41,500 mijë lekë, si pasojë mos pagesës së tarifës së lejes së ndërtimit; 

- 23,000 mijë lekë, si pasojë e mos arkëtimit të gjobave të vendosura nga IMTV. 

 ALUIZNI Shkodër, në vlerën 177,832 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes së vlerës për sipërfaqet e 

poseduara. 

 ZVRPP Durrës, në vlerën 37,836 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës së vlerës së mbetur të taksës së 

ndikimit në infrastrukturë.  

 Në grafikun më poshtë ilustrohen shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ në fushën e të 

ardhurave 
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Burimi KLSH 

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

në fushën e shpenzimeve në vlerën: 6,368,938 mijë lekë 

 

 

 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në vlerën 1,819,750 mijë lekë nga të cilat: 

- 533,162 mijë lekë, nuk janë njoftuar organet tatimore dhe nuk janë ndërprerë marrëdhëniet 

kontraktore për 46 farmaci që kanë rezultuar me diferenca plus dhe minus në barnat e 

rimbursueshme. 

- 490,791 mijë lekë, si pasojë e rimbursimeve të drejtpërdrejta jashtë kompetencave të caktuara 

me dispozita ligjore.  

- 232,485 mijë lekë, si pasojë e pagesës në favor të koncesionarit TVSH në masën 20%. për 

paketën e kontrollit mjekësor (Check-up). 

- 205,709 mijë lekë, si pasojë e mos ndërprerjes së kontratave për 20 farmaci të gjetura me 

shkelje nga DAB e Fondit.  

- 178,073 mijë lekë, si pasojë e përfitimit të rimbursimeve për tre subjekte farmaceutike edhe pse 

janë të proceduara penalisht. 

- 61,410 mijë lekë, si pasojë e rimbursimit në kundërshtim me përcaktimet ligjore për katër 

shtesa ushqimore esenciale të përgjithshme jo barna, nga të cilat tre janë alternativa të para 

dhe një është zëvendësuese.  

- 26,907 mijë lekë, janë paguar nga buxheti për largime të padrejta nga puna për 32 punonjës 

dhe për asnjë rast nuk është nxjerrë përgjegjësi.  

- 19,400 mijë lekë, si pasojë e mbajtjes së pajustifikuar në punë e 58 punonjësve të përkohshëm 

për plotësimin e kartave të shëndetit; 

- 8,115 mijë lekë, rimbursime të padrejta të disa produkteve farmaceutike (suplimente) jo barna;  
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- 5,522 mijë lekë, si pasojë e miratimit të tre alternativave të para për barin Epoetinë, pa marrë 

parasysh përcaktimin ligjor. 

  Drejtoria e Përgjithshëm të Thesarit, në vlerën 1,019,721 mijë lekë, janë ndërmarrë konvertime në 

monedhë të huaj përtej nevojës reale për likuiditete në monedhë të huaj nëpërmjet përdorimit të 

pajustifikuar të kontratave derivative "Swap" duke sjellë një kosto shtesë të kontabilizuar për 

buxhetin e shtetit të vitit 2016.  

 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në vlerën 213,439 mijë lekë, si pasojë e likuidimit në lidhje me 

ekzekutimin e Vendimeve Gjyqësore për 81 raste për ish-punonjës në vlerën 78,688 mijë lekë dhe 

21 raste shoqëritë tregtare në vlerën 134, 753 mijë lekë. 

  Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në vlerën 68,396 mijë lekë nga të cilat: 

- 67,391 mijë lekë, pagesa për punonjës “shërbimi” me kontrata me afat të caktuar, për të cilat 

ka paqartësi për rekrutimin e tyre dhe detyrat që realizojnë, ndërsa në kryerjen e shpenzimeve 

për to, janë duke u angazhuar burime nga ana e administratës tatimore pa një produkt të 

matshëm të realizimit të detyrave të tyre.  

- 1,005 mijë lekë, si pasojë e diferencës së llogaritur ndërmjet ofertës së operatorit “A...A” sh.p.k 

dhe “S. M.” sh.p.k, të skualifikuar në mënyrë të padrejtë dhe vlerës së OE “P.... SH.P.K.” të 

shpallur fitues me procedurë më negocim pa shpallje të njoftimit të kontratës, ku autoriteti 

kontraktor ka skualifikuar me pa të drejtë dy operatorët e parë dhe ka kualifikuar një ofertë me 

vlerë më të lartë. 

 Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, në vlerën 22,442 mijë lekë, tarifa përmbarimore për 

ekzekutimin e vendimeve gjyqësore së bashku me interesat. 

 Ministria e Energjisë dhe Industrisë, në vlerën 491,476 mijë lekë nga të cilat:  

- 475,746 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në procedurë prokurimi; 

- 15,730 mijë lekë, janë shpenzime pa efektivitet si pasojë e subvencionimit të ndërmarrjeve që 

rezultojnë me humbje dhe nuk ushtrojnë aktivitet prej vitesh.  

 Autoriteti Rrugor Shqiptar, në vlerën 88,764 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të 

fondeve në procedurën prokurimit me objekt “Studim, projektim plotësim By pass Shkodër si pjesë 

e korridorit veri jug dhe lidhja me qytetin”. 

 Ministria e Punëve të Jashtme, në vlerën 55, 691 mijë lekë nga të cilat: 

- 29,930 mijë lekë, si pasojë e ekzekutimit të vendimeve gjyqësore që rrjedhin nga vendimmarrje 

të gabuara për largim nga puna; 

- 25,761 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në procedura prokurimi. 

 Instituti i Statistikave, në vlerën 60 mijë lekë, si pasojë e inicimit dhe realizimit të një procedure 

tenderuese të gabuar, në kundërshtim me bazën ligjore të prokurimit dhe me kërkesat e 

menaxhimit financiar. 

 Bashkia Sarandë, në vlerën 539,739 mijë lekë, nga e cila: 

 494, 573 mijë lekë, si pasojë e pagesave nga fondi i investimeve, të cilat kanë një impakt negativ 

financiar në buxhetin e bashkisë. 

 45,166 mijë lekë, përbën shumën e paguar si pasojë e vendimeve të gjykatës për largimet e 

paligjshme nga puna. 

 Bashkia Himarë, në 341, 294 mijë lekë, si pasojë e pagesave nga fondi i investimeve, të cilat kanë 

një impakt negativ financiar në buxhetin e bashkisë; 
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 Bashkia Mat, në vlerën 43,792 mijë lekë, si pasojë e pagesave nga fondi i investimeve, të cilat kanë 

një impakt negativ financiar në buxhetin e bashkisë. 

 Bashkia Gramsh, në vlerën 21,000 mijë lekë, përbën shumën e paguar si pasojë e vendimeve të 

gjykatës për largimet e paligjshme; 

 Bashkia Tepelenë, në vlerën 5,191 mijë lekë, përbën shumën e paguar si pasojë e vendimeve të 

gjykatës për largimet e paligjshme. 

 Bashkia Cërrik, në vlerën 6,912 mijë lekë, nga e cila: 

 4,206 mijë lekë, përbën shumën e paguar si pasojë e vendimeve të gjykatës për largimet e 

paligjshme; 

 2,706 mijë lekë, si pasojë e pagesave nga fondi i investimeve, të cilat kanë një impakt negativ 

financiar në buxhetin e bashkisë. 

 Bashkia Fier (9 ish komunat), në vlerën 29,443 mijë lekë, si pasojë e pagesave nga fondi i 

investimeve, të cilat kanë një impakt negativ financiar në buxhetin e bashkisë. 

 Bashkia Patos, në vlerën 24,789 mijë lekë, si pasojë e pagesave nga fondi i investimeve, të cilat kanë 

një impakt negativ financiar në buxhetin e bashkisë. 

 Bashkia Ura Vajgurore, në vlerën 8,523 mijë lekë, si pasojë e pagesave nga fondi i investimeve, të 

cilat kanë një impakt negativ financiar në buxhetin e bashkisë. 

 Bashkia Roskovec, në vlerën 4,800 mijë lekë, si pasojë e pagesave nga fondi i investimeve, të cilat 

kanë një impakt negativ financiar në buxhetin e bashkisë. 

 Bashkia Kavajë, në vlerën 83,833 mijë lekë, si pasojë e ri - investimeve, të cilat kanë një impakt 

negativ financiar në buxhetin e bashkisë. 

 Bashkia Klos, në vlerën 15,237 mijë lekë, si pasojë e investimeve, të cilat kanë një impakt negativ 

financiar në buxhetin e bashkisë. 

 Bashkia Pukë, në vlerën 13,234 mijë lekë, si pasojë e investimeve, të cilat kanë një impakt negativ 

financiar në buxhetin e bashkisë. 

 Porti detar sh.a Shëngjin, në vlerën 4,289 mijë lekë, nga e cila: 

 3,441 mijë lekë, si pasojë e shpërblimeve në kundërshtim me Ligjin nr. 10405, datë 24.03.2011 

“Për kompetencat për caktimin e pagave” dhe shpenzime përmbarimore për mbledhjen e 

detyrimit të papaguar të punonjësve ndaj operatorit telefonik AMC; 

 849 mijë lekë, si pasojë e kualifikimit të OE në kundërshtim me rregullat e prokurimit në 

procedurën “Blerje uniforma për sektorin e Sigurisë dhe të Zjarrfikëses së Portit Shëngjin”. 

 Rezidenca Studentore Universitare Nr.1, Tiranë, në vlerën 133,440 mijë lekë nga e cila: 

 63,950 mijë lekë, përbën shumën e paguar si pasojë e vendimeve të gjykatës për largimet e 

paligjshme. 

 61,111 mijë lekë, si pasojë e tejkalimit të numrit të punonjësve në strukturën organike të 

miratuar. 

 8,377 mijë lekë, penalitete për tatimin mbi të ardhurat. 

 Spitali Psikiatrik “Ali Mihali”, Vlorë, në vlerën 27,422 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me 

efektivitet të fondeve në 4 (katër) procedura prokurimi. 

 Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a., në vlerën 3,429 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me 

efektivitet të fondeve në 1 (një) procedurë prokurimi. 



 
 
 

33 | K L S H  

PËRMBLEDHJA E AUDITIMEVE TË USHTRUARA  

PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2017 

 Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës, në vlerën 1,404 mijë lekë, si pasojë e vendimeve të gjykatave 

për largimet e paligjshme nga puna. 

 OSHEE sh.a Tiranë, në vlerën 188, 061 mijë lekë, si pasojë e vendimeve të gjykatave për largimet e 

paligjshme nga puna. 

 Spitali Rajonal Vlorë, në vlerën 11,888 mijë lekë nga të cilat:  

- 8,873 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 2 (dy) procedura 

prokurimi. 

- 3,015 mijë lekë, si pasojë e mos zbatimit të procedurave ligjore në ndërprerjen e marrëdhënieve 

të punës me ish-punonjësit e Spitalit Rajonal Vlorë. 

 Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizime (AKUK), infrastruktura Bashkiake Lezhë -Fier- 

Gjirokastër - Sarandë, në vlerën 33,066 mijë lekë, shpenzime pa efektivitet të fondeve gjatë 

rehabilitimit të ujësjellësit Lezhë, si dhe është rritur kosto e projektit duke rritur çmimin e kontratës 

së pranuar. 

 Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, projekti “Modernizimi i Asistencës Sociale”, në vlerën 

224,400 mijë lekë, shpenzim jo efektiv i huas pasi kjo vlerë ka dalë jashtë objektivitetit dhe qëllimit 

të vet projektit. 

 Ministria e Energjisë dhe Industrisë dhe Operatori i Sistemit të Transmetimit, projekti “Ndërtimi i 

linjës së Transmetimit 400kv Kosovë - Shqipëri”, në vlerën 99,353 mijë lekë, si pasojë e pagesave së 

tarifës së rimbursimit për periudhën 2010-2016, për arsye të tejzgjatjes së procedurave të tenderit 

dhe ritenderimit.  

 Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, projekti “Ndërtimi i portit të 

peshkimit”, në vlerën 870 mijë lekë, si pasojë e pagesave pa dokumentacionin përkatës për 

detyrimet që rrjedhin nga kontrata e konsulencës për shërbimin e supervizionit. 

 Projekti "Menaxhimi i mbetjeve të ngurta të Shqipërisë", Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, 

në vlerën 12,341 mijë lekë, si pasojë e vënies në përdorim të mjetit fadromë pa dokumentin 

justifikues dhe vërtetues të nevojshëm.  

 

Tre mujori i katërt 2017 

 Universiteti Politeknik i Tiranës, në vlerën 2,811 mijë lekë, si pasojë e menaxhimit jo me efektivitet 

në 1(një) procedurë prokurimi.  

 KESH sh.a, në vlerën 149, 799 mijë lekë, nga të cilat: 

- 125,588 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 5 (pesë) procedura 

prokurimi; 

 24,211 mijë lekë, si pasojë e mos zbatimit të procedurave ligjore në ndërprerjen e marrëdhënieve 

të punës me ish-punonjësit e shoqërisë KESH sh.a dhe pagesa me tepër për penalitete. 

 Ndërmarrja Studenti Nr. 2, Tiranë, në vlerën 55,322 mijë lekë, nga të cilat:  

 53,899 mijë lekë, si pasojë e mos zbatimit të procedurave ligjore në ndërprerjen e marrëdhënieve 

të punës me ish-punonjësit e shoqërisë dhe si pasojë nuk është përllogaritur dhe parashikuar 

saktë vlera e subvencionit të nevojshëm për funksionimin e shoqërisë, pasi ajo përllogaritet 

vetëm në mbulimin e zërit shpenzime page; 

- 1,423 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 2 (dy) procedura prokurimi. 
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 Ujësjellës Kanalizime sh.a Qytet Shkodër, në vlerën 161,366 mijë lekë, nga të cilat: 

- 126,192 mijë lekë, si pasojë e vendimeve të gjykatave për largimet e paligjshme nga puna; 

- 35,008 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 6 (gjashtë) procedura 

prokurimi; 

- 166 mijë lekë, si pasojë e pagesave më tepër për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore.  

 Albpetrol sh.a, në vlerën 11,365 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 4 

(katër) procedura prokurimi në kundërshtim me Rregullat e Prokurimit (përllogaritje e fondit limit 

dhe vlerësim); 

 Projekti "Bulevardit Verior dhe rehabilitimi i lumit të Tiranës", Bashkia Tiranë, në vlerën 22,443 mijë 

lekë, si pasojë e disbursimit të disa zërave të punimeve civile të pa azhurnuara dhe të pamodikuara 

nga pasqyrimet në dokumentet teknike të zbatimit dhe kryesisht në: Interim Payment Certificate 

(IPC) dhe nga Measurement Sheet Drawing nga disbursimi IPC Nr.2 deri në disbursimin IPC 

Nr.10. 

 Projekti “Vija Bregdetare Vlorë – Lungomare”, Bashkia Vlorë, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Ministria 

e Zhvillimit Urban dhe Territorit, në vlerën 25,112 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet 

të fondeve në 2 (dy) procedura prokurimi.  

 Bashkia Durrës (ish komunat), në vlerën 4,892 mijë lekë, si pasojë e pagesave nga fondi i 

investimeve, të cilat kanë një impakt negativ financiar në buxhetin e bashkisë. 

 Bashkia Divjakë, në vlerën 91,000 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 6 

(gjashtë) procedura prokurimi. 

 Bashkia Tiranë (Ish- Komunat), në vlerën 59,000 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të 

fondeve në 6 (gjashtë) procedura prokurimi. 

 Bashkia Kukës, në vlerën 45,166 mijë lekë, si pasojë e pagesave nga fondi i investimeve, të cilat 

kanë një impakt negativ financiar në buxhetin e bashkisë. 

 Bashkia Roskovec, në vlerën 28,606 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 

5 (pesë) procedura prokurimi. 

 Bashkia Durrës (Ish- Komunat) në vlerën 19,776 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të 

fondeve në 5 (pesë) procedura prokurimi. 

 Bashkia Krujë, në vlerën 13,828 mijë lekë, si pasojë e pagesave nga fondi i investimeve, të cilat kanë 

një impakt negativ financiar në buxhetin e bashkisë. 

 Prefektura Durrës, në vlerën 11,386 mijë lekë, përbën shumën e paguar si pasojë e vendimeve të 

gjykatës për largimet e paligjshme. 

 Bashkia Finiq, në vlerën 4,074 mijë lekë, përbën shumën e paguar si pasojë e vendimeve të gjykatës 

për largimet e paligjshme. 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, 3,927 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të 

fondeve në procedura prokurimi. 

 Bashkia Dropull, në vlerën 1,436 mijë lekë, si pasojë e përdorimit jo me efektivitet të fondeve në 

procedura prokurimi. 

 Në grafikun më poshtë ilustrohen shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ në fushën e 

shpenzimeve 
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Burimi KLSH 

 

 
          Burimi KLSH 

*Shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e subjekteve të audituara, janë 

pasqyruar në mënyrë më të detajuar në formularin nr. 3, bashkëlidhur. 

 

C. TË DHENAT MBI DETYRIMET E REJA DEBITORE 

Për vitin 2016 rritja e detyrimeve ndaj tatimeve dhe doganave (borxhi tatimor dhe doganor) si dhe 

skemës së sigurimeve shoqërore është në vlerën  51,175,458 mijë lekë ose 41% më e lartë se viti 2015.    

Tabela nr. 5 

0 
500,000 

1,000,000 
1,500,000 

2,000,000 
2,500,000 

Në hartim/inventar/ buxheti 

Në fushën e shpenzimeve korente 

Në fushën e investimeve 

Të tjera  

Në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të 
Kujdesit Shëndetësor 

Në 
hartim/inventar/ 

buxheti 

Në fushën e 
shpenzimeve 

korente 

Në fushën e 
investimeve 

Të tjera  

Në Fondin e 
Sigurimit të 

Detyrueshëm të 
Kujdesit 

Shëndetësor 

Shkelje të disiplinës financiare në fushën e 
shpenzimeve (në mijë lekë) 

29,288 2,400,097 790,504 1,329,289 1,819,750 

Grafik 11: Shkelje të disiplinës financiare në fushën e shpenzimeve 000/lekë 

94% 

6% 

Grafik 12: Shkelje të disiplinës me ndikim negativ në të ardhura dhe shpenzime në 
milionë lekë  

Shkelje të disiplinës financiare në 
fushën e të ardhurave 

Shkelje të disiplinës financiare në 
fushën e shpenzimeve 
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III. TË DHËNAT MBI DETYRIMET E REJA DEBITORE  Mijë lekë 

1 - VLERA E BORXHIT TATIMOR NË SEKTORIN E TATIMEVE (DPT) 41,999,457 

2 - VLERA E BORXHIT DOGANOR NË SEKTORIN E DOGANAVE (DPD) 3,330,441 

3 - VLERA E BORXHIT NË FUSHËN E SIG. SHOQËRORE 5,845,560 

 TOTALI I DETYRIMEVE TË REJA NË FUND TË VITIT 2016 51,175,458 

 

 
D. DHËNIE OPINIONI PËR PASQYRAT FINANCIARE: 

Për periudhën janar – dhjetor 2017 janë evaduar 14 auditime financiare , ku janë dhënë opinione
1
 për 

pasqyrat financiare, përkatësisht:  
 

D.1 Aparati i Kuvendit të Shqipërisë 

 
Opinion i pakualifikuar (me theksim të çështjes)  

 

Nga auditimi i pasqyrave financiare të Kuvendit të Shqipërisë, për vitin ushtrimor 2015 dhe 2016, u konstatua se 

këto pasqyra përfshijnë gjendjen ekonomike, pozicionin financiar hyrjeve dhe daljeve (pagesave) në para, 

pasqyrat e amortizimit të krahasimit të fondeve buxhetore dhe rezultateve aktuale, si dhe shënimet shpjeguese që 

janë të nevojshme për të shoqëruar këto pasqyra.  

 

Në gjykimin tonë pasqyrat financiare prezantojnë një pamje të drejtë në të gjitha aspektet materiale lidhur me 

hyrjet dhe daljet në para, si dhe të buxhetit të realizuar nga Kuvendi i Shqipërisë për vitin 2015 dhe 2016, në 

përputhje me bazën ligjore që rregullon raportimin financiar dhe atë buxhetor. 

 

 

D.2 Ministria e Zhvillimit Urban 

 
Opinion i pakualifikuar 

 

Në gjykimin e KLSH-së, mbështetur në standardet ISSAI 1700
1
 dhe ISSAI 1200

2
, pasqyrat financiare vjetore të 

Ministrisë së Zhvillimit Urban (Aparati), paraqesin drejtë në të gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të 

institucionit më datë 31.12.2016.  

 

Është në përgjegjësinë tonë, si auditues të pavarur, të shprehemi se evidencat e auditimit të ofruara janë të 

mjaftueshme dhe ofrojnë një bazë të mjaftueshme për dhënien e opinionit të pakualifikuar. 

 

 

D.3 Bashkia Fier 

 

Opinioni i kualifikuar (me rezervë)  

 
“Sipas mendimit tonë, pasi kemi marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit, mbështetur në 

standardet ISSAI 1700
2
 dhe ISSAI 1200

3
 shprehim një opinion të kualifikuar për llogaritë vjetore të Bashkisë Fier 

                                                 
1 Opinioni i pakualifikuar – Audituesi duhet të shpreh një opinion të pakualifikuar mbi rregullshmërinë e pasqyrave financiare 

kur ai/ajo konkludon se transaksionet financiare përputhen në të gjitha aspektet materiale me kuadrin e raportimit financiar në 

fuqi.  

Opinioni i kualifikuar – Objektivi i auditituesit është të shpreh opinion të modifikuar në rastet kur:  

a) Audituesi konkludon që llogaritë përmbajnë gabime materiale ose transaksionet nuk përputhen në të gjitha aspektet 

materiale me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi  ose; 

b) Kur audituesi e ka të pamundur të sigurojë evidenca të mjaftueshme dhe të nevojshme të auditimit, në mënyrë që të 

konkludojë se llogaritë nuk përmbajnë gabime materiale me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi.  

 
2 ISSAI 1700: Objektivi i auditimit është formimi i një opinioni për pasqyrat financiare bazuar në vlerësimin e konkluzioneve të 

nxjerra nga evidencat e auditimit dhe shprehja e qartë e opinionit në një raport të shkruar, ku përshkruhet baza e tij. 
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duke arritur në përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë 

materiale, të përhapura, në llogaritë vjetore”. 

 

Në rrethanat e mësipërme, duke marrë në konsideratë faktin se subjekti i audituar mund të mos arrijë në kuptimin 

e saktë të opinionit mbi pasqyrat financiare, duam të tërheqim vëmendjen për rezervat në opinion (ISSAI 1705)
4
 te 

fakti se, jemi të pasigurt për disa çështje të pazakonta të konstatuara, të cilat janë materiale, dukshëm mbi nivelin 

e materialitetit, me ndikim në vendimmarrjen e përdoruesit të pasqyrave financiare si:  

 

Në pasqyrat financiare nuk është pasqyruar në kontabilitet vlera e detyrimeve për tu arkëtuar nga subjektet e 

biznesit të vogël, subjektet e biznesit të madh, dhe detyrimet për shlyerjen e taksave e tarifave vendore nga 

subjektet familjarë, në total vlera 79,036,736 lekë si detyrim i konstatuar. 

 

Kemi konstatuar se niveli i detyrimeve të prapambetura apo borxhi ndaj të tretëve në pasqyrat financiare por të pa 

shoqëruara me dokumente justifikuese deri 31.12.2016 është në vlerën 119,920,000 lekë, ndërkohë detyrimet e 

prapambetura pa dokumente justifikuese nga Njësitë Administrative, të cilat pas riorganizimit administrativ, nuk 

janë paraqitur në pasqyrat financiare të Bashkisë Fier janë në vlerën 54,812,224 lekë. 

 

 
D.4 Prefektura e Qarkut Lezhë 

 

Opinion i pakualifikuar 

 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare në Institucionin e Prefekturës së Qarkut, Lezhë për vitin ushtrimor 

përfunduar më 31 dhjetor 2016, të cilat përfshijnë pasqyrën e gjendjes ekonomike, pozicionit financiar (hyrjeve 

dhe daljeve) në para, pasqyrën e krahasimit të fondeve buxhetore dhe rezultateve aktuale, shënimet shpjeguese që 

shoqëronin këto pasqyra.  

Në përfundim të auditimit, mbështetur në standardet ISSAI 1700
1
 dhe ISSAI 1200

2
 arrijmë në konkluzionin: 

 

“Sipas mendimit tonë, llogaritë vjetore paraqesin një pamje të drejtë, në të gjitha aspektet materiale, si për 

pozitën financiare të Institucionit të Prefekturës Qarkut Lezhë dhe rezultatet e operacioneve të tyre për vitin e 

përfunduar, në përputhje me dispozitat ligjore që rregullojnë raportimin financiar”. 

 

 

D.5 Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, projekti “Modernizimi i Asistencës Sociale” 

 

Opinion i Pakualifikuar 

Sipas opinionit tonë Pasqyrat Financiare japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale. 

(Standardet Ndërkombëtare të Auditimit nr. 200)  

 
D.6 Bashkia Durrës 

 
Opinioni i kualifikuar  

 

Përgjegjësia e Audituesit të KLSH-së, është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijojmë bindjet, të cilat do të 

shprehen në opinionin e grupit të auditimit mbi saktësinë, vërtetësinë dhe besueshmërinë e ndërtimit të 

pasqyrave financiare dhe Raportimit Financiar. Sipas mendimit tonë, pasi kemi marrë dëshmi të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme të auditimit, mbështetur në standardet ISSAI 1700
5
 dhe ISSAI 1200

6 
shprehim një opinion 

                                                                                                                                                             
3 3 ISSAI 1200: Gjatë auditimit financiar, objektivat kryesore të audituesit janë dhënia e një sigurie të arsyeshme, nëse pasqyrat 

financiare janë pa gabime materiale, në mungesë të mashtrimeve apo gabimeve duke përbërë bazën për shprehjen e opinionit 

nga audituesi si dhe raportimi në përputhje me standardet dhe gjetjet nga auditimi.  
4
 ISSAI 1705 – Kur gabimet janë materiale por jo të përhapura, audituesi paraqet një opinion të kualifikuar 

5
Objektivi i audituesit është të formulojë një opinion mbi besueshmërinë e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar në 

një vlerësim të përfundimeve të hartuara nga evidencat e marra të auditimit dhe të shprehë qartë opinionin 

nëpërmjet një raporti të shkruar që shpjegon bazat e opinionit. 
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të kualifikuar për llogaritë vjetore të Bashkisë Durrës, duke arritur në përfundimin se anomalitë apo rastet e 

mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por jo të përhapura, në periudhën nën 

auditim. 

 
D.7 Bashkia Vlorë 

 
Opinion i kualifikuar 

Në opinionin tonë, Pasqyrat Financiare të Bashkisë Vlorë, përveç çështjeve të trajtuara në bazën për kualifikimin 

e opinionit, paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar në 31 Dhjetor 2016, 

performancën e tij financiare dhe fluksin e parasë për vitin respektiv në përputhje me Kuadrin e Raportimit 

Financiar të Sektorit Publik.  

 
D.8 Bashkia Selenicë 

 

Opinioni i kualifikuar  

 

Përgjegjësia e Audituesit të KLSH-së, është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijojmë bindjet, të cilat do të 

shprehen në opinionin e grupit të auditimit mbi saktësinë, vërtetësinë dhe besueshmërinë e ndërtimit të 

pasqyrave financiare dhe Raportimit Financiar. Sipas mendimit tonë, pasi kemi marrë dëshmi të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme të auditimit, mbështetur në standardet ISSAI 17007 dhe ISSAI 12008 shprehim një opinion 

të kualifikuar për llogaritë vjetore të Bashkisë Selenicë, duke arritur në përfundimin se anomalitë apo rastet e 

mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por jo të përhapura, në periudhën nën 

auditim. I njëjti opinion vlen edhe për pasqyrën e realizimit të buxhetit.  

 

Duke marrë në konsideratë faktin se subjekti i audituar mund të mos arrijë në kuptimin e saktë të opinionit mbi 

pasqyrat financiare, duam të tërheqim vëmendjen për anomalitë me ndikim të dukshëm mbi nivelin e 

materialitetit, dhe që kanë ndikim në vendimmarrjen e përdoruesve të pasqyrave financiare.  

 
D.9 Ministria e Integrimit Evropian 

 

Opinion i pakualifikuar me theksim të çështjes  

 

Në gjykimin e KLSH-së, mbështetur në standardet ISSAI 1700, dhe ISSAI 1200, pasqyrat financiare vjetore të 

Ministrisë së Integrimit Evropian, paraqesin drejtë në të gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të 

institucionit më datë 31.12.2016. Opinionin e dhënë, e mbështesim në konstatimet se; bilancet, deklaratat e të 

ardhurave, deklaratat e mbajtjes së të ardhurave, banka, janë përfshirë në deklaratat financiare. Deklaratat 

financiare janë paraqitur sipas ligjit të kontabilitetit dhe udhëzimeve të Ministrisë së Financave. 

 

 
D.10 Prokuroria e Përgjithshme 

 
Opinion i pakualifikuar 

 
Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Prokurorisë së Përgjithshme, për periudhën 01.01 – 31.12.2016, të cilat 

përfshijnë pasqyrën e gjendjes ekonomike, pozicionit financiar (hyrjeve dhe daljeve), pagesave në para, pasqyrën e 

                                                                                                                                                             
 
6
Objektivi i audituesit është të ofrojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat si një e tërë nuk përmbajnë anomali 

materiale, raste mashtrimi ose gabime, si edhe të raportojë mbi këto pasqyra përsa i takon gjetjeve nga auditimi. 

 
7
Objektivi i audituesit është të formulojë një opinion mbi besueshmërinë e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar në 

një vlerësim të përfundimeve të hartuara nga evidencat e marra të auditimit dhe të shprehë qartë opinionin 

nëpërmjet një raporti të shkruar që shpjegon bazat e opinionit. 

 
8
Objektivi i audituesit është të ofrojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat si një e tërë nuk përmbajnë anomali 

materiale, raste mashtrimi ose gabime, si edhe të raportojë mbi këto pasqyra për sa i takon gjetjeve nga auditimi. 
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amortizimit, pasqyrën e krahasimit të fondeve buxhetore dhe rezultateve aktuale, shënimet shpjeguese që 

shoqëronin këto pasqyra.  

Opinionin e dhënë e mbështesim në konstatimet se; bilancet, deklaratat e të ardhurave, deklaratat e mbajtjes së të 

ardhurave, banka, janë përfshirë në deklaratat financiare. Janë marrë evidenca të mjaftueshme që të mund të japim 

një opinion. Deklaratat financiare janë paraqitur sipas ligjit të kontabilitetit dhe udhëzimeve të Ministrisë së 

Financave. 

Nën gjykimin tonë, pasqyrat financiare paraqesin në të gjitha aspektet materiale, në mënyrë të drejtë pozicionin 

financiar të Prokurorisë së Përgjithshme më datën 31 Dhjetor 2016, gjendjen financiare dhe flukset e parasë për 

vitin ushtrimor 2016, në përputhje me dispozitat ligjore që rregullojnë raportimin financiar”. 

 
D.11 Ministria e Drejtësisë 

 
Opinioni i pakualifikuar 

 

Sipas opinionit të KLSH-së,mbështetur në standartet ISSAI 1700
9 ,

 dhe ISSAI 1200
10

, pasqyrat financiare 

paraqesin në të gjitha aspektet materiale, në mënyrë të drejtë pozicionin financiar të Ministrisë së Drejtësisë më 

datën 31 dhjetor 2016. 

Struktura drejtuese e subjektit të audituar ka përgjegjësinë për përgatitjen e pasqyrave financiare, për mbajtjen e 

kontrolleve të brendshme të përshtatshme dhe për t’i siguruar audituesit qasje të pakufizuar në të gjitha 

informacionet e rëndësishme. 

 
D.12 Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik 

 
Opinioni i pakualifikuar (me rezervë) 

 

Sipas opinionit të KLSH-së, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) me përjashtim të 

efekteve të çështjeve të trajtuara në opinionin me rezervë, pasqyrat financiare paraqesin në të gjitha aspektet 

materiale, në mënyrë të drejtë pozicionin financiar të Drejtorisë së Shërbimit të Trupit Diplomatik më datën 31 

dhjetor 2016 dhe flukset e parasë për vitin ushtrimor, në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit të 

përmirësuara në Shqipëri. 

Struktura drejtuese e subjektit të audituar ka përgjegjësinë për përgatitjen e pasqyrave financiare, për mbajtjen e 

kontrolleve të brendshme të përshtatshme dhe për t’i siguruar audituesit qasje të pakufizuar në të gjitha 

informacionet e rëndësishme. 

 

Në rrethanat e mësipërme, duam të tërheqim vëmendjen tuaj për rezervat në opinion te fakti se nuk jemi dakord 

për disa çështje specifike që bëjnë pjesë në pasqyrat financiare të cilat janë materiale por jo thelbësore për 

arsyetimin e pasqyrave. 

 

D.13 Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit (FAF) 

 
Konkluzion/Opinion: 

 

Bazuar në fakte, grupi auditimit ka baza për dyshime të arsyeshme lidhur me vërtetësinë dhe paraqitjen e drejtë të 

ndërtimit dhe hartimit të pasqyrave financiare të FAF Sh.a, sepse nuk jemi në gjendje për të marrë evidencën e 

nevojshme dhe të besueshme të auditimit për të patur një bazë për dhënien e opinionit të auditimit.  

 

Për këtë arsye, Grupi i auditimit refuzon të shprehi një opinion për pasqyrat financiare dhe e konsideron të 

pamundur dhënien e një opinioni mbi pasqyrat financiare të shoqërisë. Arritja në këtë konkluzion bazohet në 

Standardet Ndërkombëtare, të miratuara nga INTOSAI. 

 
D.14 Qëndra Spitalore “Dr. Xhafer Kongoli” Elbasan 

                                                 
9
Objektivi i audituesit është të formulojë një opinion mbi besueshmërinë e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar në 

një vlerësim të përfundimeve të hartuara nga evidencat e marra të auditimit dhe të shprehë qartë opinionin 

nëpërmjet një raporti të shkruar që shpjegon bazat e opinionit. 

 
10

Objektivi i audituesit është të ofrojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat si një e tërë nuk përmbajnë anomali 

materiale, raste mashtrimi ose gabime, si edhe të raportojë mbi këto pasqyra për sa i takon gjetjeve nga auditimi. 
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Theksimi i Çështjes  

Ne duam të tërheqim vëmendjen e përdoruesve për disa çështje të cilat megjithëse nuk e kalonin pragun e 

materialitetit, ndikojnë në cilësinë e informacionit financiar të paraqitur në pasqyrat financiare duke përfshirë 

dobësitë në sistemin e kontrollit të brendshëm dhe anomalitë e identifikuara në raportimin e pasqyrave financiare. 

Opinioni i pakualifikuar i Grupit të Auditimit mbi pasqyrat financiare të Qendrës Spitalore “Dr. Xhafer Kongoli” 

Elbasan. 

Në opinionin tonë, Pasqyrat Financiare të Qendrës Spitalore “Dr. Xhafer Kongoli” Elbasan paraqesin drejt, në të 

gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar në 31 Dhjetor 2016, performancën financiare dhe fluksin e parasë 

për vitin respektiv në përputhje me Kuadrin e Raportimit Financiar të Sektorit Publik.  

Opinioni i kualifikuar i Grupit të Auditimit mbi përputhshmërinë e veprimtarisë së Qendrës Spitalore “Dr. Xhafer 

Kongoli” Elbasan me kuadrin ligjor dhe rregullator. 

Në opinionin tonë, përveç çështjeve të trajtuara në bazën për kualifikimin e opinionit, transaksionet e kryera, kanë 

qenë në përputhje me kuadrin ligjor financiar të Qendrës Spitalore “Dr. Xhafer Kongoli” Elbasan. Përdorimi i 

buxhetit të institucionit është orientuar në angazhime të cilat nuk kanë qenë të planifikuara më parë ose angazhime 

të ekzekutuara më shumë sesa janë planifikuar. 

 

 

 

E. DHËNIE OPINIONI PËR AUDITIMET PËRPUTHSHMËRISË  

Për periudhën janar – dhjetor 2017 janë evaduar 25 auditime përputhshmërie ku janë dhënë opinione
11

, 

përkatësisht:  

E.1 Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes 

 
 

Konkluzion/Opinion:  

Nga auditimi i ligjshmërisë, i mbështetur në standardet INTOSAI dhe në Manualin e Auditimit të 

Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe 

Sipërmarrjes, rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin profesional 

të audituesit të pavarur janë materiale, por jo të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të 

kualifikuar. 

E.2 Instituti i Statistikave 

 

Konkluzion/Opinion:  

Nga auditimi i ligjshmërisë, i mbështetur në standardet INTOSAI dhe në Manualin e Auditimit të 

Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin Instituti i Statistikave, rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe 

rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale, por jo të 

përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të pakualifikuar. 

 

 

E.3 Presidenca 

 

                                                 
11

 Opinioni i pakualifikuar – Audituesi duhet të shpreh një opinion të pakualifikuar mbi përputhshmërinë e transaksioneve kur 

ai/ajo konkludon se transaksionet përputhen në të gjitha aspektet materiale me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi.  

Opinioni i kualifikuar – Objektivi i auditituesit është të shpreh opinion të modifikuar në rastet kur:  

c) Audituesi konkludon që transaksionet nuk përputhen në të gjitha aspektet materiale me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi  

d) Kur audituesi e ka të pamundur të sigurojë evidenca të mjaftueshme dhe të nevojshme të auditimit, në mënyrë që të 

konkludojë se transaksionet përputhen në të gjitha aspektet materiale me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi.  
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Konkluzion/Opinion: 

Nga auditimi i ligjshmërisë, i mbështetur në standardet INTOSAI dhe në Manualin e Auditimit të 

Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin Institucioni i Presidentit të Republikës, rezultuan devijime nga 

kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale, 

por jo të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të pakualifikuar. 

 
E.4 Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara 

 

Konkluzion/Opinion: 

Nga auditimi i përputhshmërisë, i mbështetur në standardet e INTOSAI-t dhe në Manualin e Auditimit të 

Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara pranë Ministrisë së 

Punëve të Brendshme, rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin 

profesional të audituesit të pavarur nuk janë materiale por janë devijime të konstatuara në disa raste, efektet e të 

cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar. 

 
E.5 Bashkia Fier 

 

Konkluzione/Opinion: 

Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në standardet e INTOSAI-t dhe Manualit të Përputhshmërisë së 

KLSH-së, i kryer në Bashkinë Fier, ish komunat Qendër,Frakull, Cakran, Dermenas,Tropojë, Levan dhe Libofshë, 

sot Njësi administrativen përbërje të Bashkisë Fier, rezultuan devijime nga kuadri ligjor rregullator në fuqi 

(kriteret) dhe konkretisht:  

a. Në pasqyrat financiare (bilancet kontabël) të ish komunave nuk janë pasqyruar shpenzime në proces për 

investime (në aktiv),ndërsa në pasiv janë pasqyruar kreditorë për mjetet në ruajtje,furnitorë për investime llogaria 

231- shpenzime në proces. 

b. Për vitet 2013,2014 dhe 2015 në ish komunat është  evidentuar një borxh tatimor në vlerën 173,628 mijë lekë  

dhe për arkëtimin e të cilave nuk janë zbatuar procedurat e arkëtimit, si nxjerrja e urdhër bllokimeve në bankë,apo 

ndjekja e rrugëve ligjore për arkëtimin e tyre/. 

c. Në disa ish komuna, aktualisht njësi administrativë të Bashkisë Fier, megjithëse është bërë transferimi i pronave 

dhe aseteve me VKM, por nuk është kryer inventarizimi i tyre dhe nuk janë kryer veprimet e nevojshme për 

regjistrimin në Zyrat e regjistrimit ( ZVRPP) 

 

Që nën gjykimin profesional të audituesve të pavarur të KLSH, nuk janë materiale por devijime të konstatuara në 

disa raste, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar. 

 

 
E.6 Prefektura e Qarkut Lezhë 

 

Konkluzione/Opinion 

Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në standardet e INTOSAI-t dhe Manualit të Përputhshmërisë së 

KLSH-së, i kryer në  Institucionin e Prefekti Lezhë, rezultuan devijime nga kuadri ligjor rregullator në 

fuqi(kriteret) dhe konkretisht:  

a. Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, në ish-NB dhe në zonat me përparësi turizmi për 

periudhën nga data 01.01.2013 deri me datë 31.12.2016, nuk ka marrë asnjë vendim në lidhje me kontrolle të 

drejtpërdrejta, të ushtruara me nismën e vet. 

b Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, për 18 vendime për sipërfaqe 184163 m2, nuk ka marrë 

në dorëzim tokën bujqësore të liruar që përdoret në mënyrë të paligjshme nga persona fizikë dhe juridik të cilët e 

kanë përfituar në kundërshtim me ligjin, si dhe këtë sipërfaqe toke bujqësore nuk e kanë dorëzuar me 

procesverbal në Drejtorisë së Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Lezhë (DAMT), Etj. 
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Që nën gjykimin profesional të audituesve të pavarur të KLSH, nuk janë materiale por devijime të konstatuara në 

disa raste, efektet e te cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar. 

Për përmirësimin e gjendjes i janë rekomanduar Institucionit Prefektit Qarkut Lezhë marrja e masave organizative 

e cila i ka pranuar këto opinione dhe ka hartuar planin e veprimit për zbatimin e tyre. 

 

E.7 Bashkia Tiranë (Ish 4 Komunat –Kashar, Shëngjergj, Krrabë dhe Zall-Bastar) 

 

Opinion i kualifikuar 

 

Mbështetur në standardet INTOSAI dhe në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, rezultuan 

devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), të cilat në gjykimin profesional të audituesit të 

pavarur janë materiale, por jo të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të  kualifikuar. 

Evidencat e auditimit të ofruara janë të mjaftueshme dhe ofrojnë bazën e arsyeshme për dhënien e opinionit të 

kualifikuar. 

 

E.8 Bashkia Krujë (Ish 4 Komunat – Thumanë, Nikel, Bubq dhe Cudhi) 

 

Opinion i kualifikuar 

 
Në gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale, por jo të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë 

dhënien e një opinioni të kualifikuar. Evidencat e auditimit të ofruara janë të mjaftueshme dhe ofrojnë bazën e 

arsyeshme për dhënien e opinionit të kualifikuar. 

E.9 Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 të Punëtorëve të Qytetit, Tiranë 

 

 
Konkluzion/Opinion: 

Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI 400, Rregulloren e 

Procedurave të Auditimit të KLSH dhe në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në 

Drejtorinë e Përgjithshme Nr. 1, e Punëtorëve të Qytetit Tiranë u konstatuan devijime/shkelje nga kuadri ligjor 

dhe rregullator në fuqi, të rëndësisë materiale për të cilën japim  opinion të pa kualifikuar 

 

 

E.10 Prefektura e Qarkut Elbasan 

 

Opinion i kualifikuar: 

 

Evidencat e auditimit të ofruara janë të mjaftueshme dhe ofrojnë bazën e arsyeshme për dhënien e opinionit të 

kualifikuar. 

Këto shmangie nën gjykimin profesional për dhënien e një opinioni të kualifikuar nga ana audituesve të pavarur 

të KLSH, vlerësojmë se përgjithësisht Institucioni ka përmbushur funksionet, detyrat e qëllimet ligjore dhe ka 

përdorur burimet duke i menaxhuar ato brenda kuadrit ligjor rregullativ ndërsa rastet sporadike të devijimeve të 

konstatuara nga rregullat dhe rregulloret, konstatuar kryesisht në aktivitetin e KVVTP (si aktivitet dytësor, diskret 

në kohë dhe i kushtëzuar  me bashkërendimin e punës me institucione të tjera) vlerësojmë se nuk janë materiale 

dhe të pa riparueshme. 

 

E.11 Prefektura e Qarkut Vlorë 

 

Opinion i kualifikuar 

 
Në referencë të standardeve INTOSAI dhe në përputhje me kërkesat e Manualit të Përputhshmërisë së KLSH-së, 

rezultuan devijime nga kuadri ligjor rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin profesional të audituesve të 

pavarur të KLSH, justifikojnë dhënien e një Opinioni të Kualifikuar. 
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E.12 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Tiranë 

Konkluzione/opinion 

 

Nga auditimi mbi përputhshmërinë, sa i takon shkallës së zbatimit nga subjekti, Agjencia e Parqeve dhe 

Rekreacionit Tiranë, të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe 

kushteve, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), u evidentuan devijime nga kuadri 

rregullator në fuqi, që nën gjykimin profesional të audituesve të pavarur janë materiale por që nuk ndikojnë në 

opinionin e auditimit 

 

E.13 Bashkia Krujë 

 

Opinion i kualifikuar 

 

Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në standardet e INTOSAI-t dhe Manualit të Përputhshmërisë së 

KLSH-së, i kryer në Bashkinë Krujë, rezultuan devijime nga kuadri ligjor rregullator në fuqi (kriteret).  

Këto devijime nën gjykimin profesional të audituesve të pavarur të KLSH, nuk janë materiale por devijime të 

konstatuara në disa raste, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar dhe për përmirësimin 

e gjendjes i është rekomanduar bashkise Krujë marrja e masave organizative. 

 

E.14 Ministria e Arsimit dhe Sporteve 

 

Opinioni i kualifikuar 

Nga auditimi i përputhshmërisë i kryer në Ministrinë e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë,  mbështetur në ligjin nr . 

154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, standardet e INTOSAI-t (ISSAI 

4200
12

) dhe Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, u konstatuan disa devijime nga kuadri ligjor 

dhe rregullator në fuqi, të cilat në gjykimin e grupit të auditimit vlerësohen të jenë parregullsi materiale.   

 

E.15 Agjencia e Prokurimit Publik  

 

Opinion i pakualifikuar 

 Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI 400, Rregulloren e 

Procedurave të Auditimit të KLSH dhe në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në 

subjektin Agjencia e Prokurimit Publik nuk u konstatuan devijime/shkelje nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, 

të rëndësisë materiale për të cilën japim  opinion të pakualifikuar. 

 

 

E.16 Komisioni i Prokurimit Publik  

 

Opinion i kualifikuar “Mbi sigurimin e mbikëqyrjes së zbatimit të ligjit dhe rregullave të prokurimit publik”. 

Nga auditimi i përputhshmërisë mbështetur në standardet INTOSAI dhe në Manualin e Auditimit të 

Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin Komisioni i Prokurimit Publik, rezultuan devijime nga kuadri 

ligjor dhe rregullator në fuqi, që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale, efektet e të cilave 

justifikojnë dhënien e opinionit të kualifikuar. 

 

 

E.17 Autoriteti Rrugor Shqiptar 

 

Konkluzion: 

Nga auditimi i përputhshmërisë mbështetur në standardet INTOSAI dhe në Manualin e Auditimit të 

                                                 
12

 ISSAI 4200: Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse 

informacioni i mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me 

kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi behet i pandarë nga auditimi i pasqyrave financiare. 
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Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin Autoriteti Rrugor Shqiptar rezultuan devijime nga kuadri ligjor 

dhe rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale, efektet e të 

cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të modifikuar dhe me siguri të arsyeshme. 

 

 

E. 18 Universiteti Politeknik i Tiranës 

Opinion i kualifikuar  

Në opinionin e KLSH-së, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI 400, Rregulloren e 

Procedurave të Auditimit të KLSH dhe në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, përveç efekteve 

të çështjeve që përshkruhen në paragrafin e Bazës për Opinion të Kualifikuar, transaksionet e lidhura me llogaritë 

vjetore të Universitetit Politeknik të Tiranës për periudhën objekt auditimit, përputhen në të gjitha aspektet 

materiale me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi. 

 

 

E.19 Agjencia e Administrimit të pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara 

 

Si konkluzion, nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë, i mbështetur në standardet INTOSAI dhe në 

Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin AAPSK, rezultuan mospërputhje nga 

kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), të cilat nën gjykimin profesional të audituesit shtetëror të pavarur 

nuk janë materiale, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të pakualifikuar të përputhshmërisë me 

theksim çështje.
13

 

 

E.20 Qëndra e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore 

 

Në Opinionin tonë, subjekti Qendra e Trajnimit të Administratës Doganore dhe Tatimore, përveç mangësive të 

identifikuara që ndikojnë në nivelin e plotësimit të qëllimit të veprimtarisë së saj, ka plotësuar nevojat për trajnim 

të identifikuara nga administrata fiskale, tatimore dhe doganore. 

 

E.21 Drejtoria e Drejtimit të Pronës Shtetërore 

 

Opinion i pakualifikuar: 

Bazuar në punën audituese të zhvilluar, ne konstatuam që përveç çështjeve të trajtuara në bazën për kualifikimin e 

opinionit, çështjet subjekt auditimi të entitetit të audituar janë në përputhje me kuadrin rregullator që përbën 

kriteret e vlerësimit mbi të cilën është kryer auditimi.    

 

 

E.22 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

 

Baza për opinionin mbi ligjshmërinë dhe rregullshmërinë e të ardhurave dhe shpenzimeve (ISSAI 41001
14

). Sipas 

ISSAI 4100, objektivi i audituesve në një auditim të përputhshmërisë, është të japë siguri të arsyeshme nëse 

informacioni i mbledhur për një çështje specifike, është në përputhje në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin 

ligjor dhe rregullator në fuqi. 

 

Konkluzion/Opinion 

Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në standardet INTOSAI dhe në Manualin e Auditimit të 

Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, rezultuan devijime nga 

                                                 
13

 Opinioni i pakualifuar. - Jepet në rastet kur në opinionin e audituesit veprimtaria e subjektit përputhet në çdo 

aspekt material me kriteret e vlerësimit, sa i takon zbatueshmërisë së rregullave, ligjeve dhe akteve nënligjore që 

rregullojnë këtë veprimtari.  

 
14

 ISSAI 4100 – Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse 

informacioni i mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me 

kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi bëhet lidhur me çështje të veçanta. 
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kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale, 

por jo të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të pakualifikuar me rezervë
15

. 

 

E.23 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

 

Baza për opinionin mbi përputhshmërinë (ISSAI 4100
16

) në realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve: 

Sipas ISSAI 4100, objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse 

informacioni i mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë, është në përputhje në të gjitha aspektet materiale, me 

kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi. 

 

Konkluzion/Opinion: 

Nga auditimi i përputhshmërisë, i mbështetur në standardet INTOSAI dhe në Manualin e Auditimit të 

Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, rezultuan devijime nga 

kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale, 

efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar. 

 

E.24 Dega Doganore Bllatë 

 

Konkluzion/Opinion 

Nga auditimi i përputhshmërisë, i mbështetur në standardet INTOSAI dhe në Manualin e Auditimit të 

Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin Dega e Doganës Bllatë, rezultuan devijime nga kuadri ligjor 

dhe rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale, efektet e të 

cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar
17

.  

 

E.25 Drejtorinë e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik 

 

Baza për opinionin mbi përputhshmërinë (ISSAI 4000) e veprimtarisë së Drejtorisë së Përgjithshme të 

Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar, me kuadrin rregullator në fuqi. Sipas ISSAI 4100, objektivi i 

audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i takon 

një çështjeje të veçantë, është në përputhje në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në 

fuqi.  

 
Opinion  

Nga auditimi i përputhshmërisë, i mbështetur në standardet INTOSAI dhe në Manualin e Auditimit të 

Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin “Drejtoria e Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të 

Brendshëm Financiar”, rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin 

profesional të audituesit të pavarur janë të përhapura, dhe ndonjë rast edhe material, efektet e të cilave justifikojnë 

dhënien e një opinioni të kualifikuar 

 

 

 

                                                 
15

 Opinioni i pakualifuar me rezervë. - Jepet në rastet kur audituesi nuk është dakord ose është i pasigurt për një 

ose më shumë çështje specifike që bëjnë pjesë në pasqyrat financiare të cilat janë materiale, por jo thelbësore për 

arsyetimin e pasqyrave. Formulimi i opinionit zakonisht tregon një rezultat të kënaqshëm të subjektit të auditimit në 

një deklaratë të qartë dhe koncize të çështjeve të mospajtimit ose të pasigurisë, duke çuar në opinionin me rezerve.  

 
16

 ISSAI 4100  Raportimi i auditimit/Opinionet e kualifikuara: 

Audituesi shpreh një konkluzion me rezervë kur në gjykimin profesional të tij, efekti ose efektet e mundshme të një 

çështje nuk janë aq materiale sa që të justifikojnë një konkluzion të kundërt ose një refuzim të konkluzionit.  
17

 Opinion i kualifikuar- Audituesi shpreh një opinion të kualifikuar kur ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të 

përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë dhe rastet e mospërputhjes, individualisht ose së 

bashku, janë materiale, por jo të përhapura. 
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F. AUDITIMET E PERFORMANCËS 

Për periudhën janar – dhjetor 2017 janë evaduar 15 auditime performance, që trajtojnë çështjet e 

mëposhtme: 

01. Siguria Ushqimore 

Gjatë kryerjes së këtij auditimi, jemi përpjekur t’i japim përgjigje pyetjes: A ka qenë efektive veprimtaria 

e AKU për rritjen e sigurisë ushqimore në vend?  

Mesazhi i auditimit: 

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nuk ka arritur të garantojë besimin e konsumatorëve për sigurinë 

ushqimore në vend, për shkak se: 

- kuadri rregullator është i paplotësuar, ka mbivendosje, dublime kompetencash dhe mungesë të ndarjes 

së përgjegjësive institucionale;   

- nuk ka funksionuar bordi, komiteti shkencor me panelet, si dhe drejtorët e përgjithshëm pas vitit 2016 

janë emëruar në kundërshtim me kërkesat përkatëse ligjore; 

- ka shfaqur mangësi në administrimin e shërbimit civil, si dhe nuk ka një shpërndarje racionale të 

inspektorëve në rajone dhe sipas sektorëve brenda tyre; 

- ka kapacitete të dobëta inspektuese: nga largimet e paligjshme; mungesa e përputhjes së kritereve të 

formimit profesional; mungesa e trajnimeve, testimeve, kualifikimeve dhe për pasojë cilësi dhe numër i 

ulët e inspektimeve; 

- nuk janë trajtuar siç duhet masat administrative të dënimit me gjobë të subjekteve të gjendur në 

kundërshtim me ligjin; 

- pajisjet laboratorike në masë të konsiderueshme janë të amortizuara e jashtë përdorimit dhe laboratorë 

janë të paautorizuar; 

- mungojnë investimet në asete e infrastrukturën inspektuese, si dhe në pajisjet laboratorike me shtrirje në 

të gjithë vendin, të nevojshme dhe të domosdoshme për përmirësimin e sigurisë ushqimore në vend.  

02. Matura 2016 

Në lidhje me pyetjen kryesore të këtij auditimi, “A u implementua nga institucionet përgjegjëse, 

modeli i duhur për pranimin në IAL të maturantëve në vitin akademik 2016-2017?” 

Mesazhi i auditimit: 

Modeli i pranimit që u aplikua në vitin 2016 dhe po përpiqet të implementohet sërish, nuk është ai i 

duhuri, si në konceptim, ashtu edhe në aplikim. Ky model nuk është në përputhje me frymën e Ligjit 

80/2015 dhe as me praktikat e mira të vendeve perëndimore prej nga ky Ligj është përshtatur. 

MAS dhe QSHA duhet të angazhohen aktivisht në procesin e aplikimit, duke e nisur më herët atë në 

kohë, asistuar aplikantët dhe IAL-të në kërkesat e tyre për mbarëvajtjen e duhur të procesit kundrejt 

tarifave të arsyeshme dhe kryerjen e procesit të regjistrimit të fituesve pa interferuar me procesin e 

pranimit, por në fund të tij, mbështetur në listat përfundimtare të dërguara nga IAL-të. 

IAL-të duhet ta konceptojnë, dizenjojnë dhe implementojnë vetë procesin e pranimit, në përputhje me 

Ligjin dhe praktikat e mira. Kriteret e tyre e të pranimit duhet të reflektojnë një politikë afatgjatë të tyren, 

që t’i mundësojë aplikantëve profilizimin potencial në arsimin e mesëm, sikurse nuk duhet të kufizohen 
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vetëm në përllogaritjen e mesatareve, por mund të përfshijnë edhe aspekte të tjera të vlerësimit të 

kandidatëve, sidomos për programet e preferuara të studimit. 

03. Efektiviteti i Politikave për Zhvillimin Strategjik të Turizmit 

Në lidhje me pyetjen kryesore të këtij auditimi, “A sigurojnë institucionet përgjegjëse publike kushtet 

paraprake për zhvillimin strategjik të turizmit në vendin tonë?  

Mesazhi i auditimit: 

Masat e marra nga qeveria dhe institucionet përgjegjëse për turizmin, mund të sigurojnë kushtet 

paraprake për zhvillimin e sektorit të turizmit në situatën në të cilën ndodhet, por nga ana tjetër ato janë 

të pamjaftueshme për të siguruar zhvillimin e qëndrueshëm të tij në periudhën afatgjatë. Sektori i 

turizmit, së bashku me institucionet përgjegjëse për turizmin, vuajnë nga një mungesë efiçence dhe 

efektiviteti. Mungesa e strategjive të bazuara në studime dhe plane veprimi, mungesa e nxjerrjes së 

akteve ligjore dhe nënligjore në kohë si dhe mungesa e krijimit të disa institucioneve të rëndësishme që 

parashikohen në Ligj, jo vetëm që e zvogëlojnë efektivitetin e institucioneve, por vënë në dyshim 

funksionimin e tyre të plotë si dhe ndikojnë negativisht në zhvillimin e turizmit. “Turizmi prioritet”, do të 

ishte më frytdhënës me legjislacion të kompletuar, punë konkrete, komunikim dhe bashkëpunim të 

ngushtë me sektorin publik dhe privat, me qëllim zhvillimin e këtij komponenti të rëndësishëm të 

ekonomisë sonë. 

04. Performanca e Departamentit të Administratës Publike 

Në lidhje me pyetjen kryesore të këtij auditimi, “A përdoret sistemi HRMIS si burim planifikimi dhe 

informacioni për pagat dhe kontributet e punonjësve në administratën publike?” 

Mesazhi i auditimit: 

‘‘Departamenti i Administratës Publike - në cilësinë e administratorit të vetëm dhe fuqiplotë të sistemit 

HRMIS, si dhe institucionit përgjegjës për zbatimin e legjislacionit të shërbimit civil në institucionet e 

administratës shtetërore - nuk ka hartuar një plan strategjik institucional dhe një plan veprimi për 

implementimin e sistemit HRMIS si për plotësimin me të dhëna, ashtu edhe për ndërveprimin, me qëllim 

vendosjen në funksionim të plotë të tij. Sistemi HRMIS nuk është plotësuar ende me të dhëna nga të 

gjitha institucionet e parashikuara, veçanërisht nga njësitë e qeverisjes vendore. Procesi i ndërveprimit të 

sistemit HRMIS me sistemet e tjera aktualisht është i pezulluar. Sistemi HRMIS nuk realizon synimin e 

përcaktuar në pikën 9, kreu II i VKM nr. 117, pra përdorimin e tij si burim informacioni dhe planifikimi, 

për shkak të nivelit të ulët të plotësimit me të dhëna nga institucionet, si dhe për shkak të mosrealizimit të 

ndërveprimit me sistemin e thesarit pranë Ministrisë së Financave, Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve, Fondit të Kujdesit të Detyrueshëm Shëndetësor dhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore. 

Efektiviteti dhe eficienca e këtij sistemi nuk është arritur dhe nuk dihet ende kur mund të arrihet”. 

05. Ruajtja e Ekosistemit të Parkut Kombëtar të Prespës 

Në lidhje me pyetjen kryesore të këtij auditimi, “A ka qenë efektive ruajtja e ekosistemit të Parkut 

Kombëtar të Prespës?” 

Mesazhi i auditimit: 

Gjendja aktuale e Parkut Kombëtar të Prespës është fryt i presionit të vazhdueshëm në dekadat e fundit 

nga banorët si dhe nga menaxhimi jo i mirë i institucioneve përgjegjëse. Shfrytëzimi pa kriter i pyjeve, 
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prerja e pakontrolluar e druve të zjarrit për ngrohje dhe në disa raste edhe për tregtim të jashtëligjshëm, 

gjuetia dhe peshkimi i paligjshëm, mosmenaxhimi i mbetjeve urbane dhe ujërave të zeza si dhe mos 

bashkëpunimi i institucioneve të cilët kanë për detyrë të menaxhojnë dhe të bashkërendojnë veprimet e 

tyre për të ruajtur të gjithë ekosistemin në Parkun e Prespës janë problemet kryesore të evidentuara në 

këtë auditim. Megjithatë, disa nga faktorët kërcënues të përkeqësimit të ekosistemeve janë reduktuar dhe 

pyjet kanë mundësinë për t’u rimëkëmbur nëse do të merren parasysh dhe nëse do të zbatohen me 

përpikmëri rekomandimet e lëna nga ky auditim. Institucionet e përfshira në menaxhimin e PKP nuk 

kanë zbatuar të gjitha objektivat e Planit të Menaxhimit duke filluar që me menaxhimin e druve të zjarrit, 

menaxhimin e peshkimit, gjuetisë së paligjshme etj. AdZM Korçë nuk ka zbatuar plotësisht objektivat e 

Planit të Menaxhimit të PKP sa i përket menaxhimit të pyjeve. Nuk është shpallur zona e 

bashkëmenaxhimit në liqenet e Prespës e për rrjedhojë të gjithë peshkatarët nga viti 2013 e deri më sot 

kanë funksionuar si të jashtëligjshëm. Performanca e Bashkisë Pustec dhe Devoll lidhur me menaxhimin 

e mbetjeve është cenuar në të tre parimet e saj (eknomicitet, eficiencë dhe efektivitet). Bashkia Pustec 

dhe Bashkia Devoll për disa vite me radhë nuk kryejnë menaxhimin e mbetjeve në përputhje me ligjin nr. 

10463 të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve Urbane, duke i hedhur dhe duke i djegur ose duke i lënë të 

vetëdigjen në mjedise të hapura. E njëjta gjë ndodh edhe me shkarkimin e ujërave të zeza në liqenet e 

Prespës dhe filtrimin e tyre në ujërat nëntokësore të cilat më pas ndotin tokat bujqësore e përfundojnë në 

basenin ujëmbledhës të liqeneve të Prespës. Shfrytëzimi i burimeve ujore nëpërmjet puseve të ujit është 

totalisht jashtë çdo lloj monitorimi dhe kontrolli nga Drejtoria e Politikave të Burimeve Ujore dhe nga 

Inspektorati Shtetëror i Ujit. Ato nuk kanë asnjë të dhënë për sasinë e ujit të shfrytëzuar nga banorët apo 

bizneset vendase, numrin dhe vendndodhjen e saktë të këtyre puseve.  

06. Efektiviteti i Masave të Ndërmarra nga Organet Tatimore në Mbledhjen e Detyrimeve të 

Prapambetura 
 

KLSH është përpjekur t’i japë përgjigje pyetjes: “A ka qenë efektive veprimtaria e Organeve Tatimore në 

menaxhimin dhe marrjen e masave për mbledhjen e detyrimeve tatimore të papaguara?”, duke 

konsideruar veçanërisht kuadrin rregullator e ligjor dhe detyrimet tatimore të papaguara në afat si dhe 

zbatimin nga ana e strukturave përgjegjëse të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve e Drejtorive 

Rajonale Tatimore të kuadrin rregullator e ligjor. 

Mesazhi i auditimit: 

“Administrata Tatimore Qendrore nuk ka arritur të menaxhojë detyrimet tatimore të papaguara në afat 

dhe të zbatojë me efektivitet masat organizative dhe shtrënguese për grumbullimin e tyre. Kjo 

evidentohet qartazi në rritjen e konsiderueshme në vlerë dhe në numër të subjekteve me detyrime 

tatimore të papaguara me vjetërsi mbi 2 vjet, duke ndikuar kështu negativisht në të ardhurat e Buxhetit të 

Shtetit.  

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve nuk ka mundur të vjelë detyrimet e papaguara nga subjektet 

tatimpagues, pasi nuk ka krijuar kushtet për zbatimin plotësisht të kuadrit ligjor në fuqi lidhur me 

detyrimet tatimore; strukturat e mbledhjes me force nuk kanë zbatuar rregullisht metodën e vlerësimit të 

riskut dhe nuk kanë kryer monitorimin e kontrollin e duhur ndaj drejtorive rajonale tatimore të kësaj 

veprimtarie të rëndësishme, për realizimin në praktikë të procedurës së sekuestrimit e më pas konfiskimit 

ndaj subjekteve tatimpagues me detyrime, si dhe bashkëpunimi me institucionet e tjera shtetërore ka qenë 

i pjesshëm, duke ulur ndjeshëm efektivitetin e veprimtarisë së administratës tatimore qendrore në 

zbatimin e masave ligjore shtrënguese për mbledhjen e detyrimeve tatimore të papaguara në afat.” 

 

07. Procedurat e Prokurimit Publik në Shqipëri 

Mesazhi i auditimit: 
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Agjencia Prokurimit Publik, në bashkëpunim me specialistët të fushës, institucionet ligjvënëse dhe grupet 

e interesit, të krijojë një përqasje më të mirë besimi, nëpërmjet procesit dinamik të hartimit të politikave 

të procedurës së prokurimit publik “Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës” për uljen 

maksimalisht të abuzimeve e garantimin e fondeve publike.  

Sot, sfida në hartimin e procedurave sa më efikase të prokurimit publik qëndron në rritjen e 

transparencës, besimit dhe shmangies së abuzimeve, sepse në shumë raste performanca e prokurimit 

publik matet vetëm me shifra, por harrojmë se mënyra sesi kontraktorët realizojnë prokurimin e mallrave, 

punëve dhe shërbimeve reflekton qasjen sociale në shërbim të qytetarit dhe operatorëve ekonomikë. 

 

08. Efektiviteti i Granteve në AZHBR 

Në lidhje me pyetjen kryesore të këtij auditimi, “Sa ka kontribuar performanca e AZHBR në efektivitetin 

e granteve në zhvillimin bujqësor dhe rural?” 

Mesazhi i auditimit: 

Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural nuk ka arritur efektivitetin e synuar nga menaxhimi dhe 

administrimi i fondeve buxhetore për skemat kombëtare, për shkak se: 

 Menaxhimi i burimeve njerëzore ka shfaqur mangësi në strukturimin organik, formimin bazë, 

rekrutimin, trajnimin dhe vlerësimin e performancës së tyre etj.;  

 Kanë shfaqur mangësi vetë procedurat e subvencionimit për skemat kombëtare të analizuara në 

dinamikë për kushtet dhe kriteret e përfitimit, si dhe zbatimit të tyre nga ana e AZHBR; 

 Fondet e dhëna për informim kanë rezultuar jo efektive, pasi mjetet e komunikimit kanë qenë të 

kufizuara, informacioni i pamjaftueshëm dhe jo cilësor, nuk është menaxhuar siç duhet etj.; 

 Financimet për mbrojtjen e ullirit nuk rezultojnë efektive, pasi nuk janë zbatuar siç duhet 

procedurat e prokurimit, nuk është vepruar në përputhje me kuadrin rregullator, verifikimet dhe 

monitorimet për këtë skemë nga AZHBR kanë qenë me mangësi, duke rritur premisat për 

abuzime nga ana e institucionit; 

 Fondet e investimeve të përfituara nuk janë shfrytëzuar si duhet në aspektin ekonomik, për të 

gjeneruar më pas të ardhura të mjaftueshme për të mbështetur zhvillimin e zinxhirit të vlerës që 

të mund të zhvillojnë projekte të besueshme për financim; 

 Ka munguar sektori i monitorimit për një periudhë 4-vjeçare, e si pasojë edhe monitorimi i 

skemave kombëtare të vogla dhe investimeve, duke e ulur ndjeshëm efektivitetin e fondeve të 

dhëna për ato. 

09. Cilësia e Ajrit  

 

Në lidhje me pyetjen kryesore të këtij auditimi, “A kanë qenë efektive dhe eficiente masat e marra nga 

qeverisja lokale dhe qendrore për përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe a janë këto masa në përputhje me 

legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar?” 

Mesazhi i auditimit: 

Masat e marra nga qeverisja qendrore dhe lokale për përmirësimin e cilësisë së ajrit në vendin tonë nuk 

kanë qenë efektive dhe eficiente. Strategjia Kombëtare për Cilësinë e Ajrit (SKCA) e miratuar në vitin 

2014, ende nuk është zbatuar. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit nuk ka raportuar asnjëherë mbi zbatimin 

e SKCA – së. Plani Kombëtar i Veprimit për Cilësinë e Ajrit nuk është miratuar dhe si rrjedhojë asnjë 

Bashki në Shqipëri nuk ka miratuar Planet Vendore të Veprimit të Cilësisë së Ajrit. Monitorimi i cilësisë 
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së ajrit nuk i përmbush plotësisht standardet e vendosura nga direktivat përkatëse të BE-së. Vlerat e 

publikuara për Tiranën, ashtu si edhe për qytetet e tjera të Shqipërisë nga stacioni i lëvizshëm i AKM-së 

nuk janë përfaqësuese si vlera mesatare të tyre. Numri i stacioneve fikse të monitorimit të cilësisë së ajrit 

në Shqipëri nuk është i mjaftueshëm për të prodhuar të dhëna përfaqësuese dhe të besueshme për qytetet 

përkatëse. ISHMP nuk kryen inspektime sa i përket tejkalimit të normave të shkarkimeve të elementëve 

ndotës të ajrit, sepse nuk zotëron asnjë mjet/laborator për matjen e këtyre shkarkimeve në terren. ISHP 

nuk ka kryer asnjë studim epidemiologjik që të vlerësojë lidhjen shkak pasojë mbi ndikimin e cilësisë së 

ajrit në shëndetin e popullatës.  

10. Cilësia e Godinave të Shkollave Parauniversitare 

Mesazhi i auditimit: 

Nxitje e reformave për vlerësimin e cilësisë së godinave shkollore parauniversitare, duke i cilësuar si 

“mësuesi i tretë” për ndikimin e tyre shumë të rëndësishëm në mbarëvajtjen e procesit aq delikat të 

mësimdhënies e mësimnxënies në sistemin e arsimit.  

11. Performanca e Ministrisë se Arsimit Sportit dhe Rinise në Zhvillimin e Sportit 
 

Mesazhi i auditimit: 

“Gjendja aktuale e sportit në Shqipëri vuan mungesën e vizionit dhe joefektivitetin e politikave për 

zhvillimin e tij nga ana e qeverive të ndryshme dhe Ministrisë përkatëse, fondet e pakta të akorduara çdo 

vit në favor të tij nga Buxheti i Shtetit, si dhe joefiçiensën në përdorimin e burimeve të ndryshme të 

fondeve për sportin. Pushteti qendror dhe Ministria përgjegjëse i kanë dhënë sportit gjithmonë një rol 

dytësor në jetën e qytetarëve shqiptarë dhe sportistëve, elitarë apo amatorë. Ministria e Arsimit Sportit 

dhe Rinisë, pavarësisht përpjekjeve, ka qenë joefektive sa i përket zhvillimit të sportit, duke bërë që 

shumat e vogla të granteve të alokuara për federatat, të mos përmbushin misionin e tyre në promovimin 

dhe ushtrimin normal të disiplinave përkatëse dhe rritjes së interesit nga ana e publikut. Institucionet 

qendrore dhe njësitë e qeverisjes vendore nuk garantojnë plotësisht kushtet për ushtrimin e aktiviteteve 

nga sportistët, nxënësit apo të rinjtë. Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë nuk ka qenë plotësisht 

efiçiente në ndarjen e fondeve në dispozicion, duke mos kontribuuar mjaftueshëm në përmirësimin e 

infrastrukturës sportive. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojërave të 

Fatit nuk kanë derdhur tërësisht për llogari të Fondit Kombëtar të Zhvillimit të Sportit, të ardhurat nga 

kompanitë e basteve përgjatë viteve 2013-2016, duke i shkaktuar buxhetit të MASR një efekt financiar 

negativ, joekonomicitet dhe të ardhura të munguara prej 22,964,841 lekësh. Të ardhurat e munguara të 

vitit korrent, deri në muajin Korrik 2017, janë 7,976,440 lekë, shumë kjo e destinuar për zhvillimin e 

sportit.” 

12. Kostimi i Shërbimeve Spitalore 

Në lidhje me pyetjen kryesore të këtij auditimi, “A realizohet siç duhet kostifikimi i shërbimit 

shëndetësor/spitalor?” 

Mesazhi i auditimit: 

Sistemi aktual i vlerësimit të kostove për shërbimet spitalore është një vlerësim që mbart shpenzime të 

tepërta dhe nuk reflekton kostot e vërteta, duke orientuar kërkesat e institucioneve shëndetësore spitalore 

drejt vlerësimit të shpenzimeve dhe jo sipas kostove të tyre. Mungesa e specialiteteve pranë shërbimeve 

në spitalet rajonale dhe bashkiake, si dhe mungesa e performancës së shërbimit parësor ka krijuar rritjen 

e kostove dhe përqendrimin e pacienteve në qendrën më të madhe universitare QSUT. Implementimi i 

paketave shëndetësore përbën një nismë të mirë për miratimin e protokolleve për këto paketa, por mënyra 

e vlerësimit financiar të tyre bie ndesh me ligjin e prokurimeve publike, duke rritur kostot e këtyre 
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shërbimeve shëndetësore. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale së bashku me Fondin edhe 

QSUT të angazhohen në hartimin dhe implementimin e protokolleve klinike për të gjitha shërbimet 

spitalore duke pasur si orientim modelin DRG dhe klasifikimin më të fundit ndërkombëtar të sëmundjeve 

ICD-10. Riorganizimi i hartës së spitaleve mbi bazën e treguesve të performancës së shërbimit spitalor 

përbën një kusht të nevojshëm dhe të domosdoshëm për uljen e kostove të tepërta për sistemin 

shëndetësor. Premisat e krijimit të një tregu shëndetësor do të çonte në ekuilibrin e kërkesë - ofertës duke 

rritur eficiencën, cilësinë e shërbimeve nga ofruesit e kujdesit shëndetësor për pacientë. 

13.Unifikimi i Pikave Doganore me Kosovën 

Në këtë auditim, KLSH është përpjekur t’i japë përgjigje pyetjes: “A ka qenë efektive veprimtaria e 

autoriteteve shtetërore në drejtim të unifikimit të pikave doganore të Shqipërisë me Kosovën?” 

Mesazhi i auditimit: 

“Me gjithë përparimin e arritur në fushën e shkëmbimit tregtar dhe bashkëpunimit doganor, marrëveshjet 

e nënshkruara nuk përbëjnë një bazë të plotë rregullatore për unifikimin doganor me Kosovën, si në 

kuptimin teknik ashtu edhe në atë ekonomik. Marrëveshjet e nënshkruara karakterizohen nga një formë e 

shprehjes së vullnetit të mirë, por nuk janë pasqyruar në politika të mirëfillta qeveritare, të cilat do ta 

realizonin me përgjegjshmëri dhe me sukses bashkimin doganor me Kosovën. Konstatohet se nuk ka një 

angazhim të vazhdueshëm institucional, bazuar në një strategji të posaçme për unifikimin doganor me 

Kosovën, gjë e cila ka dëmtuar dukshëm besimin e bizneseve në dy anët kufirit.  

Veprimtaria e Ministrisë së Financave e Ekonomisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme e Doganave në 

unifikimin e pikave doganore si proces teknik e operacional është e mangët dhe nuk ka krijuar premisat 

për një bashkim doganor të shpejtë ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Nuk është hedhur hapi vendimtar, 

unifikimi i politikave fiskale, si parakusht për sigurimin e bashkimit doganor, i cili përbën një potencial 

për rritjen e shkëmbimit të mallrave, rritjen e ekonomisë për dy vendet, si dhe një parapërgatitje e proces 

maturimi për institucionet shqiptare për t’u bërë ballë sfidave që parashtron integrimi në tregun 

europian”. 

14. Performanca e Menaxhimit të Borxhit Publik 

KLSH është përpjekur t’i japë përgjigje pyetjes: “A sigurohet me ekonomicitet borxhi publik dhe a 

përdoret me eficiencë ai?” 

Mesazhi i auditimit: 

Pavarësisht përpjekjeve të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, treguesit e përdorur për menaxhimin 

e borxhit publik, nuk përmbushin kërkesat e standardeve të pranuara në lidhje me vlerësimin e 

qëndrueshmërisë, kostos së borxhit dhe menaxhimin e tij me ekonomicitet dhe eficiensë. Rezultatet e 

treguesve përgjegjës për vlerësimin e qëndrueshmërisë dhe kostos së borxhit publik si: Borxh i Jashtëm/ 

Eksporte, Borxh i Jashtëm/ Rezervave Valutore dhe Indikatori i Hendekut Primar Afatshkurtër, tregojnë 

se aftësia ripaguese e ekonomisë sonë kundrejt borxhit publik, është në rënie. Këto rezultate lidhen 

drejtpërdrejtë me koston që përballon shteti për shlyerjen e interesave dhe principalit.  

Mos zbërthimi i strategjive afatmesme të menaxhimit të borxhit publik në plane konkrete veprimi dhe 

strategji alternative, nuk i mundësojnë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë diversifikimin e risqeve 

për të arritur në një menaxhim eficient të borxhit publik. 

15. Përmirësimi i Sistemit të Vlerësimit Doganor 

KLSH është përpjekur t’i japë përgjigje pyetjes: “A ka qenë në nivelin e kërkuar performanca e 

Administratës Doganore gjatë procesit të vlerësimit të mallrave për qëllime doganore?” 
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Mesazhi i auditimit: 

Përmirësimi i performancës së Administratës Doganore, në të gjitha nivelet e saj, Drejtori e Përgjithshme 

e Doganave dhe Degë Doganore, kërkon rritjen e nivelit të shërbimit të Administratës Doganore ndaj 

subjekteve tregtare, vendosjen e standardeve sa më të drejta, unifikim të vlerësimit doganor në të gjitha 

degët doganore për rastet identike, rritjen e transparencës me qëllim sigurimin e barazisë në treg 

nëpërmjet zbatimit të procedurave dhe metodave sa më të drejta të vlerësimit të mallrave për qëllime 

doganore, kërkesa që nuk mund të realizohen pa përfshirjen e gjithë aktorëve që kanë një rol kyç në 

zinxhirin e këtij shërbimi. Konkretisht:  

- Ministria e Financës dhe Ekonomisë: Hartimin e legjislacioni të drejtë, të thjeshtë dhe të kuptueshëm 

për administratën dhe biznesin, si dhe sigurimin dhe zbatimin e procedurave sa më të drejta në 

përditësimin e dosjes së të dhënave të disponueshme. 

- Drejtoria e Përgjithshme e Doganave: Hartimin  e udhëzuesve dhe sigurimin e procedurave sa më të 

drejta në përcaktimin e vlerës doganore të mallrave, arritjen e standardeve sa më të mira dhe unifikim 

të saj. 

- Degët Doganore: Zbatimin sa më rigoroz të procedurave të përcaktuara, shërbim sa më transparent 

dhe efikas ndaj subjekteve tregtare. 

G. REKOMANDIMET PËR MASAT ADMINISTRATIVE DHE DISIPLINORE 

Bazuar në Ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, KLSH, për të metat dhe shkeljet e konstatuara ka adresuar rekomandimet për masat disiplinore 

dhe administrative, subjekteve të audituara dhe ka bërë publike rezultatet e auditimeve në media-n e 

shkruar dhe atë elektronike. 

Gjithashtu, për shkeljet e konstatuara në bazë të ligjit të mësipërm, Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin 

civil”, neni 58 dhe Kodin e Punës, KLSH u ka kërkuar organeve respektive shqyrtimin dhe marrjen e 

1348 masave disiplinore dhe administrative, si më poshtë: 

Tabela nr. 6 

Nr. Masat disiplinore bazuar në: Rekomanduar Pranuar/Proc.Zbatimi Zbatuar 

I Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin 

Civil”, neni 58: 
456 216 59 

1 Vërejtje 44 33 3 

2 Mbajtja deri 1/3 të pagës  45 13 13 

3 Pezullim ngritje në detyrë 183 134 42 

4 “Largim nga shërbimi civil” 46 10 1 

5 Në kompetencë të titullarit 138 26 - 

   

II Kodin e Punës dhe Kontratën 

Kolektive apo Individuale të Punës: 
551 362 143 

6 Vërejtje 158 123 44 

7 Vërejtje më paralajmërim 184 136 58 

8 Zgjidhje Kontratës së Punës 52 17 8 

9 Në kompetencë të titullarit 157 86 33 

   

III Masat Administrative: 341 222 151 

10 Kompetencë të APP-së, IMTV-së, etj. 332 220 151 

11 Gjoba 9 2 - 

   

IV Shuma (I+II+III) 1348 800 353 

Burimi KLSH 
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 Në grafikun më poshtë ilustrohen masat disiplinore dhe administrative për periudhën janar – dhjetor 

2017.  

 

 

 Në bazë të ligjit për KLSH-në, për masat e kërkuara dhe llojin e tyre është njoftuar dhe Departamenti i 

Administratës Publike, Tiranë. 

 

 Masat disiplinore dhe administrative janë pasqyruar në mënyrë më të detajuar në formularin nr. 4, 

bashkëlidhur. 

 

  Rekomandime për ndryshime apo përmirësim të  legjislacionit 

Gjatë periudhës janar – dhjetor 2017 janë rekomanduar gjithsej 91 propozime për ndryshime ligjore, 

ndryshime që prekin rekomandime për përmirësime në korniza ligjore, në kuadrin të brendshëm 

rregullativ të institucioneve me synim forcimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe rritjen e 

efektivitetit të përdorimit të fondeve publike. 

Tabela nr. 7 

Nr. 

Subjektet e Audituara 

Rekomandime për ndryshime apo 
përmirësime ligjor 

Rekomanduar 
Pranuar/Proc
. Zbatimi 

Në 
proc.shqyrtimi 

1 
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit 

Shëndetësor 5 

 

5 

2 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 3 

 

3 

3 Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit 1 

 

1 

4 Agjencia e Burimeve Natyrore Tiranë 3 3 

 5 Aparati i Kuvendit 2 2 

 6 Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 1 1 

 

7 
Ministria e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe 

Administrimit të Ujërave 1 1 

 

8 
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë 

dhe Sipërmarrjes  2 2 

 9 Ministria e Energjisë dhe Industrisë 8 

 

8 

10 Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara 2 

 

2 
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Grafik 13: Masat disiplinore dhe administrative  
për periudhën janar -  dhjetor 2017  

Burimi  KLSH 
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11 MZHETTS (Tematik) 1 

 

1 

12 Universiteti Politeknik i Tiranës 2 

 

2 

13 Agjencia e Prokurimit Publik 16 15 1 

14 
Qendra e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe 

Doganore 1 

 

1 

15 

Agjencia e Prokurimit Publik “Shërbim 

Konculence” dhe Blerje bileta avioni për linja 

ndërkombëtare”. 2 2 2 

16 Autoriteti i Mediave Audiovizive 1 

 

1 

17 

Drejtorinë e Harmonizimit të Kontrollit të 

Brendshëm Financiar Publik (Ministria e 

Financave) 5 3 2 

18 Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike 4 

 

4 

19 ALUIZNI Tirana 2 1 

 

1 

20 Drejtoria e Rajonale e Mjedisit Qarku Fier 2 

 

2 

21 Albpetrol sh.a 3 

 

3 

22 
Auditim Performance me temë: Efektiviteti i 

Politikave për Zhvillimin Strategjik të Turizmit 14 

 

14 

23 Auditim Performance me temë: Cilësia e Ajrit 3 

 

3 

24 Auditim Performance me temë: Zhvillimi i sportit 4 

 

4 

25 
Auditim Performance me temë:Performanca e 

Departamentit të Administratës Publike 2 2 

 

26 Auditim performance me temë: Parku i Prespës 2 

 

2 

  Total 91 29 62 

 

 

  REKOMANDIME PËR MASA ORGANIZATIVE 

Gjatë periudhës janar – dhjetor janë rekomanduar 2082 masa organizative nga të cilat 1108 janë pranuar 

nga subjektet, 751 janë në proces zbatimi dhe 233 janë duke u shqyrtuar nga subjektet.  

 

 

H. KALLËZIMET PËR NDJEKJE PENALE 

 

Gjatë kësaj periudhe, nga ana e KLSH-së janë bërë 47 kallëzime penale, për drejtues kryesisht të rangut 

të mesëm dhe të lartë, e konkretisht në këto institucione:   

1- Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (Indicie për ndjekje penale); 

2- Bashkia Sarandë (Drejtor juridik në cilësinë e anëtarit të KVO, Drejtor ekonomik dhe ish drejtor i 

shërbimeve publike, në cilësinë e anëtarëve të KVO); 

3- Bashkia Sarandë (Kryetar Bashkie, Ish-Drejtor i Shërbimeve Publike, dy Mbikëqyrës punimesh); 

4- Bashkia Sarandë (indicie për ndjekje penale); 

5- Bashkia Sarandë (indicie për ndjekje penale); 

6- Bashkia Tepelenë (Ish Kryetar Komune); 

7- Bashkia Tepelenë (Hartuesi i Projektit të Investimeve); 

8- Bashkia Tepelenë (indicie për ndjekje penale); 



 
 
 

55 | K L S H  

PËRMBLEDHJA E AUDITIMEVE TË USHTRUARA  

PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2017 

9- Bashkia Himarë (Kryetar Bashkie, Drejtor i Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të Territorit); 

10- Bashkia Himarë (Kryetar Bashkie, Inspektor në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, 

Inspektor në Drejtorinë e të Ardhurave, Përgjegjëse e Financës, Përgjegjës i zyrës juridike, Ish 

Përgjegjës i Financës, Specialist i Lartë i Ndërtimit, Specialist i Topografisë, Specialist në Drejtorinë 

e Shërbimeve, Specialist Prokurimesh, Drejtor i Shërbimeve dhe Mirëmbajtjes); 

11- Bashkia Himarë (Dy mbikëqyrës punimesh); 

12- Bashkia Himarë (indicie për ndjekje penale); 

13- Prefektura Qarku Lezhë (Ish-Drejtor i Komisionit Vendor, Drejtor i Komisionit Vendor, Ish- 

Specialist Komisionit Vendor, Ish-Specialist Komisionit Vendor); 

14- Bashkia Fier, ish komunat, (ish-Përgjegjës i zyrës së AMT (KVO), Specialist Finance (KVO), 

Anëtarë (KVO); 

15- Bashkia Ura Vajgurore (Mbikëqyrëse punimesh); 

16- Bashkia Roskovec (Drejtor Juridik, Ish Përgjegjëse e Sektorit të Financës, Ish Specialist Topograf, 

Ish-Përgjegjës Sektori të ndërtimeve, Drejtor Ekonomik, Ish Drejtor Planifikimi dhe Zhvillimit të 

Territorit, Drejtor Shërbimesh); 

17- Bashkia Kavajë (Indicie për ndjekje penale); 

18- Bashkia Delvinë (Ish-Kryetar i ish-Komunës Vërgo); 

19- Bashkia Tropojë (Ish – Kryetar i Komunës Margegaj, ish-Përgjegjëse e financës, specialiste e zyrës 

së gjendjes civile) 

20- Prefektura e Qarkut Berat (Dy  ish drejtorë i Komisionit Vendor të Vlerësimit të titujve të Pronësisë, 

tre anëtarë të Komisionit Vendor të Vlerësimit të titujve të Pronësisë); (indicie për ndjekje penale); 

21- Bashkia Klos (indicie për ndjekje penale); 

22- ALUIZNI Lezhë (Ish-Drejtor, Ish Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë dhe Çështjeve të Pronësisë, 

ish Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë dhe Çështjeve të Pronësisë, dy Specialistë); 

23- ALUIZNI Tiranë (indicie për ndjekje penale); 

24- ZVRPP Lezhë (Ish Regjistrues, dy Specialistë Arkivistë, dy Specialistë Juristë, dy Specialistë 

Hartograf, dy ish Specialistë Juristë); 

25- ZVRPP Librazhd (Dy ish Specialistë Juristë, dy ish Regjistrues); 

26- ALUIZNI Korçë (Ish-Drejtor, Ish-Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë dhe Çështjeve të Pronësisë, 

Ish-Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit); 

27- ZVRPP Korçë (Ish Regjistrues, Specialist, Ish Regjistrues, Ish Regjistrues, Ish-Specialist, 

Specialist); 

28- ZVRPP Kolonjë (indicie për ndjekje penale); 

29- Ujësjellës Kanalizime sh.a. Lushnje (Administrator i shoqërisë); 

30- Spitali Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë (Drejtori i Spitalit); 

31- ALUIZNI Sarandë (indicie për ndjekje penale); 

32- ZVRPP Skrapar (indicie për ndjekje penale); 

33- ALUIZNI Qendror Tiranë (Ish Drejtor i ALUIZNI, Ish-Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit në 

Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI Tirana Rurale); 
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PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016 

34- ZVRPP Fier (Ish Regjistrues, specialist jurist, specialist hartograf); 

 

Tre mujori i katërt i 2017 

35- Komisioni i Prokurimit Publik (Kryetar, ZV/Kryetar, Anëtar i KPP, Anëtar i KPP, Anëtar i KPP); 

36- Ministria e Bujqësisë Zhvillimit Rural, Auditim tematik  (Indicie për ndjekje penale); 

37- Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (Kryetarin e KVO përfaqësues i ish 

MZHETTS, Anëtare KVO përfaqësuese e ish MZHETTS, Anëtar KVO, përfaqësues i ish MZHETTS, 

Anëtar KVO, përfaqësues i ATRAKO, Anëtar KVO, përfaqësues i Ministrisë së Financave, Anëtar 

KVO, përfaqësues i ish Ministrisë së Mjedisit); 

38- Shoqëria e Parë Financiare të Zhvillimit (Administrator i FAF, Pesë anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës, 

Jurist i Shoqërisë, Drejtor i Departamentit të Financës, Ish Punonjëse e AB në FAF); 

39- Bashkia Kukës (Titullari i Autoritetit Kontraktor); 

40-  Bashkia Delvinë, me objekt Rijetësimi i sheshit të qendrës së Delvinës (Indicie për ndjekje penale); 

41- Bashkia Divjakë (Ish Kryetar i Komunës Tërbuf, Ish- Përgjegjës i Financës, Ish Drejtor i Taksave 

dhe të Ardhurave); 

42- Bashkia Finiq (Indicie për ndjekje penale); 

43- Bashkia Vlorë dhe ZVRPP Vlorë, auditim tematik Indicie për ndjekje penale); 

44- Bashkia Durrës,ish Komuna Rrashbull (Ish Drejtor Shërbimesh, Ish specialist në Drejtorinë e 

Shërbimeve, Ish Përgjegjës Sektori); 

45- Bashkia Durrës,ish Komuna Ishëm (Ish Zv/Kryetar, Sekretar i Këshillit, Specialist, Specialist në 

zyrën e Urbanistikës, Sekretar i Këshillit, Inspektor Transporti, Specialist i zyrës së Urbanistikës, 

Përgjegjës Sektori të Financës, Mbikëqyrës Punimesh); 

46- ALUIZNI Shkodër (Ish Drejtor, ish P/Sektori të Legalizimit, Përgjegjëse e Hartografisë, dy 

Specialistë); 

47- Enti Rregullator i Energjisë (Kryetar i ERE).  

 

 Gjatë kësaj periudhe, nga ana e KLSH-së janë përcjellë për vlerësim në Prokurori
18

 4 raste. 

 Bashkia Mat 

 Autoriteti i Mediave Vizive 

 Bashkia Roskovec 

 Prefektura e Qarkut Elbasan 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                 
18

 Këto 4 raste që kemi përcjellje për vlerësim Prokurorisë nuk llogariten në numrin total të kallëzime dhe indicieve 

penale të kryera nga KLSH gjatë vitit 2017. 



 
 
 

57 | K L S H  

PËRMBLEDHJA E AUDITIMEVE TË USHTRUARA  

PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2017 

 

 
 

 

 
 

 

 

STATISTIKAT 
 

 

 

 

Evidenca e emërtimit të subjekteve të audituara nga KLSH, për të cilët janë evaduar 

rezultatet e auditimit………………………………….......................................... 

 

Formulari 1 

 

Evidenca përmbledhëse e shkeljeve me dëm ekonomik të konstatuara gjatë 

auditimeve të ushtruar për të ardhurat dhe shpenzimet……………………......... 

 

Formulari 2 

 

Evidenca përmbledhëse për të ardhurat e munguar ose për shpenzimet jo në përputhje 

me parimet e efektivitetit, eficiencës dhe ekonomicitetit…….............................. 
Formulari 3 

 

Evidenca e masave disiplinore dhe administrative të rekomanduara dhe niveli i 

zbatimit të tyre……………………………………………….............................. 

Formulari 4 

 

Evidenca e kallëzimeve penale të KLSH-së………………….............................. 
Formulari 5 

Evidenca e kallëzimeve penale të ankimuara në Gjykatë...................................... 
Formulari 5.1 

Evidenca e shqyrtimit të ankesave dhe kërkesave drejtuar Kontrollit të Lartë të 

Shtetit…………………………………………………………….......................... 
Formulari 6 
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PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016 

Formular 1 

INSTITUCIONET E AUDITUARA NGA KLSH,  

GJATË PERIUDHËS JANAR - DHJETOR 2017 

 

I DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË BUXHETIT TË SHTETIT 

1 1 
Dega e Doganës Berat 

2 2 Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhë 

3 3 Dega e Doganës Elbasan 

4 4 Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës 

5 5 Dega e Doganës Durrës 

6 6 Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit 

7 7 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 

8 8 Instituti i Sigurimeve Shoqërore 

9 9 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

10 10 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

11 11 
Ministria e Financave: Njësia Qendrore e Harmonizimit dhe Njësia Qendrore e 

Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit 

12 12 Ministria e Financave: Zbatimi i Buxhetit, Drejtoria e Përgjithshme 

13 13 Dega e Doganës Tiranë 

14 14 Drejtoria Rajonale e Tatimeve Shkodër 

15 15 Banka e Shqipërisë 

16 16 Drejtoria e Drejtimit të Pronës Shtetërore (auditim përputhshmërie) 

17 17 Dega e Doganës Morinë 

18 18 Dega e Doganës Bllatë (auditim përputhshmërie) 

19 19 Dega e Doganës Tre Urat 

20 20 Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit (FAF) (auditim financiar) 

21 21 
Zbatimi i rekomandimeve të lëna nga KLSH (3-mujori i fundit të vitit 2016 dhe 6 

mujori i parë i vitit 2017) 

22 22 
Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara (auditim 

përputhshmërie) 

23 23 Qendra e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore (auditim përputhshmërie) 

24 24 Ministria e Financave: Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit 

   

II DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË INSTITUCIONEVE QËNDRORE 

25 1 Agjencia e Burimeve Natyrore, Tiranë 

26 2 Aparati i Kuvendit (auditim financiar) 

27 3 Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 

28 4 Universiteti i Mjekësisë 

29 5 Ministria e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe Administrimit 
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30 6 
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (auditim 

përputhshmërie) 

31 7 Instituti i Statistikave (auditim përputhshmërie) 

32 8 Ministria e Zhvillimit Urban (auditim financiar) 

33 9 Ministria e Shëndetësisë 

34 10 Presidenca (auditim përputhshmërie) 

35 11 Ministria e Energjisë dhe Industrisë 

36 12 Ministria e Punëve të Jashtme 

37 13 Autoriteti i Rrugor Shqiptar  (auditim përputhshmërie) 

38 14 Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara (auditim përputhshmërie) 

39 15 Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (Tematik) 

40 16 Ministria e Arsimit dhe Sporteve (auditim përputhshmërie) 

41 17 Ministria e Integrimit Europian (auditim financiar) 

42 18 Universiteti Politeknik i Tiranës (auditim përputhshmërie) 

43 19 Prokuroria e Përgjithshme (auditim financiar) 

44 20 Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik (auditim financiar) 

45 21 Agjencia e Prokurimit Publik (auditim përputhshmërie) 

46 22 Komisioni i Prokurimit Publik (auditim përputhshmërie) 

47 23 Ministria e Drejtësisë (auditim financiar) 

48 24 Autoriteti  i Mediave Audiovizive 

49 25 Ministria e Bujqësisë Zhvillimit Rural (tematik) 

50 26 
Zbatimi i rekomandimeve të lëna nga KLSH (3-mujori i fundit të vitit 2016 dhe 6 

mujori i parë i vitit 2017) 

   

III 
DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË NJËSIVE TË VETQEVERISJES 

VENDORE 

51 1 Bashkia Sarandë 

52 2 Bashkia  Himarë 

53 3 Bashkia Peqin 

54 4 Bashkia Mat   

55 5 Bashkia Tepelenë 

56 6 Bashkia Cërrik 

57 7 Bashkia Gramsh 

58 8 Klubi i Futbollit Sportit “Vllaznia”sha, Shkodër 

59 9 Bashkia Kavajë 

60 10 Bashkia Roskovec 

61 11 Bashkia Ura Vajgurore 
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PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016 
62 12 Bashkia Patos 

63 13 Bashkia Fier (9 ish Komunat) (auditim përputhshmërie) 

64 14 Bashkia Fier (auditim financiar) 

65 15 Institucioni i Prefektit Lezhë (auditim përputhshmërie) 

66 16 Institucioni i Prefektit Lezhë (auditim financiar) 

67 17 Bashkia Tropojë 

68 18 Bashkia Pukë 

69 19 Basjkia Klos 

70 20 Bashkia Delvinë 

71 21 Prefektura Berat 

72 22 Bashkia Kukës 

73 23 Bashkia Durrës 

74 24 Bashkia Durrës (auditimi Financiar) 

75 25 Bashkia Krujë (auditim përputhshmërie) 

76 26 Bashkia Divjakë 

77 27 Bashkia Selenicë (auditimi Financiar) 

78 28 Prefektura Durrës 

79 29 Prefektura Elbasan (auditim përputhshmërie) 

80 30 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacioneve (auditim përputhshmërie) 

81 31 
Drejtoria e Përgjithshme e Punëtorëve të Qytetit nr. 1 Bashkia Tiranë (auditim 

përputhshmërie) 

82 32 Prefektura e Qarkut Vlorë (auditim përputhshmërie) 

83 33 Bashkia Vlorë (Auditim financiar) 

84 34 Bashkia Kukës  (12 -ish Komunat) 

85 35 Bashkia Durrës  (4 -ish Komunat) 

86 36 Bashkia Krujë (ish-Bashkia Fushë Krujë dhe 4 ish Komunat) (auditim përputhshmërie) 

87 37 Bashkia Shkodër 

88 38 Bashkia Dropull 

89 39 Bashkia Finiq 

90 40 Bashkia Roskovec ( Auditim në të nxehtë) 

91 41 Bashkia Vlorë  

92 42 
Zbatimi i rekomandimeve të lëna nga KLSH (3-mujori i fundit të vitit 2016 dhe 6 

mujori i parë i vitit 2017) 
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IV DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETEVE, DHE MJEDISIT 

93 1 ALUIZNI Lezhë 

94 
2 

Drejtoria Rajonale e Mjedisit Fier  

95 3 ALUIZNI Tiranë 

96 4 ZVRPP Lezhë  

97 5 ZVRPP Librazhd  

98 6 ZVRPP Kolonjë 

99 7 ZVRPP Korçë 

100 8 ALUIZNI Korçë 

101 9 Drejtoria e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve, Kukës 

102 10 Drejtoria e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve Lezhë 

103 11 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Gjirokastër 

104 12 Drejtoria e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve Elbasan 

105 13 ALUIZNI Qendror Tiranë 

106 14 ALUIZNI Sarandë 

107 15 ZVRPP Skrapar 

108 16 ZVRPP Durrës 

109 17 ALUIZNI Shkodër 

110 18 ZVRPP MAT 

   

V DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË SHOQËRIVE PUBLIKE 

111 1 Porti Detar sh.a Shëngjin 

112 2 Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1, Tiranë 

113 3 Ujësjellës Kanalizime sh.a Lushnje 

114 4 Spitali Psikiatrik “Ali Mihali”, Vlorë 

115 5 Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a. 

116 6 Drejtoria e Përgjithshme Detare, Durrës    

117 7 Ujësjellës Kanalizime sh.a., Tiranë 

118 8 Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike 

119 9 Ujësjellës Kanalizime sh.a Durrës   

120 10 Spitali Rajonal Vlorë 

121 11 Spitali Rajonal Elbasan (auditim financiar) 

122 12 Ujësjellës Kanalizime sh.a Shkodër 

123 13 KESH sh.a 

124 14 Albpetrol sh.a 
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PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016 
125 15 Ndërmarrja e Studentit Nr. 2, Tiranë 

126 16 
Zbatimi i rekomandimeve të lëna nga KLSH (3-mujori i fundit të vitit 2016 dhe 6 

mujori i parë i vitit 2017) 

VI DEPARTAMENTI I AUDITIMIT IT DHE INVESTIMEVE TË HUAJA 

127 1 
Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizime ( AKUK), infrastruktura Bashkiake Lezhë 

-Fier-Gjirokastër-Sarandë 

128 2 

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), mbi prokurimin me objekt 

zhvillimi i sistemit kombëtar të monitorimit të spektrit të frekuencave, pajisje për 

stacion të thjeshtë fiks monitorimi (SRFMS) në Shkodër dhe Vlorë. (IT) 

129 3 
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, projekti “Modernizimi i Asistencës Sociale” 

(auditim financiar) 

130 4 
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimi Rural dhe Administrimit të Ujërave, projekti “Ndërtimi 

i portit të peshkimit” 

131 5 Instituti i Sigurimeve Shoqërore (IT) 

132 6 
Ministria e Energjisë dhe Industrisë, OST për projektin: “Ndërtimi i  Linjës së 

Transmetimit 400 kv Kosove -Shqipëri.” 

133 7 
Ministria e Transportit e Infrastrukturës, për projektin “Menaxhimi i mbetjeve te ngurta 

te Shqipërisë Jug-Lindore” 

134 8 
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, projekti 

"Zhvillimi i sektorit privat" 

135 9 Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a.  

136 10 Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore  (IT) 

137 11 Instituti i Statistikave 

138 12 Bashkia Tiranë, projekti  “Bulevardi Verior dhe Rehabilitimi i Lumit të Tiranës” 

139 13 
Bashkia Vlorë, Fondi i Shqiptar i Zhvillimit, Ministria e Zhvillimit Urban dhe 

Territorit, projekti “Vija Bregdetare - Lungomare” 

140 14 
Ministria e Transportit e Infrastrukturës, AKUK projekti “Kanalizime Pogradec faza 

III.” 

141 15 
Zbatimi i rekomandimeve të lëna nga KLSH (3-mujori i fundit të vitit 2016 dhe 6 

mujori i parë i vitit 2017) 

142   

 DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË PERFORMANCËS 

VII 1 Siguria Ushqimore -- Autoriteti Kombëtar  i Ushqimit 

143 2 

Efektiviteti i kushteve për zhvillimin strategjik të turizmit – 

- Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit; Tregtisë dhe Sipërmarrjes; 

- Agjencia Kombëtare e Turizmit;  

- Agjencia Kombëtare Bregdetit;  

- Këshilli i Qarkut Vlorë; 

- Këshilli i Qarkut Berat; 

- Këshilli i Qarkut Kukës. 

144 3 
Performanca e institucioneve përgjegjëse për maturën shtetërore – 

- Ministria e Arsimit dhe Sportit; 
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- Agjencia Kombëtare e provimeve; 

- Universiteti i Tiranës; 

- Universiteti i Mjekësisë; 

- Universiteti i Elbasanit; 

- Universiteti i Durrësit; 

- Universiteti i Shkodrës; 

- Universiteti i Vlorës; 

- Rrjeti Akademik Shqiptar. 

145 4 

Ruajtja e Ekosistemit të Parkut Kombëtar të Prespës – 

- Ministria e Mjedisit; 

- Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave; 

- Bashkia Pustec; 

- Bashkia Devoll. 

146 5 

Performanca e Departamentit të Administratës Publike – 

- Departamenti i Administratës Publike; 

- Ministria e Financave; 

- Instituti i Sigurimeve Shoqërore; 

- Agjencia e Prokurimit Publik. 

147 6 

Detyrimet e papaguara tatimore 

-Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe njësite vartëse (14 drejtori rajonale tatimore),  

-Ministria e Financave. 

148 7 

Prokurimi Publik 

- Agjencia e Prokurimit Publik; 

- Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Drejtoritë Rajonale; 

- Drejtoria e Përgjithshme e Qendrës Spitalore “Nënë Tereza” Tiranë; 

- Spitalet rajonale Shkodër, Kukës, Dibër, Berat, Sarandë; 

- Bashkitë Lezhë, Vlorë, Fier, Korçë, Gjirokastër. 

149 8 
Efektiviteti i granteve në Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural 

- Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural 

150 9 

Performanca e menaxhimit të borxhit publik 

- Ministria e Financës dhe Ekonomisë  

- Banka e Shqipërisë 

151 10 

Kostimi i Shërbimeve Spitalore 

 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale;  

 Fondi i Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit Shëndetësor;  

 Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”;  

 Spitali Rajonal Vlorë;  

 Spitali Rajonal Shkodër. 

152 11 

Cilësia e godinave të shkollave parauniversitare 

 Bashkia Tiranë 

 Bashkia Shkodër 

 Bashkia Korçë 

 Bashkia Fier 

 Bashkia Vlorë 
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 Bashkia Berat 

 Bashkia Dibër 

 Bashkia Durrës 

 Bashkia Elbasan 

 Bashkia Gjirokastër 

 Bashkia Kukës 

 Bashkia Lezhë. 

153 12 

Cilësia e Ajrit 

- Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 

 Agjencia Kombëtare e Mjedisit 

 Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve  

 Instituti i Shëndetit Publik 

154 13 
Performanca e Ministrise se Arsimit Sportit dhe Rinise në zhvillimin e sportit 

- Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë 

155 14 

Unifikimi i pikave doganore me Kosovën 

- Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

- Drejtoria e Përgjithshme e Doganave  

156 15 

Përmirësimi i Sistemit të Vlerësimit Doganor 

-Ministria e Financave  

-Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

-Degët Doganore Tiranë, Durrës, Fier, Kapshticë, Korçë, Qafëthanë, Lezhë,  

-Laboratori Doganor 

 DREJTORIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM (AB) 

1 1 Auditimi i Brendshëm në  KLSH, për vitin 2016   
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Kontrolli i Lartë i Shtetit Formulari nr. 2

(Progresive) Njësia në mijë/lekë

Rek Pran Zbat
Proc 

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc 

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc  

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc  

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc  

Zbat
Rek Pran Zbat Proc Zbat Rek Pran Zbat

Proc  

Zbat
Zbuluar Rek Pran Zbat

Proc 

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc 

Zbat
Rek Pran Zbat Proc Zbat

1

Agjencia Kombëtare e 

Burimeve Natyrore, 

Tiranë

591 591 4,657 4,657 12,005 12,005 17,253 17,253 17,253

2
Ministrina e Transportit 

dhe Infrastrukturës
35,874 35,874 3,000 3,000 1,197 1,197 15,457 55,528 40,071 40,071 15,457

3 Universiteti i Mjekësisë 270 270 270 270 270

4

Ministria e Bujqësisë 

Zhvillimit Rural dhe 

Administrimit të Ujërave

22,770 22,770 13,455 13,455 36,225 36,225 36,225

5 Instituti i Statistikave 85 85 85

6 Autoriteti Rrugor Shqiptar 202,536 41,026 202,536 41,026 41,026 161,510

7 Ministria e Shëndetësisë 26,823 26,823 26,823 26,823 26,823

8
Ministria e Energjisë e 

Industrisë
247,607 433,230 680,837 97,580 583,257

9
Ministria e Punëve të 

Jashtme
15,834 1,114 16,948 16,948

10
Autoriteti i Mediave 

Vizive
249 755 99,552 100,556 1,004 99,552

11 Ministria e Arsimit 186 19,287 19,473 19,473

12
Universiteti Politeknik i 

Tiranës
1,788 1,788 1,788

13
Komisioni i Prokurimit 

Publik
248,868 248,868 14,135 234,733

14 Dega e Doganës Berat 108,570 108,570 108,570 108,570 108,570 108,570 108,570

15
Drejtoria Rajonale 

Tatimore Lezhë
63,599 63,599 16,258 63,599 63,599 16,258 63,599

16 Dega e Doganës Elbasan 42,217 34,370 23,951 8,357 42,217 34,370 23,951 8,357 42,217

17
Drejtoria Rajonale 

Tatimore Durrës
77,370 64,011 10,657 14,939 77,370 64,011 10,657 14,939 77,371

18
Autoriteti i Mbikëqyrjes 

së Lojrave të Fatit
9,300 9,300 900 1,500 9,300 9,300 900 1,500 9,300

19 Dega Doganës Durrës 381,285 381,085 25,151 19,411 381,285 381,085 25,151 19,411 381,285

20

Fondi i Sigurimit të 

Detyrueshëm të Kujdesit 

Shëndetësor

1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409

21
Drejtoria e Përgjithshme 

e Tatimeve
58,184 58,184 58,184

EVIDENCA PËRMBLEDHËSE E SHKELJEVE ME DËM EKONOMIK TË KONSTATUAR GJATË AUDITIMEVE TË USHTRUARA PËR TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET

PERIUDHA JANAR - DHJETOR 2017

REKOMANDIME PËR ZHDËMTIM SIPAS  NATYRËS:

Nr Subjektet

Paga, shpërblime
Pagesa të kundërligjshme në shpenzimet 

Operative
GJITHSEJ

R
e

k 
p

ër
 z

h
d

ëm
ti

m

Të
 p

ar
a

kë
tu

es
h

m
e

Shkelje   Proced Prokurime etj. Zbatim i Punimeve

Blerja e 

pasurisë 

shtetërore

Në fushën e prokurimeve

Shitje e dhënie me qira apo koncensione  e 

pasurisë
Në Urbanistikë Të tjeraTatime / Taksa Në Dogana



Rek Pran Zbat
Proc 

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc 

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc  

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc  

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc  

Zbat
Rek Pran Zbat Proc Zbat Rek Pran Zbat

Proc  

Zbat
Zbuluar Rek Pran Zbat

Proc 

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc 

Zbat
Rek Pran Zbat Proc Zbat

Nr Subjektet

Paga, shpërblime
Pagesa të kundërligjshme në shpenzimet 

Operative
GJITHSEJ

R
e

k 
p

ër
 z

h
d

ëm
ti

m

Të
 p

ar
a

kë
tu

es
h

m
e

Shkelje   Proced Prokurime etj. Zbatim i Punimeve

Blerja e 

pasurisë 

shtetërore

Në fushën e prokurimeve

Shitje e dhënie me qira apo koncensione  e 

pasurisë
Në Urbanistikë Të tjeraTatime / Taksa Në Dogana

22
Drejtoria e Përgjithshme 

e Doganave
153,737 66,486 153,737 66,486 153,737

23 Dega e Doganës Tiranë 800,181 800,181 800,181 800,181 800,181 800,181 800,181

24

Drejtoria Rajonale e 

Tatimeve Shkodër 2,743 2,743 2,743 2,743

25 Dega e Doganës Blladë 12,274 908 12,274 12,274 908 12,274 12,274

26 Dega e Doganes Tre Urat 3,176 3,176 3,176 3,176 3,176

27 Dega e Doganes Morinë 136,191 136,191 136,191 136,191 136,191

28

Agjencia Kombëtare e 

Ujësjellës-Kanalizime 

(AKUK), infrastruktura 

Bashkiake Lezhë -Fier-

19,739 19,739 3,409 3,409 23,148 23,148 23,148

29

Projekti "Ndërtimi i linjës 

së Transmetimit 400 kv 

Kosovë - Shqipëri",  

Ministria e Energjisë dhe 

38,529 38,529 38,529

30

Projekti "Menaxhimi i 

mbetjeve të ngurta të 

Shqipërisë ", Ministria e 

Transportit e 

3,246 43,462 27,899 53,824 128,431 128,431

31

Projekti Vija Bregdetare 

Vlorë 

"Lungomare"Bashkia 

Vlorë, Fondi i Shqiptar i 

Zhvillimit, Ministria e 

5,157 2,310 7,467 7,467

32

Projekti "Kanalizime 

Pogradec faza III" 

Ministria e Transportit e 

Infrastrukturës, AKUK

101,104 2,183 14,723 118,010 118,010

33 Porti Detar sh.a Shëngjin 3,273 1,608 1,608 5,575 5,575 5,575 234 234 234 10,690 10,690 10,690 10,690

34
Rezidenca Studentore 

Universitare Nr. 1, Tiranë
95 95 95 417 417 417 512 512 512 512

35
Ujësjellës Kanalizime sh.a 

Lushnje
580 580 580 35,947 35,947 35,947 11,092 11,092 11,092 47,619 47,619 47,619 47,619

36
Spitali Psikiatrik "Ali 

Mihali"  Vlorë
978 11,994 13,381 26,353 26,353

37
Operatori i Sistemit të 

Transmetimi sh.a.
3,719 3,719 3,719 5,468 5,468 5,468 9,187 9,187 9,187 9,187

38
Drejtoria e Përgjithshme 

Detare Durrës
285 285 285

39
Ujësjellës Kanalizime sh.a 

Tiranë
68,458 68,188 2,908 24,565 95,931 95,931

40 OSHEE sh.a Tiranë 8,135 60,688 1,958,392 2,864,592 16,763 4,908,570 2,043,978 2,864,592

41 Spitali Rajonal Vlorë 3,032 3,032 3,032

42 KESH sh.a 95,249 9,408 863,262 967,919 967,919

43
Ndërmarrja Studenti Nr.2, 

Tiranë
1,152 218 9 265 1,644 1,644

44
Ujësjellës Kanalizme sh.a, 

Shkodër
679 1,251 1,930 1,930



Rek Pran Zbat
Proc 

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc 

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc  

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc  

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc  

Zbat
Rek Pran Zbat Proc Zbat Rek Pran Zbat

Proc  

Zbat
Zbuluar Rek Pran Zbat

Proc 

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc 

Zbat
Rek Pran Zbat Proc Zbat

Nr Subjektet

Paga, shpërblime
Pagesa të kundërligjshme në shpenzimet 

Operative
GJITHSEJ
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e
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d
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m
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a

kë
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h

m
e

Shkelje   Proced Prokurime etj. Zbatim i Punimeve

Blerja e 

pasurisë 

shtetërore

Në fushën e prokurimeve

Shitje e dhënie me qira apo koncensione  e 

pasurisë
Në Urbanistikë Të tjeraTatime / Taksa Në Dogana

45 Albpetrol sh.a 711 584 500,193 259 501,747 501,747

46 Bashkia Himarë 3,634 3,634 1,593 1,593 21,851 21,851 13,650 13,650 35,692 35,692 76,420 76,420 76,420

47 Bashkia Sarandë 937 937 4,637 4,637 32,260 32,260 56,435 56,435 5,797 5,797 29,129 29,129 129,195 129,195 129,195

48 Bashkia Tepelenë 4,294 4,294 5,348 5,348 26,568 26,568 24,179 24,179 14,220 14,220 300 300 74,909 74,909 74,909

49 Bashkia  Mat 3,924 3,924 13,267 13,267 4,981 4,981 12,087 12,087 34,259 34,259 34,259

50 Bashkia  Cërrik 3,630 3,630 606 606 4,265 4,265 36,322 36,322 44,823 44,823 44,823

51 Bashkia Gramsh 941 941 6,475 6,475 2,071 2,071 7,818 7,818 48,784 48,784 66,089 66,089 66,089

52 Bashkia Peqin 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031

53 Bashkia Roskovec 1,935 1,935 2,410 2,410 2,942 2,942 30,616 30,616 37,903 37,903 37,903

54 Bashkia Ura Vajgurore 322 322 3,779 3,779 2,651 2,651 6,752 6,752 6,752

55 Bashkia Patos 15 15 412 412 6,783 6,783 185 185 15,925 15,925 23,320 23,320 23,320

56
Bashkia Fier (9 - ish 

Komunat)
10,160 10,160 5,724 5,724 9,936 9,936 3,338 3,338 21,022 21,022 1,132 1,132 51,312 51,312 51,312

57 Prefektura Lezhë 35 35 39 39 74 74 74

58 Bashkia Kavajë 944 8,629 8,629 4,017 4,017 24,356 24,356 900 900 52,874 52,874 5,250 5,250 96,970 90,776 5,250 96,970

59 Bashkia Tropojë 7,402 7,402 4,944 4,944 9,031 9,031 1,000 1,000 2,520 2,520 24,897 24,897 24,897

60 Bashkia Pukë 1,476 1,476 1,500 1,500 4,730 4,730 2,241 2,241 3,795 3,795 13,742 13,742 13,742

61 Bashkia Klos 2,436 2,436 5,216 5,216 13,501 13,501 72,723 72,723 93,876 93,876 93,876

62 Bashkia Delvinë 2,144 9 9 6,300 6,300 2,012 2,012 28,608 28,608 39,073 36,929 39,073

63 Bashkia Finiq 1,522 7,400 28,727 1,470 10,133 49,252 49,252

64
Bashkia Roskovec 

(tematik)
621 621 621

65 Bashkia Dropull 119 91 1,800 2,978 4,988 4,988

66 Bashkia Shkodër 9,247 81 3,310 12,638 12,638

67 Bashkia Durrës (komunat) 103 375 6,702 16,031 23,211 23,211

68 Bashkia Durrës 9,655 10,598 20,253 20,253



Rek Pran Zbat
Proc 

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc 

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc  

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc  

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc  

Zbat
Rek Pran Zbat Proc Zbat Rek Pran Zbat

Proc  

Zbat
Zbuluar Rek Pran Zbat

Proc 

Zbat
Rek Pran Zbat

Proc 

Zbat
Rek Pran Zbat Proc Zbat

Nr Subjektet

Paga, shpërblime
Pagesa të kundërligjshme në shpenzimet 

Operative
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Shkelje   Proced Prokurime etj. Zbatim i Punimeve

Blerja e 

pasurisë 

shtetërore

Në fushën e prokurimeve

Shitje e dhënie me qira apo koncensione  e 

pasurisë
Në Urbanistikë Të tjeraTatime / Taksa Në Dogana

69 Bashkia Krujë 2,643 1,039 8,657 12,339 12,339

70 Bashkia Kukës 606 492 42,804 14,203 58,105 58,105

71 Bashkia Kukës (komunat) 450 7,970 1,436 3,550 559 13,965 13,965

72 Bashkia Divjakë 450 667 6,599 3,961 636 2,020 14,333 14,333

73

Drejtoria nr.1 e 

Punëtorëve të qytetit 

Tiranë

194 194 194

74 Bashkia Tiranë (komunat) 2,817 1,061 4,507 2,705 11,090 11,090

75 ALUIZNI Lezhë 549 2,407 2,157 5,113 5,113

76
Drejtoria Rajonale e 

Mjedisit Fier 
866 866 866 866

77 ALUIZNI Tiranë 9 42 51 51

78 ZVRPP Lezhë 6,443 12,810 19,253 19,253

79 ZVRPP Librazhd 19,687 5,805 25,492 25,492

80 ZVRPP Kolonjë 600 600 600

81 ZVRPP Korçë 39,182 39,182 39,182

82 ALUIZNI Korçë 763 763 763

83

Drejtoria e Inspektoriatit 

Shtetëror i Mjedisit dhe 

Pyjeve, Kukës

3,246 3,246 3,246

84 ALUIZNI Qëndror Tiranë 556 556 556

85 ALUIZNI Sarandë 38,228 38,228 38,228

86 ZVRPP Skrapar 8,962 8,962 8,962

87

Drejtoria e Inspektoriatit 

Shtetëror i Mjedisit dhe 

Pyjeve, Lezhë

12,593 12,593 12,593

88 ZVRPP Durrës 92,650 92,650 92,650

89 ALUIZNI Shkodër 2,310 2,310 2,310

90 ZVRPP Mat 68,010 68,010 68,010

TOTALI 94,513 65,935 251,613 129,072 580 533,239 103,048 95 1,056,400 342,537 45,241 376,048 242,818 26,915 17,682 1,637,631 1,391,600 49,102 1,088,160 4,176,016 342,930 11,092 2,864,592 8,859 503,028 36,025 900 15,144 11,501,939 2,589,050 76,917 1,177,857 7,542,839 3,959,101



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

 

Në sistemin 

tatimor

Në sistemin 

doganor

Në të ardhurat nga 

qiratë dhe 

privatizimi

Të tjera 

Në 

hartim/inventar/ 

buxheti

Në fushën e 

shpenzimeve 

Në fushën e 

investimeve
Të tjera Në të ardhura Në shpenzime

1 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Tiranë 19,734,800
19,734,800

2 Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 22,442
22,442

3 Universiteti i Mjekësisë

4
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe 

Sipërmarrjes 
2,495,333

2,495,333

5 Instituti i Statistikave 60
60

6 Autoriteti Rrugor Shqiptar 88,764
88,764

7 Ministria e Energjisë dhe Industrisë 82,414 12,180 475,746 15,730
94,594 491,476

8 Ministria e Punëve të Jashtme 29,930 25,761
55,691

9 Univerisiteti Politeknik i Tiranës 2,811
2,811

10 Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojrave të Fatit 50,294,500
50,294,500

11 Instituti i Sigurimeve Shoqerore 5,845,000
5,845,000

12 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 1,819,750
1,819,750

13 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 57,688 68,396
57,688 68,396

14 Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit 1,019,721
1,019,721

Formulari nr. 3

EVIDENCA E PASQYRIMIT TË PARREGULLSIVE TË DISPOZITAVE LIGJORE NË FUQI, PËR TË ARDHURA TË MUNGUARA OSE SHPENZIME JO NË PËRPUTHJE ME PARIMET E EFEKTIVITETIT, EFICIENCËS DHE 

EKONOMICITETIT,  TË CILA KANË SJELL EFEKT NEGATIV FINANCIAR NË TË ARDHURAT E SUBJEKTEVE DHE BUXHETIN E SHTETIT

PERIUDHA JANAR - DHJETOR 2017
Njësia në mijë lekë

Nr. Emërtimi i subjekteve

Në të ardhura Në shpenzime TOTALI



Në sistemin 

tatimor

Në sistemin 

doganor

Në të ardhurat nga 

qiratë dhe 

privatizimi

Të tjera 

Në 

hartim/inventar/ 

buxheti

Në fushën e 

shpenzimeve 

Në fushën e 

investimeve
Të tjera Në të ardhura Në shpenzime

Nr. Emërtimi i subjekteve

Në të ardhura Në shpenzime TOTALI

15 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 213,439
213,439

16 Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike 337,839
337,839

17
Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizime ( AKUK), 

infrastruktura Bashkiake Lezhë-Fier-Gjirokastër-Sarandë
33,066

33,066

18
Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, projekti 

"Modernizimi i Asistencës Sociale"
224,400

224,400

19
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit, Rural dhe Administrimit të 

Ujërave, projekti "Ndërtimi i Portit të Peshkimit"
870

870

20
Projekti "Ndërtimi i linjës së Transmetimit 400 kv Kosovë - 

Shqipëri",  Ministria e Energjisë dhe Industrisë dhe OST
99,353

99,353

21
Projekti "Menaxhimi i mbetjeve të ngurta të Shqipërisë 

Juglindore", Ministria e Transportit e Infrastrukturës 
1,075 11,266

12,341

22
Projekti "Zhvillimi i sektorit privat", Ministria e Zhvillimit 

Ekonomik, Turizimit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
28,578

28,578

23
Projekti  "Bulevardit Verior dhe rehabilitimi i lumit të Tiranës", 

Bashkia Tiranë
22,443

22,443

24
Projekti Vija Bregdetare Vlorë "Lungomare", Bashkia Vlorë, 

Fondi i Shqiptar i Zhvillimit, Ministria e Zhvillimit Urban dhe 

Territorit

25,112

25,112

25 Porti Detar sh.a. Shëngjin 858 15,849 3,441 849
16,707 4,289

26 Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1, Tiranë 10,832 133,440
10,832 133,440

27 Spitali Psikiatrik "Ali Mihali", Vlorë 16,229 11,193
0 27,422

28 Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a. 45,098 3,429
45,098 3,429

29 Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës 1,404
0 1,404

30 Ujësjellës Kanalizime sh.a., Tiranë 744,405
744,405 0

31 OSHEE sh.a Tiranë 188,061
188,061



Në sistemin 

tatimor

Në sistemin 

doganor

Në të ardhurat nga 

qiratë dhe 

privatizimi

Të tjera 

Në 

hartim/inventar/ 

buxheti

Në fushën e 

shpenzimeve 

Në fushën e 

investimeve
Të tjera Në të ardhura Në shpenzime

Nr. Emërtimi i subjekteve

Në të ardhura Në shpenzime TOTALI

32 Spitali Rajonal Vlorë 3,015 8,873
11,888

33 KESH sh.a 9,296,494 24,211 125,588
9,296,494 149,799

34 Ndërmarrja Studenti Nr. 2, Tiranë 53,899 1,423
55,322

35 Ujësjellës Kanalizime sh.a Qytet Shkodër 126,192 35,008 166
161,366

36 Albpetrol sh.a 11,365
11,365

37 Klubi i Futbollit "Vllaznia" sh.a, Shkodër 23,192
23,192 0

38 Bashkia Himarë 82,021 101,574 58,500 341,294
242,095 341,294

39 Bashkia Sarandë 146,615 45,166 494,573
146,615 539,739

40 Bashkia Teplenë 6,897 5,191
6,897 5,191

41 Bashkia  Mat 73,679 93,397 43,792
167,076 43,792

42 Bashkia  Cërrik 4,206 2,706
0 6,912

43 Bashkia Gramsh 5,289 3,152 1,352 21,000
9,793 21,000

44 Bashkia Peqin 10,610
10,610 0

45 Bashkia Roskovec 96,604 19,000 4,890
115,604 4,890

46 Bashkia Ura Vajgurore 100,867 8,523
100,867 8,523

47 Bashkia Patos 263,621 2,774 22,015
263,621 24,789

48 Bashkia Fier (9 -ish Komunat) 173,628 4,500 29,443
178,128 29,443



Në sistemin 

tatimor

Në sistemin 

doganor

Në të ardhurat nga 

qiratë dhe 

privatizimi

Të tjera 

Në 

hartim/inventar/ 

buxheti

Në fushën e 

shpenzimeve 

Në fushën e 

investimeve
Të tjera Në të ardhura Në shpenzime

Nr. Emërtimi i subjekteve

Në të ardhura Në shpenzime TOTALI

49 Bashkia Kavajë 132,306 83,883
132,306 83,883

50 Bashkia Tropojë 4,055 14,440
18,495

51 Bashkia Pukë 12,954 13,234
12,954 13,234

52 Bashkia Klos 29,863 15,237
29,863 15,237

53 Bashkia Delvinë 20,798
20,798

54 Bashkia Finiq 72,461 4,400 4,074
76,861 4,074

55 Bashkia Roskovec 28,606
28,606

56 Bashkia Dropull 2,472 37,330 1,436
39,802 1,436

57 Bashkia Shkodër 216,000 139,611 44,988
400,599

58 Bashkia Durrës (Komunat) 19,776
19,776

59 Bashkia Durrës 113,667 20,028 4,892
133,695 4,892

60 Bashkia Krujë 160,000 275,000 13,828
435,000 13,828

61 Bashkia Kukës 79,000 4,150 45,166
83,150 45,166

62 Prefektura Durrës 11,386
11,386

63 Bashkia Divjakë 261,000 41,500 23,000 91,000
325,500 91,000

64 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 3,927
3,927

65 Bashkia Tiranë (Komunat) 59,000
59,000



Në sistemin 

tatimor

Në sistemin 

doganor

Në të ardhurat nga 

qiratë dhe 

privatizimi

Të tjera 

Në 

hartim/inventar/ 

buxheti

Në fushën e 

shpenzimeve 

Në fushën e 

investimeve
Të tjera Në të ardhura Në shpenzime

Nr. Emërtimi i subjekteve

Në të ardhura Në shpenzime TOTALI

66 ZVRPP Librazhd 31,122
31,122

67 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Fier 204,800
204,800

68 ALUIZNI Tiranë 37,031
37,031

69 Drejtoria e Inspektoriatit Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve, Kukës 19,880
19,880

70 ALUIZNI Sarandë 69,124
69,124

71 Drejtoria e Inspektoriatit Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve, Lezhë 5,100
5,100

72
Drejtoria e Inspektoriatit Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve, 

Elbasan
118,260

118,260

73 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Gjirokastër 658
658

74 ZVRPP Durrës 37,836
37,836

74 ALUIZNI Shkodër 177,832
177,832

TOTALI
2,068,342 0 13,456,553 77,152,137 29,288 4,219,858 790,504 1,329,289 92,677,032 6,368,938



Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 Universiteti i Mjekësisë         8        8 8 8

2
Ministria e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe 

Administrimit të Ujërave
      1         28       22         6         1         26        21 29 22 32 22

3 Autoriteti Rrugor Shqiptar         14 14

4 Ministria e Punëve të jashtme         13 13

5 Autoriteti i Mediave Audiovizive      6           1 6 1

6 Ministria e Punëve të jashtme
3

3

7 Ministria e Arsimit
8

8

8 MZHETTS (Tematik)
7

7

9 Ministria e Drejtësisë
5

5

10 Dega e Doganës Berat        3         3       2 8

11 Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhë        4         5     15 24

12 Dega e Doganës Elbasan        3         1 4

13 Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës      35           3 38

14 Dega e Doganës Durrës      10         3 13

15 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve       1         12           8 13 8

16 Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit           2 2

17 Dega e Doganës Morinë        8         2 8 2

18 Bashkia  Himarë 4 4 4 4 7 7 7 5 5 5 14 14 14 2 2 8 8 12 12 12 16 16 14

19 Bashkia Sarandë 7 7 2 6 6 6 7 1 1 3 3 3 13 10 10 9 7 13 7 7 16 13 13

20 Bashkia Tepelenë 2 4 4 4 6 6 6 1 1 1 22 13 13 2 6 4 4 6 6 6 25 14 14

21 Bashkia  Mat 9 9 9 13 13 13 1 1 1 9 9 9 13 13 13 1 1 1

22 Bashkia  Cërrik 5 5 5 3 3 3 9 9 9 14 7 7 1 8 8 8 9 9 9 15 7 7

23 Bashkia Gramsh 3 3 3 4 4 4 11 11 11 6 6 6 35 30 30 1 7 7 7 11 11 11 42 36 36

24 Bashkia Peqin 2 8 8 8 1 1 1 12 9 9 2 8 8 8 13 10 10

25 Bashkia Roskovec 2 4 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7

26 Bashkinë Ura Vajgurore 5 5 5 1 1 19 19 19 10 3 3 1 6 6 5 19 19 19 11 3 3

27  Bashkinë Patos 12 12 12 3 3 3 3 3 7 3 3 12 12 12 3 3 3 10 6 3

28 Bashkia Fier   (9-ish Komunat) 10 10 10 6 6 6 1 1 6 6 6 10 10 10 6 6 6 7 7 6

29 Prefektura  Lezhë  (Përputhshmërie) 2 2 4 4 4 1 1 1 2 2 5 5 5

30 Bashkia Kavajë 18 18 4 4 1 1 45 45 2 2 15 5 5 23 23 47 15 5 5

31 Bashkia Tropojë 12 12 7 7 3 3 8 7 7 12 12 10 8 7 7

32 Bashkia Pukë 1 1 4 4 1 1 20 18 18 1 1 4 21 19 18

    IMTV  Inspektoratit, 

Ndërtimor, Urbanistik
    APP

A ) ME  STATUSIN E  

NËPUNESIT CIVIL 
B ) ME KODIN E PUNËS 

C) MASAT 

ADMINISTRATIVE NË 

kopetencë të  IMTV, APP, 

MINISTRISË ZHVILL URBAN 

(Linjës)

Formulari  nr. 4

EVIDENCA E MASAVE DISIPLINORE DHE ADMINISTRATIVE TË REKOMANDUARA DHE PRANIMI I TYRE MBAS KTHIMIT TË PËRGJIGJES NGA SUBJEKTI, NË KUADRIN E AFATIT KOHORË TË 20 DITËVE. 

PERIUDHA JANAR - DHJETOR 2017

Ministrise, linjës, heqje 

licence

      C. Masa administrative në Kompetencë të GJITHSEJ MASAT     ( A+B+C)
Neni 58, shkronjat (a,b,c ç)

Vërejtje

Mbajtja deri në 1/3 e 

pagës  për një periudhë 

deri në  6/muaj

Pezullim nga e drejta e 

ngritjes në detyrë 
Largim nga Shërbimi Civil Kompetencë e Titullarit Vërejtje Vërejtje Paralajmërim

Zgjidhje Kontratrës së 

Punës
Nr Emërtimi i subjekteve

A.Ligji nr. 142/2013 dt.30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”

B. Me Kodin e Punës  dhe Kontratën Kolektive  apo Individuale  të Punës

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Kompetencë e Titullarit



Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

    IMTV  Inspektoratit, 

Ndërtimor, Urbanistik
    APP

A ) ME  STATUSIN E  

NËPUNESIT CIVIL 
B ) ME KODIN E PUNËS 

C) MASAT 

ADMINISTRATIVE NË 

kopetencë të  IMTV, APP, 

MINISTRISË ZHVILL URBAN 

(Linjës)

Ministrise, linjës, heqje 

licence

      C. Masa administrative në Kompetencë të GJITHSEJ MASAT     ( A+B+C)
Neni 58, shkronjat (a,b,c ç)

Vërejtje

Mbajtja deri në 1/3 e 

pagës  për një periudhë 

deri në  6/muaj

Pezullim nga e drejta e 

ngritjes në detyrë 
Largim nga Shërbimi Civil Kompetencë e Titullarit Vërejtje Vërejtje Paralajmërim

Zgjidhje Kontratrës së 

Punës
Nr Emërtimi i subjekteve

A.Ligji nr. 142/2013 dt.30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”

B. Me Kodin e Punës  dhe Kontratën Kolektive  apo Individuale  të Punës

Kompetencë e Titullarit

33 Bashkia Klos 1 1 8 8 2 2 7 7 7 7 7 9 9 9 7 7 7

34 Bashkia Delvinë 3 3 4 4 3 3 4

35 Prefektura Berat 2 2 2 2 4

36 Bashkia Finiq 3 3 11 11 13 3 3 11 13

37 Bashkia Dropull 4 4 4 4

38 Bashkia Shkoder 12 12 3 3 4 4 12 12 3 4 4

39 Bashkia Durres (kom) 4 4 23 23 4 23 23

40 Bashkia Durres 14 14 1 1 14 14 1

41 Bashkia Kruje 13 13 3 3 2 2 3 3 8 8 13 13 5 11 11

42 Bashkia Kruje & Fushë Krujë per VKM 510 6 6 6 6

43 Bashkia Selenice (Fin)

44 Bashkia Kukes 2 2 1 1 10 10 1 1 15 3 3 10 16 1

45 Bashkia Kukes (kom) 1 1 13 13 3 1 1 13 3

46 Prefektura Durres 5 5 5

47 Bashkia Divjake 5 5 5 5 14 14 5 5 10 10 19

48 Drejtoria nr.1 e Punëtorëve të qytetit Tiranë 9 9

49 Prefektura Vlore 4 4 4

50 Prefektura Elbasan 3 3 4 4 3 3 4

51 ALUIZNI Lezhë 4 11 15

52 Drejtoria Rajonale e Mjedisit  Fier 8 8

53 ALUIZNI Tiranë 1 8 9

54 ZVRPP Lezhë 7 7

55 ZVRPP Librazhd 1 6 7

56 ZVRPP Kolonjë 2 2

57 ZVRPP Korçë 7 2 9

58 ALUIZNI Korçë 3 4 1 8

59
Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve, 

Kukës
5 14 5 14

60 ALUIZNI Qëndror Tiranë 4 1 5

61 ALUIZNI Sarandë 4 7 1 12

62 ZVRPP Skrapar 5 2 7

63
Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve, 

Lezhë
11 7 18

64
Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve, 

Elbasan
18 18

65 Drejtoria Rajonale e Mjedisit  Gjirokastër 6 6

ALUIZNI Shkodër 2 9 4 15

ZVRPP Mat 1 1 2



Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat Rek Pran Zbat

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

    IMTV  Inspektoratit, 

Ndërtimor, Urbanistik
    APP

A ) ME  STATUSIN E  

NËPUNESIT CIVIL 
B ) ME KODIN E PUNËS 

C) MASAT 

ADMINISTRATIVE NË 

kopetencë të  IMTV, APP, 

MINISTRISË ZHVILL URBAN 

(Linjës)

Ministrise, linjës, heqje 

licence

      C. Masa administrative në Kompetencë të GJITHSEJ MASAT     ( A+B+C)
Neni 58, shkronjat (a,b,c ç)

Vërejtje

Mbajtja deri në 1/3 e 

pagës  për një periudhë 

deri në  6/muaj

Pezullim nga e drejta e 

ngritjes në detyrë 
Largim nga Shërbimi Civil Kompetencë e Titullarit Vërejtje Vërejtje Paralajmërim

Zgjidhje Kontratrës së 

Punës
Nr Emërtimi i subjekteve

A.Ligji nr. 142/2013 dt.30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”

B. Me Kodin e Punës  dhe Kontratën Kolektive  apo Individuale  të Punës

Kompetencë e Titullarit

ZVRPP Durrës 3 9 12

66

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe 

Postare  (AKEP), mbi prokurimin me objekt 

zhvillimi i sistemit kombëtar të monitorimit të 

spektrit të frekuencave, pajisje për stacion të 

thjeshtë fiks monitorimi (SRFMS) në Shkodër 

dhe Vlorë.

        10 10

67

Projekti "Ndërtimi i linjës së Transmetimit 400 

kv Kosovë - Shqipëri",  Ministria e Energjisë 

dhe Industrisë dhe OST

          3 3

68

Projekti "Menaxhimi i mbetjeve të ngurta të 

Shqipërisë Juglindore", Ministria e Transportit 

e Infrastrukturës 

            2           1 2 1

Ministria e Transportit e Infrastrukturës, AKUK 

projekti “Kanalizime Pogradec faza III.”
            3         2          3 2

69 Porti Detar sh.a, Shëngjin         9        9 9 9

70
Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1, 

Tiranë
6 4 6 4

71 Ujësjellës Kanalizime sh.a, Lushnje 7 7 7 3 3 3 1 1 1 2 2 2 13 13 13

72 Spitali Psikiatrik "Ali Mihali" Vlorë 2 2 4 4 6 6

73 Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a. 25 25 25 25 25 25

74 Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës 3 3 3 1 1 1 4 4 4

75 Ujësjellës Kanalizime sh.a., Tiranë 6 6 1 1 8 8 3 3 15 15 3 3

76 OSHEE sh.a, Tiranë 5 4 3 1 13

77 Spitali Rajonal Vlorë 10 10

78 Albpetrol sh.a 3 3 5 11

79 Ujësjellës Kanalizime sh.a Shkodër 1 18 19

80 Ndërmarrja Studenti Nr.2, Tiranë 15 15 5 5 20 20

81 KESH sh.a 12 1 6 19

TOTALI    44      33         3      45       13       13    183     134      42     46       10        1       115       26       23       163     123      44         197      136        58      57      17        8     166      86       33       39       29      295      191    139         9 456 216 59 583 205 143 343 222 151
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Formular 5 

EVIDENCA E KALLËZIMEVE PENALE  

PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2017 

 

Nr. 

Subjekti ndaj të 

cilit është bërë 

kallëzimi 

Nr. prot. 

data e 

kallëzimit 

Nr. 

Pers. 
Detyra funksionale 

Referenca ligjore 

për kallëzim penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Dëmi 

ekonomik 

në 

000/lekë 

Departamenti që ka 

konstatuar veprën 

penale 

1 

Agjencia 

Kombëtare e 

Burimeve 

Natyrore 

Nr. 822/17 

Dt.10.03.2017 
 Indicie për ndjekje penale   

Departamenti i 

Auditimit të Buxhetit të 

Shtetit 

2 Bashkia Sarandë 
Nr.1236/16 

Dt.28.04.2017 
3 

-Drejtor juridik  

-Drejtor Ekonomik 

- Ish Drejtor i Shërbimeve 

Publike  

Neni 248 dhe 186 i 

Kodit Penal 

“Shpërdorim i detyrës” 

dhe “Falsifikimit të 

dokumentave” 

Në hetim  

 

 

 

Departamenti i 

Auditimit të Njësive të 

Vetqeverisjes Vendore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Bashkia Sarandë 
Nr.1236/17 

Dt.28.04.2017 
4 

- Kryetar Bashkie 

- Ish Drejtor i Shërbimeve 

Publike 

- Mbikqyrës punimesh 

- Mbikqyrës punimesh 

Neni 248 dhe 186  i 

Kodit Penal  

“Shpërdorim i detyrës” 

dhe “Falsifikimit të 

dokumentave” 

Në hetim 26,787 

4 Bashkia Sarandë 
Nr.1236/18 

Dt.28.04.2017 
 Indicie për ndjekje penale   

5 Bashkia Sarandë 
Nr.1236/19 

Dt.28.04.2017 
 Indicie për ndjekje penale   
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PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016 

Nr. 

Subjekti ndaj të 

cilit është bërë 

kallëzimi 

Nr. prot. 

data e 

kallëzimit 

Nr. 

Pers. 
Detyra funksionale 

Referenca ligjore 

për kallëzim penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Dëmi 

ekonomik 

në 

000/lekë 

Departamenti që ka 

konstatuar veprën 

penale 

6 Bashkia Tepelenë 
Nr. 1231/24 

Dt.04.05.2017 
1 - Ish Kryetar Komune 

Neni 186, 248 dhe 258 

i Kodit Penal 

“Falsifikimit të 

dokumentave” 

“Shpërdorim i detyrës”  

dhe "Shkelje e barazisë 

së pjesëmarrësve në 

tendera apo ankande 

publike” 

Në hetim 14,751 

 

 

Departamenti i 

Auditimit të Njësive të 

Vetqeverisjes Vendore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Bashkia Tepelenë 
Nr. 1231/25 

Dt.04.05.2017 
1 

-Hartues i Projektit të 

Investimeve 

Neni 248 i Kodit Penal 

“Shpërdorim i detyrës” 
Në hetim 13,805 

8 Bashkia Tepelenë 
Nr. 1231/27 

Dt.04.05.2017 
 Indicie për ndjekje penale   

9 Bashkia Himarë 
Nr.1233/19 

Dt.30.04.2017 
2 - Mbikëqyrës Punimesh 

Neni 248 i Kodit Penal 

“Shpërdorim i detyrës” 
Në hetim 10,920 

10 Bashkia Himarë 
Nr.1233/18 

Dt.30.04.2017 
2 

-Kryetar Bashkie 

-Drejtor i Planifikimit, 

Zhvillimit dhe Kontrollit të 

Territorit 

Neni 248 i Kodit Penal 

“Shpërdorim i detyrës” 
Në hetim 21,852 

11 Bashkia Himarë 
Nr.1233/21 

Dt.30.04.2017 
11 

-Kryetar Bashkie 

-Inspektor në Drejtorinë e 

Taksave dhe Tarifave 

Vendore. 

-Inspektor në Drejtorinë e të 

ardhurave 

Neni 248 i Kodit Penal 

“Shpërdorim i detyrës” 
Në hetim  
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Nr. 

Subjekti ndaj të 

cilit është bërë 

kallëzimi 

Nr. prot. 

data e 

kallëzimit 

Nr. 

Pers. 
Detyra funksionale 

Referenca ligjore 

për kallëzim penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Dëmi 

ekonomik 

në 

000/lekë 

Departamenti që ka 

konstatuar veprën 

penale 

-Përgjegjëse e Financës 

-Përgjegjës i zyrës juridike 

-Ish Përgjegjës i Financës 

-Specialist i Lartë i Ndërtimit 

-Specialist i Topografisë 

-Specialist në Drejtorinë e 

Shërbimeve 

- Specialist Prokurimesh 

-Drejtor i Shërbimeve dhe 

Mirëmbajtjes. 

 

 

 

Departamenti i 

Auditimit të Njësive të 

Vetqeverisjes Vendore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Bashkia Himarë 
Nr.1233/20 

Dt.30.04.2017 
 Indicie për ndjekje penale Në hetim  

13 
Prefetura Qarku 

Lezhë 

Nr.255/17 

Dt.10.07.17 
4 

- Ish-Drejtor i Komisonit 

Vendor 

- Drejtor i Komisonit 

Vendor 

- Ish-Specialist Komisonit 

Vendor 

- Ish-Specialist Komisonit 

Vendor 

Neni 248  i Kodit Penal  

“Shpërdorim i detyrës 
Në hetim  

14 
Bashkia Fier 

(3 ish-komunat) 

Nr.275/21 

Dt.08.07.2017 
3 

- Ish-Përgjegjës i Zyrës së 

AMT (KVO) 

- Specialist Finance (KVO) 

- Anëtarë (KVO) 

Neni 248 dhe 258 i 

Kodit Penal 

“Shpërdorim i detyrës”  

dhe "Shkelje e barazisë 

së pjesëmarrësve në 

tendera apo ankande 

publike 

Në hetim 3,085 
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PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016 

Nr. 

Subjekti ndaj të 

cilit është bërë 

kallëzimi 

Nr. prot. 

data e 

kallëzimit 

Nr. 

Pers. 
Detyra funksionale 

Referenca ligjore 

për kallëzim penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Dëmi 

ekonomik 

në 

000/lekë 

Departamenti që ka 

konstatuar veprën 

penale 

15 
Bashkia Ura 

Vajgurore 

Nr.259/22 

Dt.08.07.2017 
1 - Mbikëqyrese punimesh 

Neni 248  i Kodit Penal  

“Shpërdorim i detyrës 
Në hetim 1,997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamenti i 

Auditimit të Njësive të 

Vetqeverisjes Vendore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Bashkia Roskovec 
Nr.237/17 

Dt.20.07.2017 
7 

- Drejtor Juridik 

- Ish Përgjegjëse e Sektorit 

të Financës 

- Ish Specialist Topograf 

- Ish –Përgjegjës Sektori të 

ndërtimeve  

- Drejtor Ekonomik 

- Ish Drejtor Planifikimi dhe 

Zhvillimit të Territorit 

- Drejtor Shërbimesh 

Neni 248 dhe 258 i 

Kodit Penal 

“Shpërdorim i detyrës”  

dhe "Shkelje e barazisë 

së pjesëmarrësve në 

tendera apo ankande 

publike 

Në hetim  

17 
Prefektura e 

Qarkut Berat 

Nr.490/10 

Dt.06.10.2017 
5 

 Dy ish drejtor i Komisionit 

Vendor të Vlerësimit të 

titujve të Pronësisë,  

 Tre anëtarë Komisionit 

Vendor të Vlerësimit të 

titujve të Pronësisë 

Konsumimin e figurës 

së veprës penale të 

“Shpërdorimit të 

detyrës”, parashikuar 

nga neni 248 i Kodit 

Penal 

Indicie 

Penale 
 

18 Bashkia Klos 
Nr.493/18 

Dt.10.10.2017 
 Indicie për ndjekje penale   

19 Bashkia Delvinë 
Nr.497/9 

Dt.10.10.2017 
1 

 Ish-Kryetar i ish-Komunës 

Vërgo 

Konsumimin e figurës 

së veprës penale të 

“Shpërdorimit të 

detyrës”, parashikuar 

nga neni 248 i Kodit 

Penal 

Në hetim  
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Nr. 

Subjekti ndaj të 

cilit është bërë 

kallëzimi 

Nr. prot. 

data e 

kallëzimit 

Nr. 

Pers. 
Detyra funksionale 

Referenca ligjore 

për kallëzim penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Dëmi 

ekonomik 

në 

000/lekë 

Departamenti që ka 

konstatuar veprën 

penale 

20 Bashkia Tropojë 
Nr.495/28 

Dt.10.10.2017 
3 

 Ish – Kryetar i Komunës 

Margegaj, 

  Ish-Përgjegjëse e financës,  

 Specialiste e zyrës së 

gjendjes civile 

Konsumimin e figurës 

së veprës penale të 

“Shpërdorimit të 

detyrës”, parashikuar 

nga neni 248 i Kodit 

Penal 

Në hetim 2,000 

 

21 Bashkia Kavajë 
Nr.258/14  

Dt.27.07.2017  
Indicie për ndjekje penale 

  

22 ALUIZNI Lezhë 
Nr.990/11 

Dt. 5.03.2017 
6 

 Ish-Drejtor 

 Ish-Përgjegjës i Sektorit të 

Hartografisë dhe Çështjeve 

të Pronësisë 

 Ish-Përgjegjës i Sektorit të 

Hartografisë dhe Çështjeve 

të Pronësisë 

 Specialist 

 Specialist 

Neni 248  i Kodit Penal 

“Shpërdorim i detyrës” 
Në hetim 

 

Departamentit të 

Auditimit të Aseteve 

dhe Mjedisit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ALUIZNI Tiranë 
Nr.1252/14 

Dt.30.04.2017  
Indicie për ndjekje penale 

 

 

24 ZVRPP Lezhë 
Nr.1330/11 

Dt.02.05.2017 
9 

- Ish-Regjistrues 

- Specialist Arkivist 

- Specialist Arkivist 

- Specialist Jurist 

- Specialist Jurist 

- Specialist Hartograf 

- Ish-Specialist Jurist 

- Ish-Specialist Jurist 

- Specialist Hartograf 

Neni 248 i Kodit Penal  

“Shpërdorim i detyrës” 
Në hetim 
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PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016 

Nr. 

Subjekti ndaj të 

cilit është bërë 

kallëzimi 

Nr. prot. 

data e 

kallëzimit 

Nr. 

Pers. 
Detyra funksionale 

Referenca ligjore 

për kallëzim penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Dëmi 

ekonomik 

në 

000/lekë 

Departamenti që ka 

konstatuar veprën 

penale 

25 ZVRPP Librazhd 
Nr.1329/14 

Dt.02.05.2017 
4 

-Ish-Regjistrues 

-Ish-Regjistrues 

-Ish-Specialist Jurist 

-Ish-Specialist Jurist 

Neni 248 i Kodit Penal  

“Shpërdorim i detyrës” 
Në hetim 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentit të 

Auditimit të Aseteve 

dhe Mjedisit 

 26 ALUIZNI Korçë 
Nr.229/9 

Dt.06.07.17 
4 

-Ish-Drejtor 

-Ish- Përgjegjës i Sektorit të 

Hartografisë dhe Çështjeve të 

Pronësisë 

-Ish-Përgjegjës i Sektorit të 

Legalizimit 

-Ish-Përgjegjës i Sektorit të 

Legalizimit 

Neni 248  i Kodit Penal  

“Shpërdorim i detyrës 
Në hetim 

 

27 ZVRPP Korçë 
Nr.285/9  

Dt 07.07.2017 
6 

-Ish Regjistrues 

-Specialist 

-Ish Regjistrues 

-Ish Regjistrues 

- Ish-Specialist 

-Specialist 

Neni 248  i Kodit Penal  

“Shpërdorim i detyrës 
Në hetim 

 

28 ZVRPP Kolonjë 
Nr.284/9 

Dt.20.07.2017 
 Indicie për ndjekje penale   

Departamentit të 

Auditimit të Aseteve 

dhe Mjedisit 

 

29 ALUIZNI Sarandë  
Nr.513/10 

Dt.10.10.2017 
 Indicie për ndjekje penale   

30 ZVRPP Skrapar 
Nr.546/11 

Dt.10.10.2017 
3 Indicie për ndjekje penale   
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Nr. 

Subjekti ndaj të 

cilit është bërë 

kallëzimi 

Nr. prot. 

data e 

kallëzimit 

Nr. 

Pers. 
Detyra funksionale 

Referenca ligjore 

për kallëzim penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Dëmi 

ekonomik 

në 

000/lekë 

Departamenti që ka 

konstatuar veprën 

penale 

31 
ALUIZNI 

Qendror Tiranë  

Nr.512/11 

Dt.10.10.2017 
2 

- Ish- Drejtor i ALUZNI 

- Ish Përgjegjës i Sektorit të 

Legalizmit në Drejtorinë 

Rajonale të ALUIZNI-t 

Tirana Rurale 

Neni 248 i Kodit Penal  

“Shpërdorim i detyrës 
Në hetim  

32 ZVRPP Fier 
Nr.753/7 

Dt.19.10.2017 
3 

- Ish Rregjistrues 

- Specialist Juris 

-  Specialist Hartograf 

Neni 248 i Kodit Penal  

“Shpërdorim i detyrës 
Në hetim  

33 
Ujësjellës 

Kanalizime Sh.a 

Lushnje 

Nr.23/14 

Dt.05.05.2017 
1 - Administrator i shoqërësi 

Neni 248  i Kodit Penal  

“Shpërdorim i detyrës” 
Në hetim 47,619 

Departamenti i 

Auditimit të Shoqërive 

Publike 

Departamenti i 

Auditimit të Shoqërive 

Publike 
34 

Spitali Psikiatrik 

Ali Mihali, Vlorë 

Nr.2027/4 

Dt.13/07/17 
1 - Drejtor i Spitalit 

Neni 248 i Kodit Penal 

“Shpërdorim i detyrës 
Në hetim 9,130 

Tre mujori i katërt i vitit 2017 

1 

Ministria e 

Zhvillimit 

Ekonomik, 

Tregtisë dhe 

Sipërmarrjes 

Nr.784/16  

Dt.10.12.2017 
6 

-Kryetarin e KVO 

përfaqësues i ish MZHETTS 

-Anëtare KVO përfaqësuese e 

ish MZHETTS 

-Anëtar KVO përfaqësues i 

ish MZHETTS,  

-Anëtar KVO përfaqësues i 

ATRAKO,  

-Anëtar KVO përfaqësues i 

Ministrisë së Financave,  

Neni 258 i Kodit Penal 

"Shkelje e barazisë së 

pjesëmarrësve në 

tendera apo ankande 

publike 

Në hetim 
 

Departamenti i 

Auditimit të 

Institucioneve Qëndrore 
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PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016 

Nr. 

Subjekti ndaj të 

cilit është bërë 

kallëzimi 

Nr. prot. 

data e 

kallëzimit 

Nr. 

Pers. 
Detyra funksionale 

Referenca ligjore 

për kallëzim penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Dëmi 

ekonomik 

në 

000/lekë 

Departamenti që ka 

konstatuar veprën 

penale 

-Anëtar KVO përfaqësues i 

ish Ministrisë së Mjedisit 

2 

Ministria e 

Bujqësisë 

Zhvillimit Rural 

(tematik) 

Nr. 732/9 

Dt.18.12.2017 
 Indicie për ndjekje penale 

Departamenti i 

Auditimit të 

Institucioneve Qëndrore 

3 
Komisioni i 

Prokurimit Publik 

Nr.859/7 

Dt.31.12.2017 
5 

-Kryetar 

-ZV/Kryetar 

-Anëtar i KPP 

-Anëtarë i KPP 

-Anëtar i KPP 

Neni 248 i Kodit Penal  

“Shpërdorim i detyrës” 
Në hetim 

 

Departamenti i 

Auditimit të 

Institucioneve Qëndrore 

4 
Shoqëria e Parë 

Financiare të 

Zhvillimit 

Nr. 133 

Dt. 

01.02.2018 

9 

-Administrator i FAF 

-Anëtarë të Këshillit 

Mbikëqyrës (5 pesë) 

-Jurist i Shoqërisë 

-Drejtor i Departamentit të 

Financës 

-Ish Punonjëse e AB në FAF 

Indicie për ndjekje penale 

Departamenti i 

Auditimit të Buxhetit 

të Shtetit 

5 Bashkia Finiq 
Nr.494/24 

Dt.30.11.2017 
 Indicie për ndjekje penale 

Departamenti i 

Auditimit të Njësive të 

Vetqeverisjes Vendore 

6 
Bashkia Vlorë dhe 

ZVRPP Vlorë 

Nr. 1150/5 

Dt.19.12.2017 
 Indicie për ndjekje penale 

Departamenti i 

Auditimit të Njësive të 

Vetqeverisjes Vendore 

7 Bashkia Kukës 
Nr.774/19 

Dt.31.12.2017 
1 

-Titullar i Autoritetit 

Kontraktor 

Neni 248  i Kodit Penal 

“Shpërdorim i detyrës 

Në hetim  Departamenti i 

Auditimit të Njësive të 

Vetqeverisjes Vendore 
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Nr. 

Subjekti ndaj të 

cilit është bërë 

kallëzimi 

Nr. prot. 

data e 

kallëzimit 

Nr. 

Pers. 
Detyra funksionale 

Referenca ligjore 

për kallëzim penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Dëmi 

ekonomik 

në 

000/lekë 

Departamenti që ka 

konstatuar veprën 

penale 

8 

Bashkia Delvinë, 

me objekt 

Rijetësimi i 

sheshit të qëndrës 

së Delvinës 

Dt. 1034/5 

Dt.22.12.2017 
 Indicie për ndjekje penale 

Departamenti i 

Auditimit të Njësive të 

Vetqeverisjes Vendore 

9 Bashkia Divjakë 
Nr.779/10 

Dt.20.12.2017 
3 

 -Ish Kryetar i Komunës 

Tërbuf 

 Ish- Përgjegjës i Financës 

 Ish Drejtor i Taksave dhe të 

Ardhurave  

Indicie për ndjekje penale 

Departamenti i 

Auditimit të Njësive të 

Vetqeverisjes Vendore 

10 
Bashkia Durrës 

(ish Komuna 

Rrashbull) 

Nr.775/20 

Dt.22.01.2018 
3 

 Ish Drejtor Shërbimesh 

 Ish specialist në Drejtorinë e 

Shërbimeve 

 Ish Përgjegjës Sektori 

Neni 258 i Kodit Penal 

"Shkelje e barazisë së 

pjesëmarrësve në 

tendera apo ankande 

publike” 

Në hetim 
 

Departamenti i 

Auditimit të Njësive të 

Vetqeverisjes Vendore 

11 
Bashkia Durrës 

(ish Komuna 

Ishëm) 

Nr.775/21 

Dt.22.01.2018 
9 

-Ish Zv/Kryetar  

-Sekretar i Këshillit 

-Specialist 

-Specialist në zyrën e 

Urbanistikës 

-Sekretar i Këshillit 

-Inspektor Transporti 

-Specialist i zyrës së 

Urbanistikës 

-Përgjegjës Sektori të 

Financës 

- Mbikëqyrës Punimesh 

Neni 186 dhe 258 i 

Kodit Penal 

“Falsifikimit të 

dokumentave” dhe 

"Shkelje e barazisë së 

pjesëmarrësve në 

tendera apo ankande 

publike” 

Në hetim 
 

Departamenti i 

Auditimit të Njësive të 

Vetqeverisjes Vendore 
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PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016 

Nr. 

Subjekti ndaj të 

cilit është bërë 

kallëzimi 

Nr. prot. 

data e 

kallëzimit 

Nr. 

Pers. 
Detyra funksionale 

Referenca ligjore 

për kallëzim penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Dëmi 

ekonomik 

në 

000/lekë 

Departamenti që ka 

konstatuar veprën 

penale 

12 
ALUIZNI 

Shkodër  

Nr. 734/12 

Dt 26.01.2018 
5 

-Ish Drejtor,  

-Ish P/Sektori të Legalizimit,  

-Përgjegjëse e Hartografisë,  

-Dy Specialistë; 

Neni 248  i Kodit Penal 

“Shpërdorim i detyrës” 
 

 

Departamentit të 

Auditimit të Aseteve 

dhe Mjedisit 

13 
Enti Rregullator i 

Energjisë 

Nr. 636/5 

Dt.01.11.2017 
1 - Kryetar i ERE 

Neni 235 i Kodit Penal 

“Kundërshtimi i 

punonjësit që kryen një 

detyrë shtetërore ose 

një shërbim publik” 

 
 

Departamenti i 

Auditimit të Shoqërive 

Publike 

Departamenti i 

Auditimit të Shoqërive 

Publike 

 

Gjithësej 47 

kallëzime 

penale 

  129  Për 129 persona   151,946 

 

 Përcjellë për vlerësim Prokurorisë
1
 

1 Bashkia Mat  

2 Autoriteti i Mediave Vizive  

3 Bashkia Roskovec  

                                                 
1
 Këto 4 raste që kemi përcjellje për vlerësim Prokurorisë nuk llogariten në numrin total të kallëzime dhe indicieve penale të kryera nga KLSH gjatë vitit 2017. 
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Nr. 

Subjekti ndaj të 

cilit është bërë 

kallëzimi 

Nr. prot. 

data e 

kallëzimit 

Nr. 

Pers. 
Detyra funksionale 

Referenca ligjore 

për kallëzim penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Dëmi 

ekonomik 

në 

000/lekë 

Departamenti që ka 

konstatuar veprën 

penale 

4 Prefektura e Qarkut Elbasan  

 
Burimi KLSH 
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PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016 Formular 5.1 

EVIDENCA E KALLËZIMEVE PENALE  

TË ANKIMUARA NË GJYKATË PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2017 

 

Nr. 

Subjekti ndaj 

të cilit është 

bërë kallëzimi 

Nr. prot., 

data 

e kallëzimit 

Nr. Detyra funksionale 
Referenca ligjore 

për kallëzim penal 

Vendim 

Pushimi/Mosfillimi 

Ankimuar në 

gjykatë 

shkalla e 

parë 

Vendim 

Gjykate 

Ankimuar 

në gjykatë 

apel 

1 InterPosta sh.a 

Nr. 1053/26, 

dt. 

06.05.2015 

1 
-Administrator i 

Përgjithshëm 

Neni 248 “Shpërdorim i 

detyrës”, parashikuar nga 

Ligji Nr. 7895, datë 

27.01.1995 “Kodi Penal i 

Republikës 

Nr. 5361, 

dt. 04.01.2017 

Nr. 6/5 

dt. 

14.01.2017 

Në 

gjykim 
 

2 

Bashkia 

Skrapar 

 

Nr. 1196,  

dt. 

31.05.2016 

5 

-Ish- N/Kryetar 

Bashkie (KVO) 

-Drejtor (KVO) 

-Drejtor (KVO) 

-Mbikqyrës punimesh 

-Mbikqyrës punimesh 

Neni 248 “Shpërdorim i 

detyrës”, dhe 186 

“Falsifikim i dokumentave” 

parashikuar nga Ligji Nr. 

7895, datë 27.01.1995 

“Kodi Penal i Republikës 

Nr. 1355/11, 

dt.16.02.2017 

Nr. 6/12,  

dt. 

22.02.2017 

Në 

gjykim 
 

3 

Agjensia 

Kombëtare e 

Shoqërisë së 

Informacionit 

Nr. 1134/30, 

dt. 

23.07.2016 

3 

-Drejtor Drejtorie 

(KVO) 

-Drejtor Drejtorie 

(KVO) 

-Drejtor Drejtorie 

(KVO) 

Neni 258 “Shkelja e 

barazisë së pjesëmarrësve 

në tendera dhe ankande 

publike”  

Ligji Nr. 7895, datë 

27.01.1995 “Kodi Penal i 

Republikës 

Nr. 6840, 

dt. 22.02.2017 

Nr. 6/14, 

dt. 

01.03.2017 

Në 

gjykim 
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PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2017 

 

Nr. 

Subjekti ndaj 

të cilit është 

bërë kallëzimi 

Nr. prot., 

data 

e kallëzimit 

Nr. Detyra funksionale 
Referenca ligjore 

për kallëzim penal 

Vendim 

Pushimi/Mosfillimi 

Ankimuar në 

gjykatë 

shkalla e 

parë 

Vendim 

Gjykate 

Ankimuar 

në gjykatë 

apel 

4 Bashkia Vlorë 

Nr. 707/15,  

dt. 

30.06.2014 

2 
-Kryeinspektor INUV 

-Jurisit INUV 

Neni 248 “Shpërdorim i 

detyrës”, parashikuar nga 

Ligji Nr. 7895, datë 

27.01.1995 “Kodi Penal i 

Republikës 

Nr. 246, 

dt. 20.03.2017 

Nr. 6/19, 

dt. 

29.03.2017 

Në 

gjykim 
 

5 
Bashkia 

Kavajë  

Nr. 266/13, 

datë 

31.08.2015 

7 

- Ish-Drejtor Drejtorie 

- Drejtor Drejtorie 

- Përgjegjës i Sektorit 

- Jurist  

- Inxhiner mekanik 

- Përgjegjës i Sektorit 

të Prokurimeve 

- Specilaist  

Neni 258 “Shkelja e 

barazisë së pjesëmarrësve 

në tendera dhe ankande 

publike”  

Ligji Nr. 7895, datë 

27.01.1995 “Kodi Penal i 

Republikës 

Nr. 1981, datë 

05.05.2017 

Nr. 6/30, 

datë 

12.05.2017 

Në 

gjykim 
 

6 FSDKSH 

Nr. 487/1, 

datë 

20.05.2015 

4 

- Drejtor i 

Përgjithshëm 

- Nën/Drejtor 

- Ish-Drejtor i 

Kontrollit Parësor 

- Drejtor Drejtorie 

Neni 248 “Shpërdorim i 

detyrës”, parashikuar nga 

Ligji Nr. 7895, datë 

27.01.1995 “Kodi Penal i 

Republikës 

Nr. 9195, datë 

17.05.2017 

Nr. 6/32, 

datë 

26.05.2017 

Në 

gjykim 
 

7 ZVRPP Kukës  

Nr. 311/12, 

datë 

02.09.2016 

4 

- Ish Regjistrues  

- Ish hartograf 

- 2 Juristë 

Neni 248 “Shpërdorim i 

detyrës”, 

Nr. 439/2, datë 

23.06.2017 

Nr.6/42, datë 

30.06. 2017 

Në 

gjykim 
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PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2016 

 

Nr. 

Subjekti ndaj 

të cilit është 

bërë kallëzimi 

Nr. prot., 

data 

e kallëzimit 

Nr. Detyra funksionale 
Referenca ligjore 

për kallëzim penal 

Vendim 

Pushimi/Mosfillimi 

Ankimuar në 

gjykatë 

shkalla e 

parë 

Vendim 

Gjykate 

Ankimuar 

në gjykatë 

apel 

8 ARRSH 
 

1 - Drejtor Projekti 
Neni 248  i Kodit Penal  

“Shpërdorim i detyrës”  

Nr.6/40 

datë.28.06.17 

Në 

gjykim 
 

9 

Ujësjellës 

Kanalizime 

Sh.a Lushnje 

Nr.23/14 

dt.05.05.2017 
1 

- Administrator i 

shoqërësi 

Neni 248  i Kodit Penal  

“Shpërdorim i detyrës” 

Nr. 6958/1, datë 

08.09.2017 

Nr.6/61 Datë 

20.09.2017 

Në 

gjykim 
 

10 
Komuna 

Velipojë 

Nr. 550/12 

Dt. 

04.12.2015 

 

11 

- Një ish drejtor i  

Drejtorisë së Tatim 

Taksave 

-Tre ish kryetarë 

Komune 

-Shtatë Krytar të  

Komisionit Ndarjes së 

Tokë 

Neni 281, ligji nr.7905,  

datë 21.03.1995 

"Kodi i Procedurës 

Penale",i ndryshuar 

Nr. 7184, datë 

31.07.2017 

Nr.6/63 Datë 

29.09.2017 

Në 

gjykim 
 

11 

Inspektoriati 

Kombëtar 

Ndërtimor 

Urbanistik, 

Tiranë 

Nr. 567/9 

Dt. 

21.11.2013 

 

2 

- Ish-K/inspektor 

INUKU 

- Ish-K/inspektor 

Shpërdorim detyre, 

 neni 248 i kodit penal 

Nr. 7012, datë 

12.09.2017 

Nr.6/62 

Datë 

20.09.2017 

Në 

gjykim 
 

 

Gjithsej 11 

ankimime në 

gjykatë  
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KONTROLLI I LARTË I SHTETIT                                                 

Ardhur 

623 53 8 5 34 6 301 36 44 78 143 46 11 1 34 223 88 11 61 41

Verifikuar e  rezultuar

Pa drejtë

Verifikuar  e rezultuarArdhur 

jashtë 

Kompetenca

ve të KLSH 

(nuk 

verifikohet)

Nr.
Vazhdon 

verifikimi

    KLASIFIKIMI DHE MENYRA E ZGJIDHJES SË TYRE

K
o

rd
in

at
o

riArdhur 

jashtë 

Kompetenca

ve të KLSH 

(nuk 

verifikohet)

Nr.

Ardhur jashtë 

Kompetencav

e të KLSH 

(nuk 

verifikohet)
E drejtë Pa drejtë E drejtë Pa drejtë E drejtë

Nr.
Vazhdon 

verifikimi
E drejtëPa drejtë

Formulari nr. 6

EVIDENCA E SHQYRTIMIT TË ANKESAVE DHE KËRKESAVE DREJTUAR KONTROLLIT TË LARTË TË SHTETIT                                                                                                                                               

PERIUDHA JANAR - DHJETOR 2017

Vazhdon 

verifikimi

Ardhur jashtë 

Kompetencav

e të KLSH (nuk 

verifikohet)

Verifikuar  e rezultuar

Vazhdon 

verifikimi

        Për administrimin financiar  dhe prokurimin publik         Privatizim dhe kthim i pronës           Taksa, tatime e dogana                     Të tjera

Nr.

Verifikuar  e rezultuar

Nr.



KLSH
1925
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