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HYRJE 

 

Në bazë të Deklaratës së Limës (Kushtetuta e Institucioneve Supreme të Auditimit), 

7 dhe 8, si dhe në realizim të Misionit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, i përcaktuar 
qartë në Strategjinë e tij të Zhvillimit 2013-2017, si ...  publikut dhe i 
Kuvendit të Shqipërisë në lidhje me përdorimin e burimeve me ekonomicitet, 
efektivitet dhe eficiencë, nga pushteti qendror, lokal dhe nga njësi të tjera publike, si 
dhe nxitja e përgjegjshmërisë në të gjithë sektorin publik, në përputhje me praktikat 
me të mira të BE dhe me standartet ndërkombëtare të INTOSAI, duke kontribuar për  

KLSH paraqet përpara 
lexuesit këtë botim të ri.  

Në përputhje të plotë me standardet INTOSAI dhe misionin e tij, KLSH e mbështet 
veprimtarinë, ndër të tjera, në parimin e transparencës, duke bërë të njohura për 
publikun e gjerë raportet e tij të auditimit, gjithnjë në përputhje me ligjin dhe 
rregullat, me bindjen më të plotë se transparenca i shërben publikut dhe rrit 
besimin e tij ndaj institucionit të KLSH. Kjo transparencë, mundëson nga ana tjetër, 
edhe monitorimin e veprimtarisë së KLSH-së nga publiku, si edhe rritjen e besimit 
të publikut ndaj qeverisjes. 

Në këtë qasje të re ndaj publikut, KLSH ka botuar analizën e veprimtarisë së tij në 
dy vitet e fundit dhe po vijon traditën dhe standardin e krijuar, duke i sjellë lexuesit 
shqiptar botimin e 23-të në kolanën e botimeve të KLSH-së, 

  

Është viti i tretë që KLSH zhvillon në këtë format analizën e veprimtarisë së tij, duke 
bërë një bilanc të aktivitetit njëvjeçar, duke vlerësuar atë që është arritur, 
evidentimin e mangësive, reflektimin mbi to, si dhe kryerjen e analizave, me qëllim 
përmirësimin e punës  në të ardhmen. Dua të nënvizoj faktin se vijmë në këtë 
analizë mbasi në çdo Departament dhe Drejtori kemi zhvilluar analiza të plota dhe 
konstruktive, me prezencë të grupeve të interesit. 
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Dëshiroj të falënderoj personalitet  e jetës politike dhe publike shqiptare që 
vlerësuan aktivitetin dhe na nderuan me pjesëmarrjen e tyre: Presidentin e 
Republikës së Shqipërisë,  SH.T.Z. Bujar Nishani; Ambasadorin e BE,  SH. T.Z. Ettore 
Sequi; Prokurorin e Përgjithshëm të Republikës së Shqipërisë, z. Adriatik Llalla;  
Kryetaren e Komisionit për Integrimin Europian në Kuvendin e Shqipërisë, znj. 
Majlinda Bregu; Zv.Ambasadorin e OSBE,  SH.T.Z. Robert Willton, Sekretarin e 
Komisionin për Ekonominë dhe Financat në Kuvendin e Shqipërisë,  Prof.Dr. 
Anastas Angjeli, deputetë, përfaqësues të shoqërisë civile, etj. Mesazhet  e përcjella 
prej tyre kanë rendësi parësore për KLSH, jo vetëm për vlerësimin, përkrahjen dhe 
inkurajimin e audituesve të tij, por edhe për rekomandimet e vyera që do ti vlejnë 
përmirësimit të punës së institucionit në të ardhmen.   

Viti 2013 ka qenë vit i konsolidimit të arritjeve të nisura në vitin 2012 dhe vit në të 
cilin institucioni ka marrë fizionominë e një institucioni modern me qasje 
evropiane. 

Për këto arritje, falenderimi im shkon natyrshëm tek të gjithë audituesit dhe 
punonjësit e Kontrollit të Lartë të Shtetit, të cilët me punën e përkushtuar dhe 
profesionalizmin e tyre kanë bërë të mundur përmbushjen e objektivave dhe 
realizimin e detyrave të vitit 2013.  

 

Bujar LESKAJ 
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Fjala përshëndetëse  e Presidentit të Republikës,  

SH. T. Z. Bujar NISHANI 

 

 

I nderuar ambasador, z. Sequi, 
I nderur z. Willton,  
Të nderuar deputetë,   
I nderuar z. Prokuror i Përgjithshëm, 
Të  nderuar të pranishëm dhe  pjesëmarrës nga 
Kosova.  
 

 

Dësh
shprehjes së vlerësimit, konsideratave, por dhe opinioneve  në këtë analizë,  duke e 
nisur  fillimisht me shprehjen e vlerësimit tim më të madh për atë që  ky institucion 
i rëndësishëm ka ofruar në shërbim të vendit. Natyrisht jam këtu në vlerësim të 
ftesës që më adresoi Kryetari i Institucionit tuaj, por edhe për  të  ri konfirmuar 
rëndësinë e madhe shtetërore që ka puna dhe funksionimi i institucionit.  

Dinamika e dy viteve të fundit është lehtësisht e identifikueshme dhe bën 
diference, duke e parë këtë edhe në një kontekst tjetër të cilin unë desha ta 
vlerësoja dhe nënvizoja, për ruajtjen  e kohezionit dhe të konsolidimit të resurseve 
njerëzore që përbejnë institucionin dhe që kontribuojnë në këtë  institucion prej 
shumë e shumë vitesh. Pra do ta shikoj në kontekstin e gjerë të angazhimit, të 
vullnetit, të profesionalizmit dhe të rezultatit. Gjithë këtë vlerësim do të dëshiroja 

rej jush  dhe të gjithë 
bashkëpunëtoret e tjerë që ju asistojnë në punën tuaj të përditshme,  të mbani 
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parasysh se Kontrolli i Lartë i Shtetit është një nder institucionet e rëndësishme që 
ka të bëjë me kredibilitetin e shtetit.  

Pa u zgjatur, unë në fjalën time do  desha të fokusohem në dy çështje, të cilat 
desha ti ndajë:   

E para  ka të bëjë me dinamikën e punës tuaj të përditshme, e cila  duhet të 
mbizotërohet nga profesionaliteti dhe është  inkurajues fakti  i një  politike 
trajnimesh dinamike e cika ka ardhur gjithmonë e më shumë  në rritje dhe është 

specializimit të vazhdueshëm të audituesve mbetet  në fokusin e institucionit dhe 
njëkohësisht  nga pavarësia  e aktivitetit dhe e ushtrimit të detyrës nga secili prej 
jush.  

Çështja e dytë ka të bëjë me bashkëpunimin. Duke pasur parasysh që  është mjaft i 
rëndësishëm ky bashkëpunim me të gjitha institucionet shtetërore edhe me vetë 
subjektet e audituara, në gjykimin tim merr një prioritet më të madh bashkëpunimi 
i KLSH me Prokurorinë e Përgjithshme, me arsye dhe qëllim për ta bërë mekanizmin 
funksional  dhe së dyti me Kuvendin e Shqipërisë për ta bërë mekanizmin më 
perfekt dhe më të mirë të mundshëm. 

Sa më shumë dhe ngushtësisht të bashkëpunohet me Prokurorinë, aq më tepër do 
të shkojmë drejt asaj që kërkojmë, zbatimit të ligjit dhe ndërshkueshmërisë të 
shkelësve të ligjit, si dhe  kultivimit të një kulture që mekanizmi funksionon  në tërë 
kapacitetin dhe forcën e tij. Sa më shumë të bashkëpunoni, të kontaktoni, të 
komunikoni me Kuvendin e Shqipërisë, do të  përçoni eksperiencat që ju dhe vetëm 
ju mund ti keni dhe ti merrni nga terreni, për të gjeneruar pastaj forcën legjislative 
që ka parlamenti në përmirësimin  dhe perfeksionimin e mëtejshëm  të  
mekanizmit që juve meritoni të keni në tërë aktivitetin dhe punën tuaj.   

Përpos të tjerave do të desha ta shoh, karakterin e punës se një audituesi të 
Kontrollit të Lartë të Shtetit të dominuar nga kurioziteti dhe  kurajo. 

uriozitet? Auditimin sa më thellë, që të jetë e mundur, të një 
çështje. Jam i bindur se aktiviteti auditues sjell hap pas hapi gjetje të reja,  vendosje 
përballë elaborimit të hapësirës ligjore të përcaktimeve që sjell ligji, por dhe të 
shtrirjes në kohë të një aktiviteti që mund të jete pozitiv, por dhe i dëmshëm. Duke 
prevaluar kurioziteti ligjor në dinamikën tuaj të përditshme, jam i bindur që do ti 
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shkohet gjithmonë e më thellë fenomeneve që hasim dhe  problematikave që 
ndeshim. 

Kjo nuk mund të jetë e suksesshme pa anën tjetër,  kurajon, që do të thotë se 
pavarësisht se cili subjekt shfaqet në këtë auditim të thellë, puna nuk mund  të 
ndalet, por përkundrazi, duke angazhuar resurse të tjera brenda institucionit por  
dhe në bashkëpunim  dhe me të tjerë, besoj që rezultati do të jetë pozitiv. Unë jam 
i bindur që ju ndër vite keni mbledhur një eksperience jashtëzakonisht të madhe 
dhe të pallogaritshme, të njohjes së legjislacionit, të  problematikave, të skemave 
të abuzimit por dhe të mënyrës se si duhen adresuar. 

Kur thash në fillim të fjalës time që e vlerësoj lart, sepse është dhe qartësisht e 
identifikueshme,  dinamika e rritur  disa herë e aktivitetit të auditimit dhe kjo është 
fryt i punës tuaj, është frymë e politikës që ndiqet nga institucioni, këtu kam 
parasysh që gjithë kjo eksperience e mbledhur duhet të përkthehet jo vetëm në 
prezantim të problematikës por dhe në analize të mekanizmave ligjore të munguar  
të cilët duhen plotësuar. Ndaj besoj që krahas asaj pune të auditimit të fondeve 
dhe procedurave,  ka ardhur koha që eksperienca juaj të prodhoje dhe të jap një 
produkt rreth rekomandimit ndaj institucioneve përkatëse në  përmirësimin e  
mëtejshëm të legjislacionit.  

Është për tu vlerësuar dhe është një aset shtesë i kësaj pune që ju keni nisur,  
partneriteti dhe asistenca  që vjen nga partneret tanë. Unë dëshiroj si kreu i shtetit 
të përfitoj nga rasti të shpreh vlerësimet në emër tuaj dhe të gjithë qytetareve për 
ndihmësen e paçmuar që ka dhënë dhe vazhdon të japë Bashkimi Evropian, 
Komisioni Evropian, jo  vetëm përmes mbështetjes së projekteve konkrete, përmes 
financimeve, por edhe përmes asistencës teknike por dhe shkëmbimit të përvojës. 
Duke qenë dëshmitar të gjithë së bashku të asaj përvoje që tashme keni krijuar në 
shkëmbimin e eksperiencave të ndryshme në vende të ndryshme të Bashkimit 
Evropian dhe vende jo anëtare, do të inkurajoja, që kjo filozofi, kjo platforme të 
vazhdoje dhe të thellohet akoma më shume me të gjitha vendet anëtare të BE  dhe 
kryesisht dhe me ato që i kemi dhe pararendëse  si Kroacia dhe Sllovenia,  të cilat 
mund të ofrojnë përmes bashkëpunimit dhe një ekspertize edhe në procesin e 
integrimit,  pasi procesi i integrimit nuk përben një filozofi të ngurte por është një 
proces, një rruge e hapur e cila mbushet brenda saj me elemente dhe me hapat që 
të gjitha institucionet hedhin në eksperiencat që ato kanë në raport me fokusin dhe 
objektivin e tyre, që ligji parashikon.  
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Dëshiroj të falenderoj prezencën e OSBE, për angazhimin që ka dhe vullnetin që 
shpreh. Kemi eksperienca shumë të mira, kemi kontribute të pazëvendësueshme 
dhe e kemi të nevojshëm partneritetin për përballimin e sfidave që bëhen 
gjithmonë e më  të sofistikuara dhe kërkojnë eksperienca të konsoliduara.  

j,  që tek Presidenti 
i Republikës do të keni një mbështetës të fortë, një zë të fuqishëm, në promovimin 
e integritetit të merituar të gjithsecilit.  Duke bërë dhe një konstatim që gjithsesi 
mbetet personal: kjo punë e madhe që bëni, ky aktivitet  dhe dinamike e madhe që 
keni,  që nuk besoj se ka një opsion kundërshtues, është i identifikueshëm për 
subjektet me të cilat ju bashkëpunoni, por besoj që meriton, një përçim dhe një 
transmetim më të madh tek opinioni publik, i cili druaj se nuk e ka atë informacion 
të plote për punën e madhe, angazhimin madh dhe kontributin  që ju zhvilloni. 
Është shumë e rëndësishme, sepse nuk është çështja e një formati  të  krijimin të 
një perceptimi  shabllon, por është  shumë rëndësishme në kontekstin e një 
edukate dhe një kulture të përgjithshme të funksionimit të  mekanizmave të shtetit 
që të gjithë kemi nevoje dhe të përgjithësi qytetari ynë  ka nevoje jo vetëm  të jete i 
informuar, por edhe si pjesë  rritjes së kulturës së raportit midis  individit me 
shtetin. Për sa kohë ky kontribut është real, për sa kohë kjo dinamikë realizohet në 
terren, duhet përcjellë tek qytetari, jo vetëm në formatin e informimit,  por edhe  të 
rritjes dhe konsolidimit të kulturës të raportit qytetar dhe institucione shtetërore. 
Unë besoj plotësisht në motivin që keni, në vullnetin që keni, e vlerësoj 
eksperiencën që keni, rolin e lidership-it që keni, që nga Kryetari dhe të gjithë 
drejtuesit e institucionit, të cilat duhet të vijnë gjithmonë në proporcion të zhdrejtë 
me pritshmërinë.  Dua të them, ky angazhim i juaj duhet të jetë më i madh disa 
herë nga sa janë pritshmëritë. Vetëm nëse ecim me këtë raport, besoj se gjërat ju 
do ti shtyni përpara, jo ata që presin nga ju mund ti gjejnë dhe mund ti marrin  më 
të përmirësuara dhe me të avancuara.   

Edhe njëherë, shpreh kënaqësinë që pata mundësinë të ndaj disa mendime me ju, 
të kontaktoj me ju. Ju uroj suksese të  mëtejshëm në misionin tuaj. 
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Fjala e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit,  

z. Bujar LESKAJ 

 

 

 
I nderuar zoti President i Republikës,  
Z. Ambasador i BE,  
Z. Prokuror i Përgjithshëm, 
Z. Zv.Ambasador i OSBE,  
Deputetë dhe përfaqësues të shoqërisë civile,  
Kolegë auditues. 

Gjatë vitit të kaluar, realizimin e misionit tonë 
auditues e kemi parë në dy kolona kryesore, në Strategjinë e Zhvillimit të KLSH 
2013-2017, (2013-a ishte viti i parë i zbatimit të saj), si dhe në moton e Kongresit 
INCOSAI XXI të INTOSAI, të zhvilluar në Pekin në tetor 2013, që auditimi kombëtar 
të vihet në shërbim të qeverisjes kombëtare, për përmirësimin e menaxhimit 
publik financiar të vendit. 

objektivin e parë të Strategjisë së INTOSAI 2011-2016 dhe 
Strategjisë së EUROSAI 2011-2017, ka nënkuptuar auditime në sasi dhe cilësi. 

Për vitin 2013, nga 147 auditime të planifikuara, KLSH ka kryer 164 auditime, 
ose 11 përqind më shumë, nga të cilat 153 auditime janë përfunduar dhe 
evaduar plotësisht, ndërsa 11 janë në fazën e evadimit. 

Nga auditimet e vitit 2013, KLSH ka zbuluar parregullsi dhe shkelje financiare (në të 
ardhurat publike dhe shpenzimet e kryera)  në nivelin 15. 1 miliardë lekë (ose rreth 
108 milionë euro), duke kërkuar shpërblimin e dëmit, pra arkëtimin në 99.9 përqind 
të tyre. Dëmi ekonomik i zbuluar në të dy vitet, 2012 dhe 2013, është rreth dy herë 
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më i madh se vlera e dëmit të zbuluar në tre vitet 2009, 2010 dhe 2011, të marra së 
bashku. 
Pjesa më e madhe e dëmit të zbuluar është nga shitja e pasurisë dhe dhënia e 
objekteve me qira dhe e pasurive publike me koncesion.  
Krahas  zbulimeve  me  dëm  ekonomik,  gjatë  vitit  2013, KLSH ka  konstatuar 
shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e subjekteve të 
audituara,  në nivelin e 4, 4 miliardë lekëve (mbi 31 milionë euro), ose 2.5 miliardë 
lekë më shumë nga shkeljet e konstatuara gjatë vitit 2012.  

Analiza e të dhënave (të ilustruara në grafikun në prezantimin elektronik) tregon se 
në vitin 2013, institucioni ka rekomanduar më shumë përmirësime ligjore, sesa 
masa organizative, ngaqë impakti i një përmirësimi ligjor është më i prekshëm në 
gjithë sistemin e menaxhimit të fondeve publike dhe e tejkalon vlerën e masës 
organizative të nivelit të një subjekti.  

KLSH ka propozuar disa ndryshime të rëndësishme kushtetuese dhe ligjore. Së pari, 
ka kërkuar vendosjen e kufirit të Borxhit Publik në Kushtetutë (propozim i paraqitur 
në dy vite rresht nga auditimi i zbatimit të Buxhetit faktik të Shtetit për vitin 2011 
dhe 2012), duke rekomanduar që Ministria e Financave të ngrejë një grup pune me 
ekspertët më të mirë të fushës, për përgatitjen dhe paraqitjen e një nisme ligjore 
për fiksimin në Kushtetutë të treguesit të borxhit publik ndaj PBB-së.  

Së dyti, nga auditimi i performancës për ndarjen administrative, të kryer në muajt 
shkurt-tetor 2013, ka rekomanduar ndërhyrjen në ligjin për Pushtetin Vendor, për 
reduktimin e ndjeshëm të numrit të bashkive dhe komunave, për një shërbim më 
cilësor ndaj komunitetit, por në respekt maksimal jo vetëm të konsensusit politik 
mes partive, por edhe të atij social, kulturor dhe historik të zonave të ndryshme të 
vendit, sipas kërkesave të Kushtetutës, Neni 108.2. 

Së treti, Institucioni ka rekomanduar saktësimin dhe shqyrtimin me realizëm të 
gjendjes së borxheve që Buxheti i Shtetit ka ndaj sipërmarrësve private, si dhe 
përcaktimin e masave për të lehtësuar sa të jetë e mundur sipërmarrjen private nga 
gjendja e vështirë ku ndodhet, etj.. 

KLSH ka rritur propozimin e masave disiplinore, në mënyrë që çdo punonjës publik 
të jetë përgjegjës për atë që merr përsipër të realizojë me punën e tij. Kemi 
kërkuar marrjen e 1161 masave disiplinore dhe administrative, të cilat në masën 
rreth 75 përqind janë zbatuar, por tek masat për largim nga puna vërejmë një 
zbatueshmëri më të ulet, 38-50 përqind.  
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Në përputhje me objektivin e tij strategjik të përmirësimit të qeverisjes, nëpërmjet 
thellimit të luftës kundër korrupsionit, institucioni gjatë vitit 2013, për shkelje të 
dispozitave ligjore në fuqi, me pasojë shpërdorimin e fondeve publike dhe 
dëmtimin e pronës publike, KLSH ka bërë 38 kallëzime penale ndaj 94 punonjësve 
publik, kryesisht nëpunës të lartë dhe të mesëm të administratës.  

Nga një analizë në vite, numri i kallëzimeve penale gjatë harkut kohor të dy viteve 
2012 dhe 2013 është rreth katër herë më shumë se kallëzimet penale të kryera në 
tre vitet e marra së bashku, 2009, 2010 dhe 2011. Kallëzimet penale vetëm për vitin 
2013 janë dy herë më shumë se në tre vitet 2009, 2010 dhe 2011, të marra së 
bashku. 

Bashkëpunimi me Prokurorinë ka njohur rritje dhe konsolidim gjatë vitit të kaluar, 
në krahasim me vitin 2012, ndërsa nuk ka krahasim me mungesën e bashkëpunimit 
gjatë viteve 2009, 2010 dhe 2011. 

Për përmbushjen e rekomandimeve të KLSH nga institucionet e audituara, një rol 
tepër të rëndësishëm ka luajtur Urdhri i Kryeministrit nr. 70, datë 18.04.2006 
masat në zbatim të rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit, ..., në 

institucional të qeverisë, për marrjen në konsideratë të rekomandimeve dhe 
propozimeve tona për marrjen e masave të ndryshme, me efekt parandalues e 
ndëshkues ndaj abuzimit dhe korrupsionit.  

Me ndryshimet e reja në qeverisjen e vendit, e shikojmë të domosdoshëm që ky 
Urdhër të përmirësohet dhe të ripërtërihet nga qeveria e sotme, në kuadër të 
ridimensionimit dhe rikonceptimit të frontit të luftës ndërinstitucionale kundër 
korrupsionit. Ai mund të rikonceptohet, pse jo, edhe në formën e një 
marrëveshjeje bashkëpunimi, ku të transmetohet qartazi vullneti institucional për 
forcimin e kulturës së ndëshkueshmërisë, ndaj abuzuesve me pronën dhe fondet 
publike, veçanërisht largimin nga detyra të atyre drejtuesve të rangut të mesëm 
dhe të lartë, që rezultojnë me shkelje. 

Gjatë vitit 2013, kemi përqendruar punën në përmbushjen e drejtimit të dytë 
strategjik të INTOSAI dhe EUROSAI, zbatimi i standardeve profesionale ISSAI, i cili 
përmbahet dhe në Strategjinë e KLSH 2013-2017.  

Gjatë vitit 2013, KLSH ka forcuar kapaciteteve audituese, nëpërmjet një procesi të 
vazhdueshëm kualifikimi, kryerjes së trajnimeve të thelluara dhe gërshetimit të 
ngritjes arsimore me veprimtarinë praktike audituese. Struktura e punonjësve ka 
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vijuar të ndryshojë, jo vetëm thjesht në favor të stafit auditues me arsim të lartë, 
por dhe të stafit me kualifikime profesionale, akademike dhe grada shkencore, si 
dhe me kualifikim në fusha të dyta ekspertize. Çdo auditues i KLSH u trajnua për 22 
ditë gjatë vitit të kaluar, ose sa trefishi i 3 viteve 2009, 2010 dhe 2011, të marra së 
bashku. 

Në vitin 2013 u trajnuan 120 punonjës jashtë vendit, duke arritur një mesatare 
trajnimi 5,3 ditë trajnimi jashtë vendit për person. Në dy vitet e fundit, institucioni 
ka ndryshuar koncept në investimin për kapacitetet audituese Nga një institucion i 
disa viteve më parë praktikisht pa trajnim, është kthyer në SAI me tregues 
perëndimorë trajnimi.  

Po gjatë vitit të kaluar, KLSH aplikoi dhe u pranua anëtar i Task Forcës se 

marrë misione auditimi mbi 
rregullaritetin dhe efiçiencën e Etikës dhe Integritetit në institucionet publike, duke 
konsideruar që lufta kundër korrupsionit dhe politikat për instalimin e një sistemi 
efektiv të integritetit, të jenë pjesë e menaxhimit të këtyre institucioneve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në Mars 2013, KLSH nënshkroi Marrëveshjen e Angazhimit me përfaqësues të IDI 
-

ngritur grupi i punës me mbështetjen e SIGMA, duke plotësuar të gjitha detyrimet 
që rrjedhin nga kjo marrëveshje. 
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I përqendruar për të realizuar edhe drejtimin e tretë strategjik të INTOSAI dhe 
EUROSAI për shkëmbimin e njohurive dhe të përvojës me partneret, institucioni  
gjatë vitit të kaluar njohu një partneritet në rritje me institucionet vendase dhe të 
huaja. 

Audituesit e KLSH vlerësojnë së tepërmi dhe falënderojnë institucionin e Presidentit 
të Republikës për ndihmën e dhënë në këto dy vite, 2012 dhe 2013, për kuptimin, 
ndjeshmërinë e tij të thellë dhe përkrahjen pa rezerva ndaj misionit dhe vlerave që 
shpalos auditimi publik suprem. 

Në zbatim të Rezolutës A66 të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara të datës 22 
Promovimi i efiçiencës, llogaridhënies, efektivitetit dhe transparencës 

së administratës publike, duke fuqizuar institucionet supreme të auditimit
agjent i Kuvendit për sigurimin e miradministrimit të fondeve publike, ka realizuar 
një bashkëpunim efikas me Parlamentin. Institucioni falënderon Kryetarin e 
Kuvendit dhe Kryetarin e Komisionit për Ekonominë dhe Financat, për mbështetjen 
financiare të dhënë KLSH, e cila, dhe pse modeste, garanton funksionimin normal të 
aktivitetit tonë auditues. 

I jemi mirënjohës Kuvendit që, me kërkesë të KLSH, po i siguron institucionit për 
auditimin e fondeve të tij, një auditues të jashtëm të pavarur, si dhe për 
mbështetjen për miratimin gjatë këtij viti në vijim, të amendimeve të ligjit të tij. Në 
nëntor të vitit 2012, në bashkëpunim me DG-Budget të Komisionit Evropian dhe 
SIGMA, si KLSH kemi përgatitur dhe dërguar në Kuvend për miratim amendimet e 
ligjit tonë organik, të cilat e modernizojnë institucionin, rrisin gamën e auditimeve 
dhe e sjellin KLSH në përputhje të plotë me standardet INTOSAI.  

KLSH falenderon po ashtu Delegacionin e BE në Tiranë, për ndihmesën e tij në 
fitimin e Projektit të Binjakëzimit, në vlerën prej 2.1 milion Euro, të propozuar nga 
KLSH në kuadër të fondeve IPA 2013. Falenderojmë ish-Kryeministrin Berisha për 
mbështetjen e dhënë për këtë projekt, si dhe Kryeministrin dhe qeverinë e sotme 
për mundësimin e kësaj mbështetjeje, në momentin e finalizimit të projektit, për të 
cilin si KLSH kemi punuar dhe lobuar që nga fillimi i vitit 2012 e deri më sot.  

Gjatë vitit 2013, KLSH konsolidoi zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara gjatë 
vitit 2012 dhe nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin e Gjeologji-
Miniera të Universitetit Politeknik të Tiranës, me Shoqatën e Kontabilistëve të 
Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës, me Institutin për Studime Publike dhe 
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KLSH vlerëson efektivitetin e lartë të marrëveshjeve me SAI-t partnere gjatë vitit 
2012, si me SAI-n polak, turk dhe slloven, të cilat mundësuan trajnime shumë 
cilësore të audituesve shqiptarë në këto institucione modern auditimi. Në vitin 
2013, krahas përfundimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit me Gjykatën 
Austriake të Auditimit, me Institucionin Shtetëror të Auditimit të Malit të Zi, me 
Zyrën e Auditimit të Institucioneve të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe me SAI-n e 
Maqedonisë, KLSH nisi negociata për përfundimin e marrëveshjeve të 
bashkëpunimit dhe me SAI-t e Greqisë, Bullgarisë dhe Serbisë, duke synuar 
fuqizimin e një rrjeti të vendeve të Evropës Juglindore të institucioneve më të larta 
të auditimit, nën shembullin dhe eksperiencën e rrjeteve të ngjashme të krijuara në 
Evropë.  

Duke jetësuar drejtimin e katërt strategjik të INTOSAI dhe EUROSAI për 
menaxhim në përputhje me parimet e komunikimit transparent, KLSH ka 
intensifikuar marrëdhëniet me publikun dhe qytetarët, duke i sjellë në një nivel të 
paarritur dhe të pa konceptuar më parë. Ky vit është i treti radhazi, ku analizat 
vjetore në nivel departamenti auditimi zhvillohen krejtësisht të hapura, në prani të 
përfaqësuesve të medias, përgjatë disa ditëve dhe finalizohen me analizën e 
përgjithshme. 

Pas një përmbysje reale të marrëdhënieve formale dhe hipotetike me qytetarin dhe 
median, të vërejtura në vitet 2009, 2010 dhe 2011, gjatë vitit 2013, institucioni ka 
trajtuar 401 letra dhe ankesa nga qytetarët, për probleme të ndryshme, në 
krahasim me një numër të papërfillshëm të letrave dhe ankesave të trajtuara në 
vitin 2011.  

Krahas shtimit të vrullshëm të pranisë së rezultateve dhe gjetjeve të auditimeve të 
institucionit në median e shkruar dhe elektronike, të vërejtur edhe gjatë vitit 2012, 
risi e vitit 2013 ishte angazhimi i 42 punonjësve të KLSH, kryesisht kryeauditues dhe 
auditues të lartë, në përgatitjen dhe botimin e mbi 140 shkrimeve, analizave dhe 
opinioneve, në të gjitha gazetat e vendit. Me këtë rast, falënderojmë të gjitha 
mediat që i rezervuan, me mirëdashje dhe profesionalizëm, hapësira nismës së 
tyre. 

Në dy vitet 2012 dhe 2013, në zbatim të standardeve ISSAI për publikimin e gjetjeve 
dhe referencave të SAI-ve, institucioni ka botuar 22 tituj librash profesionale, 
udhëzuesish auditimi, si dhe me karakter informativ dhe historik. Personalitete të 
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financave dhe auditimit publik kombëtar dhe ndërkombëtar kanë dhënë një 

botim shkencor nga Ministria e Arsimit dhe ndërkombëtarisht me numrin 
identifikues ISSN. Botimet kanë ndihmuar, duke e bërë më transparente të gjithë 
veprimtarinë e KLSH-së dhe duke ndikuar në rritjen e kapaciteteve audituese, 

Udhëzuesi i Auditimit Financiar (ISSAI 1000-29
-

Auditimit të Borxhit Publik (ISSAI 5410- .  

Gjatë vitit, në ambientet e KLSH, kemi përuruar një mini-ekspozitë me foto, 
dokumente dhe botime nga historiku 89 vjeçar i KLSH, e cila pasurohet në vijimësi.  

Në nëntor 2013, KLSH mori pjesë me një stendë modeste të tijin, në Panairin e 
Librit në Tiranë, ku ekspozoi 17 titujt e librave të botuar deri atëherë, ndërsa në 
dhjetor organizoi në Tiranë Konferencën e dytë shkencore të tij, 
Institucioneve Supreme të Auditimit për një menaxhim financiar të përgjegjshëm 

-t e zhvilluara 
partnere të KLSH dhe nga SAI-t e rajonit, përfaqësues të institucioneve të tjera 
shtetërore, të botës akademike, të shoqatave të profesionistëve të fushës, të 
shoqërisë civile dhe mediave, auditues nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, etj.  

Gjetjet e auditimeve të KLSH gjatë vitit 2013, krahasuar me fondet në 
dispozicion nga Buxheti për funksionimin e institucionit, kanë rritur treguesin e 
dobishmërisë, efektivitetit të institucionit, tregues ky i përdorur gjerësisht nga 
institucionet moderne të auditimit suprem.  

Për vitin 2013, për një lek të harxhuar nga KLSH, institucioni ka theksuar dhe 
kërkuar shpërblimin e dëmit ekonomik për 52.4 lekë, nga 17 lekë të kërkuara 
për çdo lek shpenzim, në dy vitet e marra së bashku 2010 (6 lekë) dhe 2011 (28 
lekë). Shifrat  flasin vetë.      

Sikurse e ka theksuar Deklarata e Pekinit e Kongresit INCOSAI XXI, SAI-t do të 
vazhdojnë ti shërbejnë shoqërisë dhe publikut, duke promovuar zhvillimin e 
qëndrueshëm dhe përmirësimin e qeverisjes kombëtare, forcimin e demokracisë, 
përmirësimin e shtetit ligjor, duke luftuar korrupsionin, ruajtur sigurinë kombëtare 
dhe duke nxitur reforma  

Në këtë frymë dhe mision, ne do të japim kontributin tonë si KLSH, në punën në 
sistem, ku përfshihen: 1) Qeveria, 2) Opozita, 3) Kuvendi dhe Institucionet e 
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Pavarura dhe 4) Shoqëria Civile dhe Mediat, për përmirësimin e qeverisjes dhe 
rritjen e përgjegjësisë dhe llogaridhënies së institucioneve publike.  

Viti 2014 do të konsolidojë objektivat e vendosura në Strategjinë e KLSH 2013-2017 
dhe në Planin e saj të Veprimit. 

 

Ju faleminderit! 
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Fjala përshëndetëse e Ambasadorit të BE,   

SH. T. Z.  Ettore SEQUI 

 

 

Faleminderit shumë Zoti Leskaj,  

Presidenti i Republikës,  

Përfaqësues të institucioneve shqiptare, 

Të nderuar kolegë dhe pjesëmarrës. 

 

 

Unë e vlerësoj veçanërisht ftesën tuaj Z. Leskaj, për të njëjtën arsye që kam 
vlerësuar prezantimit tuaj në Konferencën Kundër Korrupsionit disa muaj më parë. 
Ju theksuat në atë konferencë nevojën e bashkëpunimit ndërkombëtar, por mbi të 
gjitha përmendët përpjekjet e bashkërenduara në luftën kundër korrupsionit dhe 
se të gjitha institucionet po punojnë në bashkëpunim. Ju përmendët atëherë se 
përpjekjet e përbashkëta politike do të shpërblejnë angazhimin politik përmes 
mbështetjes së plotë të Bashkimit Evropian dhe partnerëve ndërkombëtarë për të 
ndihmuar në luftën kundër korrupsionit dhe për të mbështetur institucionin tuaj.  

Unë ndihem i kënaqur që jam sot me ju, sepse KLSH dhe Ju i bëni jehonë qëndrimit 
të Bashkimit Evropian në luftën kundër korrupsionit, nevojës për një zinxhir të plotë 
të hetimeve, ndjekjeve penale dhe dënimeve. Lufta kundër korrupsionit nuk është 
e kufizuar vetëm në ato institucione të ngarkuara në mënyrë të qartë dhe ligjore, 
rigoroze me hetimet, ndjekjet penale dhe dënimet. Politika e prokurorisë duhet të 
jetë pararoja e këtyre përpjekjeve, përpjekje që do të garantojnë rrugën e 
Shqipërisë drejt BE-së. Por, me një zinxhir të plotë ne gjithashtu nënkuptojmë 
sistemin e plotë që është:  sistemi institucional i ekzekutivit, legjislativit, gjyqësorit 
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dhe i të gjitha institucioneve të tjera të pavarura, si dhe një sistem vlerash që 
përhapet si nga shteti dhe shoqëria civile. 

Qëndrimi i njohur i Komisionit Evropian është që në epokën e auditimit të jashtëm, 
ndryshimet organizative dhe procedura të reja janë në shërbim të efikasitetit të  
institucionit tuaj. Trajnimet dhe aktivitetet me partnerët janë rritur. Siç shprehët 
me të drejtë është rritur gjithashtu bashkëpunimi dypalësh me Instituciionet 
homologe dhe të tjera. Puna e auditimit të performancës ka filluar. Plani Strategjik 
2013-2017 ka përfunduar. Por megjithëse ndryshimet e Ligjit të KLSH-së janë 
dërguar në Parlament, që nga viti 2012, mbeten për t'u miratuar.  

Demokracitë janë mjete institucionale të dizajnuara për të ruajtur  pavarësinë e 
institucioneve në zbatim të Kushtetutës, ose institucionet shtetërore të 
përmbushin përgjegjësitë në punën e tyre. Në rastin e tuaj, për parlamentin 
problemet janë dy: shqyrtimi i mendimeve të ligjit për KLSH dhe rishikimi i punës së 
këtij institucioni. Besoj se këto aspekte do të adresohen në mënyrë konstruktive në 
të ardhmen e afërt, sidomos pasi KLSH të diskutojë Raportin Vjetor të 
Performancës  së saj në Parlament. Përsa i përket përputhshmërisë më Kushtetutën 
dhe përgjegjësive lidhur me gjetjet nga KLSH, jemi të kënaqur pasi  shohim 
përmirësime të qarta në këtë drejtim. KLSH po përballet me sfida dhe përpjekje për 
qeverisje të mirë, sfidat që lidhen me kapacitetet administrative dhe të auditimit, 
burimet njerëzore dhe financiare, si dhe zhvillimet më të gjera dhe nevojë në 
kontrollin financiar publik. Është e rëndësishme që KLSH të zhvillohet më tej në 
drejtim të integritetit të punës, shumë e rëndësishme për sa i përket mashtrimit 

për të rritur dhe për të përmirësuar veprimtarinë e tij, dhe është gjithashtu e 
rëndësishme që KLSH të mbështes zbatimin e Ligjit të ri të Menaxhimit Financiar. 
Bashkimi Evropian është një mbështetës i sinqertë dhe i fortë i KLSH në 
përmbushjen e të gjitha sfidat të tij. 

Siç kemi përmendur, një projekt binjakëzimi dy vjeçar është në proces ekzekutimi.  

 

Kemi tendencën të fokusohemi vetëm në punën e institucioneve shtetërore si të 
ishte një lloj lëvizje mekanike. Në fakt, edhe rendi institucional më i mirë, vështirë 
se punon pa trupin, pa frymën e popullit që drejton lëvizjet e tij. Ne duhet të jemi 
të vetëdijshëm se çështjet teknike të shërbimeve institucionale nganjëherë mund 
të bëhet pengesë. Sistemi i vlerave është po aq i domosdoshëm si të gjithë pjesët e 
tjera të shtetit. Korrupsioni duhet të luftohet në radhë të parë me mjete ligjore, nga 
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institucionet, por edhe në terma moral. Ka shumë nevojë për një zinxhir të 
përpjekjeve të vërteta publike, si dhe për auditim të integritetit. Përveç diskursit 
ndërkombëtar për këtë çështje, ka nevojë për mbështetjen e publikut në lidhje me 
integritetin: nga akademikët, media, shoqëria civile dhe më gjerë. S'është nevoja të 
thuhet që, kjo kauzë duhet të mbështetet në një nivel publik të pjekur. Dhe kjo 
është veçanërisht e rëndësishme për ju, për shkak se Bashkimi Evropian është një 
sistem standardesh, i disiplinuar sipas rregullave dhe i mbështetur nga publiku. Kjo 
është arsyeja pse në mënyrë të veçantë unë gëzohem që jam pjesëmarrës në këtë 
eveniment të rëndësishëm dhe dëshiroj të përsëris mbështetjen tonë ndaj KLSH.  

 

Faleminderit! 
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Fjala përshëndetëse e  Sekretarit të Komisionit për Ekonominë dhe Financat në 
Kuvendin e Republikës së Shqipërisë,  Prof Dr. Anastas ANGJELI 

 

 
I nderuar Kryetar,  
I nderuar z Ambasador Sequi, 
I nderuar z. Zv.Ambasador i OSBE, 
E nderuara znj. Bregu, 
I nderuar z. Llalla, 
Të nderuar pjesëmarrës. 
 

Për  mua është kënaqësi dhe një vlerësim i veçantë që marr pjesë në Analizën 
vjetore të Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2013. 

Parlamenti dhe Kontrolli i Lartë i Shtetit, kanë një përgjegjësi të madhe për të nxitur 
dhe për të forcuar përgjegjshmërinë në menaxhimin e financave publike. Pikërisht, 
e parë në këtë këndvështrimi, dua të vlerësoj se në këto dy vite marrëdhëniet midis 
Parlamentit dhe Kontrollit të Lartët të Shtetit, kanë qenë marrëdhënie të 
efektshme dhe në funksion të objektivave të përbashkëta, që ato kanë në 
funksionet e tyre. 

Sfidat e Kontrollit të Lartë të Shtetit për modernizimin e Institucionit, pa dyshim që 
nuk mund të realizohen pa një bashkëpunim intensive me Kuvendin e Shqipërisë, 
dhe mund të thuhet se marrëdhënia Kontrollit të Lartë të Shtetit me Kuvendin e 
Shqipërisë është një marrëdhënie bashkëpunuese, konstruktive dhe mjaft aktive. 
Gjithashtu më lejoni të konfirmoj, me bindjen time, se Kontrolli i Lartë i Shtetit 
është një institucion  në konsolidim të vazhdueshëm të reformave të ndërmarra,  
me synim modernizimin në ushtrimin e veprimtarisë, në zbatim të standardeve 
ndërkombëtare, si dhe praktikave më të mira të auditimit të jashtëm, në sektorin 
publik. 
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Unë dua t`ju siguroj se në ketë rrugë të konsolidimit të reformave të këtij 
institucionit, mbështetja e Kuvendit në përgjithësi dhe e mazhorancës në veçanti 
do të jetë gjithnjë dhe më e madhe. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë këtyre dy viteve ka ndërmarrë një sërë masash për 
rritje e eficencës së veprimtarisë audituese, përmes  fuqizimit dhe konsolidimit 
auditimit të ligjshmërisë dhe të rritjes së cilësisë së auditimit të performancës. 
Tashmë ky institucion ka hartuar një plan strategjik të zhvillimit, për periudhën 
2013-2017, i cili është në linjë me strategjinë e zhvillimit të organizatës Evropiane 
të Institucioneve Supreme të Auditimit. Implementimi i kësaj strategjie është një 
garanci më shumë për reformimin e institucionit dhe shndërrimin e tij në një 
institucion që aplikon standardet dhe praktikat më bashkëkohore  në këtë fushë. 

Me miratimin e amendamenteve të Ligjit organik të KLSH-së,  nga Kuvendi, miratim 
i cili është në proces dhe unë dua t`ju siguroj se ekziston i gjithë vullneti për t`i 
miratuar sa më shpejt ato, para Institucionit të Kontrollit të Lartë të Shtetit 
padyshim që parashtrohen objektiva dhe sfida të reja, pavarësisht se në këtë 
moment  çështja e menaxhimit të financave publike dhe lufta kundër korrupsionit 
janë prioritete, objektiva dhe sfida të cilat sikurse do të rezultojë dhe nga kjo 
analizë kanë filluar dhe do të vazhdojnë të implementohen nga ky Institucion. 

Të nderuar pjesëmarrës progresi institucional i Kontrollit të Lartë të Shtetit, rritja e 
profesionalizmit, menaxhimi efektiv i burimeve njerëzore,  forcimi i kapaciteteve 
audituese, rritja dhe thellimi i luftës kundër korrupsionit, fuqizimi dhe intensifikimi i 
bashkëpunimit të KLSH me SAI partnere, me institucionet e organizatat 
përfaqësuese të shoqërisë civile, si dhe me median e shkruar dhe vizive dëshmojnë 
e konfirmojnë edhe njëherë se ky institucion është në rrugën e duhur të 
përmbushjes se detyrimeve kushtetuese dhe ligjore, në funksion të kryerjes së 
detyrës së tij. 

Faleminderit dhe Suksese! 
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Fjala përshëndetëse e Prokurorit të Përgjithshëm të Republikës së Shqipërisë,  

z. Adriatik LLALLA 

 

 

I nderuar Shkëlqesia Juaj z. President i Republikës,  
I nderuar z. Leskaj,  
Të nderuar të pranishëm.  
 

 

E prita me kënaqësi  ftesën për të folur para jush. Bashkëpunimi ndërmjet 
prokurorisë dhe Kontrollit të Lartë të Shtetit gjatë vitit 2013 ka qenë në nivelet më 
të larta. Për këtë arsye, ju falenderoj të gjithëve për rezultatet e punës Suaj.  

Nga materialet  që ka përcjellë Kontrolli i Lartë i Shtetit në prokurori, vërehet një 
rritje sasiore dhe cilësore e kallëzimeve penale. Po ashtu, është për tu vlerësuar 
fakti që në kallëzime përfshihen edhe zyrtare të niveleve të lartë.  

Angazhimi Juaj, në përgjithësi ka qenë serioz. Kjo dallohet nga analiza e plotë që i 
keni bërë materialeve kallëzuese dhe e ka ndihmuar prokurorinë në punën e saj. 

Raste të shumta janë dorëzuar në prokurori nga ana juaj gjatë vitit të kaluar, 
tashmë kanë shkuar në gjykatë ose janë në përfundim të hetimeve.  

Po ashtu, Prokuroria e Përgjithshme,  ka qenë e ndjeshme ndaj rasteve të referuara 
nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. Një numër i madh çështjesh, të pushuara nga 
prokuroritë e rretheve gjyqësore para vitit 2013, janë shfuqizuar dhe është kërkuar 
rihetimi i tyre. Për disa prej tyre, gjykata ka shpallur dënimet.  
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Diçka e tillë dëshmon dhe  vërteton faktin  se impenjimi i stafit të Kontrollit të lartë 
të Shtetit ka qenë dhe vijon të jetë në nivele të pranueshme.  

Gjithsesi, jemi të bindur se kemi shumë për të bërë. Nga hetimet e prokurorisë, 
rezulton se abuzimet me funksionin publik  janë shtrirë në thuajse të gjithë nivelet 
e administratës publike. 

Për këtë kërkohet  më shumë bashkëpunim dhe seriozitet në punën tonë. Këtu nuk 
i referohem vetëm Kontrollit të Lartë të Shtetit. Rol primar në luftën kundër 
korrupsionit  dhe shpërdorimit të detyrës kanë të gjithë institucionet publike. Në 
veçanti, ato institucione që janë pjesë e Njësive të Përbashkëta Hetimore Task-
Forcë.  

Prokuroria e Përgjithshme vlerëson se lufta kundër korrupsionit nuk duhet të 
konsiderohet si garë mes institucioneve, apo si kalim i përgjegjësive tek njëri-tjetri. 
Natyrisht, organi i prokurorisë ka rolin e tij kryesor në ngritjen e akuzës. Por edhe 
institucionet publike që referojnë raste në prokurori, nuk duhet ta  konsiderojnë 
rolin e tyre të përfunduar në momentin e dorëzimit të kallëzimit. Institucionet 
duhet të jenë solidarë deri në dhënien e dënimit nga gjykata. Kjo është fryma e 
Njësive të Përbashkëta Hetimore. 

Duhet të theksoj se kjo frymë po forcohet gjithnjë e më shumë. KLSH po dëshmon 
se kjo frymë duhet mbajtur lart. Po ashtu, edhe institucionet e tjera po angazhohen 
gjithnjë e më shumë për  referime në organin e prokurorisë. Besoj se ky është 
drejtimi i duhur. Pikërisht, ai që kërkon edhe opinioni publik nga institucionet 
shqiptare. 

Z. Leskaj, ju falenderoj sërish për ftesën dhe ju nxis  që të vijojmë me ritme akoma 
më të larta bashkëpunimin institucional.  

Ju faleminderit për vëmendjen! 
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Fjala përshëndetëse e Kryetares së Komisionit për Integrimin Europian në 
Kuvendin e Republikës së Shqipërisë,  

zj. Majlinda BREGU 

 

 
 

I nderuar z. President,  
I nderuar z. Leskaj,  
I nderuar z. Ambasador Sequi, 
I nderuar z. Willton, 
I nderuar z. Angjeli, 
I nderuar z. Llalla, Prokuror  i Përgjithshëm. 

 
Në fakt e prita me kënaqësi ftesën e Z. Leskaj për të marrë pjesë në këtë takim, por 
edhe të jem e sinqertë me ju nuk kam përgatitur ndonjë fjalë, nga ato të cilat  
shkruhen  dhe lexohen me një frymë, si për të përshëndetur takimin edhe për të 
kryer detyrën funksionale, prandaj me lejoni të jem e hapur për të ndarë me ju disa 
ide të cilat edhe në funksionin tim të mëparshëm si Ministre e Integrimit dhe në  
bashkëpunimin që kemi pasur në raportimin e  plotësimit të detyrimeve nga 
Kontrolli i Lartë i Shtetit,  por sigurisht edhe në këtë detyrë të re të Kryetares  së 
Komisionit për Integrimin Evropian, janë pjesë e rutinës se përditshme. Pak më 
parë patë të gjithë një kuotë të shkëputur nga Progres Raporti i BE, i cili është 
dokumenti që na monitoron më saktë se çdo raport tjetër  që ne mund të hartojmë 
e publikojmë për vete. Në këtë kuotë flitet për punën dhe sfidat e Kontrollit të Lartë 
të Shtetit. Duke u nisur nga ato më lehtësisht  të realizueshmet dhe sigurisht më të 
shpejtat në kohë, më lejoni të listoj si vijon: 

amandamenteve të Ligjit organik të KLSH-së, siç e tha dhe zoti  Angjeli, të cilat 
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tashmë janë në Komisionin për Ekonominë dhe Financat dhe ka një programim  ose 
ide për t`u miratuar brenda muajit shkurt.  Nuk ka besoj asgjë të vështirë për të 
miratuar këto amendime të Ligjit të KLSH-së në Parlament, vota është me 3/5, e 
kuptoj arsyes pse është shtyrë gjatë vitit të kaluar miratimi i tyre, por nuk ka asnjë 
arsye tani, për më tepër kur bëhet fjalë për institucione të cilat kanë në funksion të 
punës së tyre dy elementet thelbësor të njërës prej sfidave më të mëdha të vendit 
tonë,  të cilat kanë në fokus të punës se tyre  dy elemente si llogaridhënia dhe 
transparenca, të cilat të dyja bashkë lidhen me sfidën e luftës kundër korrupsionit.  

Së dyti, forcimi llogaridhënies dhe transparencës,  si dy elementë të cilët duhet të 
përballin çdo funksionar publik me ligjin, besoj se do të vazhdojë të jetë jo vetëm 
sfidë e Kontrollit të Lartë të Shtetit në Shqipëri por është një sfidë e çdo institucioni 
homolog në vendet anëtare të BE, por pse jo edhe një sfidë edhe e kontrollit që BE 
bën për audtitin e vendeve anëtare të BE, mendoni pastaj se sa i fuqishëm është ky 
kontroll në vendet që nuk janë anëtare të BE.  

E treta, mendoj se forcimi i bashkëpunimit me institucionet e tjera si një grup i 
përbashkët në luftën kundër korrupsionit, siç ju e dëgjuat edhe Prokurimin e 
Përgjithshëm,  duke shtuar këtu dhe një element, që besoj se duhet të jetë në 
qendër të vëmendjes çdo ditë,  jo vetëm nga KLSH, por duke edhe ndihmuar KLSH 
që të bëjë të mundur ushtrimin e detyrës së tij, të themi në një performancë të tillë 
që të jetë e vështirë për ta kontradiktuar. 

Forcimim e kërkesës për transparencën e menaxhimit të fondeve publike dhe kur 
flas për menaxhimin e fondeve publike nuk mund të mos them që kërkesa për 
transparencë dhe kërkesa për të qenë rigoroz dhe të sigurt se çdo fond publik i 
shpenzuar nga një zyrtar i kësaj Republike nuk mund të mbulohet me kodin e 
heshtjes dhe as të mbulohet me parullat e vullnetarizmave, sikurse fatkeqësisht  
kemi dëgjuar gjatë gjithë kësaj kohe edhe nga mazhoranca e re. Nuk është vendi 
këtu për të hapur debate politik,  por personalisht duhet të them se është një 
shqetësim dhe duhet të jetë një shqetësim, që mungesa e transparencës fshihet në 
elemente të tjerë të cilat duket të jenë më interesantë, si ai i vullnetarizmit apo i 
bërjes së shpenzimeve, ndryshimeve e veprimtarive, të cilat kanë një buxhet nga 
pas, pa qenë të përgjegjshëm dhe pa qenë të ndërgjegjshëm se është përgjegjësi e 
çdo zyrtari, çdo lek i shpenzuar nga fondet publike.  
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Së fundi, pika e katërt, që do doja të listoja, është forcimi i rolit  dhe rritja e 
besueshmërisë tek Kontrolli i Lartë i Shtetit. Nëse  të gjitha këto sfida u mundova t`i 
marr nga ajo me lehtësisht e realizueshme deri tek ajo me  e vështira, besoj që 
rritja e besueshmërisë se ky është institucioni i cili në bazë të performancës, 
përmirësimit të saj, ka mundësi të bëjë auditin më të mirë për zyrtarët dhe për 
institucionet Shqiptare, duke shmangur dhe u bërë të gjithë bllok për forma 
auditimi jo ligjore, abuzuese,  të cilat jo vetëm që nuk ndihmojnë dhe nuk rrisin 
performancën e institucioneve që ne duhet të forcojmë  të gjithë së bashku, por 
përkundrazi akoma më keq, dëmtojnë imazhin se ky vend është një vend me  
institucione të konsoliduara, ndaj besoj që sfida më e madhe të cilën ju uroj jo 
vetëm juve por në grup të përbashkët, në partneritet,  të gjithë së bashku, ta 
forcojmë edhe të kemi mundësi që ta ndihmojmë  të rritet çdo ditë,  është rritja e 
besueshmërisë tek institucionet tona. Respektimi i pavarësisë së institucioneve të 
pavarura, rritja  e besueshmërisë tek puna e tyre, lënia e gjithë secili të kryej atë 
funksion që ligji ia ka dhënë dhe njeh   për kryer,  është elementi kryesor për ti 
dhënë mundësi vendit që të kalojë në një shkallare më lartë edhe në ato elementë 
që sot janë problematikë, sikurse është lufta kundër korrupsionit, nga ana tjetër 
edhe ti japë mundësi institucione të kryejnë detyrën e tyre të madhe. 

Zoti Leskaj duke ju falenderuar edhe një herë edhe për bashkëpunim që kemi 
pasur, jam e kënaqur që edhe projekti të cilin ju tashmë e keni fituar, do të jetë një 
nga projektet e para që do të zbatohet në Shqipëri, mbas  procedurës së 
decentralizimit të fondeve të BE, pra projekti juaj besoj do të jetë projekti i parë 
pilot i cili do të iniciojë punën e nisur dhe të konkluduar nga qeveria e mëparshme 
ku fondet  e BE tashmë do të menaxhohet dhe do të jenë mundësi për autoritetet 
shqiptare, dhe jo me një barrë e rëndë për delegacionin Europian në Tiranë. 

Suksese! 
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Fjala përshëndetëse e  Zv. Ambasadorit të OSBE,   

SH. T. Z.  Robert WILLTON 

 

 
 
U bashkohem parafolësve duke uruar 
KLSH-në për përkushtimin dhe arritjet 
përgjatë vitit 2013, gjatë procesit të 
auditimit të institucioneve publike, të 
nivelit qendror dhe atij vendor. Numri i 
lartë i masave administrative të dhëna 
për zyrtarët publikë  lidhur  me abuzimet  
në fondet shtetërore, ashtu si edhe numri i çështjeve të dërguara pranë Prokurorisë 
së Përgjithshme, është tregues i angazhimit të këtij institucioni.  
Pjesëmarrja e Presidentit të Republikës dhe e Prokurorit të Përgjithshëm si edhe e 
Deputetëve të Kuvendit në këtë analizë, shpreh qëndrimin e tyre të qartë të 
bashkëpunimit dhe angazhimit, për të parandaluar dhe luftuar keqpërdorimin e 
parave të taksapaguesve.  

Ne, të gjithë e dimë se, ky lloj korrupsioni pengon zhvillimin. Burimet publike 
kthehen në xhepat e individëve të korruptuar, larg investimeve shumë të 
nevojshme në transport, energji, shëndetësi dhe arsim. Korrupsioni nuk është një 
krim pa viktima.  

Roli i KLSH-së si një institucion i pavarur, është thelbësor në zbulimin dhe dhënien e 
provave për këto praktika të këqija. Është gjithashtu shumë e rëndësishme që 
rekomandimet e KLSH-së, të zbatohen nga institucionet publike. Përqindja e 
zbatimit të masave të rekomanduara nga KLSH, është aktualisht e ulët. Ne do të 
nxisnim institucionet shqiptare për të marrë parasysh me seriozitet miratimin e 
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këtyre rekomandimeve, si një mënyrë për të përmirësuar luftën ndaj keqpërdorimit 
të fondeve publike nga zyrtarët e të gjitha niveleve. 

Në partneritet edhe me kolegë ndërkombëtarë, veçanërisht me BE-në, si dhe në 
partneritet me Shqipërinë, OSBE është e vendosur për të mbështetur luftën kundër 
korrupsionit. Në veçanti, ne po asistojmë Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore si 
Koordinatori Kombëtar në hartimin e Strategjisë Anti-Korrupsion dhe Planit të 
Veprimit përkatës. Për këtë arsye, përfshirja dhe kontributi i KLSH-së në hartimin e 
këtyre dokumenteve, së bashku me institucione të tjera të pavarura si Inspektoriati 
i Lartë për Deklarimin e pasurive dhe Avokati i Popullit, ashtu si edhe Prokuroria e 
Përgjithshme, do të ishin shumë të vlefshme për një përqasje më të plotë dhe të 
kuptueshme në luftën kundër korrupsionit.  

Unë e nxis KLSH-në për të forcuar më tej bashkëpunimin me agjencitë e tjera të 
forcimit të ligjit, për të siguruar që Shqipëria të arrijë rezultate konkrete në rastet e 
zyrtarëve të kallëzuar, të gjykuar dhe dënuar për korrupsion. Fakti që KLSH ka 
raportuar një numër domethënës të zyrtarëve në Prokurorinë e Përgjithshme për 
abuzim me fondet publike, është një zhvillim pozitiv. Presim me padurim rezultate 
të prekshme nga gjyqësori në të tilla raste, për të nxitur gjithashtu veprimet e 
grupeve të tjera të interesit në luftën kundër korrupsionit.  

Miratimi nga KLSH i një kodi etike për zyrtarët e institucionit, për të siguruar 
integritetin si të stafit ashtu edhe të procesit të auditimit, është një shembull i mirë 
që mund të ndiqet edhe nga institucione të tjera.  

Trajnimet për ngritjen e kapaciteteve të stafit të KLSH-së, janë thelbësore për të 
përmirësuar teknikat audituese dhe proceset, në të njëjtën linjë me standardet 
ndërkombëtare. Për rrjedhojë, ne do të nxisnim KLSH-në që të ofrojë trajnime edhe 

kapaciteteve audituese si dhe në mirë-përdorimin e rekomandimeve të KLSH-së.   

Shpresoj sinqerisht se ky takim do të sjellë përmirësime të tjera konkrete në punën 
e institucionit tuaj, duke u mbështetur në arritjet e deritanishme. Dëshiroj të 
përsëris angazhimin e prezencës së OSBE-së, për të ofruar mbështetje të 
vazhdueshme ndaj institucioneve tuaja, ndaj përpjekjeve kombëtare anti-
korrupsion, për të arritur qëllimet e përbashkëta për standarde më të larta 
demokratike dhe prosperitet në vend.  
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Fjala përshëndetëse e Ndihmës Audituesit të Përgjithshëm të ZAP Kosovë,            
z. Ibrahim GJYLDEREN 

 

 
 
I nderuar z. President,  
I nderuar z. Leskaj,  
Të nderuar të ftuar e pjesëmarrës. 

 

 
Faleminderit shumë, ndihemi shumë të privilegjuar dhe të respektuar për  ftesën 
duke na dhënë mundësi të marrim pjesë në këtë Analizë Vjetore të KLSH-së. Si në 
të gjitha rastet e mëparshme, ku kemi marrë pjesë, besojmë se do përftojmë 
shumë nga kjo Analizë, pasi është e mirë që ne të dëgjojmë për rezultatet e punës 
suaj, për sfidat dhe vështirësitë që keni  hasur, dhe e gjitha kjo të na shërbejë  edhe 
në ZAP të Kosovës.  

dy vitet e fundit. Në bazë të raportit që u prezantuar nga Kryetari juaj por dhe nga 
fjala e z. Angjeli, z. Llalla, znj. Bregu, z. Sequi, z. Willton si dhe e Presidentit të 
Republikës, shihet qartë që jeni një institucion i rëndësishëm dhe që gëzoni 
mbështetje dhe përkrahje nga  insititucione  të tjera publike. Kjo është shumë e 
rëndësishme edhe nga përvoja jonë e shkurtër. Mbështetja e Kuvendit është me 
shumë rëndësi për një Institucion Suprem të Auditimit, nëse dëshiron të 
performojë në mënyrë të mirë.  
Nuk kam dëshirë t`ju marr më shumë kohë, duke patur parasysh axhendën tuaj të 
ngarkuar, kështu që ju uroj që këto suksese ti vazhdoni më tutje dhe ti pasuroni më 
shumë. 
Ju faleminderit! 
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Fjala përshëndetëse e Drejtorit Ekzekutiv të G&G Group ,  

Prof. Asc. Dr. Sazan GURI 

 

 
 
Në situatën që kalon vendi ynë, sigurisht 
problem më i madh mbetet korrupsioni, që 
në qoftë se kontrollohen treguesit që çojnë 
drejt tij, bën që vendi ynë të ngjisë shkallët 
për një stabilitet ekonomik, politik dhe 
social. Korrupsioni nuk është krim pa 
viktima, dhe nëse diku duket i pakapshëm. 
Në çështjet e mjedisit është mëse i 

vret
dhe komunitete të caktuara.  
Sigurisht korrupsioni është kudo, por në lidhje me  çështjen e mjedisit ai prek 
parajsën  

Shpesh ajo që duket si korrupsion në çështjet e mjedisit është pjesë e aisbergut që 
fshihet, ndërkohë që të fshehura ndodhen: 

 Kostot ekonomike mjedisore; 

 Përkeqësimi i shëndetit të banorëve të komunitetit përreth; 

 Ulja e rendimentit dhe e produkteve, të fushave të tjera; 

 Prishja e cilësisë së të jetuarit të një popullate të tërë. 
 

Ndaj dhe kontrolli për një performancë mjedisore të arrirë do të thotë: 

 Të ardhura më shumë në buxhetin e shtetit; 
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 Shpenzime më pak të buxhetit të shtetit për shëndetin e përkeqësuar 
në rritje të banorëve të prekur nga ndotja e mjedisit; 

 Etikë dhe estetikë e një qytetari, e një komuniteti apo e popullit të 
tërë. 

Një kontroll ndaj një performance të lartë mjedisore, sjell një ndryshim të sjelljes së 
njeriut ndaj natyrës. Të bën të përafrosh legjislacionin mjedisor drejt atij europian. 

i  sigurosh qytetarëvë të drejtat bazë natyrore, siç janë të drejtat e 
njeriut.   
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Fjala e përshëndetëse e z. Mitro ÇELA, analist: 

 

                                                               ublike. 
 
 

Është kënaqësi për mua, që marr pjesë në Analizën Tuaj vjetore, me ftesë të  

z. Bujar Leskaj! 

 

 Vlorë. Një muaj më parë, në mesazhin e Brukselit për Tiranën, 
Kontrolli I Lartë i Shtetit, ishte ndër të paktit institucione që u vlerësuan. U vlerësua 
si Institucion i pavarur, që e ruan me fanatizëm dhe me punë krijuese pavarësinë,  
që ja ka dhënë Kushtetuta. 

kompani të huaj me pagesë, për të kontrolluar faturat e borxhit të biznesit, kur më 
mirë se kushdo këtë punë mund ta bënte dhe duhet ta bënte KLSH-ja.  

Ligji i jep të drejtën KLSH të kontrollojë tatimorët. Por Drejtoria e Përgjithshme e 
Tatimeve nuk lejon kontrollin duke shkelur ligjin. Është paradoks, se ky problem 
nuk po gjen zgjidhje as në parlament?! 

Të nderuar miq! 

Duke qenë gazetar, e di mirë, se pas një pune të gjatë investiguese, vjen edhe koha, 
po kaq e vështirë, për të shkruar raportin e auditimit. Unë jam lexues i rregullt i 
raporteve të KLSH. Ka raste që pjesë të raportit janë të gjata dhe jo të këndshme 

Brenda KLSH-së ka shumë ekspertë që shkruajnë, më shumë se  në çdo institucion 
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tjetër të Shqipërisë. Edhe pse zoti Bujar Leskaj, do të buzëqeshi, në kuptimin 
figurativ, sipas mendimit tim, ju bëni, si të thuash punën e shkrimtarit.  

Produktet e penës suaj, duhen të jenë të sakta, të lexueshme,  të rrjedhshme. Kjo 
kërkon të njihni  gjuhën shqipe dhe sidomos rregullat e drejtshkrimit. Duhet të 
kini më shumë kulturë për të përmirësuar stilin e të shkruarit.  
 

Arti për të shkruar raporte, sipas 
meje, nuk qëndron tek të 
qepurit e çdo fakti që zbuloni 
gjatë investigimit. Janë idetë, në 
funksion të të cilave duhen futur 
faktet. 
 

Unë u falenderoj edhe një herë, 
për mundësinë që më dhatë, për 
të mbushur bllokun e shënimeve 
me probleme, ide dhe fakte, që 
do më duhen  për punën time si 
gazetar. 
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RAPORTI ANALITIK 

MBI PERFORMANCËN E KONTROLLIT TË LARTË TË SHTETIT PËR VITIN 2013 

mbajtur nga Kryetari i KLSH-së, z. Bujar LESKAJ 

 

Veprimtaria institucionale e KLSH-së u orientua drejt përmbushjes se objektivave 
prioritare të programit të veprimtarisë së vitit 2013, hartuar në funksion të zbatimit 
të detyrimeve Kushtetuese dhe ligjore, Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit 
INTOSAI si dhe  detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi i  Strategjisë së Zhvillimit të 
KLSH-së, për periudhën 2013-2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjo analizë reflekton konsolidimin e ecurisë se reformës së KLSH-së hapat e 
ndërmarra për modernizimin dhe reformimin e institucionit  si dhe gjetjet dhe 
rekomandimet kryesore të KLSH, për përmirësimin e punës dhe të performancës së 
institucioneve të tjera publike.  
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Analiza e veprimtarisë së institucionit tonë për vitin 2013, zhvillohet fill pas 
analizave të kryera veçmas në nivel departamenti dhe drejtorie, në të cilat u bë një 
analizë e thellë dhe faktoriale e arritjeve por dhe e problematikave me të cilat u 
përballën departamentet gjatë realizimit të misionit të tyre gjatë 2013. Kryerja e 
analizave vjetore në çdo fillim viti pasardhës është shndërruar në një standard 
tashmë, për aktivitetin e institucionit tonë. Është viti i dytë që ne zhvillojmë në këtë 
format analizën e veprimtarisë tonë institucionale duke bërë një bilanc të aktivitetit 
një vjeçar duke vlerësuar atë që ne kemi arritur, evidentimin e mangësive 
reflektimin mbi to, si dhe kryerjen e analizave se çfarë ne kemi bërë mirë çfarë 
mund të bëjmë më mirë dhe si të mund të adresojmë problemet dhe prioritetete 
tona në të ardhmen.  

Pavarësisht nga mjedisi në të cilin kemi vepruar gjatë vitit 2013 më duhet të 
theksoj se ky vit ka qenë vit i konsolidimit të arritjeve të nisura në vitin 2012 dhe vit 

modern të denjë për t`u përballur me sfidat por dhe me partneritenin e 
Institucioneve homologe, drejt një qasje sa më europiane.  
Në këtë moment më duhet të falënderoj të gjithë audituesit dhe punonjësit e 
institucionit të cilët me kontributin e tyre kanë bërë të mundur përmbushjen e 
objektivave, realizimin e detyrave të planifikuara për vitin 2013.  
Misioni ynë kryesor është kontrolli mbi rregullshmërinë financiare dhe ekonomike 
lidhur me përdorimin e fondeve publike, konsolidimi i auditimit financiar dhe në 
funksion e mbështetje të këtij misioni edhe realizimi auditimeve të performancës 
të cilat shërbejnë si udhërrëfyes për subjektet në drejtim të rritjes së eficiencës, 
efektivitetit dhe ekonomicitetit të tyre.  
Në këtë kontekst veprimtaria audituese, përbën aktivitetin kry
në vitin që sapo u mbyll kemi realizuar me sukses programin e auditimeve. Gjithsesi 
duhet të theksojmë se tejkalimi i numrit të auditimeve nuk është qëllim në vetvete 
në punën tonë, pasi në këtë vit ajo që kemi synuar ka qenë rritja e cilësisë dhe 
profesionalitetit në punën tonë, në shërbim të një mirëqeverisje dhe efektivitet të 
përdorimit të fondeve në dispozicion. 
Në fillim të këtij raporti analize duhet të pohoj se ndryshimet janë jo vetëm të 
dukshme por dhe të prekshme në të gjithë sektorët dhe fushat e aktivitetit tonë. 
Ndryshime që vijnë nga rritja e cilësisë së punës bazuar në zbatimin e standardeve 
ndërkombëtare të auditimit (ISSAI)  në procesin auditues, si dhe në 
përgjegjshmërinë në realizimin e detyrës dhe detyrimeve të audituesit të jashtëm, 
e kombinuar kjo me objektivitetin, paanshmërinë, transparencën ndershmërinë në 
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kryerjen e shërbimit të marrë përsipër.   
Raporti i analizës vjetore përmbledh rezultatet e arritura gjatë vitit 2013 duke i 
krahasuar ato me vitet e mëparshme. Për të pasur një pasqyrë të plotë në 
shumicën e rasteve kemi krahasuar rezultatet e dy viteve 2012 dhe 2013 me tre 
vitet së bashku 2009, 2010, 2011. Krahasimi i treguesve referuar këtyre periudhave 
është bërë pasi treguesit e rezultateve të periudhës dy vjeçare 2012-2013 janë dy 
deri tre herë më të lartë se ato të periudhës trevjeçare 2009-2011. 

 

I. VEPRIMTARIA AUDITUESE  

Viti 2013 nga pikëpamja e veprimtarisë audituese mund të cilësohet si viti i 
arritjeve të sfidave dhe ndryshimeve institucionale. E analizuar në këtë 
këndvështrim mund të konfirmojmë se të gjitha hapat e ndërmarra për 
reformimin, modernizimin e institucionit kanë filluar të japin frytet dhe rezultatet 
në aktivitetin primar të institucionit të KLSH-   

Dobia e rezultateve të auditimit . Impakti i veprimtarisë audituese të KLSH-së  

Në vitin 2013,Kontrolli i Lartë i Shteti  nga 147 auditime të planifikuara, ka 
përfunduar 164 auditime, nga të cilat janë të përfunduar dhe të evaduar në 
subjekte 153 auditime, të përfunduar e të paevaduar 11 auditime. Krahas sa 
më sipër janë në proces auditimi 27 auditime.  

Në përfundim të auditimeve të ushtruar gjatë vitit 2013, konstatohet se zbulimet  
parregullsitë dhe shkeljet financiare rezultojnë me dëm efektiv të përgjithshëm në 
shumën totale prej 15,089,825 mijë lekë.  

KLSH ka rekomanduar shpërblimin e këtij dëmi në masën  15,077,225 mijë lekë ose 
99,9%. 

Shpenzimet buxhetore për vitin 2013 të KLSH-së rezultojnë 288,205 mijë lekë. 

Për vitin 2013 indikatori i dobisë së rezultateve të auditimit, mjaft i rëndësishëm i 
përdorur gjërësisht nga institucionet moderne të auditimit, rezulton se për çdo një 
lek të shpenzuar për institucionin e KLSH-së janë kërkuar për tu zhdëmtuar 52.3 
lekë. 

Në këtë këndvështrim mund të thuhet se investimet për modernizimin dhe 
fuqizimin e KLSH-së përbëjnë një investim efektiv në luftën kundër korrupsionit 
dhe mirëqeverisjes së financave publike.  
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Ky indikator në harkun kohor te 4 viteve 2010-2013 rezulton si me poshtë: 

 

Nga një analizë krahasuese konstatohet: për vitet 2009-2011, për 1 lek të 
shpenzuar nga buxheti i shtetit janë kërkuar për zhdëmtim 21 lekë, ndërsa për vitet 
2012 dhe 2013 për çdo 1 lek të shpenzuar është kërkuar për zhdëmtim 52 lekë ose 
rreth 31 lekë më shumë.  

 

Për vitit 2012 dhe 2013 nga KLSH janë kryer auditime sipas llojeve si me poshtë 
paraqitur:  
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Tabela 1. Auditimet sipas llojeve 

Nr Përshkrimi 2012 2013 

1 Auditime për ligjshmërinë dhe rregullshmërinë 131 118 

2 Auditime financiare 17 21 

3 Auditime performance 4 6 

4 Auditim vlerësues 2 - 

5 Auditim tematik 4 8 
 

Analiza sipas llojit, tregon se në këtë vit jemi treguar më të kujdesshëm për ti dhënë 
vëndin e duhur edhe auditimeve financiare sipas praktikave NAO, por edhe 
auditimeve tematike dhe të performancës për të treguar superioritetin tonë, por 
dhe për të luftuar mentalitetin e korrigjuesve ndërmjet sanksioneve. 

Fokusi në auditime që nxjerrin problematikat e funksionimit të subjekteve dhe 
ndihma që mund të japim ne nëpërmjet rekomandimeve tona në drejtim të 
efektivitetit, efiçiencës dhe ekonomicitetit në përdorimin e fondeve dhe të 
burimeve në dispozicion të tyre sjell një qasje të re dhe moderne në punën tonë. 

Kështu në vitin që sapo u mbyll, kemi rritur numrin e auditimeve financiare me 24% 
dhe për auditimet e performancës dhe ato tematike kemi rritje përkatësisht me 
50%. Krahasuar me numrin e auditimeve të planifikuara apo programuara vëmë re 
se numri i auditimeve të përfunduar dhe evaduar gjatë vitit 2013,  është tejkaluar 
me 6 auditime, ose me rreth 4 % ndërsa ato të përfunduara 12 % . 

Tabela 2. Auditime të grupuara sipas institucioneve 

Nr  Përshkrimi  2013  

1  Ministritë dhe institucionet qendrore  42  

2  Institucionet e administratës së qeverisjes vendore dhe njësi të 
tjera në nivel vendor  

57  

3  Drejtoritë dhe degët e tatimtaksave e të doganave  21  

4  Institucionet financiare dhe shoqëritë me kapital të përbashkët  17  

5  Njësitë dhe projektet me financime të huaja  10  

6  Subjekte të mbrojtjes së mjedisit  6  

Referuar detyrimit kushtetues dhe ligjor për të dhënë mendim për realizimin e 
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buxhetit të vitit të kaluar financiar fokusi i auditimeve mbi institucionet qëndrore 
mbetet po në të njëjtat nivele si në atë të vitit 2012.  Ndërsa referuar 
institucioneve të qeverisjes vendore rezulton një tkurrje në numrin e auditimeve 
të realizuar duke tentuar që të lihet më shumë kohë një auditimi me qëllim rritjes 
së cilësisë së punës audituese.  

Në vitin 2013 konstatohet një rritje me 60% të numrit të degëve dhe drejtorive të 
audituara në fushën e tatimeve dhe doganave krahasuar me vitin 2012. Ndërsa 
referuar auditimit të shoqërive me kapital të përbashkët konstatohet një rritje me 
40% të numrit të subjekteve të audituara. Në auditimin e subjekteve apo 
projekteve me financime të huaja rezulton një tkurrje e lehtë e numrit të 
subjekteve të audituara.  

 Theksojmë se fokusi i auditimeve dhe ndryshimi i tematikave të parashikuara në 
programin e veprimtarisë vjetore të institucionit ka të bëjë me përmbushjen të 
misionit tonë për dhënien e një opinioni sa më të kujdesshëm dhe profesional mbi 
ekzekutimin e buxhetit vjetor por edhe ndjekjen e vazhdueshme të shqetësimit 
qytetar dhe shoqërisë civile në shtypin e përditshëm, problemet e ngritura dhe 
trajtuar në median elektronike, si dhe nga letrat apo kërkesat e shumta të 
adresuara KLS së nga shtetas të ndryshëm. 

Kemi synuar që në mënyrë të kujdesshme të rritet numri i ditëve për njohjen e 
subjektit të lidhur me natyrën e tij,  legjislacionin mbi të cilin operon dhe realizon 
veprimtarinë kjo në funksion të përcaktimit të një programi që fokusohet në 
drejtimet dhe çështjet më kryesore ku risku materializohet në nivele që kërkon 
vëmendjen tonë si auditues.              

Megjithë përmirësimet e dukshme në personalizimin e programeve të auditimit 
mbetet akoma shumë për të bërë në drejtim të zbatimit të kërkesave të 
standarteve ndërkombëtare të auditimit ne drejtim të auditimit bazuar në risk dhe 
materialitet, duke ndikuar kështu në rritje të eficiencës dhe efektivitetit të burimeve 
të auditimit. 

A.  Gjetjet kryesore në Auditime. 

Në përfundim të auditimeve të ushtruar gjatë vitit 2013, audituesit kanë zbuluar 
parregullsi dhe shkelje financiare me dëm efektiv të përgjithshëm në shumën totale 
prej    15,089,825 mijë lekë. Kemi rekomanduar shpërblimin e këtij dëmi në masën  
15,077,225 mijë lëkë ose 99,9%. 
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Tabela 3. Struktura e dëmit ekonomik sipas fushave          000/lekë 

1 Nga tatim taksat                     125,820  

2 Nga shitja e pasurisë dhe dhënia e objekteve me qira dhe me 
koncesion  shtetërore                                                             

  11,992,177  

3 Nga doganat        377,141  

4 Në fushën e pagave                    59,992  

5 Në fushën e shpërblimeve                  9,651  

6 Në shpenzimet operative          57,284  

7 Në prokurimet publike        354,099  

8 Në urbanistikë        129,545  

9 Mungesa materiale ose monetare            11,062  

10 Mos arkëtim i detyrimeve kontraktuale Albpetrol sh.a 1,739,512 

11 Të tjera       233,542 

SHUMA       15,089,825  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po të krahasojmë zbulimet me dëm ekonomik të vitit 2012 raportuar në nivelin  
13,522,392 mijë lekë, me ato të këtij viti 15,089,825  mijë lekë është e dukshme 
diferenca e vlerësuar në 1,567,433 mijë lekë më shumë.  
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Vlera e dëmit ekonomik të zbuluar për periudhën pesëvjeçare 2009-2013 rezulton:  

 

Nga një analizë krahasimore të periudhave tre vjeçare 2009-2011 me periudhën dy 
vjeçare 2012-2013 konstatohet se dëmi ekonomik i zbuluar për periudhën dy vjeçare 
2012-2013, është rreth dy herë më i madh se vlera e dëmit të zbuluar për periudhën 
e tre viteve së bashku 2009,2010,2011. 

  

Referuar dëmit ekonomik të zbuluar gjatë vitit 2013 konstatohet se pjesa më e 
madhe e dëmit të zbuluar në shumën 11,992,177 mijë lekë apo rreth 79% e vlerës 
totale të dëmit të konstatuar është në fushën e shitjes së pasurisë apo dhe dhënies 
me qera, koncesion të pronës shtetërore. Në këtë zë vendin kryesor e zë dëmi që i 
është shkaktuar buxhetit nga pamundësia për të arkëtuar garancinë e kontratës se 

 

Në lidhje me sa më sipër trajtuar KLSH ka rekomanduar:  
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Nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes në bashkëpunim të 
ngushtë me Avokaturën e Shtetit, të vazhdojë me përparësi ndjekja e proçedurave ligjore 
brënda dhe jashtë vendit, për të mundësuar arkëtimin e kësaj shume, duke e detyruar 
subjektin përkatës të respektojë kushtet e tenderit dhe të gjitha detyrimet rrjedhojë e 
këtij procesi. 

Po kështu nisur nga konstatimet e kësaj proçedure të audituar, për të siguruar një 
proces sa më efektiv e të besueshëm në procedurat e privatizimeve strategjike dhe jo 
vetëm, kemi rekomanduar: 

- Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes në bashkëpunim me 
Agjencinë e Prokurimit  Publik, të realizojnë ndërhyrjet e duhura në aktet ligjore dhe 
nënligjore, për të përfshirë në formularët e garancive të ofertave dhe të kontratave, si 
në proceset e privatizimeve dhe në ato të tenderimeve, elementë shtesë që të 
garantojnë sigurinë e këtij dokumentacioni, duke ndihmuar në mos përsëritjen e rasteve 
të ngjashme me pasoja negative për buxhetin e shtetit.   

- Duke patur në konsideratë rëndësinë e këtij sektori për ekonominë e vendit dhe 
sigurinë kombëtare, në rast të riaktivizimit  të  kësaj procedure apo dhe në procedura të 
tilla të ngjashme, autoritetet shtetërore përgjegjëse duhet të sigurohen të përfshijnë në 
këto procese, me përparësi të lartë dhe ekskluzivitet, aleatë strategjikë të vendit tonë 
(veçanërisht ato me traditë të konsoliduar në këtë sektor, si SHBA dhe Mbretëria e 
Bashkuar), si dhe të mundësojnë arritjen e transparencën reale të zotëruesve të 
kompanive ofertuese pjesëmarrëse në garë. 

dëmit të konstatuar në dogana, ai përbën 2% të vlerës së dëmit të 
konstatuar  ose në vlerë 377,141 mijë lekë dhe ka rezultuar kryesisht nga të natyrës 
keqklasifikim të mallrave doganore dhe mosreflektim të sasive sipas faturave për 
efekte doganore), përkatësisht sipas subjekteve: Dega Doganore Kakavijë 107,534 
mijë lekë; DD Shkodër 88,641 mijë lekë; DD Durrës 55,810 mijë lekë; DD Kapshticë 
32,684 mijë lekë, DD Qafë Thanë 31,478 mijë lekë; DD Korçë 18,331 mije lekë; DD 
Berat 17,334 mijë lekë; DD Lezhë 12,168 mijë  
Përmet 9,728 mijë lekë; DD Morinë, Kukës 1,959 mijë lekë dhe DD Elbasan 1,474 
mijë lekë. 

Në po të njëjtin nivel dëmi por në fushën e shpenzimeve janë dëmet e konstatuara 
nga auditimi i procedurave të prokurimeve publike dhe realizimit të tyre kështu 
janë konstatuar  354,099 mijë lekë dëme në prokurime apo 2% të vlerës totale të 
dëmit të konstatuar për vitin 2013. 

Në fushën e urbanistikës kanë rezultuar dëme në nivelin 129,545 mijë lekë ose 1% e 
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vlerës totale të dëmit të konstatuar në vitin 2013.  

Me peshë të rëndësishme është dëmi nga mos arkëtim i detyrimeve kontraktuale 
Albpetrol sh.a që në vlerë arrin në 1,739,512 mijë lekë ose rreth 12% të totali të 
dëmit të konstatuar në vitin që sapo u mbyll.  

Në zërin të tjera  përfshihen zbulimet të cilat nuk klasifikohen në fushat e 
mësipërme.  

Krahas  zbulimeve  me  dëm  ekonomik,  gjatë  vitit  2013,  janë  konstatuar shkelje 
të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e subjekteve të 
audituara,  në nivelin e 4, 357,699 mijë lekë nga 1,842,998 mijë lekë të konstatuara 
gjatë vitit 2012, pra kemi një rritje me 2,514,701 mijë lekë.  

Po të analizojmë strukturën e dëmit sipas departamenteve të auditimit që e kanë 
zbuluar atë situata paraqitet si në tabelën 4. 

Tabela 4. Struktura e dëmit ekonomik sipas departamenteve              000/lekë 

Departamentet 2013 2012 
Ndryshimi 
(+) dhe (-) 

Departamenti  Auditimit  të  Investimeve  e  
Projekteve  me  Financime  të Huaja, 
Shoqërive Publike e Mbrojtjes Mjedisit 

1,867,932 11,913,731 -10,045,799 

Departamenti i Auditimit të Buxhetit Qendror, 
të Institucioneve të Administratës së Lartë 
Publike, Menaxhimit Financiar dhe Auditimit 
të Brendshëm 

12,190,484  
 

996,457 11,194,027 

Departamenti i Auditimit të Buxhetit të 
Pushtetit Vendor, Kontrollit të Territorit, 
Administrimit e Privatizimit të Pronës 

599,267 540,489 58,778 

Departamenti Auditimit të Ardhurave të 
Buxhetit 

432,142 71,715 360,427 

TOTALI 15,089,825  13,522,392 1,567,433 

Analiza tregon se Departamenti i Auditimit të Buxhetit Qendror, të Institucioneve 

të Administratës së Lartë Publike, Menaxhimit Financiar dhe Auditimit të 

Brendshëm ka zbuluar rreth 80,8% të vlerës totale të dëmit të konstatuar, ndjekur 

nga Departamenti  i  Auditimit  të Investimeve dhe Projekteve me Financime të 

Huaja, Shoqërive Publike e Mbrojtjes së Mjedisit që  ka zbuluar 12,4% të vlerës 

totale të dëmit, Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Pushtetit Vendor, Kontrollit 

të Territorit, Administrimit e Privatizimit të Pronës me 4% dhe Departamenti i 
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Auditimit të të Ardhurave të Buxhetit të Shtetit me 2,8%.      

Nga një analizë më e detajuar e dëmeve të zbuluara nga Departamenti i auditimit 

të investimeve dhe projekteve me financime të huaja kanë rezultuar 19 subjekte 

me pasojë dëm ekonomik, për të cilët janë rekomanduar 50 masa për shpërblimin 

e dëmit në shumën 1,867,932 mijë lekë ose rreth 1.86 miliardë lekë. Për 9 

projekte me financime të huaja nga 10 të audituar, është rekomanduar zhdëmtimi i 

me vlerë 18,959,8 mijë lekë etj.) dhe shuma e tjetër e dëmit prej 1,772,999 mijë 

lekë i përket zbulimeve në entet publike. Në këtë vlerë shuma prej 1739 512 i 

përket dëmit të zbuluar në Albpetrol sh.a. Ajo përfaqëson mos arkëtimet e 

detyrimeve kontraktuale, pasi kompanitë e huaja operojnë në bazë të 

marrëveshjeve hidrokarbure. Në lidhje me dëmin ekonomik të konstatuar nga 

auditimi i Bashkive dhe Komunave me vlerë 599,267 mijë/lekë, për të cilin sipas 

përgjigjeve të ardhura, subjektet kanë filluar procedurat për ndalimin dhe zbatuar 

për 13 subjekte. Nga vlera e mësiperme, shuma  prej 220,565 mijë lekë u përket 12 

subjekteve të cilat janë brenda afatit 20 ditor, ndërsa 40 subjekte me dëmin prej 

379,784 mijë lekë janë realizuar ose janë proçes realizimi dhe mendojmë që të 

realizohen në masën  60-65 %.   

Përsa i përket dëmeve ekonomike të konstatuara në ministritë dhe institucionet 

qendrore rezulton:  

- Për zhdëmtimin e dëmeve ekonomike të shkaktuara nga persona dhe subjekte 

private kontraktore, është konstatuar një dëm ekonomik në 116 raste në  shumën 

12,190,484 mijë lekë,  gjithashtu është kërkuar nxjerrja e titujve ekzekutivë dhe 

ndjekja në rrugë ligjore për 115 raste në vlerën 11,177,884 mijë lekë.  Nga vlera e 

dëmit ekonomik të konstatuar gjatë këtij viti, janë pranuar nga titullarët dhe kanë 

nisur procedurat për kthimin e shumave të përfituara padrejtësisht në 33 raste në 

shumën 55,032 mijë lekë, priten përgjigjet nga subjektet e për rrjedhojë 

konsiderohen në proçes zbatimi 33 raste  në shumën 11,935,131 mijë lekë dhe nuk 

kanë kthyer përgjigje ose në përgjigjet e titullarëve nuk shprehen për nisjen e 

proçedurave ligjore për zhdëmtimin e tyre, e për rrjedhojë i konsiderojmë të pa 

zbatuara 49 raste në shumën 200,321 mijë lekë. 
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- Përmendim këtu, dëmin ekonomik të shkaktuar në Albpertol sh.a. në shumën 85 
milion Euro ose 11,900,000 mijë lekë, dëmin ekonomik të shkaktuar në 
Universitetin e Tiranës  në shumën 94,973 mijë lekë, në ish Ministrinë e Mjedisit 
dhe Administrimit të Ujërave  në shumën 64,164 mijë lekë, në Autoriteti Rrugor 
Shqiptar  në shumën 38,039 mijë lekë, në ish Ministrinë e Punës Çështjeve Sociale 
dhe Shanseve të Barabarta  në shumën 25,215 mijë lekë, në Qendrën Spitalore 
Universitare në shumën 9,227 mijë lekë, në Drejtorinë e Përgjithëshme të Ujësjellës 
Kanalizimeve në shumën 6,840 mijë lekë, etj.  

B.  Rekomandimet dhe zbatimi i tyre. 

Në punën tonë audituese kemi synuar që rekomandimet e bëra të kenë një ndikim të 

ndjeshëm  në përmirësimin e gjëndjes së subjekteve të audituara në funksion të 

mirë administrimit të fondeve në dispozicion, por dhe të një qeverisje sa më të mirë. 

Kemi synuar që të japim rekomandime të vlefshme për propozimeve për ndryshime 

apo përmirësim të akteve ligjore e nënligjore në fuqi por pa neglizhuar 

rekomandimet për masa të karakterit organizativ, të zhdëmtimit, administrative 

dhe disiplinore. I kemi kushtuar të njëjtën rëndësi edhe ndjekjes së rekomandimeve 

të lëna në auditimet tona, gjithsesi shikojmë se niveli i zbatueshmërisë mbetet në 

po të njëjtat nivele si në vitin 2012.  

Në tabelë janë dhënë të gjitha rekomandimet e bëra në auditimet e realizuara gjatë 

vitit 2013, sipas llojit të tyre, duke bërë edhe një krahasim me rekomandimet e 

viteve të mëparshme për të parë edhe trendin e tyre më pas kemi paraqitur nivelin 

e zbatueshmërisë sipas viteve dhe sipas llojit të këtyre rekomandimeve. 

  Tabela 5. Rekomandimet sipas llojit të tyre                     

Nr. Lloji i masës 2012 2013 

1 Propozime për ndryshim legjislacioni 58 82 
2 Masa Organizative 2194 2003 
3 Masa Administrative 338 236 
4 Masa Disiplinore 883 925 
 TOTALI (1 deri 4) 3473 3246 
6 Masa zhdëmtimi  000/lekë  13,516,827 15,077,225 

7  Kallzime Penale   
7.a -Kallëzime Penale - nr. 40 38 
7.b -Kallëzime Penale - persona  125 94 
7.c -Kallëzime Penale 000/lekë 1,366,689 1,166,061 
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Analiza e të dhënave tregon se në vitin 2013 kemi rekomandur më shumë 
përmirësime ligjore sesa masa organizative duke patur parasysh se impakti i një 
përmirësimi ligjor është më i prekshëm në gjithë sistemin e menaxhimit të fondeve 
publike dhe tejkalojnë vlerën e masës organizative të nivelit të një subjekti. 
Gjithashtu kemi rritje të masave disiplinore duke theksuar faktin se çdo punonjës 
duhet të jetë përgjegjës për atë që merr përsipër të realizojë me punën e tij dhe 
këtë duhet ta bëjë në mënyrë sa më të kujdeshme dhe të përgjegjshme. Në 
gjykimin tonë duhet të rritet fryma e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit të 
administratës kjo në funksion të mirëqeverisjes.  

Kallëzimet penale nuk është se janë qëllim në vetëvete për aktivitetin tonë dhe 
jemi munduar të mos e masim përformancën tonë me numrin e këtyre kallëzimeve, 
megjithëse është një tregues i rëndësishëm i luftës ndaj korrupsionit dhe shfaqjeve 
që rrezikojnë standardet e qeverisjes së vendit. 

 Tabela 6. Zbatimi i rekomandimeve  sipas llojit të tyre                     

Nr Lloji i masës 2013 2012 
Ndryshim 

(+)/(-) 
1 Propozime për ndryshim legjislacioni 17 25 -8 
2 Masa Organizative 1013 1753 -740 
3 Masa Administrative 154 205 -51 
4 Masa Disiplinore 711 597 +114 
5 Masa zhdëmtimi  000/lekë  2,572,291 736,121 - 1,836,170 

 

Në mënyrë grafike trendi i masave të rekomanduara rezulton në rritje: 
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1.  Propozime për ndryshime apo përmirësim të legjislacionit 

Duke e konsideruar  Institucionin e KLSH-së si një institucion reformues të kuadrit 
rregullator ligjor, në fokus të veprimtarisë tonë audituese ka qënë dhënia e 
rekomandimeve për përmirësim legjislacioni.  

Gjatë vitit 2013 janë rekomanduar gjithsej 82 propozime për ndryshim legjislacioni 
dhe analizuar në një dinamikë në vite konstatohet një trend rritës i propozimit të 
rekomandimeve si dhe statusit të zbatimit të tyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spektri i propozimeve të rekomanduara nga KLSH është mjaft i gjerë, përfshirë 
amendime kushtetuese, ndryshime të ligjeve bazë, si dhe ndryshime të Vendimeve 
të Këshillit të Ministrave apo dhe akte të tjera rregullative. 

Ndër propozimet e rekomanduara paraqesim rekomandimet për dy vite rradhazi 
dërguar në Kuvend në kuadrin e Raporteve të zbatimit të buxhetit të shtetit 
respektivisht për vitet 2011 dhe 2012 për çështje nevralgjike në menaxhimin e 
financave publike: Për menaxhimin e borxhit publik dhe për detyrimet e 
prapambetura të buxhetit të shtetit ndaj sipërmarrjes private.  

a.  Për menaxhimin efektiv të borxhit publik kemi rekomanduar që Ministria e 
Financave:  

- Të ngrejë një grup pune me ekspertët më të mirë të fushës për përgatitjen 
dhe paraqitjen e një nisme ligjore për vendosjen në Kushtetutë dhe në Ligjin 

të borxhit publik ndaj PBB-së, në nivelin  60%. 
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b. Objekt i dhënies së rekomandimeve nga KLSH kanë qënë dhe rekomandimet 
për dy vite rradhazi që KLSH i ka paraqitur Kuvendit në lidhje me fenomenin e 

kushtet aktuale sugjerojmë saktësimin dhe shqyrtimin me realizëm të gjendjes 

lehtësuar sa të jetë e mundur sipërmarrjen private nga kosto e kredive që ato 
mund të kenë marrë për përmirësimin e situatës së tyre financiare, nëpërmjet 
ndërhyrjes për ristrukturimin e kredive dhe ndërkohë mbledhjes së borxheve 

situatës dhe mosangazhim për të zbatuar rekomandimin e lënë një vit më 
parë.  Për këtë KLSH paraqiti rekomandimin për përmirësimin e dispoziatve 
ligjore dhe konkretisht:   

- , krahas përcaktimeve në Ligjin 
Organik të Buxhetit, të parashikohet që të ardhurat nga privatizimet duhet të 
përdoren së pari dhe kryesisht për të ulur borxhin publik, ku 50% të jetë 
kufiri i poshtëm, dhe pjesa tjetër të shkojë për uljen e detyrimeve për faturat 
e papaguara ndaj sipërmarrësve privatë për punët publike të realizuara. 

- Ministria e Financave të marrë masa për evidentimin e saktë të të gjitha 
detyrimeve ndaj sipërmarrësve privatë të angazhuar në realizimin e punëve 
publike, mallra dhe shërbime dhe planifikimin e shlyerjes së tyre në buxhetet 
afatshkurtër apo afatmesëm. Këto masa të përfshihen në udhëzimin specifik 
për zbatimin e Buxhetit të Shtetit të vitit 2014. 

- Për të gjitha rekomandimet e dhëna nga KLSH Ministria e Financave ka 
shprehur dakortësinë.  

c. Po kështu KLSH ka paraqitur një sërë rekomandimesh për përmirësim 
legjislacioni, të rezultuara nga auditimi i performancës me objekt ndarjen 
administrative territoriale dhe konkretisht:   

Mesazhi kryesor i përcjellë nga auditimi ndarjes administrative territoriale 
ishte: Ndarja aktuale administrative-territoriale ka sjellë ngadalësim në 
zhvillimin vendor dhe varësi të NJQV nga buxheti i shtetit.  

Shqipërisë i nevojitet një ndarje e re administrative-territoriale, bazuar në 
kritere të qarta, të pranuara me konsensus politik e vendor, nën asistencën 
dhe monitorimin e vazhdueshëm të partnerëve ndërkombëtarë, me synim 
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rritjen e eficiencës dhe efektivitetit të NJQV, në realizimin e objektivave për 
rritjen e shërbimeve në mënyrë sa më cilësore ndaj komunitetit.  

Ky auditim zgjati rreth një vit, preku shumë palë interesi, u kurua nga ekspertë 
të fushës dhe vendimi final për të u zbardh më 23/12/2013. Raporti 
bashkëlidhur vendimit iu përcollën Kryeministrit të Shqipërisë, Ministrit për 
Çështjet Vendore, Ministrit të Brendshëm, Kryetarëve të Komisioneve 
Parlamentare, Këshillave të Qarqeve në rrethet ku u zhvillua auditimi, dhe 
ndërkohë po zgjerohet impakti i tij në Grupet Parlamentare, si dhe palë të 
tjera interesi. 

2. Masat me karakter organizativ 

Nga 2003 masa të rekomanduara gjithsej janë zbatuar plotësisht 1013 prej tyre, 
pjesërisht 176, në proçes  371 dhe nuk janë zbatuar apo nuk janë verifikuar nga ana 
e jonë pjesa tjetër e masave. Më poshtë paraqesim tendencën në vite të masave 
organizative dhe statusin e zbatimit te tyre. 

 

 

3. Masat për shpërblimin e dëmit ekonomik 

Nga vlera e përgjithshme e dëmit ekonomik prej 15,089,825 mijë lekë është 
rekomanduar shpërblimi i dëmit të evidentuar dhe janë nxjerrë urdhërat përkatës 
për shpërblimin e tij për rreth 15,077,225  mijë lekë ose rreth 99.9 % e vlerës totale. 
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Konstatohet se pjesa më e madhe në vlerën prej 11,992,177 mijë lekë apo rreth 
79% e vlerës totale të dëmit të konstatuar është në fushën e shitjes së pasurisë apo 
dhe dhënies me qera, konçesion të pronës shtetërore.  

4. Masat administrative dhe disiplinore 

Për të metat dhe shkeljet e konstatuara për çdo subjekt të audituar, në bazë të ligjit 
nr. 
8599, datë 01.06.2000, KLSH-ja ka lënë detyra për zbatim, duke njoftuar edhe 
institucionet apo nomenklaturat përkatëse. 

Lloji i masave të rekomanduara dhe zbatimi i të cilave, sipas njoftimeve zyrtare  me  
shkrim  nga  organet  përkatëse  dhe  rikontrollit  të  zbatimit  të rekomandimeve në 
subjektet e audituara, paraqitet përsa vijon: 

 

Lloji i masës 2013 2012 
Ndryshimi 
(+) dhe (-) 

Vërejtje me shkrim 203 354 -151 
Vërejtje me paralajmërim 452 267 185 
Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë 8 13 -5 
Kalim në një nivel më të ulët 100 74 26 
Largim nga shërbimi civil 30 27 3 
Largim nga detyra, pezullim si nëpunës civil 13 27 -14 
Largim nga puna, zgjidhje kontrate 119 121 -2 
Masa administrative (gjobe) 86 146 -60 
Në kompetencë të APP 150 192 -42 

 

Nga analiza sipas llojit të masave të rekomanduara konstatohen rritje të numrit të 
vërejtjeve të dhëna për gjetjet dhe konstatimet jo shumë të ndjeshme (me 34 
raste) ndërsa për largimet nga detyra konstatohen të njëjtat nivele si të vitit 2012, 
gjithsesi vlen të theksohet që për shkak të problematikës së rotacionit politik  të 
ndodhur në shumë raste personat kanë qënë të larguar dhe KLSH nuk është 
shprehur për masa administrative dhe disiplinore. 

Gjatë vitit 2013, për shkeljet e konstatuara në bazë të ligjit nr. 8270, datë 

isa 
ligjeve të tjera në fuqi, KLSH-ja  ka kërkuar shqyrtimin dhe marrjen e 1161  masave 
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disiplinore dhe administrative, lloji dhe zbatimi i të cilave rezulton si më poshtë 
vijon:  

Nr Lloji i masës 
Propozuar 

Gjithsej 

Gjendja aktuale e zbatimit 
Të 

zbatuara 
Pa 

përgjigje 
% 

realizimit 
1  203 149 54 73.3 
2  452 383 69 84.7 
3  8 7 1 87.5 
4  100 73 27 73 
5  30 18 12 60 
6  13 5 8 38.4 
7  119 76 43 63.8 
8 Masa administrative (gjoba) 86 48 38 55.8 

9 Në kompetencë të APP-së 150 106 44 70.6 
 Shuma 1161 865 296 74.5 

 
Struktura e masave disiplinore dhe administrative për vitin 2013 paraqitet si më 
poshtë:  

 

Niveli i zbatimit të masave disiplinore dhe administrative në total rezulton rreth 
74.5 %, nivel ky i kenaqshëm dhe i pranueshëm referuar dhe standarteve 
ndërkombëtare.   

gim nga shërbimi 
 si tregues varion nga 38%-63 

%. Si institucion do të kërkojmë në vijimësi dhe në rrugë ligjore, zbatimin 
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maksimalisht të rekomandimeve tona, veçanërisht zbatimin e këtyre 
rekomandimeve ndaj drejtuesve të mesëm apo të lartë të paaftë apo të korruptuar 
të njësive publike të audituar, duke kontribuar në formimin e forcimin kulturës së 
ndëshkueshmërisë në administratën publike.   

Kontributi i KLSH-së për forcimin e kulturës së ndëshkueshmërisë të atyre që janë 
në poste të larta dhe shkelin ligjin. (Urdhëri nr. 70, datë 18.04.2006) 

Lufta kundër korrupsionit, në të cilën KLSH dhe institucionet e tjera shtetërore 
duhet të angazhohen, si dhe pritshmëritë e opinionit të gjerë publik në lidhje me 
punën tonë në këtë drejtim, parashtrojnë kërkesën e kryerjes së kësaj lufte në 
vazhdimësi, pa kompromis dhe ndaj çdo institucioni apo nëpunësi të infektuar prej 
virusit të korrupsionit. 

Kjo kërkesë e domosdoshme për arritjen e një standardi të pranueshëm 
mirëqeverisjeje, imponon nevojën e pasjes së një vullneti të fortë dhe konstant 
institucional në mostolerimin e asnjë rasti korrupsioni pavarësisht nivelit ku ai 
shfaqet apo shkallës së shtrirjes së tij. 

Këtë vullnet dhe kontribut institucional, në forcimin e kulturës së 
ndëshkueshmërisë, sidomos ndaj zyrtarëve të lartë të administratës shtetërore, 
shkelës flagrant të ligjit dhe mosbesues ndaj ekzistencës së forcës ndëshkuese të 
shtetit, Kontrolli i Lartë i Shtetit e ka treguar në mënyrë konstante gjatë këtyre dy 
viteve të fundit ku në numrin e konsiderueshëm të rekomandimeve tona për 
dhënien e masave disiplinore, largimit nga detyra si dhe bërjes së kallëzimeve 
penale janë përfshirë nëpunës të nivelit të lartë drejtues të administratës 
shtetërore. 

Fuqia e rekomandimeve tona dhe efekti i madh pozitiv që ato mund të 
transmetojnë në pastrimin dhe mosripërsëritjen e elementëve korruptiv brenda 
institucioneve shtetërore, kanë një ndërvarje të pashmangshme me shkallën e 
zbatimit të rekomandimeve tona nga ana e institucioneve shtetërore, sidomos 
atyre të audituara. 

Në këtë drejtim, një rol tepër të rëndësishëm ka luajtur edhe Urdhëri i 
Kryeministrit Berisha nr. 70, datë 18.04.2006 
rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit, auditit të brendshëm dhe 
Departamentit të Kontrollit të Brendshëm Administrativ dhe Antikorrupsionit në 
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Ky urdhër, për shkak të angazhimeve që ai imponon për një sërë institucionesh 
shtetërore në drejtim të zbatimit të rekomandimeve të KLSH-së, mbetet një 
ndihmesë e madhe për veprimtarinë tonë audituese, si dhe akt i cili shpreh në 
vetvete vullnetin institucional të qeverisë në drejtim të marrjes në konsideratë të 
rekomandimeve tona dhe efektit të tyre parandalues e ndëshkues në luftën kundër 
korrupsionit. 

Nisur nga shkalla e zbatueshmërisë së këtij urdhëri dhe e rezultateve që ai ka 
mundur të prodhojë deri më sot në praktikë, kërkohet që për vetë kushtet aktuale 
të administratës shtetërore, si dhe nivelit të korrupsionit të perceptuar dhe 
konstatuar gjerësisht, ky urdhër të përmirësohet dhe ripërtërihet në kuadër 
ridimensionimit dhe rikonceptimit të luftës ndërinstitucionale kundër korrupsionit. 

Si rrjedhojë, në vazhdën e miratimit dhe të një plan veprimi ndërinstitucional për të 
cilin Qeveria Rama po punon, në të cilin pritet të përfshihen të gjithë ato 
institucione shtetërore me impakt në luftën kundër korrupsionit, mendoj se 
ripërtëritja e këtij urdhëri nga ana e Këshillit të Ministrave apo, pse jo, dhe 
rikonceptimi i tij në formën e një marrëveshjeje bashkëpunimi, do të vlerësohej jo 
vetëm si një hap i mëtejshëm dhe cilësor në luftën kundër korrupsionit por do të 
transmetonte njëkohësisht një mesazh të qartë dhe kuptimplotë ndaj çdo 
institucioni dhe nëpunësi të administratës shtetërore për ekzistencën e një vullneti 
të pastër institucional në drejtim të forcimit të kulturës së ndëshkueshmërisë. 

Në cilësinë e Audituesit të jashtëm të Qeverisë ne e mirëpresim nxjerrjen e një 
urdhri të tillë e cili padyshim do të optimizonte rezultatet e veprimtarisë audituese 
të KLSH-së.  

5.  Kallëzimet penale 

Gjatë vitit 2013, për personat përgjegjës (nëpunës të nivelit të lartë, të mesëm dhe 
ulët drejtues) për shkelje të dispozitave ligjore në fuqi me pasojë shpërdorimin e 
fondeve publike dhe dëmtimin e pronës publike dhe shtetërore, KLSH ka bërë 38 
kallëzime penale ndaj 94 personave. 

Nga një analizë në vite numri i kallzimeve penale të denoncuara në organin e 
prokurorisë gjatë harkut kohor të dy viteve 2012-2013 është rreth katër herë më 
shumë se kallzimet penale të kryera në tre vitet së bashku 2009-2011, sikurse 
paraqitet në grafikun e mëposhtëm: 
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Të shprehur në numër personash të denoncuar në organet e prokurorisë rezulton: 
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Më poshtë po rëndisim në mënyrë të detajuar kallzimet penale të denoncuara nga 
KLSH në organin e prokurorisë gjatë vitit 2013 dhe konkretisht për: 

 24 persona 
timet e zhvilluara në 

Bashkitë Durrës, Fier, Sarandë, Kavajë, Përmet dhe Kucovë, ndër të cilët 2 ish-
Kryetar Bashkie, 4 drejtorë drejtorie dhe 1 përgjegjëse sektori. 

 22 persona 

Komunat Bërzhitë dhe Zall-Herr të Tiranës, Komunat Gjinar dhe Shezë të Elbasanit 
si dhe Komunat Levan dhe Mbrostar të Fierit, ndër të cilët 3 Kryetar dhe 1 ish-
Kryetar Komune. 

 17 persona të ak
auditimet e zhvilluar në ALUIZNI-et Vlorë, Sarandë, Shkodër dhe Lezhë ndër të cilët 
2 drejtorë dhe 2 ish-drejtorë të këtyre institucioneve . 

 4 zyrtarë të lartë të Ministrisë së Punëve Cështjeve Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta 

 

 2 drejtorëve të Drejtorive Rajonale Tatimore, Elbasan dhe Berat, të akuzuar për 

 

 2 ish-Kryeinspektorëve të INUK, Tiranë, të akuzuar për veprën penale të 
 

 7 nëpunësve të ZVRPP, Korcë 
1 ish-Regjistrues i këtij institucioni. 

 3 nëpunës të DPUK, Tiranë 
 së pjesëmarrësve 

2 ish-Drejtorë të Përgjithshëm të këtij institucioni. 

 1 person në auditimin e zhvilluar në Universitetin e Tiranës, i akuzuar për veprën 
ësve në 

kancelari i këtij universiteti. 
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 1 zyrtar i lartë i Agjensisë e Kërkimit, Teknologjisë dhe Informacionit (AKTI) i 

Drejtori i Përgjithshëm i këtij institucioni. 

 3 punonjës të ndërmarrjes  të akuzuar për 

edhe Drejtori i këtij institucioni. 

 3 punonjës të Qendrës Spitalore Universitare, Tiranë të akuzuar për veprën 
Drejtori i Përgjithshëm i këtij 

institucioni. 

 1 punonjës i Drejtorisë së Shërbimit Spitalor, Krujë i akuzuar për veprën penale 
ht nën-Drejtori i këtij institucioni. 

 4 auditues të Kontrollit të Lartë të Shtetit të akuzuar për veprën penale të 
 

Kontrolli i Lartë i Shtetit, kallëzimet i ka kryer në zbatim të nenit 281 të Kodit të 
Procedurës Penale, të cilat kryesisht kanë konsistuar në shkelje të neneve 248 dhe 
258 të Kodit Penal dhe që kanë të bëjnë me rastet e shpërdorimit të detyrës dhe 
shkeljes së barazisë të pjesëmarrësve në tendera dhe ankande publike. 

Konstatohet tregues i lartë i numrit të kallzimeve penale të kryera nga KLSH në 
periudhën 2 vjeçare 2012-2013 në raport me vitet e mëparshme 2009, 2010, 2011, 
fryt ky i një filozofie tjetër pune, që ka sjellë këta tregues të lartë.  
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C. Mbi auditimet e performancës.  

Me ndërrimin e filozofisë menaxheriale, po bëhen përpjekje që auditimi i 
performancës të shndërrohet në një nga shtyllat e zhvillimit dhe modernizimit të 
KLSH-së.  

Në Projekt-Idenë e paraqitur me datë 14 Dhjetor 2011 në Komisionin e Ekonomisë 
dhe të Financës s
fortë për ta përqendruar punën tek auditimi i performancës, pse ai i shërben 
vlerësimit të përgjegjshmërisë publike. Përqendrimi i vëmendjes tek auditimi i 
performancës do të jetë ndër shtyllat kryesore të planit të ri strategjik 2013-2017 të 

 

Përballimi i kësaj sfide dhe realizimi i objektivit të parashikuar kërkon rritjen e 
cilësisë dhe numrit të auditimeve të performancës nga viti në vit dhe në mënyrë 
graduale, në përputhje me burimet e krijuara të auditimit, kurbën e eksperiencës, 
kompleksitetin e çështjeve të trajtuara, etj.  

Në Strategjinë e zhvillimit të KLSH-së 2013- KLSH do 
përqendrohet në auditimin e performancës pikërisht dhe kryesisht në rezultate, po 
aq sa në procese e strukturë, duke theksuar nevojën për ndryshim, për përmirësim 
të përgjegjshëm dhe të vazhdueshëm të menaxhimit publik. Institucioni ka sfidën që 
të adresojë me profesionalizëm e trajtojë objektivisht nëse synimet e politikave dhe 
skemat për implementimin e tyre lidhen me problemet reale të shoqërisë dhe 
shqetësimet e palëve të interesit. Audituesit e performancës të KLSH do të punojnë 
mbi përvojën e deritanishme dhe njëkohësisht do të jenë kurajozë e krijues, duke 
vlerësuar në çdo rast interesin publik në performancën e entit shtetëror që 
auditojnë. Kjo do të mundësojë një zhvillim gradual, cilësor e bindës të auditimit të 
performancës  

Në përgjigje të kësaj fryme të re, duke e trajtuar me prioritet të lartë auditimin e 
performancës së institucioneve publike në Shqipëri, Departamenti i Auditimit të 
Performancës ka ushtruar auditime në një sërë fushash të rëndësishme për 
ekonominë e vendit. 

Për vitin 2013 departamenti i performancës planifikoi kryerjen e 10 auditimeve dhe 
konkretisht:  
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1. Hekurudha Shqiptare; 
2. Ujësjellës  Kanalizime SHA Pogradec; 
3. Trajtimi i mbetjeve urbane në Bashkinë Fier; 
4. Ndarja administrative  territoriale në RSH; 
5. Censusi 2011; 
6. Shërbimi ushqimor spitalor; 
7. Kurrikulat universitare dhe avancimi në karrierën akademike; 
8. Pajisjet mjekësore spitalore; 
9. Shërbimi parashkollor; 
10. Performanca e RTSH-së. 

Po kështu, në bashkëpunim me departamente të tjera në KLSH dhe të mbartura 

të hemodializës në ish-spitalin u  dhe 
-  

Gjatë vitit 2013 janë përfunduar 6 auditime dhe janë në proces 4 auditime të cilat 
priten të realizohen në tremujorin e parë të vitit 2014. 

Bazuar në Planin strategjik institucional 2013-2017, kryerja e auditimeve të 
performancës me cilësi dhe në trend rritës nga njëri vit në tjetrin është një sfidë për 
KLSH-në. Objektivi i përcaktuar në strategji është: Auditimi i performancës i 
institucionit në vitin 2017 do të jetë një veprimtari e konsoliduar, me një vëllim të 
katërfishuar të numrit aktual të auditimeve të performancës (të vitit 2012), me një 
staf të mirë trajnuar dhe që ka demonstruar aftësi të spikatura në kryerjen e këtij 
lloji auditimi dhe me ndikim në administratën publike shqiptare. Auditimi i 
Performancës do të jetë një nga dy aktivitetet më të rëndësishme në gjithë 
veprimtarinë e institucionit.  

Për vitin 2012-2013, KLSH është në një linje me objektivin e planit strategjik dhe 
veprimtaria e Departamentit të Performancës për vitin korrent analizues reflekton 
më së miri arritjen e këtyre objektivave. Gjatë vitit 2013 janë hedhur hapa të 
rëndësishëm në raport me vitet paraardhës, të ngadaltë në lidhje me ambicjet 
tona, por gjithsesi të sigurtë për sot dhe të ardhmen. Ambiciet tona synojnë që më 
shumë duhej të kishim arritur pavarësisht se në periudhën dyvjeçare 2012-2013 
kemi kryer mbi dyfishin e auditimeve të kryer gjate periudhës 2010-2011.  
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Ndër auditimet më të spikatura të realizuara nga ky departament përmendim: 

 

1. Ndarja administrative-  

Inicuar me nismën e Kryetarit në datë 11.12.2012, ky auditim u perceptua si sfidë e 
departamentit të sapokrijuar, për nga kompleksiteti, ndjeshmëria politike, sociale, 
ekonomike e kulturore, impakti në publik dhe profesionalizmi i kërkuar. 

Mesazhi kryesor i përcjellë nga ky auditim theksoi se: Ndarja aktuale administrative 
 territoriale ka sjellë ngadalësim në zhvillimin vendor dhe varësi të NJQV nga 

buxheti i shtetit.  

Shqipërisë i nevojitet një ndarje e re administrative  territoriale, bazuar në kritere 
të qarta, të pranuara me konsensus politik e vendor, nën asistencën dhe 
monitorimin e vazhdueshëm të partnerëve ndërkombëtarë, me synim rritjen e 
efiçiencës dhe efektivitetit të NJQV në realizimin e objektivave për rritjen e 
shërbimeve në mënyrë sa më cilësore ndaj komunitetit.  

Ky auditim zgjati rreth një vit nga muaji tetor 2012 deri në muajin nëntor të vitit 
2013 , preku shumë palë interesi, u kurua nga ekspertë të fushës, për rrjedhojë 
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projekvendimi u përpilua në datë 26.11.2013  dhe vendimi final u zbardh më 
23/12/2013. Raporti bashkëlidhur vendimit iu përcollën Kryeministrit të Shqipërisë, 
Ministrit për Çështjet Vendore, Ministrit të Brendshëm, Kryetarëve të Komisioneve 
Parlamentare, Këshillave të Qarqeve në rrethet ku u zhvillua auditimi, dhe 
ndërkohë po zgjerohet impakti i tij në Grupet Parlamentare, dhe palë të tjera 
interesi. 
 

2. Hekurudha Shqiptare 

Hekurudha është duke u mbajtur në punë në kushte dhe rrethana shumë të 
vështira. Auditimi i kryer për gjendjen aktuale të hekurudhës reflekton situatën 
ekonomike dhe politike të saj. Shërbimi që i ofrohet shtetasve shqiptarë në 
sistemin hekurudhor në Shqipëri është i përballueshëm (tarifa të ulëta), por jo i 
sigurtë, jo-efiçient dhe aspak miqësor me mjedisin. Pritshmëria e përdoruesve të 
këtij lloj transporti është në kah të kundërt me shërbimin dhe politikat e zhvillimit 
të sistemit hekurudhor ofruar sot nga strukturat menaxhuese të tij . Ministria e 
Transporteve ka hartuar vazhdimisht politika dhe strategji për zhvillimin e sistemit 
hekurudhor, por që nuk kanë gjetur zbatim, pasi hartimi i tyre nuk ka qenë në 

zbatueshme. Politikat e hartuara nga Ministria e Transporteve për të krijuar një 
hekurudhë bashkëkohore, fleksibël dhe konkuruese në treg, përgjithësisht kanë 

dispozicion. Burimet e akorduara për mirëmbajtjen e infrastrukturës hekurudhore 
janë të pamjaftueshme dhe çojnë në degradimin e mëtejshëm të rrjetit, 
mirëmbajtja e infrastrukturës hekurudhore kërkon më shumë fonde, asnjë masë 
nuk është ndërmarrë për rehabilitimin e rrjetit hekurudhor, sektori i transportit 
hekurudhor është i pazhvilluar dhe pa investime thelbësore për mirëmbajtjen dhe 
përmirësimin e infrastrukturës. Hekurudha nuk po operon si një koorporatë e 
veçantë dhe të marrë vendimet e saj tregtare, për shkak të varësisë së saj dyfishe, 
ku politik-bërja dhe vendim-marrja për zhvillime strategjike i përket Ministrisë së 
Transporteve, ndërkohë që fondet e akorduara janë kompetencë e Ministrisë së 
Financave. 
 

3. Shërbimi ushqimor spitalor 
Ky shërbim ishte i organizuar në forma të ndryshme si privatizim me kontrata 
shumëvjeçare,  në rastin e QSUT dhe Spitalit Ushtarak dhe në privatizime, me 
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I vetmi spital që e ofronte shërbimin ushqimor nga stafi i brendshëm i vetë spitalit, 

 

Gjatë auditimit u vu re se në spitalin ushtarak, edhe pse kostot e ushqimit ishin më 

 procedurave të prokurimit 

 

Zgjidhja e problematikës së hasur në spitalet tona në lidhje me planifikimin, çmimet 
e ndryshme të ushqimit të ofruar dhe zgjatja pafund e proçedurave të prokurimit, 
do të ishte : Marrëveshja kuadër qëllimi i së cilës është të vendosë kushtet e 
kontratave, që do të prokurohen gjatë një periudhe të caktuar kohore, veçanërisht 
ato që kanë lidhje me çmimin dhe aty ku është e përshtatshme, me sasitë e 
parashikuara. 

Perspektiva: Shtimi i numrit dhe rritja e vazhdueshme e cilësise në auditimet e 
performancës do të jetë në fokus të Departamentit të Auditimit të Performancës. 
Përvoja e fituar gjatë viteve 2012-2013 në drejtim të metodave dhe teknikave të 
kryerjes së auditimit, trajnimet intensive të marra nga audituesit e këtij 
Departamenti janë një bazë e mirë për të vazhduar këtë mision të rëndësishem dhe 
mjaft sfidues edhe në plan institucional. Në Planin Strategjik 2013-2017 
parashikohet katërfishimi i numrit të këtyre auditimeve, duke përmirësuar 
vazhdimisht cilësinë. 

 

D. CILËSIA NË AUDITIM:   

 Kjo procedurë e kryer nga struktura e veçantë brenda institucionit e ngritur për 
këtë qëllim, pas evadimit e arkivimit të dosjeve të auditimeve, që realizohet në 
zbatim të standardeve ndërkombëtare të auditimit të INTOSAI, ISSAI 1220, 
rekomandimeve të SIGMA-s, urdhërave të brendshme, Rregullores së Brendshme 
të Organizimit e Funksionimit të KLSH-së, ka shqyrtuar realizimin e sigurimit të 
cilësisë të një numri të caktuar të auditimeve, për të verifikuar në se ato politika, 
strategji e rregulla të përcaktuara në rregulloren e brendshme e manualet e 
auditimit, janë zbatuar me rigorozitet në të gjitha fazat që kanë të bëjnë me 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                      Analiza Vjetore  2013 

 67 

 

programimin, zbatimin dhe raportimin dhe ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve 
të punës audituese. 

Kontrolli i sigurimit të cilësisë, synon të garantojë një përmirësim të vazhdueshëm 
të punës audituese, që konfirmon faktin se institucioni në procesin auditues zbaton 
standardet kombëtare dhe ato ndërkombëtare të auditimit. Pikërisht për këto 
arsye, sigurimi i cilësisë ka qenë dhe mbetet në vazhdimësi objektiv kryesor i 
veprimtarisë së KLSH. 

Për vitin 2013, shqyrtimi i dosjeve për sigurimin e cilësisë është bërë në zbatim të 
urdhërit të Kryetarit 

. 

Në zbatim të këtij urdhëri grupi i shqyrtimit i përbërë nga 10 auditues dhe nga dy 
drejtues grupi, përzgjodhi në mënyrë rastësore 24 dosje auditimi ose 16% e 
auditimeve të kryera dhe të evaduara brenda muajit dhjetor 2013 në krahasim me 
16 dosje auditimi që përfaqësonin 13 % te dosjeve ose të shqyrtuara në vitin 2012, 
2011 dhe 2010 ( numri i dosjeve të shqyrtuara gjate vitit 2011 dhe 2010 veçmas 
është 16 dosje.          

Dosjet e tjera të auditimit, të cilat janë ende në proces dhe që i përkasin realizimit 
të planit vjetor të auditimit, në zbatim të urdhërit të sipërcituar, do të përzgjidhen 

jenë përfunduar, evaduar dhe arkivuar nga grupet përkatëse të auditimit. 

Gjithashtu, në grupin e shqyrtimit të cilësisë u përfshinë auditues me përvojë nga 
çdo departament auditimi. Referuar konstatimeve të dala nga shqyrtimi i dosjeve të 
auditimit, rezulton se krahas punës së bërë dhe rezultateve të arritura në drejtim të 
sigurimit të cilësisë, në proçesin e programimit, zbatimit, raportimit të 
përfundimeve të auditimeve dhe ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve, u 
konstatuan edhe disa të meta e mangësi në zbatim të kërkesave të përcaktuara në 
Rregulloren e Brendshme dhe Manualet e Auditimit, ndaj të cilave kërkohet të 
reflektohet me masa konkrete tekniko-administrative të qëndrueshme, të cilat do 
të influencojnë në arritjen e një niveli më të lartë të sigurimit të cilësisë në të gjithë 
veprimtarinë e KLSH-së. 

Në mënyrë të përmbledhur, nga shqyrtimi i sigurimit të cilësisë për 24 dosje 
auditimi, rezultuan një sërë të metash në drejtim të: 
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 Argumentimit dhe përzgjedhjes me përparësi të subjekteve të audituara në 
bazë të një procesi të mirëfilltë të analizës së riskut; 

 Mbledhjes së informacionit paraprak për subjektin e audituar; 

 Hartimit të programeve të auditivit; 

 Respektimit të afateve të përcaktuara për kryerjen e auditivit; 

 Kryerjes dhe pasqyrimit të ballafaqimeve me subjektin e audituar; 

 Evidentimit të observacioneve të subjektit të audituar si dhe të qëndrimit 
të audituesve në lidhje me to, etj. 

Në përfundim të procesit të shqyrtimit të sigurimit të cilësisë si dhe bazuar në 
standardet kombëtare e ndërkombëtare, u përcaktuan një sërë masash efektive që 
duhen marrë për përmirësimin e punës në të ardhmen, në mënyrë që të sigurohet 
një cilësi sa më e lartë e punës audituese.  

 

E. Mbi marrëdhëniet me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve 

 Përsa i përket konfliktit institucional që KLSH ka tashmë prej më shumë se 4 vitesh 
me organet e administratës tatimore, në drejtim të pengimit të detyrës tonë 
audituese nëpërmjet mosdhënies së dokumentacionit të kërkuar, ky konflikt u 
shqyrtua së fundmi nga Gjykata e Apelit Tiranë e cila në vendimin e saj nr. 83, datë 
29.10.2013, vendosi pranimin e kërkesë padisë së KLSH-së dhe detyrimin e 
organeve të administratës tatimore që të vënë në dispozicion të audituesve tanë 
gjithë dokumentacionin e kërkuar nga ana e tyre për kryerjen e auditimeve. 

Pavarësisht faktit që Gjykata e Apelit Tiranë, në vendimin e saj nr. 83, datë 
29.10.2013 ishte mjaft e qartë dhe konçize përsa i përket të drejtës dhe 
kompetencave që KLSH ka në drejtim të kryerjes së auditimeve në organet e 
administratës tatimore si dhe detyrimit që këto organe shtetërore kanë në drejtim 
të mospengimit të punës tonë auditituese dhe dhënies së dokumentacionit të 
kërkuar nga ana jonë për kryerjen e këtyre auditimeve, organet e administratës 
tatimore kanë vendosur që në kundërshtim me vendimin e sipërcituar të Gjykatës 
së Apelit Tiranë dhe dispozitave ligjore të cilave ky vendim iu referohet, të 
vazhdojnë sërish me bllokimin e auditimeve tona nëpërmjet mosdhënies së 
dokumentacionit. 
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Për këtë arsye, të gjendur para faktit që drejtuesit aktualë të Drejtorive Rajonale 
Tatimore, Berat dhe Elbasan, në të cilat KLSH inicioi në dhjetor të vitit 2013 
auditimet përkatëse, nuk pranuan që të vinin në dispozicion të audituesve tanë 
dokumentacionin e kërkuar, në kushtet kur një vendim i drejtë dhe i qartë i 
Gjykatës së Apelit, Tiranë, rikonfirmoi të drejtën e audituesve të KLSH-së për të 
audituar të gjithë dokumentacionin që vetë audituesit e konsiderojnë si të 
nevojshëm në drejtim të kryerjes së auditimit, Kontrolli i Lartë i Shtetit vendosi që 
të depozitojë pranë organit të Prokurorisë Berat dhe Elbasan kallëzimet përkatëse 
penale ndaj këtyre titullarëve, për pengim të audituesve tanë në ushtrimin e 
detyrës së tyre audituese. 

 

II.  PERSPEKTIVA DHE SFIDA 2014  

1-  Viti 2014 do të jetë viti i dytë i zbatimi i Strategjisë së zhvillimit të KLSH-së.  

Në funksion të synimit strategjik te KLSH-së i cili ështe zhvillimi i kapaciteteteve dhe 
modernizimi i institucionit gjatë vitit 2014 do të vazhdoje angazhimi që do të 
konsistojë në një veprimtari intensive lobimi me Kuvendin dhe komisionet 
parlamentare për miratimin e amendimeve të Ligjit Organik te KLSH-së  për të 
plotësuar kuadrin rregullator. 

2-  Me miratimin e amendimeve te ligjit do të angazhohemi me nxjerrjen e një sërë 
aktesh rregullatore të cilat janë të lidhura me menaxhimin e procesit të auditimit 
përcaktimin e përgjegjësive të reja në fushën e auditimit, cilësimin e të drejtave 
dhe detyrimeve te institucionit bazuar në standardet INTOSAI, si dhe organizimin 
dhe strukturën, statusin e personelit, proçesin e çertifikimit të pasqyrave financiare 
të subjekteve të audituara, çertifikimin e audituesve, etj. I gjithë ky proçes përbën 
një sfidë për stafin e KLSH-së të cilin pa dyshim do ta përballojmë me sukses. 

 Kthesa e marrë tashmë në këto dy vite nga Institucioni i KLSH-së drejt 
modernizimit është një rrugë që nuk njeh kthim.   

3-  Konsolidimi i auditimit të pajtueshmërisë do të jetë në fokus të veprimtarisë së 
KLSH-së gjatë vitit 2014. Aktualisht institucioni ynë trashëgon një eksperiencë të 
vyer në aplikimin e kësaj qasjeje, por sfidë për ketë vit është aplikimi i metodës së 
përzgjedhjes statistikore të kampionit si dhe programimin dhe planifikimin bazuar 
në vlerësimin e riskut dhe materialitetit.  
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Në funksion të këtij objektivi do të jetë dhe konferenca që KLSH do të organizojë në 
nivel rajonal brenda gjashtë mujorit të parë të vitit 2014. 

Në funksion të realizimit të këtij objektivi janë edhe  publikimet e nxjerra së fundmi 
nga KLSH  

 Udhëzues për Auditimin e Përputhshmërisë ( ISSAI 4000-4200); 

 Raportimi i Auditimit-Guide; 

4- Shtimi i numrit dhe rritja e vazhdueshme e cilësisë në auditimet e performancës 
do të jetë në fokus të Departamentit të Auditimit të Performancës. Përvoja e fituar 
gjatë viteve 2012-2013 në drejtim të metodave dhe teknikave të kryerjes së 
auditimit, trajnimet intensive të marra nga audituesit e këtij Departamenti, botimet 
e KLSH-së mbi auditimet e performances janë një bazë e mirë për të vazhduar këtë 
mision të rëndësishem dhe mjaft sfidues edhe në plan institucional. Theksojmë që 
përveç 5-6 auditime të performancës që do realizojë Departamenti i Performancës, 
çdo departament do realizojë nga një auditim performance duke përmbushur 
objektivin për kryerjen e 10 auditimeve gjatë vitit 2014.   

5- Zhvillimi i infrastrukturës dhe mjeteve të TI gjatë procesit auditues është një nga 
objektivat në të cilat do të përqëndrohet menaxhimi institucional. Për vitin 2014 
me miratimin me Ligjin vjetor të buxhetit të pesë punonjësve shtesë kemi 
projektuar qe ky numër shtesë audituesish të orientohet drejt auditimit të 
sistemeve të IT.  

Gjatë vitit 2014 synohet të krijohet një sektor i veçantë me pesë auditues të 
diplomuar në fushat e inxhinierisë informatike dhe informatikë ekonomike. Një 
pjesë e mirë e fondeve buxhetore të vitit 2013 u alokua për zhvillimin e 
infrastrukturës  së IT dhe për vitin 2014 kemi ndjekur të njejtën politike buxhetimi. 

6- Thellimi i luftës kundër korrupsionit ashtu si gjatë viteve 2012-2013 do të jetë  
në fokus të veprimtarisë tonë institucionale dhe krahas veprimtarisë audituese dhe 
modernizimit të tij, do të vazhdojë të thellojë luftën kundër korrupsionit, duke 
denoncuar aktet korruptive në publik, media, prokurori e më gjerë. 

7- Viti 2014 do të jetë viti i komunikimit dhe bashkëpunimit intensive  me 
partnerët tanë  brenda e jashtë vendit. 
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         - Viti 2014 do të jetë viti i vënies në jetë dhe zbatimit të marrëveshjeve të 
bashkëpunimit të lidhura me SAI-t në nivel rajonal dhe me gjërë si dhe do synojmë 
lidhjen e marrëveshjeve të reja.  

Këto marrëveshje përbëjnë një për KLSH-në dhe aktivizimi i tyre do të 
përbëje një vlerë të shtuar për modernizimin e institucionit dhe rritjen e 
efektivitetit të veprimtarisë tonë audituese. 

           - Gjatë vitit 2014 do të vijojë politika e bashkëpunimit dhe partneritetit të 
KLSH-së me organizatat e shoqërisë civile me median, e shkruar dhe vizive me 
impakt rritjen e luftës kundër korrupsionit dhe të transparencës së administrimit 
publik.  

           - Kryerja e publikimeve me karakter profesional do te vazhdojë edhe gjatë 
këtij viti çka është konkretizuar edhe me alokimin e më shumë fondeve nga buxheti 
i KLSH-së për këtë qëllim. 

- KLSH do të realizojë, në bashkëpunim të ngushtë me shoqërinë civile dhe 
median tryeza pune, dëgjime publike, konferenca dhe simpoziume për rritjen e 
transparencës dhe nivelit të llogaridhënies publike . 

         - Implementimi i Projekti IPA gjatë vitit 2014 impakti i të cilit është suporti për 
implementimin e objektivave të Strategjisë 2013-2017 dhe reformimin e zhvillimin 
e mëtejshëm të KLSH kërkon angazhimin tonë maksimal dhe përben një sfidë më 
vete për veprimtarinë tonë institucionale. 

-  Kemi nisur kryerjen e një auditimi paralel me ZAP Kosovë praktikë kjo risi për 
aplikimin e metodës mjaft efektive të të mësuarit konkretisht në praktikë.  

        - Viti 2014 do të jetë viti i bashkëpunimit me IEKA dhe SHKÇAK, me synim 
forcimin e kapaciteteve për Auditimin dhe dhënien e opinioneve mbi Pasqyrat 
Financiare, kryesisht për nisjen e programit të gjerë të çertifikimit të audituesve, 
menjëherë pas miratimit të amendamenteve të Ligjit të KLSH nga Kuvendi; 

        - Në tetor 2014 KLSH do të organizojë Konferencën e Tretë shkencore të tij 
bazuar në eksperiencat e dy konferencave të mëparshme.  

- Përsa i përket trajnimeve dhe forcimit të kapaciteteve KLSH do të 
përqendrohet në përcaktimin e njohurive të audituesve sipas llojeve të auditimit, si 
një çështje që kërkon një vëmendje të veçante dhe është pjesë e vlerësimeve dhe 
analizave paraprake në përputhje me misionin e institucionit. Institucioni do të 
hartojë me kujdes modulet e trajnimit, do të kryejë përzgjedhjen e trajnerëve, mbi 
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bazën e një bashkëpunimi efektiv me qarqet akademike, me Institutin e Trajnimit të 
Administratës Publike, me IEKA, KKK, etj.  

- Përvetësimi i njohurive më të përparuara mbi auditimin do të kryhet duke 
përdorur edhe mjete të tilla si auditimet pilot për çështje që janë me tipike ose 
paraqesin risi (p.sh. auditimi Teknologjisë së Informacionit) apo për subjekte 
komplekse. Transmetimi i përvojës së fituar nëpërmjet  këtyre auditimeve do të 
realizohet  nëpërmjet zhvillimit të workshop-eve dhe seminareve njohës me stafin, 
si dhe nëpërmjet publikimit të tyre në faqen e internetit.  

Në përfundim theksojmë se KLSH do të vazhdojë përpjekjet institucionale të cilat 
synojnë modernizimin dhe reformimin e institucionit me qëllim që të reflektojmë 
tiparet dhe standardet ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 
INTOSAI dhe fokusimin e veprimtarisë audituese me impakt, forcimin e 
llogaridhënies publike, të integritetit e transparencës institucionale. 
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Fjala e Sekretares së Përgjithshme të KLSH,   

znj. Luljeta NANO 

 

 

Profil mbi menaxhimin e Sistemit 
të Kontrollit të Integritetit në KLSH 
gjatë vitit 2013. 

 

 

Integriteti i Institucionit Suprem të Auditimit është element thelbësor dhe parakusht 
që ky institucion të konsiderohet  i besueshëm.  

KLSH luan një rol të rëndësishëm në promovimin e menaxhimit të shëndoshë të 
financave publike, në funksion të një qeverisje transparente dhe të përgjegjshme.  

Hapat e ndërmarra deri tani nga KLSH, drejt modernizimit, një vizioni të ri, kanë 
synuar një rol proaktiv për rritjen e përgjegjshmërisë dhe besueshmërinë së 
publikut ndaj qeverisjes. 

Menaxhimi i fondeve publike është çështje besimi dhe në shoqëritë demokratike 
publiku kërkon transparencë, integritet dhe kompetencë prej institucioneve që 
ushtrojnë funksione publike. 

 Çfarë masash ka marrë KLSH në drejtim të ngritjes dhe instalimit të një sistemi 
efektive të integritetit? 

ISSAI 1 (Deklarata e Limës, neni 14.1) kërkon që stafi i SAI-ve të vlerësohet në bazë 
të profesionalizmit, kualifikimit dhe integritetit moral, për të siguruar kryerjen e 
plotë të detyrave. 
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ISSAI 20 (Përgjegjësitë e SAI-it) i kushton vëmendje të veçantë përgjegjshmërisë 
dhe transparencës, si elemente të qeverisjes së mirë të SAI-t.  

Në kuadër të përmbushjes së objektivit për modernizimin e institucionit  në dy vitet 
e fundit KLSH ka ndërmarrë hapa konkrete dhe një sërë iniciativash për instalimin 
në institucionin të një infrastrukture etike efektive dhe me integritet. 

1- Në fokus të politikave të ndjekura nga menaxhimi është pasur parasysh, që 
masat e ndërmarra  për instalimin e një sistemi efektiv të integritetit të jenë të 
vazhdueshme, pjesë e menaxhimit të përditshëm të institucionit, me impakt 
krijimin e një ambienti jo korruptiv, dhe jo politika të përkohshme ad-hoc. 

Shqyrtimi i problematikave të Integritetit në KLSH, është konsideruar si një 
komponent standard i përditshëm dhe i prekshëm nga të gjithë audituesit.  

Mund të thuhet se mbikëqyrja dhe monitorimi, që të mos rezultojnë incidente 
 

tashmë në veprimtarinë e përditshme të KLSH-së. 

qenë dhe është në fokus të veprimtarisë menaxhuese, duke i dhënë kështu rëndësi 
aspektit  

Nga ana tjetër, politikat e integritetit janë implementuar duke shpenzuar një pjesë 
të konsiderueshme të fondeve buxhetore në këtë drejtim (Ngritja e strukturës së 
auditimit & investigimit, strukturës së komunikimit, trajnimeve brenda dhe jashtë 
vendit dhe botimeve).  

Politikat e integritetit në KLSH kanë qenë të tilla që të arrihej një ekuilibër midis 
parandalimit të shkeljeve dhe marrjes së masave ndëshkimore nga njëra anë, dhe 
inkurajimit të integritetit nga ana tjetër. 

Mund të konfirmohet se në dy vitet e fundit në KLSH-së është çrrënjosur praktika e 
mosndëshkueshmërisë dhe për çdo shkelje të integritetit të zbuluar e hetuar janë 
marrë masa ndëshkimore, deri në ndjekje penale.  

Kjo praktikë është ndjekur pasi mosndëshkueshmëria sjell dëme të pariparueshme 
për institucionin dhe humbjen e kredibilitetit institucionale në përgjithësi dhe të 
besimit të publikut në veçanti.  

Nëse një shkelje e integritetit kalon pa u ndëshkuar, kjo gjithashtu sjell 
automatikisht demotivimin e anëtarëve me moral të shëndetshëm të stafit të KLSH-
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së. Gj
shkeljeve të integritetit, në këndvështrimin që nëse shkeljet nuk korrigjohen dhe 

 

2- Në botë vitet e fundit po promovohet etika dhe integriteti në sektorin publik. Në 
këtë kuadër KLSH i është bashkuar iniciativës së ndërmarrë nga Gjykata Hollandeze 
e Auditimit për kryerjen e vetëvlerësimit të integritetit . Hapa konkrete janë 
parashikuar  edhe në planin strategjik të KLSH-së 2013-2017, i cili do të synojë 
testimin e sistemit të integritetit, evidentimin e fushave vulnerabël dhe me risk, 
hartimin e planit të masave që do të merren për forcimin e sistemit të etikës, si dhe 
përmirësimin e menaxhimit të integritetit në KLSH.  

3- Gjatë vitit 2013, KLSH u pranua anëtare e Task Forcës së Organizatës Europiane 
 

Duke konsideruar që lufta kundër korrupsionit dhe politikat për instalimin e një 
sistemi efektiv të integritetit të jenë pjesë e menaxhimit të institucioneve publike, 
KLSH nëpërmjet anëtarësimit dhe pjesëmarrjes aktive në këtë organizëm, synon: 

- Instalimin dhe funksionimin e një infrastrukture efektive të etikës në  
institucion; 

- Ndërmarrjen e misioneve të auditimit mbi rregullaritetin e eficiencën e Etikës 
dhe  Integritetit në institucionet publike. 

, synon reflektimin e  do 
të tentohet drejt parandalimit të akteve korruptive duke balancuar marrjen e 
masave në rastin e shkeljeve të integritetit dhe masave të cilat do të synojnë në 
parandalimin e tyre. 

 3- Po kështu me synim instalimin dhe zhvillimin më tej të një kulture të re 

drejtpërdrejtë për përmirësimin e punës audituese dhe rritjen e zbatimit të 

së praktikave më të mira të fushës, duke krijuar në këtë mënyrë hapësira konkrete, 

mendimeve sugjerimeve për përmirësimin e punës në institucion. 
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Kjo ishte një praktikë risi, mjaft demokratike (gjithëpërfshirëse), aplikuar për herë 
të parë në KLSH dhe rezultoi se një pjesë e mirë e stafit u tregua aktive në dhënien 
e mendimeve dhe sugjerimeve.  

çelësi për promovimin e tij, përmes kulturës organizative është komunikimi. 

Nëpërmjet këtij udhëzimi realisht u inkurajuan punonjësit e KLSH-së për diskutimin 
e problemeve, vlerësimin e menaxhimit apo edhe sugjerimin e mendimeve të 
ndryshme.   

Nga ana tjetër, kjo praktikë reflektoi edhe zbatimin e kërkesave të një prej 

synon përmirësimin e menaxhimit të institucionit. 

4- Krijimi i një strukturë të veçantë, në fillim të vitit 2012, e cila është përgjegjëse 
për investigimin e shkeljeve ndaj integritetit,  është një masë me efekte 
parandaluese në drejtim të forcimit të sistemit të kontrollit të integritetit në KLSH. 

Si rezultat i funksionimit të kësaj strukturë gjatë vitit 2013 janë dhënë një sërë 
masash disiplinore ndaj audituesve, si një përgjigje e menjëhershme ndaj shkeljeve 
të integritetit të këtyre punonjësve.  

5- Në Rregulloren e brendshme të organizimit dhe funksionimit të institucionit, 
rregullore e cila reflekton kërkesat dhe standardet më të mira të fushës, janë 
sanksionuar procedura, të cilat tentojnë konsolidimin dhe forcimin e sistemit të 
kontrollit të integritetit të punonjësve gjatë veprimtarisë audituese. Përmendim 
këtu të drejtën e kryerjes se investigimeve edhe gjatë procesit auditues, në varësi 
kjo të sinjalizimeve të ndryshme për shkelje të integritetit nga ana e audituesve, pra 
ekziston protokolli i investigimit të shkeljeve të integritetit. 

Po kështu në këtë rregullore janë përcaktuar qartë rregullat dhe procedurat që do 
të ndiqen për verifikimin e ndjekjen e ankesave dhe sinjalizimeve nga publiku apo 
palët e treta. Për më tepër, që në fillim të vitit 2012, është ngritur një strukturë e 
veçantë dhe gjatë vitit 2013 është intensifikuar veprimtaria për ndjekjen e letrave 
të popullit, si dhe ekziston një  procedurë monitorimi dhe raportimi periodik tek 
Kryetari i KLSH-së, në lidhje me funksionimin efektiv të sistemit të ndjekjes së 
ankesave.  

 6- Një aspekt tjetër për instalimin e një sistemi funksional të auditimit të 
integritetit është edhe menaxhimi efektiv i burimeve njerëzore të institucionit. 
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Në drejtim të rekrutimit, procedurave të përzgjedhjes dhe punësimit referuar 
kritereve dhe standardeve, KLSH duhet të veprojë dhe të zbatojë procedura që të 
mos punësohen punonjës të pandershëm. Përvoja tregon se sjellja e 
papërshtatshme nga një person shkakton sjellje të ngjashme nga të tjerët (efekt 
domino). Një person i tillë paraqet një kërcënim serioz për integritetin e KLSH-së. 

Për këtë arsye janë instaluar dhe funksionojnë procedura të punësimit dhe të 
nxitjes së karrierës, mbi baza konkurrimi dhe përzgjedhjeje, si edhe bazuar në  
kriteret e plotësimit rigoroz të kërkesave në lidhje me performancën dhe 
integritetin, në përvojën e mëparshme të punonjësve. 

7- Bazuar në kërkesat e ISSAI 30, KLSH ka hartuar disponon dhe zhvillon një Kod 
Profesional të Etikës, që reflekton praktikat më të mira dhe trajton çështjet e:  

 Besimit, konfidencës dhe kredibilitetit (ISSAI 30, kapitulli 1); 

 Integritetit (ISSAI 30, kapitulli 2); 

 Pavarësisë, objektivitetit, paanshmërisë (politike), neutralitetit, shmangien 
e konfliktit të interesave (ISSAI 30, kapitulli 3; ISSAI 200/2.1-2.32): 

 Sekretit profesional (ISSAI 30, kapitulli 4); 

 Kujdesit të duhur profesional dhe ushtrimit të kompetencave (ISSAI 30, 
kapitulli 5; ISSAI 200/2.1, 2,33-2,46), etj. 

Strategjia për krijimin e një ambienti me integritet në KLSH, ka ndjekur hapat e 
mëposhtme: 

 Së pari, u hartua kuadri rregullator (Rregullorja e organizimit dhe 
funksionimit të KLSH-së, urdhra dhe udhëzime, etj.). 

 Së dyti, është vijuar me imponimin dhe implementimin e rregullave, 
procedurave dhe udhëzimeve. Në këtë aspekt janë kryer trajnime intensive, 
që kanë synuar edukimin e punonjësve me frymën e standardeve dhe 
vlerave morale.  

 Së treti, është proceduar me kontrollin, investigimin dhe ndëshkimin e 
sjelljeve të papranueshme të integritetit. 

8- Në zbatim të ISSAI 20, "Parimet e transparencës dhe llogaridhënies", KLSH ka 
synuar që nëpërmjet transparencës së veprimtarisë së aktivitetit institucional të 
sigurojë dhe ti japë publikut një garanci dhe  një transparencë të plotë në lidhje me 
menaxhimin e sistemit të integritetit në KLSH. 
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Këtij qëllimi i kanë shërbyer publikimi në internet i Raporteve të Performancës 
institucionale, publikimi i Analizave Vjetore dhe periodike të veprimtarisë së KLSH-
së, publikimit të masave të marra për kallëzimet penale ndaj audituesve, që kanë 
rezultuar me shkelje të integritetit, apo aktiviteteve të trajnimit dhe forcimit të 
kapaciteteve të burimeve njerëzore. 
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Diskutimi i Drejtores së Përgjithshme të KLSH,   

znj. Helga VUKAJ 

 

 
 

Kontributi ynë një vjeçar në  mbrojtje 
të interesit publik dhe sfidat 

 

 Me rastin e përfundimit të veprimtarisë 12 mujore 
të vitit 2013, dhe duke vlerësuar jo vetëm të dhënat  
që u përcollën mbi punën tuaj 1 vjeçare, por edhe pas një analize të posaçme 
kronologjiko shkresore, bazuar në strategjinë institucionale dhe në shtyllën 
kryesore të ndërveprimit vetëm për një qëllim madhor si kontribues në mbrojtje të 
interesave të vendit, në f  
Në kuadër të rritjes së standardizimit dhe cilësisë për vitin 2013 janë respektuar 
përgjithësisht elementët strategjik të përcaktuar në dokumentin kuadër dhe është 
kontribuar kënaqshëm në mbrojtje të interesit publik. 

Duke i konsideruar shumë të rëndësishme këto dy kolona në ushtrimin e 
funksioneve tona, për herë të parë këtë vitit që lamë pas, veprimtaria jonë u bazua 
në ritmet maratonë të një strategjie institucionale. Bazuar në këtë dokument u 
zbuluan, evidentuan dhe bënë publike fakte, shifra dhe persona përgjegjës. U 
realizuan në volum të gjitha auditimet e programuara, u kontribua në mbrojtjen e 
çdo konkluzioni të KLSH në organet e kontrollit të aktit, në gjykatë e prokurori, u 
vlerësua çdo indicie e legjitimuar duke u zbuluar veprimet dhe mosveprimet që 
kishin sjellë pasoja për ekonominë dhe financat e vendit. U trajtuan ankesa e 
shqetësime të qytetarëve në drejtim të keqfunksionimit institucional dhe abuzimit 
me fondet publike dhe të drejta të tjera publike.  
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Por në ndjekje e vijim të strategjisë sonë të punës, natyrisht me qëllim qënien të 
suksesshëm edhe në vitet në vijim dhe kontribues dominant në mbrojtje të çdo 
qindarke apo interesi të vendit na mbetet të fokusohemi edhe më shumë në 
analizimin paraprak të riskut, po aq edhe në vijueshmërinë e konsiderimit apo të 
trajtimit të tij.                                                                

Në dijeninë e çdo teknicieni, risk do të thotë rrezik nga një veprim i caktuar, 
veprimtari dhe/ose mosveprim, i parashikuar apo i paparashikuar, por jo vetëm. 
Ai mund të konsiderohet edhe si paramendimi a paragjykimi për veprime apo 
mosveprime në keqbesim.  

Ndaj, ju si të ngarkuar/auditues duhet të zbuloni, evidentoni dhe pasqyroni realisht 
rastin (riskun), në funksion të cilësisë së veçantë që ju ka atribuuar kushtetuta dhe 
ligji, si të besuar dhe të autorizuar për të qenë mëkëmbës të pavarur, të paanshëm 
dhe profesionistë.  

Mbrojtja e interesave të vendit, natyrisht nën kornizën tonë të legjitimitetit, na nxit 
të thellohemi në zbulimet specifike dhe në analizimin e tyre, kryesisht në drejtimin 
ligjor të administrimit para dhe post të veprimeve juridike (procedura tenderimi, 
ushtrimi i detyrave në diskrecion ose jo, sa te legjitimuara kanë qenë 
kompetencat e ushtruara, etj) pasi përmes këtyre, por jo vetëm, mund të 
shkaktohen pasoja me dëm të pariparueshëm ose jo për shtetin.  

Gjithashtu si kontribues aktiv në përmirësimin e gjendjes, nuk duhet të heqin dorë 
nga konsiderimi me risk i instrumentave shtetëror kompetent për mbrojtjen e 
mjedisit, cilësinë e ajrit, problemet e ndotjes, administrimin e pyjeve si zë kadastror 
dhe fizik si dhe në fushën e menaxhimit të ujërave dhe sidomos në ato raste ku 
administrimi de jure shoqërohet de facto me dhënie të drejtash, lejesh, licencash, 
qoftë edhe provizore, privatëve.  

Vetë pritshmëria a-priori e publikut është e madhe ndaj këtyre çështjeve sensitive 
që lidhen drejtpërdrejtë me jetën e secilit prej nesh, pasi në sytë e tyre ne jemi 
organi i specializuar, i pavarur dhe kushtetues në të njëjtën kohë. Armë e fortë kjo e 
fundit! Për të mos folur për rastet kur ai është iniciator i drejtpërdrejtë në 
përcjelljen e të dhënave dhe indicieve, ndaj të cilave kemi qenë dhe do të jemi 
shumë të sensibilizuar.  

Për këtë arsye më lejoni të citoj edhe njëherë se pavarësisht arritjeve dhe 
përshkrime specifike për performancën në tërësi, ngritja jonë profesionale është 
arma jonë më e fortë e të qënit të suksesshëm! Për këtë del detyrë jo vetëm 
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përditësimi permanent me kuadrin ligjor por njëkohësisht shpërndarja e dijeve 
përmes diskutimit, debatit konstruktiv dhe marrjes mendim edhe nga eprorët e 
të gjitha niveleve, me qëllim unifikimin dhe forcimin e pozitave tona zbuluese e 
rekomanduese.  

Përveç sa më sipër, në meritë të rëndësisë madhore që i kushtojmë temës 
ndërkombëtarisht të profilizuar në rang SAI-
kombëtar dhe qeverisja kombëtare- KLSH 
është ndalur në problematika sensitive siç janë asetet, të cilat janë trajtuar me 
përkujdesje dhe në mënyrë të konsoliduar nga të gjithë të autorizuarit, por ende 
pamjaftueshmërisht në volumin që zënë ato.  

Padyshim që është një fushë komplekse e problematike, por merita jonë është 
zbulimi, identifikimi dhe iluminimi për rekomandime të pikasura me qëllim 
parandalimin e pasojave të tjera në dëm të interesit shtetëror e publik. Ndoshta 
risku ekziston në elementë të vegjël në dukje por që bëjnë ndryshimin mes ligjore 
dhe joligjores, dhe këto zbulohen po të fokusohesh profesionalisht.  

Në këtë kuadër, të dobishme dhe arritje, konsiderohen propozimet për 
përmirësime ligjore që KLSH ka rekomanduar, të cilat padyshim që do të përcjellin 
rezultat kur të implementohen.  

Kemi kontribuar, pavarësisht se në vijim presim vetëm perfeksion. Vetë aktet tona 
për nga natyra e tyre përshkruese, argumentuese dhe referuese, përcjellin forcë të 
një segmenti të shtetit të së drejtës dhe këtë e ka treguar pakontestueshmëria dhe 
impakti pozitiv në publikun e gjerë që kanë dëshmuar ato për performancën e 
institucionit të KLSH në tërësi.  

Konkluzionet para dhe pasvijuese të mësipërme i konsideroj njeherësh edhe sfidat 
për të ardhmen e afërt për Departamentet e Auditimit, si vijon: 

 Të kushtohet vëmendja e duhur e të thellohemi më tej në  auditimin e 
aseteve;  

 njohje më e mirë e legjislacionit specifik dhe organik me qëllim zbatimin me 
korrektësi të standarteve të reja të raportimit të auditimit dhe të gjithë 
procesit të auditimit në përgjithësi;  

 njohje dhe përditësim gjerësisht me aktet ligjore e nënligjore në drejtim të 
fushës së urbanistikës, pronësisë dhe procedurave në lidhje me to;  
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 thellim përpara llogaritjes së riskut me qëllim përcaktimin e veprimeve 
konkrete për zbulimin dhe evidentimin e tij duke matur aftësitë zbuluese 
në realitetin faktik;  

 rritje e ndërgjegjësimin në përmbushje të misionit si agjent i pavarur dhe 
profesionist në zbulime e rakordime të përputhura masash, duke 
respektuar gjerësisht tolerancën zero ndaj korrupsionit;  

 rritje e sensibilitetit ndaj çdo normimi ligjor specifik, si, ligji 

rekomanduara kryesisht atyre disiplinore dhe administrative, pa hequr 
vëmendjen nga përmirësimet ligjore, organizative dhe masat për 
shpërblimin e dëmit;  

 përqendrim në auditimet e performancës, në fusha sensitive për mbarë 
shoqërinë;  

 rritje e argumentin ligjor në dhënien e çdo mase;  

 thellim në përdorimin me efikasitet, eficiencë të background-it profesional 
e teknik;  

 rritje e transparencës dhe përkushtimit në hedhjen e fakteve pa i cënuar 
ato dhe interpretimin e tyre paekuivok;  

 ndërgjegjësimin për supremacinë e integritetit institucional, të njohur nga 
kushtetuta dhe të reflektohet në drejtim të përshtatjes së performancës 
individuale me këtë nivel, pra duke u prezantuar në statusin e një eksperti 
të certifikuar nga Kushtetuta dhe ligji dhe jo nën elementët negativ 
sugjestiv të figurës joinstituconale.  

 Rritja e performancës individuale përmes analizës së procesit që kryen, me 
shkrime në median e shkruar, duke përshkruar dhe analizuar fenomene të 
cilat kanë pasur ndikim negativ; 

 Respektimi i etikës dhe normave institucionale. 
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Diskutimi i Drejtorit të Departamentit të Auditimit të Qeverisjes Qendrore, 
Administratës së Lartë Publike, Menaxhimit Financiar dhe Strukturave të Auditit 

të Brenshëm, znj. Manjola NAÇO. 

 

 

 

Për vitin 2013, në planin e auditimeve të miratuar nga 
Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, u parashikuan për 
t`u audituar 33 subjekte. Në fund të vitit rezultoi 
auditimi në 36 subjekte nga të cilat 32 subjekte të 
përcaktuara në planin vjetor dhe 4 subjekte të audituara 
jashtë planit vjetor.                                                                                                

Vlen të theksohet se gjatë vitit 2013 janë mbyllur dhe auditimet e 11 subjekteve që 
i përkasin programit të vitit 2012. 

Në fund të vitit përfunduan dhe janë evaduar gjithsej 39 auditime, nga të cilat 11 
auditime të programit të vitit 2012 dhe 28 auditime të programit të vitit 2013. 

Në të 11 subjektet e trashëguara nga viti 2012,  përfundoi auditimi dhe  janë 
evaduar materialet  e auditimit. Ndërsa nga auditimet e programuara për vitin 
2013, ka filluar auditimi në 36 subjekte për të cilat në: 

28 subjekte ka përfunduar auditimi dhe janë evaduar materialet e auditimit; 

  2 subjekte ka përfunduar auditimi në subjekt dhe jemi në fazën e evadimit 
të raportit përfundimtar të auditivit; 

  6 subjekte auditimi është në proces. 
 

I. Analiza e  auditimeve  të  përfunduara. 

Për vitin 2013, kanë përfunduar dhe janë evaduar materialet e auditimit në 39 
subjekte, të cilat sipas llojit të auditimit të kryer, i kemi: 
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25 subjekte auditimet janë kryer të përputhshmërisë (ligjshmëri dhe 
rregullshmëri financiare)  të aktivitetit  ekonomik dhe financiar; 

  12 subjekte janë kryer auditime financiare të rregullshmërisë dhe ligjshmërisë 
sipas praktikave të NAO së Britanisë së Madhe; 

  2 auditime kanë  qenë  tematike, e përkatësisht për zbatimin 
rekomandimeve të lëna nga KLSH-ja në kontrollet e kryera në 
vitin 2012 dhe 2013. 

 

II. Analiza e rekomandimeve të bëra 

Në tabelë më poshtë tregohen rekomandimet e bëra në auditimet e realizuara 
gjatë vitit 2013, sipas llojit të tyre, duke bërë edhe një krahasim me rekomandimet 
e viteve të mëparshme. 

Nr EMËRIMI 
Rekomanduar  

gjithsej për 
Vitin 2013 

Rekomanduar  
gjithsej për 
Vitin 2012 

Ndryshimi 
(+)/(-) 

  a b a-b 

1 
Propozime për ndryshim 
legjislacioni 

67 45 22 

2 Masa Organizative 465 460 5 
3 Masa Zhdëmtimi numër 116 133 -17 
4 Masa Administrative 36 32 4 
5 Masa Disiplinore 95 214  

 
Nga këto:  
-Largim nga puna 

31 29 -119 

 TOTALI( 1 deri 5) 779 884 -105 
     

6 Masa zhdëmtimi  000/lekë  12,190,484 990892 11199592 

     
 -Kallëzime Penale - nr. 10 7 3 
 -Kallëzime Penale - persona  18 27 -9 
 -Kallëzime Penale 000/lekë 632,756 8370761 -7738805 

 

Analizojmë 779  rekomandimet e dhëna në auditimet e vitit 2013 dhe kemi:  

a. Për përmirësimin e akteve ligjore dhe nënligjore janë bërë  67  
rekomandime; 
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b. Për përmirësimin e gjendjes dhe të veprimtarisë së institucioneve të 
audituara janë rekomanduar 465 masa organizative;  

c. Për zhdëmtimin e dëmeve ekonomike të shkaktuara nga persona dhe 
subjekte private kontraktore, është konstatuar një dëm ekonomi në 116 
raste në  shumën 12,190,484 mijë lekë dhe është kërkuar nxjerrja e titujve 
ekzekutivë dhe ndjekja në rrugë ligjore për 115 raste në vlerën 11,177,884 
mijë lekë.  Nga vlera e dëmit ekonomik të konstatuar gjatë këtij viti, janë 
pranuar nga titullarët dhe kanë nisur procedurat për kthimin e shumave të 
përfituara padrejtësisht në 33 raste në shumën 55,032 mijë lekë, priten 
përgjigjet nga subjektet e për rrjedhojë konsiderohen në proces zbatimi për 
33 raste  në shumën 11,935,131 mijë lekë dhe nuk kanë kthyer përgjigje 
ose në përgjigjet e titullarëve nuk shprehen për nisjen e procedurave ligjore 
për zhdëmtimin e tyre, e për rrjedhojë i konsiderojmë të pa zbatuara 49 
raste në shumën 200,321 mijë lekë; 

d. Janë rekomanduar 95 masa disiplinore, nga këto:  

Vërejtje me 
shkrim 

29 masa 
disiplinore 

Në Autoritetin rrugor Shqiptar në 3 raste dhe  

4 raste, në Ministrinë e  Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta, në 8 raste, në Inspektoratin 
Shtetëror të Punës në 4 raste, në Ministrinë 
e Mbrojtjes në 3 raste, në Drejtorinë 
Rajonale të ISHP dhe Shërbimeve Shoqërore 
në 1 rast dhe në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Ujësjellës-Kanalizimeve në 6 raste. 

Vërejtje me 
paralajmërim 

30 masa 
disiplinore 

Në Drejtorinë e Përgjithshme të  Burgjeve në 
8 raste, në Auroritetin Rrugor Shqipëtar në 9 
raste, në Qendrën Spitalore Universitare 

3 raste, në Ministrinë e 
Arsimit dhe Shkencës në 2 raste dhe  në 
Universitetin e Tiranës në 8 raste. 

Pezullim nga e 
drejta e ngritjes 
në detyrë 

4 raste Në Ministrinë e  Punës, Çeshtjeve Sociale 
dhe Shanseve të Barabarta në 4 raste. 
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Kalim në një nivel 
më të ulët 

2 masa 
disiplinore 

Në Drejtorinë e Përgjithshme të  Burgjeve në 
1 rast dhe në Ministrinë e  Punës, Çeshtjeve 
Sociale dhe Shanseve të Barabarta në 1 rast. 

Largim nga 
shërbimi civil 

8 masa 
disiplinore 

Në Agjencinë e Kërkimit, Teknologjisë dhe 
Inovacionit në 1 rast, në Ministrinë e  Punës, 
Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 
në 3 raste, Ministrinë e mjedisit, Pyjeve dhe 
Administrimit të Ujërave në 1 rast dhe në 
Ministrinë e Kulturës në 3 raste. 

Largim nga 
detyra, pezullim si 
nëpunës civil 

5 masa  

disiplinore 

Në Agjencinë e Kërkimit, Teknologjisë dhe 
Inovacionit në 1 rast dhe në Ministrinë e 
Punëve Publike dhe Transporteve në 4 raste. 

Largim nga puna, 
zgjidhje kontrate 

14 masa 
disiplinore 5 raste, në Ministrinë e  Punës, 

Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 
në 3 raste, në Universitetin e Tiranës në 2 
raste, në Autoritetin Shëndetësor Rajonal 
Tiranë në 2 raste, në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Ujësjellës-Kanalizimeve në  1 
rast dhe në Ministrinë e Kulturës në 1 rast. 

Në kompetencë të 
titullarit 

3 masa 
disiplinore 

Në Ministrinë e  Punës, Çeshtjeve Sociale 
dhe Shanseve të Barabarta në 3 raste. 

Është kërkuar largimi nga shërbimi civil, largimi nga puna apo ndërprerja e 
kontratës  së punës për 31 zyrtarë të nivelit të mesëm dhe të lartë 

e. Janë rekomanduar 36 masa administrative, e përkatësisht: 

Gjobë në vlerën 
20 mijë lekë 

8 raste Në Ministrinë e Punëve Publike dhe 
Transporteve. 

Gjobë në vlerën 
50 mijë lekë 

15 raste Në Shërbimin Social Shtetëror në 7 raste, në 
Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në 3 raste 
dhe në Ministrinë e mjedisit, Pyjeve dhe 
Administrimit të Ujërave në 2 raste, në 
Universitetin e Tiranës në 2 raste dhe 
Drejtorinë e Përgjithshme të Ujësjellës-
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Kanalizimeve në 1 rast. 

Gjobë në vlerën 
100 mijë lekë 

7 raste Në Ministrinë Punës, Çeshtjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta në 3 raste, në 
Universitetin e Tiranës në 1 rast dhe në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Ujësjellës-
Kanalizimeve në 3 raste. 

Gjobë në vlerën 
200 mijë lekë 

3 raste Në Ministrinë Punës, Çeshtjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta në 1 rast dhe në 
Universitetin e Tiranës në 2 raste. 

Gjobë në vlerën 
500 mijë lekë 

2 raste Në Drejtorinë e Përgjithshme të Ujësjellës-
Kanalizimeve. 

Heqje të licencës 
profesionale 

1 rast Në Drejtorinë e Përgjithshme të  Burgjeve për 
një subjekt privat. 

 

III . Mbi zbatimin e rekomandimeve 

Nga 39 auditime të  evaduar në vitin 2013, janë bërë gjithsej 779 rekomandime. 
Sipas të dhënave operative dhe verifikimeve të bëra nga ana jonë, rezulton se 
rekomandimet janë zbatuar sipas tabelës së mëposhtme:  

 

Nr Emërtimi 

Re
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%
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 m
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Nga këto: 
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ë 
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r 

  a b c d F e 

1 Rekomandim
e  gjithsej 

779 362 18 212 187 24 % 

2 
Masa 
zhdëmtimi në   
000/lekë 

12,190,484 55,032 - 11,935,131 200,321 2% 

Për vitin 2013 nga 39 auditime të evaduar, kanë kthyer përgjigje për zbatimin e 
rekomandimeve 26 subjekte, jemi në pritje të përgjigjes nga 7 subjekt dhe nuk 
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kanë kthyer përgjigje 6 subjekte e përkatësisht; Autoriteti Rrugor Shqiptar, Kuvendi 
i Shqipërisë për Avokatin e Prokurimeve, ish Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe 
Energjetikës, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, Ministria e 
Mbrojtjes, Ministria e Drejtësisë.  

Realizimi i rekomandimeve për ndryshime apo përmirësime në legjislacionin në 
fuqi. 

Në 39 auditimet e evaduar në vitin 2013, në  20 prej tyre janë bërë 67 propozime 
për ndryshime dhe  përmirësime të legjislacionit në fuqi, sipas tabeles së më 
poshtme: 

 

Nr 

 

SUBJEKTI 

Ndryshime dhe përmirësime 
legjislacioni 

Re
ko

m
an

di
m

et
 

Zb
at

ua
r 

Pj
es

ër
is

ht
 

Pr
oc

es
 

Pa
 z

ba
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ar
 

5 ARR Shqiptar 4 3 - 1 - 

10 Instituti i Statistikave 2 2 - - - 

11 Shërbimi Social Shtetëror 2 1 - 1 - 

12 QS  1 - - - 1 

13 M P Ç S SH të Barabarta 2 - - - 2 

14 M E T & Energjetikës 1 - - - 1 

15 I S K Shëndetësor 3 2 - 1 - 

16 
Inspektoriati Shtetëror i Punës 
& Sh Shoqërore 

1 - - - 1 

18 Banka e Shqipërisë 2 - - - 2 

19 Ministria e Mbrojtjes 2 - - - 2 

20 
Instituti i Sigurimeve 
Shoqërore 

1 1 - - - 

21 Ministria e Financave 26 4 - 13 9 

22 M P Publike dhe Transportit 1 - - - 1 

25 
Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës 

6 1 - 5 - 
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Nr 

 

SUBJEKTI 

Ndryshime dhe përmirësime 
legjislacioni 
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ht
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29 Universiteti i Tiranës 4 - - 4 - 

30  1 - - 1 - 

32 
Autoriteti  Shëndetësor 
Rajonal Tiranë 

1 - - 1 - 

34 
Zyra e Administrimit të 
Buxhetit Gjyqësor 

1 - - 1 - 

35 
Drejtoria e Përgjithsme e 
Ujësjellës-Kanalizimeve 

3 - - 3 - 

38 Ministria e Kulturës 3 - - 3 - 

 T O T A L I 67 14 - 34 19 

 

Siç shihet qartë edhe nga tabela pjesën më të madhe të rekomandimeve për 
përmirësime ligjore e zënë rekomandimet e lëna tek Ministria e Financave pasuar 
nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Autoriteti Rajonal Rrugor Shqiptar dhe 
Universiteti i Tiranës me nga 4 rekomandime për përmirësime ligjore, por puna 
jonë nuk është përqëndruar në dhënien e sa më shumë rekomandimeve por 
kryesisht ka pas në fokus dhënien e rekomandimeve me impakt në përmirësimin e 
menaxhimit të fondeve publike dhe atyre rekomandimeve që do të ndihmonin në 
mirëqeverisjen e vendit.  

Nisur nga impakti që kanë në mirëfunksionimin e subjekteve të audituara dhe jo 
nga numri i rekomandimeve po citojmë disa nga rekomandimet më të rëndësishme 
në gjykimin tonë dhënë për vitin 2013.  

Në  Tiranë,  nisur nga problematika 
e ambienteve të dhëna me qira për qëllime biznesi si lavazh, fast food, bar-kafe, 
restorante etj., 40 subjekteve të cilët ushtrojnë aktivitetin në rreth 5000 m², por 
edhe dhënia me qira e një ambienti brenda Spitalit të Kardio Kirurgjisë me 
sipërfaqe 196.4 m², nga e cila 
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sipërfaqe 62,3 m² dhe marrë shkas nga fakti se kuadri rregullator e lejon një 
përdorim joefektiv të këtyre sipërfaqeve është  rekomanduar  që:  

 1.1 T'i propozohet Institucionit të Kryeministrit nxjerrja e një Vendimi të Këshillit 
të Ministrave, i cili të sanksionojë ndalimin e dhënies me qira të ambienteve dhe 
territoreve të institucioneve shëndetësore spitalore për ushtrimin e vepimtarive të 
biznesit.  

 1.2 Nga strukturat përgjegjëse të QSUT-së në bashkëpunim me Ministrinë e 
Shëndetësisë, të ndërrmerret inisiativa e hartimit të Projektvendimit të Këshillit të 
Ministrave. 

 1.3 Në këtë projektvendim të parashikohet një dispozitë kalimtare në të cilën të 
përcaktohet që nga ana e QSUT-së dhe Drejtoritë Rajonale Spitalore në rrethe, të 
evidentohen dhe të shqyrtohen të gjitha veprimtaritë e subjekteve e të bizneseve 
dhe të merren masa të menjëhershme, të cilat të synojnë shndërrimin e këtyre 
ambienteve nga ambiente biznesi në ambiente të gjelbërta, në shërbim të 
pacienteve. 

Nga verifikimi i kryer nga KLSH më datën 12.12.2013rezultoi se ky rekomandim nuk 
është zbatuar. 

Në Ministrinë e Punës Çështjeve  Sociale dhe Shanceve të Barabarta,  nisur nga 
problematika e konstatuar me mangësi lidhur me mënyrën e llogaritjes së fondit të 
nevojshëm që do të shpenzohet për kryerjen e aktiviteteve social-kulturore dhe 
deri në justifikimin e shpenzimeve buxhetore kemi  rekomanduar  që: 

Të kërkohet në rrugë institucionale, përgatitja e një kuadri të plotë të nevojshëm 
ligjor dhe nënligjor për organizimin e eventeve social-kulturore, dhe dërgimi për 
shqyrtim dhe miratim në Këshillin e Ministrave.  

Nga verifikimi i kryer nga KLSH më datën 17.12.2013 rezultoi se rekomandimet  nuk 
është zbatuar. 

Në Ministrinë e Ekononisë, Tregtisë dhe Energjetikës,  nisur nga problematika e 
mungesave të dispozitave që rregullojnë rastet kur në objektet ekzistuese që jepen 
me qira bëhen rikonstruksione të karakterit investime apo investime të reja për 
dokumentacionin teknik që duhet të depozitojë qiramarrësi, mbi këtë konstatim 
kemi rekomanduar që: 

Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 529, datë, 8.06.2011, në kreun II ,  pika 1 
pas ge ç
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projektideve të investimit, nivelin e investimeve të parashikuara në pasuri të 
paluajtshme dhe në objektin në tërësi, shoqëruar kjo me projekte zbatimi, 
preventiva përkatës dhe dokumenta  

Nga verifikimi i kryer nga KLSH më datën 16.12.2013 në Ministrinë e Energjisë dhe 
Industrisë rezultoi se ky rekomandim nuk është zbatuar. 

Në Institutin e Kujdesit Shëndetsor bazuar në situatën e konstatuar të shërbimit 
shëndetsor parësor kemi rekomanduar që: 

Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe bordet e qendrave 
shëndetësore në nivel DSHP/ASHR, të merren masat përkatëse për të përcaktuar 
dhe miratuar kritere dhe unifikuar rregullat mbi bazën e të cilave të caktohen 
strukturat e shërbimeve dhe të burimeve njerëzore në Qendrat Shëndetësore, pasi 
nga auditimi i buxhetit të shërbimit shëndetësor parësor, ka rezultuar se efektet e 
kostove të personelit mbi buxhetin e veprimtarisë së ISKSH-së janë të ndjeshme 
dhe se raporti mjek i përgjithshëm ose i familjes me personelin ndihmës ka luhatje 
të mëdha nga një DRSKSH në tjetrën dhe brenda një DRSKSH-je nga njëra QSH në 
tjetrën. Këto kritere të mbajnë parasysh të dhënat e gjendjes civile mbi rajonet, të 
dhënat e CENSUS-it 2011, shpërndarjen gjeografike e territoriale të popullsisë, 
hartat e sëmundshmërisë etj. 

Ky rekomandim është zbatuar pasi ISKSH me shkresën nr.3156, datë 09.12.2013, i 
ka kërkuar Ministrisë së Shëdetësisë bashkëpunimin e nevojshëm si autoriteti i 
vetëm që ka tagrin ligjor për të bërë rregullimet e duhura ligjore në këtë drejtim. 

Nga auditimi i kryer në Bankën e Shqipërisë,  ka rezultuar rregullshmëria ligjore e 
pagesave të mbështetura në vendimet e Këshillit Mbikqyrës kryetar i të cilit është 
vetë Guvernatori, ndërkohë që nga ana tjetër konstatojmë mos respektim të 
sensibilitetit të shtetasve në lidhje me përdorimin e fondeve në dispozicion, kjo 
referuar niveleve shumë të larta të pagesave për nivelet drejtuese, si pagë dhe 
shpërblime të ndryshme,  por dhe të trajtimeve për udhëtime e dieta, krahasuar 
me nivelin e pagës të punonjësve të institucioneve kushtetuese, mbi këtë 
konstatim kemi rekomanduar  që: 

a. Të iniciohen iniciativa ligjore për rishikimin e Ligjit për Bankën e Shqipërisë, 
në frymën e minimizimit të riskut potencial të abuzimit me pavarësinë dhe 
shmangies së konfliktit të interesit që evidentohet në praktikat e përcaktimit të 
pagave dhe shpërblimeve për nivelet drejtuese. 
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b. Të përcaktohet një kornizë e kujdesshme rregullatore në lidhje me nivelin e 
pagës së Guvernatorit, e cila duhet të ndjekë trendin e pagave të tregut bankar, por 
gjithmonë duhet të jetë në raporte të pranueshme krahasuar me pagën e 
Presidentit të Republikës, bazuar kjo në përvojat dhe praktikat më të mira të 
vendeve të ngjashme por pa harruar përshtatshmërinë me realitetin shqiptar.  
Gjithashtu, të vendosen nivele të arsyeshme për shpërblimin e anëtarëve të 
Këshillit Mbikëqyrës, nivele shpërblimi të cilat duke marrë në konsideratë edhe 
nivelin e pagës bazë të tyre nuk duhet të tejkalojnë gjithsesi pagën e Guvernatorit, 
apo këto paga të jenë më pak sesa paga e anëtarëve të Këshillit të Ministrave të 
Republikës së Shqipërisë. 

Nga ana tjetër për të rritur mirë qeverisjen, transparencën dhe besueshmërinë e 
publikut vendosja e audituesit të jashtëm nga Këshilli Mbikëqyrës i cili nuk është i 
ndarë nga ekzekutivi për shkak të drejtimit të tij nga Guvernatori është konsideruar 
nga ne konflikt interesi për këtë është rekomanduar  që: 

Ndryshimin e mënyrës së përzgjedhjes së audituesit të pasqyrave financiare për të 
shmangur konfliktin e interesit në përzgjedhjen e tij, duke ia kaluar këtë 
kompetencë Kuvendit të Shqipërisë, referuar edhe praktikave më të mira botërore. 
Kuvendi përzgjedh vetëm audituesin ndërkombëtar të pavarur dhe nuk merr 
përsipër pagesën e shërbimit që mbulohet nga vetë Banka. 

Nga verifikimi i kryer nga KLSH më datën 18.12.2013, rezultoi se rekomandimet  nuk 
janë zbatuar.  

Për Institutin e Sigurimeve Shoqërore në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe  Këshillin e 
Ministrave lidhur me faktin se defiçiti mjaft i lartë i krijuar në degën e pensioneve 
në shumën 20,707 milionë lekë i cili kundrejt, Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) 
është 1, 49%,   por dhe tendenca në rritje të këtij deficiti, na obligon të kërkojmë të 
ndërmerret një reformë e plotë ligjore,  për të gjithë sistemin e sigurimeve 
shoqërore në lidhje me:  

- Nivelin i personave të siguruar, pasi  shkalla e mbulimit të popullsisë me 
elementet e sigurimit shoqëror janë të ulta, vihet re një pjesëmarrje në kontribute 
të rreth 65 % të forcave aktuale të punës. 

- Formulën aktuale të pensionit, gjykohet lehtësisht se formula aktuale nuk 
ofron nxitje të mjaftueshme për pjesëmarrje, me arsyen e thjeshtë se pensioni 
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maksimal është i limituar sa dy herë e pensionit minimal edhe pse paga më e lartë 
është pesë herë më e madhe se paga më e ulët.  

- Evazionin fiskal, pasi evazioni është shume i lartë si pasoje e  informalitetit 
dhe te deklarimit të të ardhurat më të  vogla se sa janë në realitet, çka sjell 
pakësimin e bazës kontributive si dhe nuk nxit apo motivon punonjësit me të 
ardhura mesatare apo të larta për të deklaruar e paguar kontribute sipas të 
ardhurave faktike që marrin. 

- Me mënyrën dhe rregullat e indeksimit të pensioneve, pasi shkalla e 
zëvendësimit të pagës me pensionin ne momentin kur punonjësit dalin në pension 
pleqërie është e ulet për punonjësit me paga mesatare dhe paga të larta. Sepse 
rritja e pensioneve dhe e pagave nga rritja e  inflacionit në vlerë absolute  nuk vjen 
në raport të drejtë, për pasojë përfitimet për pensione rriten me pak dhe 
kontributet nga pagat rriten më shumë.  

- Trajtimet e favorshme për banorët ruralë, pasi konstatohen, trajtim mjaft i 
favorshëm si në sistemin e kontributeve ashtu edhe të pensioneve (përfitimeve) 
për banorët ruralë, ku buxheti i shtetit financon rreth 55 % e kontributeve për këta 
banorë.  

- Skemat shtetërore të veçanta dhe suplementare, pasi konstatohen, mbulime 
me subvencione buxhetore edhe për skemat shtetërore të veçanta dhe 
suplementare, shpenzimet për përfitimet e të cilave vazhdojnë të rriten nga viti në 
vit. 

- Sistemin e pensioneve, pasi dega e pensioneve është me deficit i cili ka 
kaluar  mbi 1% të PBB, edhe pse 55 % e kontributeve rurale financohen nga 
buxheti i shtetit. 

Nga verifikimi i kryer nga KLSH më datën 16.12.2013, rezultoi se rekomandimi është 
zbatuar, pasi me shkresën nr. 8575, datë 01.10.2013,i është kërkuar Ministrisë së 
Financave ndërmarrja e reformës tërësore të sistemit të sigurimeve shoqërore e 
shëndetësore, detyrë e cila është e pjesë e reformës që do të ndërmarrë Qeveria 
gjatë vitit 2014,  e për rrjedhojë rekomandimin e konsiderojmë të  zbatuar. 

Nga auditimi i kryer në Ministrinë e Financave,  nisur nga zhvillimet ekonomike dhe 
duke qenë sensitivë ndaj nivelit të borxhit publik dhe risqeve që ai mbart në 
situatën e brishtë makroekonomike të vendit, tendenca e tij në rritje por dhe nga 
fakti që ndryshimi i kuadrit rregullator të limitimit te borxhit publik ndaj PBB-së, 
legjitimon mungesën e një tavani për borxhin publik dhe riskun e rritjes së tij por 
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nga ana tjetër duke dashur të jemi të kujdesshëm dhe në unison me institucionet 
nderkombëtare që theksojnë se trajtimi i borxhit kërkon një angazhim të 
besueshëm afatmesëm, kemi rirekomanduar që: 

- Ministria e Financave të ngrejë një grup pune me ekspertët më të mirë të fushës 
për përgatitjen dhe paraqitjen e një iniciative ligjore për vendosjen në Kushtetutë 

indikatorit të borxhit publik ndaj PBB-së, në nivelin 60 %, ku të parashikohet që 

 

- Të analizojë mundësinë e vendosjes së një pragu të nivelit të borxhit publik 
kundrejt PBB-së, pas të cilit (nëse kalohet ky prag) qeveria duhet të marre masa për 
balancimin e buxheteve. 

- Të ndërmarrë të gjitha veprimet për hartimin e  një politike kuadri fiskal, i cili të 
synojë në reduktimin e nivelit të borxhit publik në një periudhë të përcaktuar 
kohore.   

Lidhur me 

nga pikëpamja e vendimmarrjes parlamentare kemi rekomanduar që: 

Shqyrtimi 
 miratimi i tij në Kuvend të bëhet me një shumicë të cilësuar 

parlamentare. 

Duke patur parasysh ngadalësimin e rritjes ekonomike të konstatuar dhe duke 
marrë shkas nga përcaktimet e ndryshme të përdorimit të të ardhurave nga 
privatizimet strategjike të konstatuara është rekomanduar që:  

- 
përcaktohet që të ardhurat nga privatizimet duhet të përdoren së pari dhe 
kryesisht për të ulur borxhin publik ku 50% të jetë kufiri i poshtëm, dhe pjesa tjetër 
të shkojë për investime kapitale. Në gjykimin tonë realizimi i këtij rekomandimi do 
të ndikojë  pozitivisht në reduktimin e nivelit te borxhit publik.  

Nisur nga niveli i borxhit të fshehur si një shqetësim për ekonominë tonë duke 
patur në qendër të vëmëndjes ndjeshmërinë e sipërmarrjes si dhe faktin që 
Mnisitria e Financave nuk ka të evidentuar detyrimet ndaj operatorëve ekonomikë 
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për punë publike, mallra ose shërbime të kontraktuara dhe/ose të kryera kemi 
rekomanduar: 

- Marrjen e masave nga Ministria e Financave (Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit 
dhe Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit) për evidentimin e saktë të gjitha 
detyrimeve  ndaj operatorëve ekonomikë për punë publike, mallra dhe shërbime 
dhe planifikimin e shlyerjes së tyre në buxhetet afatshkurtër apo afatmesëm. Këto 
masa të përfshihen në udhëzimin specifik për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 
2014.    

-  Në Ligjin e zbatimit të buxhetit për vitin 2014, të parashikohet që institucionet 
buxhetore, gjatë detajimit të fondeve të investimeve publike të kenë detyrimin e 

kontraktuara, apo punimeve të cilat rezultojnë të realizuara dhe nuk janë financuar 
për vitin ushtrimor.  

- 
projekteve në vlerën e plotë të projektit, kur vlera e tyre është e realizueshme 
brënda vitit buxhetor. 

Lidhur nga përdorimi i Fondit të Kontigjencës kemi rekomanduar që: 

Në planifikim, në ligjin vjetor të buxhetit, Ministria e Financave të kërkojë që 
përdorimi i Fondit të Kontigjencës për ruajtjen e deficitit buxhetor, të bëhet me 
miratim nga Kuvendi i Shqipërisë.  

Lidhur me problematikën e mungesës së bilancit pasuror të shtetit kemi 
rekomanduar që: 
Ministria e Financave (Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit) të marrë masa të 
menjëhershme për pregatjen e pasqyrave financiare të konsoliduara të shtetit për 
vitin 2012.  
Gjithashtu, në kuadrin e këtyre masave, të realizohet rishikimi brënda një kohë të 
shkurtër  i kuadrit të plotë rregullator të raportimit financiar në sektorin publik 
duke mbajtur parasysh Standartet Ndërkombëtare të Kontabilitëtit të Sektorit 
Publik dhe mbi këtë bazë të punohet për fuqizimin e sektorit të kontabilitetit dhe 
raportimit financiar në  Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit. 

menaxhimin financiar dhe kontroll  
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Ministria e Financave të ndërmarrë procedurat e duhura ligjore për përmirësimin 
e ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 Për menaxhimin financiar dhe kontrollin
lidhje me aspektet e listuara më poshtë por jo vetëm (me qëllim që): 

1. Në nenin 6  

 f. Dokumentet standarde vertetues të veprimeve ekonomike,që i japin 
dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrativ.  

 g. Standardizimin e programeve kompjuterike të çertifikuara që duhet të 
përdorin të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme për mbajtjen e 
kontabilitetit dhe plotësimin e pasqyrave financiare. 

2. Në nenin 12 me  diplomë universitare në shkencat 
ekonomike ose juridike në shkencat 

 

3. Pas nenit 29,  të shtohet  neni  29/1, ku të përcaktohet, përgjegjësia 
financiare e punonjësve të njësive publike për dëmet ekonomike të shkaktuara 
qëllimisht apo nga neglizhenca gjatë ose në lidhje me procesin e ekzekutimit të 
detyrave zyrtare.  

4. Pas pikës 1, të nenit 29, të shtohet pika 1/1, ku të përcaktohen sanksionet 
për çdo shkelje të përcaktuar  në nenet 9, 10, 11 e 12 të këtij ligji, për  nëpunësit 
autorizues dhe zbatues të njësive publike. 

Nisur nga problematikat e konstatuar lidhur me punën e strukturave të auditimit 
të brëndshëm dhe masave që duhet të ndërmerren për të rritur rolin e tyre në 
institucionet publike kryesisht mbështetjes që duhet ti japin drejtimit në realizimin 
e objektivave, kemi rekomanduar që: 

- NJQH/AB të nisë procedurat ligjore për përmirësimin e VKM nr. 212, datë 

ritereve të matshme për 
ngritjen e njësive të auditimit të brëndshëm dhe strukturën e tyre në njësitë e 
qeverisjes së përgjithshme.  

- NJQH/AB të ndërmarrë iniciativën e duhur ligjore për hartimin dhe miratimin nga 
Ministri i Financave të një udhëzimi, në të cilën të përcaktohen: 

a.Kriteret e punësimit të audituesve të brëndshëm në sektorin publik, duke 
specifikuar në mënyrë të veçantë rastet tepër të rralla, kur në këto struktura do 
të punësohen punonjës të profesioneve të tjera jashtë përcaktimit kryesor 
ekonomist dhe jurist.  
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b.Prioritetin që duhet të kenë personat e certifikuar si auditues të brendshëm 
 

c.Rastet kur nuk është e mundur rekrutimi i personave të certifikuar, të 
përcaktohet detyrimi i certifikimit të tyre jo më vonë se dy vjet nga data e 
punësimit në këto struktura. 

d.Përgjegjësia që NJQH/AB ka në monitorimin e punësimit të audituesve në SAB, 
dhe detyrimin e raportimit periodik tek ministri për zbatimin e këtij udhëzimi si 
dhe krijimin i rregjistrit kombëtar të audituesve të sektorit publik të punësuar. 

Lidhur me problematikën e pjesmarrjes në borde apo këshilla mbikqyrëse të 
funksionarëve, nënpunësve civilë në mënyrë që 
fondet publike nga zbatimi në praktikë i vendimeve të Këshillit të Ministrave nr. 
418, datë 27.06.2012 dhe nr. 642, datë 11.10.2005 është  rekomanduar që: 
Ministria e Financave të nisë procedurat e duhura ligjore për unifikimin e 
pjesëmarrjes së të gjithë funksionarëve, nëpunësit civil, dhe punonjësit e 
administratës së qeverisjes së përgjithshme dhe të shoqërive anonime shtetërore 
në  këshilla, borde apo komisione me qëllim që: 

a. Të përcaktohet qartë dhe të ndalohet pjesëmarrja e një punonjësi që paguhet 
nga fondet e buxhetit të shtetit apo të shoqërive anonime shtetërore me të drejtë  
pagese (ose jo) në më shumë se 2 (dy)  këshilla, borde apo komisione. 

b. Të përcaktohet numri maksimal e mbledhjeve që mund të zhvillojë një këshill, 
bord  apo komision brenda vitit buxhetor. 

c. Të përcaktohen qartë kriteret profesionale të funksionarëve që do të jenë 
pjesë këtyre këshillave, bordeve apo komisioneve në mënyrë që përzgjedhja të 
bëhet në kushtet e meritokracisë, sepse kështu do të rritet efektiviteti i 
vendimmarrjeve dhe ato do të plotësojnë  më mirë misionin për të cilin janë 
ngritur. 

Lidhur me përgatitjen e udhëzimeve mbi huamarrjen të cilat duhet të miratohen 
menjëherë mbas miratimit të draft marrëveshjes së re midis Bankës së Shqipërisë 
dhe Ministrisë së Financave, është rekomanduar që: 

 a. Përshpejtimin e miratimit nga të dyja palët të draft marrëveshjes për 
huamarrjen e brëndshme, midis Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shqipërisë.  

b. Përfshirjen në draft udhëzimet ose në ndonjë akt tjetër për vendimmarrjen e 
huamarrjes të parimeve të rihapjes së ankandeve të obligacioneve (cilat ankande 
rihapen dhe përse ato rihapen ). 
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 c. Përfshirjen në draft udhëzimin e përgatitur nga Ministria e Financave të 
domosdoshmërisë së përcaktimit të faktit se, Ministria e Financave bazuar në të 
drejtën që ka, mund të ndryshojë  shumat e emetuara në fillim të ankandeve për 
ankandet e një dite por kjo i lejohet ta bëjë vetëm referuar kostos më të ulët.  
     d. Përfshirjen në draft udhëzimet përkatëse të afateve të dërgimit të 
kalendarëve dhe afateve minimalë kohore të ndryshimit të tyre, si të 
domosdoshme për njoftim paraprak të tregut.   

Referuar faktit të konstatuar se disa institucione buxhetore të nivelit të dytë, të 
cilët kryejnë veprimtarinë e tyre në ambiente me qira prej disa vitesh kur kostoja e 
paguar ka kaluar ose është e barabartë me vlerën e blerjes së ambienteve me 
çmimet aktuale të tregut dhe pavarësisht kërkesës së tyre për fonde, nëpërmjet 
formularëve standard të financimit të projekteve nisur dhe nga fakti se mungojnë 
aktet nënligjore për rastet e parashikimit të procedurave për marrjen me qira apo 
për blerjen e objekteve për aktivitete të institucioneve buxhetore, me synim 
shmangien e veprimeve arbitrare në këtë drejtim, e për rrjedhojë është 
rekomanduar që:   

1.  Ministria e Financave dhe Ministria e Ekonomisë të iniciojnë nismën e nxjerrjes 
së një akti rregullator nën ligjor për blerje trualli apo marrje me transferim nga 
pushteti lokal truall i lirë, për realizim ndërtimi, blerje objekti të ri në treg , apo 
marrje me qira të ambienteve të përshtatshme për kryerjen e veprimtarisë së 
institucioneve buxhetore, ku përveç të tjerave të jepet trajtimi kontabël për secilin 
rast.   

2. Me synim shmangien e përsëritjes disa herë, pa argument të rikonstruksioneve 
të objekteve, pronë shtetërore, në përdorim të institucioneve shtetërore, nga 
Drejtoria e Programimit të Buxhetit në Ministri të Financave, të mos lejohet 
miratimi i tyre (duhet të bëhen pengesë) pa plotësimin korrekt të të gjithë 
rubrikave përkatëse të formularit përkatës, gjithashtu plotësimin me informacionet 
shtesë sipas rastit për çdo rast të rikonstruksioneve.            

Nga verifikimi i kryer nga KLSH më datën 20.12.2013, rezultoi se 4 rekomandimet 
me nr. (27, 29, 30 e 37 më sipër) janë zbaruar, pasi në kuadër të projektit të IPA 
2012 parashikohet që në gjashtëmujorin e parë 2014 të bëhet rishikimi i kuadrit 
ligjor për financat publikedhe paketa e rishikuar do të kalojë në Kuvend në muajin 
Qershor të këtij viti, 13 rekomandimet me nr. (22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 38, 
39, 40 e 43 më sipër) janë në proces zbatimi dhe  9 rekomandimet me nr. (20, 21, 
33, 35, 36, 41, 42, 44 e 45 më sipër) nuk janë zbatuar. 
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Në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, nga auditimi i të ardhurave të realizuara nga 
Institucionet e Arsimit të Lartë Publik (IAL),  

 përdorimi sipas 
destinacionit në institucionet e arsimit për vitin 2011-2012 konstatohet se të gjitha 
aktet e rakordimet të të ardhurave të realizuara dhe të përdorura sipas 
institucioneve të mbajtura në degët e thesarit nga IAL dhe të dërguara në MASH, 
nuk kanë të bashkëngjitur apo të shoqëruara me Vendimet e Këshillit të 
Administrimit për destinacionin e përdorimin të ardhurave dhe analizat për 
prioritet dhe investimet nga këto të ardhura.  Për këtë kemi rekomanduar që: 

- Të gjitha Institucionet e Arsimit të Lartë Publik (IAL), të dërgojnë në gjitha 
Vendimet e Këshillit të Administrimit në MASH e konkretisht në Drejtorinë e 
Planifikimit Buxhetor dhe Investimeve, në zbatim të Ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 

igjit nr. 

ndryshuar, me qëllim për të realizuar objektivat strategjike të MASH për IAL publike 
veçanërisht për investime, dërgimi i këtyre vendimeve të Këshillit të Administrimit 
në MASH do të ndikonte në vlerësimin e projekteve si dhe harmonizimin e 
procedurave për financimin e investimeve  dhe projekte të tjera të mëdha, nga të 
ardhurat e pakushtëzuara , si dhe nga fondet e buxhetit të shtetit. 

Gjithashtu në përllogaritjen nga transferta e pakushtëzuar që përdoret për 
financimin e shpenzimeve që lidhen me funksionimin e institucioneve të arsimit 
të lartë dhe për financimin e investimeve me karakter të vazhdueshëm, duhet që të 
dërgojnë në MF dhe MASH vendimet e këshillit të administrimit të shoqëruar me 
relacione dhe analiza krahasuese për projektet e paraqitura. Për këtë kemi 
rekomanduar që: 

Të kërkohet që në Udhëzimit 

projekteve apo investimeve kapitale, që parashikohen të financohen dhe 
realizohen nga të ardhurat e pakushtëzuara të IAL publike, duhet të shoqërohen me 
fisha/formularë  të vlerësimit të projekteve si dhe relacione shpjeguese për këto 
investime, sipas procedurave të hartimit të buxhetit të shtetit. 

Nga auditimi i administrimi të përdorimit të fondit të ekselencës dhe fondeve nga 
programi Brain Gain për vitin 2012 për studentë të dhe shkencëtarë të shkëlqyer  
rezultoi se përzgjedhje e konkurrentëve dhe shpallja e fituesve  u konstatuan 
mangësi në  kontratat e lidhura pasi  në asnjë pikë të kontratës dokumentacion 
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justifikues të shpenzimeve që mbulojnë vlerën e bursës për çdo vit akademik dhe 
gjithashtu u konstatuan mungesa të këtyre dokumenteve në dosjet e përfituesve si 
dhe mangësi u konstatuan dhe në aktin ligjor që rregullon përcaktimin e rregullave 
dhe procedurat për përfitimin e fondit të ekselencës pasi nuk janë përcaktuar dhe 
detajuar në mënyrë analitike shpenzimet e studimeve dhe të jetesës. Për sa më 
sipër është rekomanduar që: 

Institucioni të marë masa për të përmirësuar kuadrin ligjor e konkretisht Udhëzimin 
nr. 37, datë 
së financimit dhe procedurave që ndiqen për përfitimin e fondit të ekselencës nga 

pikën 2 kreu III- Bursat të posaçme për studentë, që ndjekin studime universitare , 
ciklin e parë (bachelor) dhe ciklin e dytë ( master), duke përcaktuar saktë detajimin 
e shpenzimeve sipas llojit, pra shpenzime studimi dhe atë jetese. Gjithashtu të 
plotësohen mungesat e dokumenteve justifikuese financiare për çdo dosje të hapur 
për çdo përfitues na fondi i ekselencës.  

Kjo parregullsi është vërejtur nga auditimet e pagesave të subvencionit për librin 
për sa më sipër është rekomanduar që:  

Të përmirësohet Udhëzimi i përbashkët i MASH dhe MF me nr. 11, datë 11.07.2012 

blerjen e teksteve shkollore të arsimit parauniversitar si dhe mënyra e pagesës për 
e: 

 Të shtohet në formularin nr. 1 dhe nr. 1.1 një kolonë për të identifikuar 
personin që kryen tërheqjen e parave të subvencionit për testet shkollore, ku të 
plotësohet emri dhe mbiemri i përfituesit. 

 Të shtohet në formularin nr. 1 dhe nr. 1.1 një kolonë, ku të gjejnë pasqyrim 
numri dhe data e mandatpagesës së lëshuar nga filiali i postës ose dega e bankës 
për çdo nxënës përfitues, kjo në përmbushje të kërkesave të pikës nr. 68 të 
Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011  

nga nëpunësi zbatues ose i deleguari i tij, nga marrësi i parave dhe nga personi 
 

 Pika 5 e kreut II të udhëzimit parashikon vetëm derdhjen e fondeve 
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Shqiptare, por nuk rregullon veprimet me degët e bankave të nivelit të dytë, ndaj 
kjo pikë e udhëzimit duhet riformuluar. 

 Udhëzimi duhet të rregullojë detyrimin që Filialet e Postës ose Degët e 
bankave, me përfundimin e afatit ligjor për mbylljen e pagesave të subvencionit, të 
kthejnë zyrtarisht pranë DAR/ZA-ve kopjet e nënshkruara të listë-pagesave të 
nënshkruara dhe emrat e nxënësve përfitues. Për rastet që evidentohet se nxënësit 
nuk kanë tërhequr subvencionin e akorduar, deri me datën 30 mars të vitit 

identifikojë ato në një procesverbal të 
veçantë, i cili të shoqërojë akt-rakordimin me DAR/ZA-t. 

Nga auditimi u konstatua se objektet shkollore bazuar në ligjit nr. 8473, datë 

r  njësive të qeverisjes vendore. Nga ana tjetër, fondet e 
ndërtimeve dhe rikonstruksionit të objekteve shkollore detajohen nëpërmjet 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës por nga ana tjetër MASH ka detyrën e detajimit 
të fondeve, por kjo situatë ka sjellë problematikën për mënyrën e ndjekjes së 
investimeve në vite dhe kryesisht në evidentimin të ndërtimeve me vlerën reale të 
tyre. Për sa më sipër është rekomanduar që: 

Për të realizuar një planifikim sa më real dhe ndjekjen e fazave të projektimit dhe 
zbatimit të rikonstruksioneve të objekteve shkollore, Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme të përgatisin një akt 
nënligjor ku të gjejnë rregullim dhe aprovohen standardet për funksionimin normal 
dhe krijimin e kushteve të domosdoshme për procesin mësimor. Gjithashtu të 
përcaktohen përgjegjësitë e organeve të qeverisjes vendore dhe DAR/ZA-ve, për 
harmonizimin e përpjekjeve për ndjekjen e procedurave të planifikimit buxhetor, 
koordinimin, bashkërendimin dhe informimin periodik të strukturave mbi ecurinë e 
investimeve, gjendjen tekniko-konstruktive të objekteve, ndjekja e planit të 
masave, etj. 

Në MASH të evidentohen kontabilisht këto investime të kryera për gjithë periudhën 
e garancisë së investimit por asnjëherë më pak se 3 vjet, kjo do të ndikojë në 
mbajtjen në kontabilitet të investimeve të realizuara në vite dhe planifikimin për 
investimet e mëtejshme. 

Nga verifikimi i kryer nga KLSH më datën 13.12.2013, rezultoi se kërkesat tona janë 
përfshirë në Udhëzimin e Përbashkët nr. 51, 
përdorimit të fondeve buxhetore të shtetit për botimin,shtypjen, shpërndarjen dhe 
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pjesë e ristrukturimit të përgjithshëm  të kësaj Ministrie në periudhën në vazhdim, 
dhe për rrjedhojë i konsiderojmë në proces zbatimi. 

Në auditimin e kryer në Universitetin e Tiranës,  u analizua problematika e 
tejkalimit të kufirit ligjor për trajtimin e personelit akademik të brendshëm dhe të 
jashtëm (me kontrata të përkohshme pune), në referencë të Udhëzimit të 

Për 
sa më sipër është rekomanduar që: 

Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve të 
iniciojë ndërhyrjen e duhur në nenin 20 të Udhëzimit të Ministrisë së Arsimit dhe 

Institucionet Publike të Ar  

- Kufizimin e tejkalimit të normës së mësimdhënies në masën  30% vetëm për stafet 
akademike me funksione drejtuese. 

- Përcaktimin në mënyrë specifike që orët part time duhet të jenë pjesë e kufirit të 
përcaktuar.          

Nga auditimi i dokumentacionit të personelit rezultoi se vazhdojnë marrëdhëniet e 
punësimit edhe pse kanë mbushur moshën e pensionit 7 punonjës mësimorë, të 

rekomanduar që: 

Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve të 

 që do të përcaktonte qartë 
rastet specifike, procedurat që do të ndiqen, vlerësimet dhe afati i shtyrjes së daljes 
në pension, statusi i këtyre personave, si dhe vendimmarrja kolegjiale e Dekanit 
dhe Rektorit për çdo rast. 

Në lidhje me realizimin dhe njohjen e të ardhurave nga grupi i auditimit është 
evidentuar rregullshmëri dhe përputhshmëri, sipas akt-rakordimeve të thesarit, por 
nuk ka një rregullore apo manual mbi mënyrën e përdorimit të të ardhurave të 
institucionit për këtë kemi rekomanduar: 

Universiteti i Tiranës të hartojë rregulla të qarta financiare me gjurmë audituese 
nëpërmjet një Rregulloreje apo Manuali, ku të jenë specifikuar llojet e të 
ardhurave, dokumentet që do të mundësojnë konstatimin e tyre në kohë reale, 
përgjegjësitë dhe mënyrat e kontrollit duke kaluar më pas në mënyrën e 
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planifikimit e të përdorimit të tyre, kërkesë e pikës 3 të nenit 73 të ligjit nr. 9741, 
 

Institucioni nuk ka miratuar sistemin e rregullave e të procedurave për ruajtjen, 
mbrojtjen e nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve të njësisë publike, sipas 

miraton rregulloren e brendshme për 
.  Për këtë është rekomanduar që: 

 Universiteti i Tiranës të marrë masa për miratimin e sistemit të rregullave e të 
procedurave për ruajtjen, mbrojtjen e nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve të 

cave, kërkesë kjo edhe e 

huar. 

Nga verifikimi i kryer nga KLSH më datën 19.12.2013, rezultoi senga administrata e 
Universitetit për  të 4 rekomandimet kanë nisur procedurat dhe  janë  në  proces 
zbatimi. 

Për auditimin e kryer në ish Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës  
për: ,  rezultoj se nuk është arritur të arkëtohet garancia e ofertës në 
vlerën 85 milion Euro, garanci që pretendohet se është lëshuar nga  American 

konstatimet e kësaj proçedure të audituar,  për të siguruar një proces sa më efektiv 
e të besueshëm në procedurat e privatizimeve strategjike dhe jo vetëm, 
rekomandojmë: 

-Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes në bashkëpunim me 
Agjencinë e Prokurimit  Publik, të realizojnë ndërhyrjet e duhura në aktet ligjore dhe 
nënligjore, për të përfshirë në formularët e garancive të ofertave dhe të kontratave, si 
në proceset e privatizimeve dhe në ato të tenderimeve, elementë shtesë që të 
garantojnë sigurinë e këtij dokumentacioni, duke ndihmuar në mos përsëritjen e rasteve 
të ngjashme me pasoja negative për buxhetin e shtetit.   
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- Duke patur në konsideratë rëndësinë e këtij sektori për ekonominë e vendit dhe 
sigurinë kombëtare, në rast të riaktivizimit  të  kësaj procedure apo dhe në procedura të 
tilla të ngjashme, autoritetet shtetërore përgjegjëse duhet të sigurohen të përfshijnë në 
këto procese, me përparësi të lartë dhe ekskluzivitet, aleatë strategjikë të vendit tonë 
(veçanërisht ato me traditë të konsoliduar në këtë sektor, si SHBA dhe Mbretëria e 
Bashkuar), si dhe të mundësojnë arritjen e transparencën reale të zotëruesve të 
kompanive ofertuese pjesëmarrëse në garë. 

Për zbatimin e rekomandimit nga  MEI pritet  përgjigje  sipas detyrimit ligjor brenda 
20 ditëve nga marrja dijeni. 

Nga auditimi i kryer në Drejtorinë e Përgjithshme të Ujësjellës-Kanalizimeve, u 
konstatuan raste të mos arkëtimit nga Autoriteti Kontraktor i sigurimit të 
kontratës, në kundërshtim me pikën 2/ë, të kreut III, të VKM-së nr.1, datë 

në këtë konstatim kemi rekomanduar që: 

-  Të kërkohet nga Këshilli i Ministrave, ndryshimi në pikën 2/ë, të kreut III, të VKM-
së nr.1, d
ndryshime, sigurimi i kontratës të bëhet vetëm pranë bankave, duke hequr të 
drejtën e sigurimit pranë kompanive të sigurimit, për të evituar në këtë mënyrë 
rastet abuzive në konfiskimin e sigurimit. 

-  Agjencia e Prokurimit Publik, të bëjë ndryshimet dhe shtesat e nevojshme deri sa 
të bëhen rregullimet ligjore të kërkuara në pikën 1 të rekomandimit, në 
Dokumentat Standarde të Tenderit për Kontratat e Punëve Civile, shtojca 13 

e sigurimeve në rastin e mospërmbushjes së detyrimit nga ana e tyre për 
konfiskimin e sigurimit të kontratës për llogari të Autoriteteve Kontraktore, në 
momentin e tërheqjes të pa bazuar në ligj të kontraktuesit nga realizimi i kontratës, 
duke e konsideruar këtë veprim kundravajtje administrative.  

- Të kërkohet nga Këshilli i Ministrave, të bëhen shtesa në nenin 49 të ligjit nr. 9643, 
datë 26.12.2007 me ndryshime, duke u shtuar një paragraf i cili të parashikojë dhe 
sigurimin e kontratës, mënyrën e konfiskimit si dhe rastet kur duhet të konfiskohet 
sigurimi i kontratës. (Trajtuar në fq 72-73 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

Për zbatimin e rekomandimit nga  DPUK, pritet  përgjigje  sipas detyrimit ligjor 
brenda 20 ditëve nga marrja dijeni. 

 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                      Analiza Vjetore  2013 

 105 

 

Realizimi i rekomandimeve për masa organizative 

Nga 39 subjekte të audituara e të evaduar, janë rekomanduar gjithsej 465 masa me 
karakter organizativ për të cilat janë kthyer  përgjigje nga 26 subjektet për zbatimin 
e rekomandimeve, janë në pritje të përgjigjes 7 subjekte  dhe nuk është kthyer 
përgjigje nga 6 subjekte.  
 

 

Nr 

 

SUBJEKTI 

Masa  organizative 

Re
ko

m
m

an
du

ar
 

Zb
at

ua
r 

Pj
es

ër
is

ht
 

N
ë 

pr
oc

es
 

Pa
 z

ba
tu

ar
 

1 Agjencia e Prokurimit Publik 4 4 - - - 

2 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 8 6 1 1 - 

3 Q K Kinematografisë 12 10 2 - - 

4 Kontrolli i Zb/Rek të Vitit 2012 1 1 - - - 

5 A RR Shqiptar 5 1 - 2 - 

6 Avokati i Prokurimeve 5 - - - 5 

7 Agjencia e K T dhe Inovacionit 11 - - - 2 

8 Aparati i Këshillit të Ministrave  4 4 - - - 

9 Ministria e Integrimit 6 2 - 2 2 

10 Instituti i Statistikave 10 9 1 - - 

11 Shërbimi Social Shtetëror 13 8 - 3 2 

12  16 15 - 1 - 

13 M P Ç S SH të Barabarta 40 16 - 2 22 

14 M E T & Energjetikës 9 - - - 9 

15 I S K Shëndetësor 22 18 - 2 2 

16 I Shtetror i Punës & Sh Shoqrore 19 17 - - 2 

17 I L D K  të Pasurive 4 4 - - - 

18 Banka e Shqipërisë 10 5 1 - 4 

19 Ministria e Mbrojtjes 8 - - 2 6 

20 Instituti i Sigurimeve Shoqërore 11 11 - - - 
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Nr 

 

SUBJEKTI 

Masa  organizative 
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21 Ministria e Financave 18 3 - 9 6 

22 M P Publike dhe Transportit 14 - - - 14 

23 D Përgjithshme e Policisë  20 20 - - - 

24 Administrata e Kuvendit  8 6 - 2 - 

25 Ministria e Arsimit dhe Shkences 17 5 5 7 - 

26 Ministria e Drejtësisë  7 5 - - 2 

27 D R e I SH P & SH Shoqërore 22 16 2 - 4 

28 Ministria e Mj.P.Ad. Ujërave 10 3 3 - 4 

29 Universiteti i Tiranës 31 27 - 3 1 

30  - - - - - 

31 Gjykata Kushtetuese 4 - - 4 - 

32 Aut. Shëndetësor Rajonal Tiranë 19 - - 19 - 

33 Autoriteti i Konkurencës 4 - - 4 - 

34 Zyra e Administrimit të  Buxhetit 
Gjyqësor 

16 14 - 2 - 

35 Drejtoria  Përgjërgjithshme 
Ujësjellës-Kanalizimeve 

10 - - 10 - 

36 Kontrolli i Zb/Rek të Vitit 2013 3 3 - - - 

37 Autoriteti i Mediave Audiovizive 5 - - 5 - 

38 Ministria e Kulturës 27 - - 27 - 

39 Ministria e Mjedisit  12 - - 12 - 

 T O T A L I 465 237 17 122 89 

 

IV. Analiza e zbulimeve me dëm ekonomik. 

Për vitin 2013, evidenca e zbulimeve me dëm ekonomik paraqitet sipas tabelës së 
mëposhtme: 
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                                                                                                          Njësia në 000/lekë 

Nr. E m ë r t i m i Shuma 

 A. Në fushën e të ardhurave;             11,976,442 

1 Nga tatim taksat              812 

2 Nga doganat                                                                      - 

3 Nga  dividendi                                                                   - 

4 Nga shitja e pasurisë  shtetërore                                   11,900,000 

5 Nga dhënia e objekteve me qira dhe me koncesion   12,016 

6 Nga shfrytëzimin e pasurive kombëtare   63,198 

 Nga të ardhurat e sigurimeve shoqërore   416 

7 Të tjera për të ardhurat                                                  - 

 B. Në fushën e shpenzimeve   214,042 

1 Në fushën e pagave           7,626 

2 Në fushën e shpërblimeve       1,867 

3 Në shpenzimet operative     22,540 

4 Në prokurimet publike   147,612 

5 Në fushën e shpenzimeve për ndihmë sociale           - 

6 Në fushën e shpenzimeve të sigurimeve shoqëror    - 

7 Mungesa materiale ose monetare   2,486 

7 Të tjera projekte kulturore, shkenc, grande të 
huaja etj. 

31,911 

 SHUMA      (A+B)                        12,190,484 

 Rekomanduar për zhdëmtim                                    12,177,884 

 

Sipas kësaj pasqyre nga zbulimet e konstatuara për shkelje të disiplinës financiare 
në vlerën prej 12,190,484 mijë lekë, është  rekomanduar për zhdëmtim vlera prej 
12,177,884 mijë lekë ose 99.9 % e dëmit ekonomik. 

V. Analiza e gjetjeve në auditimin e procedurave të prokurimit publik 

Në auditimin e procedurave të prokurimit të fondeve publike, është kryer auditimi 
për zbatimin e dispozitave ligjore, duke filluar nga forma e komunikimit me 
ofertuesit,  llogaritja e  vlerës limit të kontratës, respektimi i kufijve monetarë, në 
përgatitjen e dokumenteve të tenderit, paraqitja dhe pranimi i ofertave, shqyrtimi 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                       Analiza Vjetore  2013 

108  

 

vlerësimi dhe kualifikimi i ofertuesve, shqyrtimi i ankesave si dhe lidhja e zbatimi i 
kontratave për punë, mallra e shërbime.   

Për vitin  2013 rezulton se, nga 594 procedura prokurimi të zhvilluara, me një vlerë 
prej 16,997,326 mijë lekë, janë audituar 443 prej tyre, me një vlerë prej 14,151,924 
mijë lekë ose 74.6 % e numrit dhe  83.3 % të vlerës së fondeve të prokuruara. Nga 
auditimi ka rezultuar se, për  prokurimet e  zhvilluara nga institucionet e audituara, 
procedurat e hapura zënë rreth 41 % të numrit dhe  53 % të vlerës,  procedurat me 
negocim pa shpallje paraprake të kontratës zënë 27 % të numrit dhe 22 % të vlerës, 
procedurat e tjera të prokurimit përfshirë ato të përqendruara dhe ato të 
përjashtuara zënë 32 % të numrit dhe 25 % të vlerës, etj. 

Për 443 tenderat e audituar rezulton se kanë shprehur interesin dhe kanë tërhequr 
dokumentet e tenderit 1,741 operatorë ekonomik ose mesatarisht 3.9 ofertues për 
një tender, janë shpallur fitues dhe kanë lidhur kontratat 530 operator ekonomik 
me një vlerë totale kontrate prej 12,964,330 mijë lekë. Si  rrjedhojë e konkurrencës 
është ulur vlera monetare e përcaktuar për përdorim në prokurimet  publike në 
shumën 1,187,594 mijë lekë ose  8.4 %.  

Nga 443 procedura prokurimi  të audituara, në 345 prej tyre u konstatuan 723  
shkelje të dispozitave ligjore të cilat paraqiten: 

1. Në Argumentimin e fondit limit dhe llogaritjen e vlerës së kontratës, në 
179 raste, e përkatësht; në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve në 10 
raste, në Qendrën Kombëtare të Kinematografisë në 1 rast, në  
Autoritetin Rrugor Shqipëtar në 1 rast, në Institutin e Statistikave në 11 
raste, 46 raste, në 
Ministrinë e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta në 5 
raste, në Institutin e Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor në 5 raste, 
Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive në 10 raste, 
në Bankën e Shqipërisë në 9 raste, në Ministrinë e Financave në 8 raste, 
në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit në 36 raste, në 
Administratën e Kuvendit në 9 raste, në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës 
në 4 raste, në Universitetin e Tiranës në 8 raste, në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Ujësjellës Kanalizimeve në 2 raste, në ministrinë e 
Kulturës në  2 raste dhe në Ministrinë e Mjedisit në 3 raste.  

2. Në organizimin dhe administrimin e procesit të prokurimit të fondeve 
publike, kryesisht në krijimin dhe administrimin e regjistrit të procedurave 
të prokurimit. në 107 raste, e përkatësisht; në Autoritetin rrugor 
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Shqipëtar në 2 raste, në Aparatin e Këshillit të Ministrave në 4 raste, në 

Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta në 1 rast, në Bankën e 
Shqipërisë në 17 raste, në Ministrinë e Mbrojtjes në 2 raste, në Ministrinë 
e Financave në 6 raste, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit 
në 33 raste, në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në 2 raste, në 
Ministrinë e Drejtësisë në 7 raste dhe. 

3. Në Organizimin dhe funksionimin  e njësisë së Prokurimit, në 3 rast 
përkatësisht, në Aparatin e Këshillit të Ministrave në 1 rast, në 
Universitetin e Tiranës në 1 rast dhenë Drejtorinë e Përgjithshme të 
Ujësjellës- Kanalizimeve në 1 rast. 

4. Në përcaktimin dhe miratimin e kërkesave kualifikuese, në 90 raste,  e 

raste,  në Ministrinë e Punës Çështjeve Sociale dhe  Shanseve të 
Barabarta në 21 raste,  në Institutin e Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor 
në 10 raste, në Bankën e Shqipërisë në 5 raste, në Ministrinë e Arsimit 
dhe Shkencës në 5 raste, në Universitetin e Tiranës në 9 raste dhenë 
Drejtorinë e Përgjithshme të Ujësjellës Kanalizimeve në 2 raste.  

5. Në Kualifikimin e ofertuesve në  59 raste, e përkatësisht; në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Burgjeve në 2 raste, në Autoritetin rrugor Shqipëtar në 6 
raste 8 raste, në 
Ministrinë e Punës Çështjeve Sociale dhe  Shanseve të Barabarta në 4 
raste, në Bankën e Shqipërisë në 2 raste, në Ministrinë e Mbrojtjes në 5 
raste, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit në 1 rast, në 
Administratën e Kuvendit në 1 rast, në Universitetin e Tiranës në 5 raste, 
në Drejtorinë e Përgjithshme të Ujësjellës Kanalizimeve në 14 rast dhe në 
Zyrën e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor në 11 raste.  

6. Në , në 49 raste, e përkatësisht, në Autoritetin 
Rrugor Shqipëtar në 1 rast, në Ministrinë e Punës Çështjeve Sociale dhe  
Shanseve të Barabarta në 1 rast, në Ministrinë e Mbrojtjes në 5 raste, në 
Ministrinë e Financave në 14 raste,  në Universitetin e Tiranës në 5 raste, 
në Drejtorinë e Përgjithshme të Ujësjellës Kanalizimeve në 2 raste dhe në 
Zyrën e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor në 21 raste.  

7. Në kryerjen e veprimeve aritmetikore në 49 raste, e përkatësisht; në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit në 36 raste, në 
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Universitetin e Tiranës në 1 rast, në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Ujësjellës Kanalizimeve në 1 rast dhe në Zyrën e Administrimit të Buxhetit 
Gjyqësor në 11 raste.  

8. Në Vlersimin e ofertave anomalish të ulta, në 6 raste, e përkatësisht; në 
Ministrinë e Punës Çështjeve Sociale dhe  Shanseve të Barabarta në 2 
raste, në Ministrinë e Financave në 2 raste, në Universitetin e Tiranës në 2 
raste, në Autoritetin Rajonal Shëndetësor Tiranë në 3 raste dhe në Zyrën e 
Administrimit të Buxhetit Gjyqësor në 1 rast. 

9. Në përgatitjen e raportit për titullarin në 8 raste, e përkatësisht, në 
Autoritetin Rrugor Shqipëtar në 2 raste, në Ministrinë e Punës Çështjeve 
Sociale dhe  Shanseve të Barabarta në 2 raste, në Bankën e Shqipërisë në 
4 raste.  

10. Në fazën e lidhjes dhe zbatimit të kontratave  u konstatuar 130 raste të 
shkeljes së dispozitave ligjore  e përkatësisht; në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Burgjeve në 10 raste, në  Autoritetin Rrugor Shqipëtar në 
4 raste, në Aparatin e Këshillit të Ministrave në 4 raste, në Institutin e 
Statistikave në 23 raste, 

42 raste, në Ministrinë e Punës Çështjeve Sociale dhe  
Shanseve të Barabarta në 3 raste, në Bankën e Shqipërisë në 17 raste, në 
Ministrinë e Mbrojtjes në 5 raste, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë 
së Shtetit në 4 raste, në Universitetin e Tiranës në 6 raste, në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Ujësjellës Kanalizimeve në 4 raste dhe në Zyrën e 
Administrimit të Buxhetit Gjyqësor në 1 rast. 

11. Në Arkivimin e dosjeve në arkivin e institucionit u konstatuan 39raste të 
shkeljes së dispozitave ligjore  përkatësisht,  në Aparatin e Këshillit të 
Ministrave në 4 raste, në dhe Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe 
Kontrollit të Pasurive në 10 raste, në Bankën e Shqipërisë në 1 rast, në 
Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në 2 raste, në Ministrinë e Drejtësisë 
në 7 raste, në Drejtorinë e Përgjithshme të Ujësjellës Kanalizimeve në 1 
rast, në Zyrën e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor në 4 raste dhe në 
Ministrinë e Mjedisit në 3 raste. 
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Diskutimi i Drejtorit të Departamentit të Auditimit të Investimeve dhe Projekteve 
me Financime të Huaja, Shoqërive Publike dhe Mbrojtjes së Mjedisit,  

z. Xhaferr XHOXHAJ 

     

 

 

I nderuar z. Kryetar, 

Të nderuar të ftuar dhe kolegë. 

 

Departamenti i Auditimit i  Investimeve dhe Projekteve me Financime të Huaja, 
Shoqërive Publike dhe Mbrojtjes së Mjedisit për vitin 2013 në programin e tij ka 
pasur  realizimin e 31 auditimeve, të llojit të përputhshmërisë, rregullshmërisë dhe 
ligjshmërisë së veprimtarisë ekonomiko-financiare, duke patur në vëmendje si 
çështjen e vlerësimit të veprimtarisë së subjektit për entet publike, atë investimeve 
dhe projekteve me financime të huaja, si dhe mbrojtjes  e ruajtjes së mjedisit. Të 31 
auditimet e realizuara dhe evaduara i përkasin 14 shoqërive publike, 10 projekteve 
me financime të huaja,  5 enteve mjedisore dhe 2 zbatimit të rekomandimeve. 

Rezultatet e auditimeve të këtyre subjekteve kanë evidentuar nevojën e 
rekomandimit të masave për përmirësime të infrastrukturës ligjore, për 
mirëmenaxhimin e aktivitetit nëpërmjet masave organizative, për parandalimin dhe 
ndëshkimin e personave përgjegjës në keqadministrimin e fondeve dhe pasurisë 
publike dhe procedurave të prokurimit, duke i kërkuar Agjencisë së Prokurimit 
Publik marrjen e masave administrative, autoriteteve respektive të subjekteve 
dhënin e masave disiplinore, si dhe në rastet e konstatuar për shpërdorim të 
detyrës nuk kanë munguar dhe kallëzimet penale. Përveç këtyre, në shumë raste 
është njoftuar Departamenti i Administratës Publike lidhur me individë të veçantë 
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të cilët kanë rezultuar me përgjegjësi, por nuk kanë qenë në marrëdhënie pune me 
këto subjekte. 

Për të gjitha subjektet janë rekomanduar 6 masa për përmirësime ligjore, 523 masa 
organizative, 50 masa për shpërblim dëmi dhe 303 masa disiplinore dhe 
administrative, pra gjithsej 882 masa të rekomanduara.  Më konkretisht: 

a) Përmirësimet ligjore të rekomanduara në katër subjekte kanë të bëjnë:  

 - me bazën ligjore të aktivitetit, (DSHTD për kryerjen e aktivitetit të 
investimeve dhe mirëmbajtje në ambasada); 

 - me mospërputhjen e akteve nënligjore me ato ligjore apo të përmirësimeve 
të nevojshme (EKB për përfshirjen e Drejtorit të Përgjithshëm në Këshillin 
Drejtues); 

 -me aktet rregullatore të nxjerra mbi bazën e ligjeve të shfuqizuara (Rasti i 
RTV Shqiptar me status me bazë ligjore të shfuqizuar) si dhe një rekomandim i 
dhënë për MM për hartimin e një projekt-vendimi për Këshillin e Ministrave, ku 
të pasqyrohen në mënyrë të hollësishme rregullat e organizimit, funksionit, 
detyrat dhe të drejtat e Agjencive Rajonale Mjedisore.  

b) Masat organizative të rekomanduara përfshijnë të gjithë aktivitetin tërësor të 
subjektit të audituar: bazën ligjore të funksionimit, aktivitetin ekonomik, 
veprimtarinë financiare, administrimin e marrëdhënieve të punës, funksionimin 
e sistemit të kontrollit të brendshëm, etj. Kemi rekomanduar 331 masa 
organizative për 14 shoqëri publike, 116 për 10 projekte me financime të huaja, 
si dhe 76 masa organizative në 5 ente mjedisore. Është e rëndësishme të vihet 

dhënë sa 
subjektit rrugët e përmirësimi të treguesve ekonomik dhe financiar. Me gjithë 
punën e bërë në drejtim të formulimit dhe afatit për zbatim  të  masave 
organizative, vërehet se mbetet akoma për të bërë në drejtim të cilësisë së tyre, 
që të kuptohen dhe zbatohen sa më mirë dhe në afate të përshtatshme nga 
subjektet e audituara.  

c) Nga auditimet kanë rezultuar 19 subjekte me pasojë dëm ekonomik, për të 
cilët janë rekomanduar 50 masa për shpërblimin e dëmit në shumën 
1,867,930 mijë lekë. Për 9 projekte me financime të huaja nga 10 të audituar, 
është rekomanduar zhdëmtimi i vlerës prej 94,931 mijë lekë.  
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 Duhet theksuar se vlerat e mësipërme të dëmit, janë pranuar nga subjektet dhe 
në pjesën më të madhe janë në proces ekzekutimi, pasi është nxjerrë akti 
administrativ për kryerjen e ndalesave dhe kanë filluar arkëtimet tyre.   

d) Njëkohësisht janë rekomanduar 303 masa disiplinore dhe administrative për 
24 subjekte. Nisur nga parregullsitë e evidentuara në fushën e prokurimeve 
publike, si dhe bazuar në ligjin përkatës, i janë dërguar APP për vlerësim për 
masë administrative me gjobë ose dhënien e masave disiplinore për 118 
persona për përgjegjësitë e konstatuara në 9 subjekte. Nga një pjesë e 
përgjigjeve të ardhura, ka rezultuar se të gjitha masat e propozuara nga ana 
jonë, janë konfirmuar nga ana e APP, gjë që tregon për rritje të cilësisë së 
veprimtarisë audituese të kësaj fushe. 

 Për 24 subjekte, sipas shkallës së përgjegjësisë të evidentuar nga auditimi si 
dhe bazuar në infrastrukturën ligjore përkatëse është kërkuar marrja e masave 

ër 35 persona ose pothuajse për 1/5 e tyre; për 49 

93 persona.  

 Nga auditimet e deritanishme, tre subjekte: Qendra e trajtimit të studentëve 
sh.a. Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë dhe Projekti 

veprës penale të shpërdorimit të detyrës, mashtrimit dhe të veprimtarisë së 
kundërligjshme për 20 persona. Punonjësit e kallëzuar penalisht janë 
evidentuar në rastin e shkeljes së rregullave të prokurimit publik, veprimeve në 
kundërshtim me ligjin dhe mosveprimeve, si dhe mashtrimit, nëpërmjet mos 
ushtrimit të kompetencave ligjore, duke filluar që nga Drejtor sh.a. apo Drejtor 
drejtorie dhe pjesëtarë të tjerë të stafit drejtues e menaxhues, në varësi të 
shkallës së përfshirjes.   

Parë në tërësi, gjetjet dhe rekomandimet për subjektet e audituara gjatë vitit që 
lamë pas, i kanë shërbyer rritjes së prestigjit të KLSH para opinionit publik 
shqiptar, si dhe vlerësimeve të Komisionit Evropian në Raport-Progresin e fundit 
se Kontrolli i Lartë i Shtetit ka përmirësuar performancën e tij.  

Nga 31 auditimet e evaduara në vitin 2013 është kryer verifikimi i zbatimit të 
rekomandimeve për 23 subjekte, në të cilat është konstatuar se në përgjithësi, 
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është zbatuar afati për hartimin e programit të masave për zbatimin e 
rekomandimeve, sikurse ka raste që zbatimi i tyre nga subjektet është realizuar dhe 
në mungesë të dërgimit të kësaj shkrese.  

-  Masa organizative nga 368 të rekomanduara janë realizuar 185 masa dhe janë në 
proces 118 masa, në përqindje 82.3%; 

- Masa disiplinore të rekomanduara janë 224, janë verifikuara të realizuara 205, 
realizimi në përqindje 91.5 %; 

- Dëmi ekonomik me vlerë 1,840,759 mijë lekë, për të cilin sipas përgjigjeve të 
ardhura, subjektet kanë filluar procedurat për ndalimin e 1,833,120 mijë lekë (dëmi 
në proces realizimi), dhe nuk është marrë në konsideratë nga subjektet 7,640 mijë 
lekë, përfshirë këtu 6,509 mijë lekë të paverifikuara në Projektin timi i 

. 

Nuk është plotësuar afati për kthim përgjigje dhe verifikim në subjekt për dëmin 
ekonomik në vlerë 27,171 mijë lekë, i cili ju përket subjekteve të evaduara në 
muajin dhjetor 2013. 

Veprimtari të tjera:  

a) Përgjigjet e kërkesave dhe ankesave të ardhura në KLSH 

Gjatë këtij viti ju është kthyer përgjigje ose janë marrë në konsideratë duke i 
trajtuar gjatë procesit auditues 29 kërkesë ankesa, nga të cilat 18 për çështje të 
administrimit financiar dhe prokurimeve dhe pjesa e tjetër për çështje ndryshme. 

Nga kërkesat e mësipërme 8 janë cilësuar në mungesë të kompetencave të KLSH 
ose të padrejta, ndërsa pjesa e tjetër është kthyer përgjigje, si dhe janë trajtuar 
gjatë auditimit në terren dhe reflektuar në rezultatet e auditimit. 

Marrja, shqyrtimi, analiza dhe trajtimi me seriozitet dhe në afat i kërkesave të 
qytetarëve ka qenë një ndër objektivat e veprimtarisë së Departamentit tonë, 
krahas asaj audituese, e shpjeguar kjo dhe me faktin e rritjes së numrit të kërkesë 
ankesave të trajtuara. 

b) Aktiviteti mediatik 

Bazuar në Urdhrin e Kryetarit të KLSH mbi botimet për aktivitetin e KLSH në shtypin 
e përditshëm, kanë qenë të pranishëm me artikujt e tyre pjesëtarë të 
Departamentit tonë, duke dhënë një kontribut modest në ngritjen e rolit dhe të 
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prestigjit të institucionit tonë përballë opnioninit publik nëpërmjet 15 shkrimeve në 
gazeta të përditshme të ndryshme. 

Gjithashtu, audituesit e departamentit kanë marrë pjesë në aktivitetin për 
preme të Auditimit për një 

kësaj të fundit. 

Kualifikimet dhe Trajnimet: 

Arritjet gjatë vitit 2013 janë si rezultat dhe rritjes së performancës së audituesve 
nëpërmjet trajnimeve. Janë realizuar mesatarisht 20 ditë trajnime për secilin 
auditues në fusha të ndryshme  si Vlerësimi i riskut, Standartet e INTOSAI-t, 
Menaxhimi financiar dhe kontrolli, Materialiteti dhe rrisku,  Auditimi i prokurimeve 
publike, Për projektet me financime të huaja, Auditimin e shoqërive publike etj. 
Trajnimet këto të kryera në KLSH nga auditues me eksperiencë në cilësinë e 
trajnuesve, të trajnuar nga SIGMA, si dhe jashtë vendit nga SAI homologe apo 
institucione të rëndësishme si CEF. 

 Të nderuar kolegë! 

- Me gjithë arritjet nga veprimtaria e Departamentit gjatë vitit 2013, zhvillimet 
aktuale dhe të perspektivës kërkojnë intensifikim të veprimtarisë audituese duke e 
harmonizuar mirë me cilësinë e auditimit. Thellimi në analizën e riskut  për 
subjektet që do të auditohen dhe brenda tyre përcaktimi i fushave prioritare do ta 
bëjë më efektive dhe rezultative punën tonë audituese. Në këtë mënyrë thellimi në 
analizën e riskut të auditimit vazhdon të mbetet një detyrë e vazhdueshme për 
gjithsecilin auditues. 

- Përmirësimi i dokumenteve të raportimit të auditimit kërkon në mënyrë të 
vazhdueshme studimin dhe përdorimin në praktikë të tyre, duke mos e konsideruar 
asnjëherë si një proces të përfunduar, por që kërkon një përkujdesje të veçantë. 

- Veç këtyre, nuk mund të arrihen auditime cilësore, pa njohur mirë bazën ligjore të 
funksionimit në subjektet e audituara, aq më tepër e nevojshme kjo kur ne kryejmë 
auditime të përputhshmërisë, rregullshmërisë dhe ligjshmërisë së veprimtarisë 
ekonomiko-financiare. Në këtë mënyrë mund të arrihet në konkluzione të qarta 
mbi bazën e një evidence të grumbulluar dhe të analizuar mirë. 

- Ndryshimet në dokumentet standarde të raportimit kanë rritur përgjegjësinë e 
audituesit për gjuhën dhe mënyrën e paraqitjes së raporteve, përshkrimin e 
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çështjes së audituar, gjetjet dhe përgjegjësitë përkatëse, aq më tepër që dhënia e 
një pjese të rekomandimeve që  në fazën e projektraportit, bën që auditimi të jetë i 

kujdesshme të secilit prej nesh, që nga hartimi i programit të auditimit dhe deri në 
evadimin e dosjes së auditimit. 

- Krahas këtyre, veprimtaria audituese kërkon që të zbatohet rreptësisht kodi i 
etikës, në një figurë të pastër të audituesit, zbatim të disiplinës në punë, 
komunikim korrekt me subjektin, midis nesh dhe me eprorët tanë. Kjo do të jetë 
edhe pjesë  e sfidave tona në të ardhmen. 

- Në kuadrin e rritjes së transparencës me publikun, duhet që në të ardhmen të 
zgjerohet prania e audituesve tanë në median e shkruar, sigurisht dhe me një nivel 
më të lartë cilësor të këtyre shkrimeve.  

Arritjet e mësipërme janë një bazë e shëndoshë për të përballuar sfidat e auditimit 
në kushtet e reja të zhvillimit ekonomik dhe financiar të vendit, pritshmëritë e 
parlamentit dhe të opinionit publik, për të çuar më tej vlerat themelore të 
Kontrollit të Lartë të Shtetit: pavarësinë dhe objektivitetin, kompetencën dhe 
kujdesin, bashkëpunimin dhe sinqeritetin, ndershmërinë dhe integritetin, të cilat do 
të jenë të mishëruara në formimin dhe veprimtarinë e audituesve tanë. Kjo do të 
ishte e pamjaftueshme në se nuk do të shoqërohet me një monitorim të rreptë, të 
gjithanshëm dhe të vazhdueshëm të të gjithë treguesve për një auditim dhe 
auditues bashkëkohor.   
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Diskutimi i  Drejtorit të Departamentit të Auditimit të Performancës, 

  z. Rinald MUÇA. 

 

 

 
Për 2013 Departamenti i Auditimit të 
Performancës kishte parashikuar kryerjen 
me cilësi të 10 auditimeve të reja e 
konkretisht: 
 

1. Hekurudha Shqiptare; 
2. Ujësjellës  Kanalizime SHA Pogradec; 
3. Trajtimi i mbetjeve urbane në Bashkinë Fier; 
4. Ndarja administrative  territoriale në RSH; 
5. Censusi 2011; 
6. Shërbimi ushqimor spitalor; 
7. Kurrikulat universitare dhe avancimi në karrierën akademike; 
8. Pajisjet mjekësore spitalore; 
9. Shërbimi parashkollor; 
10. Performanca e RTSH-së. 

 
Po kështu, në bashkëpunim me departamente të tjera në KLSH dhe të mbartura 

të hemodializës në ish-
-  

Në vijim përshkruhen shkurtimisht auditimet e evaduara dhe jepen konsiderata për 
ato ende në proces. 
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1. Hekurudha Shqiptare 

Hekurudha është duke u mbajtur në punë në kushte dhe rrethana shumë të 
vështira. Auditimi i kryer për gjendjen aktuale të hekurudhës reflekton situatën 
ekonomike dhe politike të saj. Shërbimi që i ofrohet shtetasve shqiptarë në 
sistemin hekurudhor në Shqipëri është i përballueshëm (tarifa të ulëta), por jo i 
sigurt, jo-eficient dhe aspak miqësor me mjedisin. Pritshmëria e përdoruesve të 
këtij lloj transporti është në kah të kundërt me shërbimin dhe politikat e zhvillimit 
të sistemit hekurudhor ofruar sot nga strukturat menaxhuese të tij . Ministria e 
Transporteve ka hartuar vazhdimisht politika dhe strategji për zhvillimin e sistemit 
hekurudhor, por që nuk kanë gjetur zbatim, pasi hartimi i tyre nuk ka qenë në 

zbatueshme. Politikat e hartuara nga Ministria e Transporteve për të krijuar një 
hekurudhë bashkëkohore, fleksibël dhe konkurruese në treg, përgjithësisht kanë 

dispozicion. Burimet e akorduara për mirëmbajtjen e infrastrukturës hekurudhore 
janë të pamjaftueshme dhe çojnë në degradimin e mëtejshëm të rrjetit, 
mirëmbajtja e infrastrukturës hekurudhore kërkon më shumë fonde, asnjë masë 
nuk është ndërmarrë për rehabilitimin e rrjetit hekurudhor, sektori i transportit 
hekurudhor është i pazhvilluar dhe pa investime thelbësore për mirëmbajtjen dhe 
përmirësimin e infrastrukturës. Hekurudha nuk po operon si një koorporatë e 
veçantë dhe të marrë vendimet e saj tregtare, për shkak të varësisë së saj dyfishe, 
ku politik-bërja dhe vendim-marrja për zhvillime strategjike i përket Ministrisë së 
Transporteve, ndërkohë që fondet e akorduara janë kompetencë e Ministrisë së 
Financave. 

Këshilli Mbikëqyrës ka kryer një punë rutinë duke miratuar programe ekonomike 
apo bilance, të cilat në fakt nuk kanë reflektuar politika menaxhimi dhe zgjidhje të 
mundshme të cilat do të mund të përmirësonin treguesit ekonomikë. Këshilli 
Mbikëqyrës ka luajtur rolin e një organi administrativ joefektiv, pa zhvilluar apo pa i 
propozuar Ministrisë së Transporteve politika të reja menaxhimi për një zhvillim të 
ri për Hekurudhën dhe përmirësim të treguesve të saj ekonomikë. 

DPHSH është pothuaj e pafuqishme për realizimin e objektivave të vendosura, 
pavarësisht përpjekjeve të saj për përqasjen e objektivave dhe realizimin e tyre. Në 
kushtet e pamjaftueshmërisë së fondeve për investim, si edhe të rënies së të 
ardhurave nga kontratat e transportit të mallrave ajo nuk ka mundur të realizojë 
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objektivat për zhvillim afatmesëm apo afatgjatë. Largësia midis objektivave të 
parashikuara dhe mundësive reale për t  

Faktorët që frenojnë zhvillimin, por dhe masat për përmirësimin e saj, janë bërë 
vazhdimisht prezente nga Administratori i Shoqërisë në raportet periodike të 
veprimtarisë ekonomike-financiare të saj, drejtuar Këshillit Mbikëqyrës dhe 
analizuar prej saj dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, si dhe në 
materiale të veçanta drejtuar zyrtarisht titullarëve të MPPT, METE dhe Ministrisë 
Financave. 

Pavarësisht analizimit të faktorëve që frenojnë zhvillimin, por dhe masat për 
përmirësimin e rrjetit të transportit hekurudhor, të parashikuar në VKM Nr.817, 

(rishikimi i parë pesë-vjeçar), gjendja e tij është e pandryshueshme dhe vazhdon të 
përkeqësohet. 

Numri i punonjësve dhe stafit në HSH, përkundrejt rrjeteve të ngjashme 
hekurudhore, rezulton në një nivel të lartë. Është i nevojshëm hartimi i një 
strategjie afatgjatë, e cila të përfshijë reduktimin e ndjeshëm në numrin e 
punonjësve dhe stafeve, për të ruajtur koston dhe përmirësuar produktivitetin. 
Reduktimi i punonjësve duhet të shkojë paralel me rritjen e investimeve në drejtim 
të mekanizimit dhe sinjalistikës hekurudhore. 

Në formën e saj aktuale hekurudha nuk mund të ketë një të ardhme, ku të ardhurat 
e gjeneruara nuk mund të mbulojnë koston e nevojshme për ta vënë në funksionim 
atë.  

Theksojmë se në gjendjen e saj aktuale, hekurudha shqiptare nuk mund të arrijë një 
pozicion të rëndësishëm në treg edhe në 7 vitet e ardhshme 2013-2020, pasi 
burimet e caktuara për mirëmbajtjen e infrastrukturës hekurudhore janë të 
pamjaftueshme, me rrezikun e përkeqësimit të mëtejshëm të rrjetit. 

Për sa më lart, KLSH ka rekomanduar: 

 MPTT në mënyrë të menjëhershme të rishikojë planin e zbatimit të 
politikave dhe strategjive të hartuara për zbatim në sistemin Hekurudhor 
në përputhje me fondet e akorduara. 

 MPTT në bashkëpunim me Hekurudhën Shqiptare të bëjnë rishikimin e 
burimeve të akorduara për mirëmbajtjen e infrastrukturës hekurudhore, 
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pasi janë të pamjaftueshme dhe çojnë në degradimin e mëtejshëm të 
rrjetit.  

 MPTT, Këshilli Mbikëqyrës dhe Drejtoria e përgjithshme e Hekurudhave, të 
rrisin frymën e bashkëpunimit midis tyre për të bërë të mundur realizimin e 
drejtimeve kryesore të strategjisë të zhvillimit të sistemit tonë hekurudhor, 
pjesë e objektivave të MPPT. Hendeku midis objektivave të parashikuara 

 
 MPTT 

Shqiptare të jetë një koorporatë e veçantë, e cila të luajë një rol efikas për 
zgjidhjen e problemit të transportit në Shqipëri, duke: rritur të ardhurat; 
ulur koston; siguruar sisteme që lejojnë një formë më të sigurt të 
funksionimit; të zhvillojë aftësitë komerciale dhe të marketingut që do ta 
mundësojnë hekurudhën të rivalizojë përkundrejt mënyrave më pak të 
qëndrueshme të transportit dhe më të ndjeshme ndaj kërkesave të tregut. 

 MPTT të studiojë mundësinë e hartimit të një kontrate shumëvjeçare midis 
ministrive të transportit me shoqërinë e udhëtarëve/shoqërinë kryesore 
lidhur me subvencionin shtetëror për detyrimin e shërbimit publik që 
përcakton shërbimet e transportit të udhëtarëve që duhet të ofrohen, 
vëllimin (numrin e trenave, përbërjen e trenave) dhe cilësinë, duke evituar 
kompensimin e tepërt. Shërbimet fitimprurëse të mallrave nuk duhet të 
përfitojnë nga financat shtetërore  

 MPTT të rishikojë dhe vlerësojë mundësinë e zbatimit të studimeve të 
fizibilitetit për zgjerimin në perspektivë të rrjetit për në Portin e Vlorës, 
Porto Romano dhe lidhjen me Aeroportin e Tiranës.  

 Këshilli Mbikëqyrës të luajë rolin e një organi administrativ efektiv, duke 
propozuar në Ministrinë e Transporteve politika të reja menaxhimi për një 
zhvillim të ri për Hekurudhën dhe të orientojë organet drejtuese të HSH 
drejt zgjidhjeve të mundshme menaxheriale të cilat do të mund të 
përmirësojnë treguesit ekonomikë.  

 DPH të bëjë ndarjen e qartë të llogarive për transportin e mallrave, 
 

mundësi operatorëve ta llogarisin produktivitetin e personelit në bazë të 
formulave specifike për secilin aktivitet tregtar, pasi kjo ndarje e llogarive 
deri në këto momente ka qenë formale.  

 DPH të hartojë një strategji afatgjatë, e cila të përfshijë reduktim të 
ndjeshëm në numrin e punonjësve dhe stafeve për të ruajtur koston dhe 
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përmirësimin e produktivitetit, për arritjen e niveleve mesatare të BE-së të 
produktivitetit të personelit. Kjo politikë duhet bazuar në një parashikim të 
kujdesshëm të trafikut i cili do të kërkojë përditësim të rregullt. Reduktimi i 
punonjësve duhet të shkojë paralel me rritjen e investimeve në drejtim të 
mekanizimit dhe sinjalistikës hekurudhore dhe mbulimin e detyrimeve 
financiare që rrjedhin nga ndërprerjet e kontratave të punës me punonjësit 
që do të reduktohen. 

 DPH duhet të kryejë rishikimin e nivelit të sigurisë në të gjitha operacionet 
e Hekurudhës Shqiptare e cila duhet të përfshijë mirëmbajtjen e stacioneve 
hekurudhore, operacionet me trenin, adoptimin e një sistemi të ri të 
sinjalizimit dhe kontrollit, duke i dhënë hekurudhës një performancë më të 
mirë për sigurinë, dhe funksionimin e një sistemi hekurudhor efikas të 
sigurt, i cili ndihmon në reduktimin e ndotjes së ajrit. 

 DPH duhet të hartojë dhe vendosë procedura të përshtatshme për të 
mirëmbajtur vagonët hekurudhorë, të paktën në një gjendje të 
pranueshme. Mungesa e një procedure të tillë kufizon kryerjen e procesit 
te mirëmbajtjes të vagonëve të udhëtarëve, duke çuar në standarde të 
papranueshme për sigurinë e udhëtarëve, dhe po kufizon më tej numrin e 
udhëtareve.  

 DPH të identifikojë faktorët që prekin produktivitetin e ulët, të vlerësojë 
arsyet dhe efektin e çdo faktori të identifikuar. Këtu duhet të përfshihet një 
analizë e strukturës së flotës e krahasuar me kërkesat e tregut dhe duhet 
përcaktuar numri i vagonëve të nevojshëm për nivelet e tanishme të 
trafikut.  

 DPH duhet të hartojë politika të qarta marketingu në prezantimin e 
shërbimeve të rregullta të ndërmjetme Tiranë  Durrës dhe shërbimet në 
qytetet e tjera të rregullohen për të dhënë mundësi më të mira udhëtimi, 
duke pasqyruar nevojat e udhëtarëve. 

 DPH duhet të rrisë fokusin dhe përgjegjësinë për të menaxhuar problemet 
e saj tregtare dhe ndryshimet organizative, si çështje urgjente që kërkojnë 
zgjidhje të menjëhershme, të cilat janë jetike për hekurudhën, nëpërmjet 
një ekipi efecient për të trajtuar mundësi të reja të biznesit të mallrave, 
rigjallërimin e ofertave për udhëtarët, dhe papërshtatshmërinë e orarit 
ekzistues.  

 DPH duhet marrë vendim në lidhje me flotën e tepërt që prek kostot e 
shfrytëzimit në mënyrë negative. Flota e mbetur duhet të zbatojë metoda 
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të reja të shpërndarjes, bazuar në nevojat e tregut, në mënyrë që të rritet 
rendimenti i shfrytëzimit. 

 DPH duhet të hartojë menjëherë një regjistër themeltar të AAM-ve edhe 
pse këto inventarë janë analitikisht në njësitë e biznesit të saj. Parimet e 
llogaritjes nuk plotësojnë standardet kombëtare të kontabilitetit dhe të 
praktikës së mirë dhe për më tepër prodhojnë vlera keq-drejtuese të 
aseteve dhe borxhe afatgjata. Objekte, të cilat duhej të kishin dalë jashtë 
përdorimit, mbahen ende në sistem dhe kanë vlera jo reale.  

 DPH të heqë ose të jepen për skrap aktivet jo ekonomike. HSH është 
ngarkuara nga barra e aktiveve jo ekonomike, të cilat kanë rezultuar tepër 
nga ndryshimi i kërkesës për transport hekurudhor. Inventari i mjeteve 
lëvizëse që shfrytëzohen është një përqindje e vogël e aktiveve gjithsej, çka 
përbën një barrë të konsiderueshme për nivelet e produktivitetit dhe 
ndotjen e ambientit 

 DPH duhet të ndërtojë një data-bazë adekuate nëpërmjet të cilit të bëhet 
vlerësimi i nevojave për mallra, shërbime dhe punë, pasi vërehen edhe 
diferenca mes planifikimit dhe realizimit të kontratave; ekzistojnë dallime 
të konsiderueshme në çmimet e artikujve të njëjtë në vite të ndryshme me 
karakteristika teknike plotësisht të ngjashme ose të njëjta. Në procesin e 
vlerësimit të nevojave dhe në përcaktimin e specifikave teknike duhet të 
marrin pjesë specialistë të fushës. 

 

2. ATSH 

Veprimtarinë e saj ATSH e ushtron në bazë të Dekretit të Presidiumit të Kuvendit 

kushtet e zhvillimeve të reja politike dhe ekonomike të vendit pas viteve 90-të në 
bazë të këtij ligji, ajo e mbështet veprimtarinë vetëm në një nen e konkretisht në 

të funksionojë deri tani pa ligj të rinovuar i cili të krijojë mundësinë e përcaktimit të 
rregullave të funksionimit dhe organizimit, lidhje organike me ligjet e tjera që 

rregullat e bashkëveprimit me institucione të tjera shtetërore e privatë, kjo në 
kushtet e ndryshimeve të mëdha politike dhe ekonomike të ndodhura tashmë prej 
rreth 20 vitesh. Gjithashtu edhe rregullorja e saj e hartuar dhe rinovuar në vite, nuk 
është e mbështetur ligjërisht dhe e pa miratuar nga Këshilli i Ministrave. 
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ATSH ka planifikuar dhe realizuar tregues ekonomikë (të ardhurat nga shitja e 

objekt auditimi, të hartuara nga sektori i financës, nuk i është kushtuar vëmendje 
objektivave të politikës së programit buxhetor, kjo referuar përkufizimeve sipas 

 

ATSH nuk i ka përdorur me efektivitet burimet e saj, kjo duke parë tendencën në 
rritje të zërit paga kundrejt totalit të shpenzimeve në raport me tendencën në ulje 
të produktit të prodhuar nga i njëjti numër gazetarësh. Kështu duke krahasuar 
numrin e lajmeve të prodhuar në vitin 2008 deri në vitin 2011 rezulton se janë 
prodhuar rreth 21 % produkte në formë lajmesh më pak me të njëjtin numër 
gazetarësh dhe fond page në rritje. Ky subjekt nuk llogarit koston mesatare të 
prodhimit të lajmit dhe as atë të transmetimit të tij. Nuk ka bërë asnjë studim tregu 
me vlerë për nevojën publike për shërbimet e ATSH-së, vlerësimet dhe 
pritshmërinë e qytetarëve ndaj produkteve të saj. Të ardhurat në total dhe ato të 
krijuara nga kontratat me klientët e huaj kanë pësuar rënie nga viti në vit. 
Konkretisht në vitet 2008-2011 me të ardhurat e krijuara, ATSH ka mbuluar 
mesatarisht vetëm 7% të shpenzimeve të kryera. 

ATSH nuk ka standarde në formën e rregulloreve ose manualeve për: 

 përcaktimin nëse një informacion është i saktë, i paanshëm dhe i vërtetë; 

 vlerësimin e punonjësve për punimet në formën e dossierëve, komenteve, 
reportazheve dhe titujve; 

 përcaktimin e kritereve, mbi të cilat bëhet përzgjedhja e lajmeve të huaja 
dhe vendase, të cilat përkthehen në shqip dhe në gjuhë të huaj;  

 të bërë të mundur verifikimin e dhënies së lajmeve nga shpejtësia, saktësia, 
sasia dhe cilësia në raport me mediat e tjera. 

ATSH nuk ka bërë analiza nëse produkti i saj ka humbur treg gjatë viteve 2008-2011 
nga konkurrenca, nuk ka bërë pyetësorë me konsumatorë të saj të ndërmjetëm 
(televizionet, gazetat, radiot, etj.) dhe fundorë (vizitorë të website të saj, qytetarë 
të thjeshtë të përzgjedhur rëndom, etj), për opinionin e tyre ndaj produktit të saj. 
Gjithashtu nga auditimi rezulton se ATSH nuk ka strategji të marketingut të 
produkteve dhe shërbimeve, si dhe nuk është hartuar asnjë plan strategjik 
afatmesëm dhe afatgjatë për realizimin e qëllimeve të saj në të ardhmen.  
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Për periudhën e audituar 2008-2011, në lidhje me Kontratat dhe Marrëveshjet me 
abonentët e huaj dhe vendas ATSH: 
 

 Nuk ka bërë vlerësimin e nevojave dhe argumentimin ligjor të procedurave 
të lidhjes së tyre; 

 Nuk ka negociuar para procesit të lidhjes së tyre me partnerët e huaj, për të 
arritur një çmim të arsyeshëm, bazuar në çmimet e tregut, vendas apo të 
huaj; 

 Nuk ka raporte të ndjekjes apo monitorimit të kontratave dhe 
marrëveshjeve; 

 Nuk ka të shprehur në mënyrë eksplicite ndjekjen dhe zbatimin e 
kontratave dhe marrëveshjeve të lidhura me partnerët e huaj; 

 Nuk është nxjerrë asnjë urdhër administrativ për caktimin e personit që do 
të merret me ndjekjen e këtyre kontratave apo marrëveshjeve; 

 Nuk është bërë punë e mirë në drejtim të lidhjes së kontratave me 
kompanitë celulare, agjenci të medias së shkruar dhe për dhënien e lajmit 
televizioneve kombëtare dhe jo kombëtare, që operojnë në vend.  

Disa nga shkaqet e mos rinovimit apo mos pranimit të lidhjes së kontratave janë:  

 Shfaqja e një mungese interesi ndaj shërbimeve që ofron ATSH-ja; 

 Vështirësi teknike në hapjen e faqes së internetit; 

 Mundësi të tjera informacioni falas që ofrohen përmes internetit; 

 Mundësi reale për përvetësim të shërbimeve, nëpërmjet rrjedhjes së 
fjalëkalimeve të klientëve të ATSH-së; 

 Kërkohet gamë më e gjerë lajmesh të kategorive të ndryshme: ekonomi, 
sociale, kulturë, etj. 

Për sa më lart KLSH ka rekomanduar: 

1. Duhet miratuar një ligj i ri për veprimtarinë dhe strukturën e ATSH-së. Këto 
ndryshime ligjore duhet të adresojnë specifikisht 

- Reformimin strukturor imediat të institucionit, duke punuar vetëm me 
sektorin jashtë vendit dhe për lajmet jashtë vendit. Rrjedhimisht duke 
përgjysmuar strukturën, buxhetin dhe numrin e punonjësve të saj. Ky 
reformim duhet ndërmarrë sa më shpejt, në mënyrë që të përfshihet 
në buxhetin e ri, me fillimin e vitit 2013. 
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2. Mundësinë e kalimit të ATSH-së si një drejtori e veçantë pranë Televizionit 
Shqiptar, përsëri duke theksuar përgjysmimin e strukturës dhe buxhetit të 
saj për të rritur eficiensën. Edhe kjo mundësi duhet konsideruar ligjërisht sa 
më shpejt, në mënyrë që të implementohet me fillimin e vitit 2013. 

3. Në zbatim të ligjit të ri, në një perspektivë afatmesme ose afatgjatë, të 
vlerësohet mundësia e privatizimit të ATSH-së, për të rritur pavarësinë, 
eficiensën, cilësinë dhe konkurrueshmërinë e institucionit. Shumica e 
agjensive simotra në botë zotërohen privatisht ose pjesërisht privatisht. 

4. Në zbatim të ligjit të ri, në një perspektivë afatmesme ose afatgjatë, të 
vlerësohet mundësia e kalimit në një kompani sh.a mediatike me financime 
të përbashkëta të buxhetit të shtetit dhe shoqërive private. 

 Në zbatim të ligjit të ri, ATSH duhet të hartojë rregulloren e brendshme, si 
dhe të hartojë planin strategjik afatmesëm dhe afatgjatë për realizimin e 
qëllimeve të saj në rritjen e performancës.  

 ATSH të marrë masa për fuqizimin e saj cilësor si e vetmja media shtetërore 
duke rritur performancën edhe në paraqitjen e saj vizive (internet, 
televizion, rrjetet sociale, etj). Konkretisht: 

- ATSH të ngrejë grup pune, për analizimin e nivelit shumë të ulët të 
realizimit të ardhurave, për hartimin e preventivave që lidhen me 
koston e prodhimit dhe të transmetimit të produktit të saj, për 
studimin e tregut për nevojën e shërbimeve të ofruara nga ATSH si dhe 
t`i kushtojë vëmendje menaxhimit financiar në lidhje me objektivat e 
politikës së programit buxhetor. 

 ATSH-ja duhet të marrë masa në drejtim të përmirësimit të përformancës 
të produktit saj për të bërë të mundur që: 

- të sigurojë një përshkrim të besueshëm, gjithëpërfshirës dhe të saktë 
të ngjarjeve të ditës,  

- të jetë një forum për shkëmbim komentesh dhe kritikash të grupeve 
përbërëse dhe më ndikuese të shoqërisë,  

- të prezantojë dhe qartësojë synimet dhe vlerat e shoqërisë,  

- të sigurojë qasje të plotë të ndodhive të ditës, me anë të së cilës i 
shërben publikut për të qenë i informuar,  
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- watchdog  

 ATSH të hartojë standarde në formën e rregulloreve ose manualeve, etj, që 
të përcaktojnë, mënyrën e vlerësimit të punonjësve për punimet e tyre, 
ngarkesa në punë, verifikimin e dhënies së lajmeve në raport me mediat e 
tjera, të testojë veten dhe cilësinë e shërbimeve të saj nëpërmjet 
pyetësorëve.  

 ATSH duhet të përmirësojë teknologjinë, me synimin kryesor rritjen e 
shpejtësisë në hapjen e faqes në internet, rritjen e shikueshmërisë, rritjen e 
numrit të lexuesve dhe përdoruesve të saj. 

 ATSH, të intensifikojë marrëdhëniet me institucionet vendase dhe 
partnerët e huaj për përthithjen e projekteve me qëllim modernizimin e saj, 
të përdori të gjitha format e marketingut për rritjen e shitjeve të 
produkteve dhe të shërbimeve të saj për rritjen e të ardhurave, si dhe të 
përcaktojë kush ka detyrimin ligjor të ndjekjes dhe zbatimit të kontratave 
apo marrëveshjeve me partnerët e huaj. 

 
3. Trajtimi i mbetjeve urbane në Bashkinë Fier 

Mungesa e politikave të duhura të mbetjeve, në lidhje me parandalimin e tyre, 
grumbullimin, trajtimin dhe depozitimin, si dhe mungesa e një shërbimi të 
përshtatshëm ka bërë që në zona të ndryshme të qytetit të Fierit, sidomos në 
brigjet e lumenjve, të gjenden pirgje mbeturinash të tipeve nga më të ndryshmet, 
duke i kthyer këto zona në të ashtuquajtura vend-depozitime të jashtëligjshme 

eqja në zona të ndotura 

Zhvillimi i vrullshëm dhe rritja e konsumit kanë çuar në krijimin e një sasie të madhe 
mbetjesh të depozituara. Rreth 80% e të gjitha mbetjeve vijnë si rrjedhojë e 
veprimtarive bujqësore, industriale dhe të bizneseve, një pjesë e madhe e të cilave 
janë të ripërdorshme (plastikë, metal, letër, qelq, materiale të bio-degradueshme, 
materiale organike). Rreth 20% e sasisë së mbetjeve të krijuara vijnë nga mbetjet 
shtëpiake, një pjesë e madhe e të cilave janë të ripërdorshme. 

Fusha e depozitimit të mbetjeve në këtë qytet është e pa rrethuar edhe pse shumë 
pranë saj ndodhen shtëpi banimi të qytetarëve. Kjo mënyrë e administrimit të 
mbetjeve shkakton një ndotje shumë të lartë të mjedisit. Mbetjet e hedhura në 
fushë çlirojnë e përhapin në ajrin përreth gazra toksikë që përbëjnë problem tejet 
serioz për shëndetin e qytetarëve.  
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Ndërmarrja e Pastrimit nuk disponon dokumentacion apo standarde, ku të 
mbështetet për kryerjen e punës, sidomos për sa i përket sigurimit dhe transportit 
të mbetjeve. Vend-depozitimi i mbetjeve nuk ka kushtet më minimale për 
depozitimin e mbetjeve të rrezikshme si kimikate, mbetjeve spitalore, të cilat 
hidhen së bashku me mbetjet e tjera urbane, pa asnjë lloj trajtimi të veçantë. Në 
këtë vend-depozitim nuk ka peshore që të kryejë matjen e sasisë së mbetjeve të 
gjeneruara nga sektorë të ndryshëm të depozituara në fushë. Pranë vend-
depozitimit janë ndërtuar disa banesa që mund të jenë formale, ndërkohë që 
shumica e tyre ekzistojnë para se kjo vend hedhje të caktohej si pikë depozitimi për 
qytetin. Pranë vend-depozitimit kalon lumi i Gjanicës, ujërat e të cilit ndoten nga 
mbetjet urbane dhe derdhen në det, duke shkaktuar dëmtime të pariparueshme 
për zonën përreth.  

Bashkia Fier, në kuadër të Planit Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta, ka 

janë paraqitur dy opsione (skenarë) afatmesëm që do të zhvillohen më tej në një 
perspektivë afatgjatë. Bashkia Fier, mbështetur dhe në bazë të projektit holandez, 
duhej të kujdesej për ndarjen e mëtejshme, të mbetjeve para se të depozitoheshin 
në fushën e mbetjeve për të krijuar lëndë të parë për kompanitë e riciklimit dhe 
mjete financiare për vete. 

Mungesa e informimit të publikut në lidhje me problemet e men

pyetjet ku, kur, pse dhe sa mbetje prodhon komuniteti në shtëpi, biznese apo 

mbetje  

Bashkia Fier në vitin 2010 ka hartuar Planin Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve 
Urbane bashkiake të qytetit të Fierit, në bashkëpunim me CO-Plan (Instituti për 
Zhvillimin e Habitatit). Në këtë plan ndër të tjera janë përcaktuar dhe objektivat 
s
përgjegjëse në bashki për realizimin e tyre bashkë me partnerët e tjerë si dhe afatet 
kohore. Objektivat e përcaktuar janë zbërthyer më tej në veprime të detajuara që 
janë të nevoj
mëtejshëm për plotësimin e tyre. Në fazat e mëvonshme të këtij projekti pilot 
është vënë re se: 

- kjo metodë realisht nuk ka funksionuar gjë që ka ardhur si rezultat i 
përzierjes së mbetjeve në sistemin e kazanëve me 3 ndarje.  
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- procesi i riciklimit aktualisht zhvillohet në qendrën e riciklimit, në territorin 
e vend-depozitimit të mbetjeve urbane të Bashkisë Fier, por nuk u 
konstatua efikasitet i saj.  

- domosdoshmëria e dhënies së informacionit për përfitimet mjedisore të 
riciklimit, mënyrat e 

 

- përveç mungesës së informacionit dhe të një tradite, mungesa e 
kontejnerëve të ndarë dhe të përcaktuar sipas natyrës së mbetjeve kanë 
ndikuar dhe ndikojnë, duke bërë pothuajse të parealizueshëm zhvillimin e 
procesit të riciklimit.  

Vetë dampa ose fusha e mbetjeve nuk ka studim teknik e inxhinierik për sheshin e 
vend-hedhjes së mbetjeve urbane. Dampa ose fusha e mbetjeve nuk ka studim 
gjeomjedisi për sheshin e vend-hedhjes së mbetjeve urbane dhe as Raport të 
Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis - VNM. 

Programet e hartuara dhe të realizuara nga Bashkia Fier për edukimin publik mbi 
mbetjet urbane kanë qenë sporadike. Programet për edukimin publik në këtë 
drejtim në pjesën më të madhe të rasteve kanë pasur një tematikë më të gjerë 
mjedisore dhe nuk janë përqendruar vetëm në tematikën e nxehtë të menaxhimit 
të mbetjeve urbane në qytetin e Fierit.  

Tregjet për materialet e rikuperueshme janë të rëndësishëm në kalimin nga një 
sistem linear për heqjen e mbetjeve në një sistem për rikuperimin e vlerës. 

Bashkia Fier është akoma në hapat e parë dhe ka bërë shumë pak për përmirësimin 
e situatës në lidhje me menaxhimin e mbetjeve. Bashkia Fier aktualisht po zbaton 
Planin Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve, ku si objekt tjetër është shtrirja e 
shërbimit cilësor dhe në zonat periferike të qytetit. 

Ajo nuk ka arritur të përzgjedhë metodën më të përshtatshme për menaxhimin e 
mbetjeve urbane. Projektet e Bashkisë Fier në lidhje me menaxhimin e 
mbeturinave, për të ardhmen janë tërësisht të lidhura me vënien në zbatim Planit 
Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve. 

Referuar prodhimit aktual të mbetjeve në nivel lokal, jetëgjatësia e përdorimit të 
këtij vend-depozitimi të rehabilituar do të shkonte jo më shume se 2-3 vjet. Ky 
studim nuk është vënë në jetë nga Bashkia Fier, si rezultat i mungesës së fondeve të 
nevojshme për realizimin e tij. 
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Duke marrë në konsideratë trojet në dispozicion në Rajonin e Fierit, çmimin e tokës 
dhe distancat nga akset e rrugëve, ndërtimi i një landfill-i rajonal në bashkëpunim 
me njësitë lokale kryesore si Vlora, Lushnja, Berati dhe qytete të tjerë më të vegjël, 
si dhe me Komunat përreth mund të jetë një zgjidhje ekonomike. Politika 
kombëtare vazhdon të shikojë si mënyrën më të përshtatshme ndërtimin e një 
landfill-i rajonal për të menaxhuar në mënyrë të integruar mbetjet urbane edhe për 
vitet në vazhdim.  

Kosto kapitale dhe kosto e përdorimit të landfille-ve lidhet direkt me numrin e 
popullsisë për të cilën planifikohet dhe sasinë e mbetjeve të prodhuara. Kosto e 
përpunimit të mbetjeve është afërsisht dy herë më e ulët për një landfill që i 
shërben një popullsie prej rreth 250.000 banorësh që mendohet të ketë rajoni se 
ajo e një landfill-i të planifikuar për 90.000 banorë që parashikohet të ketë qyteti i 
Fierit për vitet 2015-2016. 

Si rezultat, landfill-i lokal është një alternativë e përjashtuar, për shkak të kostove 
të larta dhe zgjidhja do jetë një landfill rajonal. Gjithashtu, përdorimi i mjeteve të 
transportit në landfill duhet të marrë në konsideratë ekonominë e shkallës, pasi 
përdorimi i tyre për një sasi të ulët mbetjesh do të rezultonte me rritje të kostos 
kapitale të këtyre mjeteve dhe të shpenzimeve operative të përpunimit të 
mbetjeve. Deri në vitin 2015 është parashikuar të arrihet në nivelin e riciklimit të 
15% të mbetjeve totale të gjeneruara nga sektorë të ndryshëm.  

Me ndarjen në burim të mbetjeve në tre kontejnerë duhet të rritet sasia e 
mbetjeve të ricikluara. 

Përsa i përket bashkëpunimit të Bashkisë Fier me Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe 
Administrimit të Ujërave dhe Agjencinë Rajonale të Mjedisit në drejtim të 
menaxhimit të mbetjeve urbane sipas udhëzimeve të SKM-së mund të thuhet se 
gjatë përgatitjes së PLMMU, specialistët e Bashkisë Fier janë konsultuar me 
ekspertë të ministrisë e ARM-së, duke patur si orientim kryesor pikërisht këtë 
strategji. 

Duhet theksuar se Bashkia Fier ka mbetur në hapat e para të realizimit të masave të 
përcaktuara nga Strategjia Kombëtare e Mbetjeve, në fazën e përcaktimit të 
objektivave afatgjata e afatmesme si dhe në përcaktimin e detyrave për drejtoritë 
përkatëse në Bashkinë Fier. Pas kësaj faze nuk vërehet asnjë përparim i mëtejshëm 
në drejtim të realizimit të detyrave të përcaktuara nga SKM-ja.  
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Një konkluzion i tillë është arritur duke marrë parasysh faktin se puna e kryer për 
hartimin e PLMMB ka rezultuar deri tani, jo efektive, pasi nuk është arritur as 
miratimi i këtij plani nga Këshilli Bashkiak i Fierit, në mënyrë që më pas të fillonte 
puna për zbatimin e tij. 

Për sa më lart KLSH ka rekomanduar: 

 Bashkia Fier në shërbim të qytetarëve e mbrojtjes së mjedisit të zbatojë 
strategjitë afatmesme e afatgjata për parandalimin e ndotjes dhe të marrë 
masa të forta për të nxitur zgjedhjen e opsionit më të mirë për minimizimin 
e mbetjeve, depozitimin, rikuperimin, riciklimin e kompostimin, si dhe 

 

 Ndërmarrja e pastrimit Fier, bazuar në standardet e BE-së, të përcaktojë, 
rregullore, udhëzime, kritere, standarde, manuale dhe dokumente e 
formularë standardë që duhen në të gjitha fazat e menaxhimit teknik dhe 
trajtimit mjedisor të mbetjeve urbane nga grumbullimi deri tek depozitimi i 
tyre.  

 Bashkia Fier, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit Pyjeve dhe 
Administrimit të Ujërave, të marrë hapat e duhur ligjorë për mbylljen e 
fushës së depozitimit të mbetjeve urbane të qytetit Fier dhe ndërtimin e 
një landfill-i të ri rajonal për depozitimin përfundimtar të mbetjeve urbane. 

 Bashkia Fier në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, Spitalin Rajonal 

depozitimit, grumbullimit, transportimit dhe trajtimit të mbetjeve spitalore 
me ndikim shumë negativ në mjedis dhe shëndetin human. 

  Bashkia duhet të nxisë realizimin e modelit të ndarjes në burim të 

në përputhje me strategjinë e MMPAU-së, në mbetje: 

- të riciklueshme (të thata); 

- organike/të ndryshme (të njoma); 

- të rrezikshme. 

 Të miratohet në Këshillin Bashkiak të Qytetit të Fierit Plani Lokal i 
Menaxhimit të Mbetjeve Urbane i hartuar në vitin 2010 në bashkëpunim 
me CO-Plan dhe të fillojë zbatimi i tij. 
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 Bashkia Fier duhet të vendosë, cilët materiale duhet të riciklohen, cilët 
materiale do të grumbullohen dhe në çfarë volumi, në mënyrë që të fillojë 
planifikimi i programit të riciklimit i bazuar në legjislacionin specifik të 
vendit, duke siguruar një mundësi bashkëpunimi midis publikut dhe 
sektorëve privatë. 

 Bashkia Fier të ndërmarrë hapat e duhur ligjorë që Ndërmarrja e Pastrimit 
Fier dhe kompania e kontraktuar nga Bashkia Fier për riciklimin e mbetjeve 
urbane, të pajisen me leje mjedisore për ushtrimin e aktivitetit të tyre.  

 Bashkia Fier në bashkëpunim me donatorët të hartojë programe efektive 
për edukimin e publikut (komuniteti, shkollat) në drejtim të çështjeve që 
kanë të bëjnë me menaxhimin e mbetjeve dhe riciklimin e tyre, duke 
siguruar bashkëpunimin me qytetarët dhe sektorin privat, bazuar në 
legjislacionin specifik të vendit. 

 Bashkia Fier të hartojë program të veçantë për të arritur progresin e 
nevojshëm në procesin e ndarjes së e mbetjeve shtëpiake në kazanë të 
ndryshëm, me qëllim riciklimin e tyre, në drejtim të: 

- informimit dhe ndërgjegjësimin e komunitetit në nivel lokal, 

- stimulimit promovimit dhe mbështetjes së publikut. 

 Bashkia Fier të monitorojë performancën për çdo komponent të veçantë të 
menaxhimit të mbetjeve urbane më qëllim që ai të jetë sa më efecient dhe 
efikas për të ardhmen. 

 Bashkia Fier në bashkëpunim me Ndërmarrjen e Pastrimit të Qytetit të 
Fierit, të:  

- llogarisë saktë koston e plotë të menaxhimit të mbetjeve urbane, 

- përcaktojë tarifën e diferencuar për çdo kategori që përfiton në bazë të 
kostos, 

- mundësojë rritjen e nivelit të arkëtimit të tarifave të pastrimit, 

- kryejë rakordime për përcaktimin e saktë të numrit të bizneseve dhe 
numrit të familjeve të cilët paguajnë tarifën së pastrimit, 

- të mundësojë rritjen e investimeve në fushën e menaxhimit të mbetjeve 
urbane. 
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 Bashkia Fier të marrë parasysh hartimin e Rregullores së Menaxhimit të 
Mbetjeve Urbane duke u mbështetur në Strategjinë Kombëtare të 
Mbetjeve si dhe në Planin Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane. 
 

4. Kontratat e shërbimit të dializës në QSUT dhe ish-Spitalin Ushtarak 

Ministri i Mbrojtjes, me urdhrin nr. 171, datë 05.02.2010, ka urdhëruar Repartin 
Ushtarak 4666, me fondet buxhetore te miratuara për vitin 2010, të përballojë 
shpenzimet për shërbimin e dializës për ushtarakët aktivë të FA, si edhe ka 
urdhëruar Spitalin Ushtarak Qendror Universitar (SUQU) të veprojë në përputhje 
me aktet ligjore e nënligjore fuqi për prokurimin e shërbimit te dializës.  

të marrë pjesë vetëm operatori ekonomik "UNIVERS-ALB". Ky operator ka dalë 
fitues dhe në datën 15.04.2010 është lidhur kontrata e zbatimit ndërmjet SUQU 
dhe këtij operatori ekonomik.  

Përdorimin e kësaj procedure Autoriteti Kontraktor e ka mbështetur në piken 2, 
gërm

kontratës, mund të përdoret kur, për arsye që lidhen me të drejtën ekskluzive ose 
të drejtën e autorit, kontrata nuk mund te ekzekutohet përveçse me një operator 

ka konkurrencë në treg dhe kur një gjë e tillë vërtetohet nga autoriteti përkatës, që 
mbikëqyr konkurrencën n
përkufizojnë këtë operator si të vetmin në treg, nuk mund të thuhet që ky është 
operatori i vetëm që ofron këtë shërbim, duke e konsideruar qëndrimin e SUQU si 

ishte drejtuar Autoritetit të 
Konkurrencës për të konfirmuar këtë fakt. 

Për këtë procedurë të drejtpërdrejtë, Autoriteti Kontraktor i ka kërkuar operatorit 
ekonomik në kërkesat e veçanta dhe paraqitjen e licencave përkatëse lidhur me 
shërbimin objekt i kontratës, të lëshuara nga Ministria e Shëndetësisë. Mirëpo, 
licencat profesionale nuk janë dokumente që provojnë se operatori ekonomik ka të 
drejtë ekskluzive për shërbimin e hemodializës në tregun shqiptar, në përputhje me 
nenin 9, të Ligjit nr. 9643, datë 

autoritet kontraktor me një tjetër kontraktor ose bashkim autoritetesh 
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kontraktore, bazuar në një të drejtë ekskluzive, që ata gëzojnë sipas legjislacionit ne 
 

Pra, e drejta ekskluzive duhet te jepet sipas legjislacionit në fuqi kur një gjë e tillë 
vërtetohet nga autoriteti përkatës, i cili mbikëqyr konkurrencën ne treg. Për pasojë 
përdorimi i kësaj procedure prokurimi vjen në kundërshtim me Ligjin nr.9643, datë 

 

Kjo shkelje ka sjellë formalizëm në zbatimin e kësaj procedure prokurimi, 
shmangien e konkurrencës, përqendrim të kufizuar të këtij tregu vetëm në një 
operator ekonomik, abuzim me pozitën dominuese në treg, e shoqëruar kjo me 
efektivitet të munguar në përdorimin e fondeve buxhetore. Po kështu ka sjellë 
efekte negative ekonomike me rritje të ndjeshme të kostove buxhetore të këtij 
shërbimi, të cilat kanë dalë në dukje dhe janë reflektuar gjatë zbatimit të kontratës 
së shërbimit. 

Nga SUQU, në datën 15.04.2010 është lidhur kontrata e zbatimit me nr. 146, me 
operatorin fitues "UNIVERS-ALB. Kontrata ka për objekt dhënien e shërbimit të 
dializës për 60 pacientë, për 14 seanca secili në muaj, me vlerë të një seance 12.501 
lekë dhe në total 94.507.560 lekë, pa TVSH. Kontrata do të shtrihej me afat kohor 
60 muaj.  

Kjo kontratë, në zbatim të nenit 3, është rinovuar dy herë, duke i shtrirë afatin e 
zbatimit deri në fund të vitit 2012 (madje është rinovuar edhe për vitin 2013). 
Burimi i financimit në të gjitha rastet ka qenë buxheti i shtetit, nëpërmjet Ministrisë 
së Mbrojtjes dhe institucioneve vartëse të saj. Në total për të gjithë periudhën e 
zbatimit, Spitalit Amerikan i janë paguar për shërbimin e kryer 397.981.836 lekë. 

Nga auditimi mbi zbatimin e kontratës u konstatua: 

a) Në paragrafin e 4 të nenit 2 dhe në paragrafin e 2 të nenit 3 të kësaj kontrate 

në datën 08.01.2011 rinovon kontratën për vitin 2011, me afat deri në datë 
31.12.2012 dhe në datën 04.01.2012 rinovon kontratën për vitin 2012 me afat 
deri në 31.12.2012. Por u konstatua se, në buxhetin e SUQU dhe të Ministrisë 
së Mbrojtjes nuk janë planifikuar fonde si për vitin 2011, ashtu edhe për vitin 
2012 me destinacion mbulimin e këtij shërbimi. Për pasojë në zbatim të kësaj 
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pike të kontratës, Drejtori i Spitalit duhej të njoftonte kontraktuesin për 
ndërprerjen e kontratës, për të mos krijuar detyrime financiare dhe mos 
vënien në vështirësi buxhetin e shtetit për pagimin e tyre. Gjithashtu, duke 
parë sasinë e madhe të fondeve që konsumon ky shërbim për shkak të ofrimit 
nga të tretë, duhej të ndërhynte dhe të insistonte pranë Ministrisë së 
Mbrojtjes, Ministrisë se Shëndetësisë, Ministrisë së Financave, madje dhe në 
Këshillin e Ministrave për planifikimin e fondeve dhe marrjen e masave për 
kryerjen e këtij shërbimi nga vetë SUQU.  

b) 
ndërpritet në rast të implementimit të shërbi  

Vlera limit e kontratës ka dalë nga studimi i tregut i përgatitur nga QSUT. Dhe 
SUQU është bazuar në këtë studim, si në koston e shërbimit, në termat e 
referencave dhe në specifikimet teknike dhe në mbështetje të tyre ka 
përgatitur dokumentet e tenderit dhe vlerën e kontratës që do të prokurohej. 
Sipas këtij studimi të QSUT, për ndërtimin e një qendre të mirëfilltë 
hemodialize për trajtimin e 85-100 pacientëve, është llogaritur një kosto 
fillestare e përafërt rreth 810.000 euro, në të cilën janë përfshirë punimet për 
rikonstruksionin e ndërtesës prej 300 m2, aparatura dhe pajisje.  

Nëse drejtoria SUQU do të gjykonte bazuar në shumat që ky shërbim po 
harxhonte nga fondet publike (afërsisht 600.000 euro në vit) në zbatim të këtij 
neni të kontratës, paralel me zbatimin e saj, gjatë vitit 2010 duhej të gjente 
ambientet në ndërtesat e spitalit dhe të kërkonte pranë Ministrisë se 
Mbrojtjes, Ministrisë se Financave dhe Ministrisë se Shëndetësisë dhe KM që 
të planifikoheshin fonde buxhetore për të bërë të mundur fillimin e këtij 
investimi, dhe jo të mjaftohej vetëm me kërkesa buxhetore drejtuar këtyre 
institucioneve për të shlyer detyrimet ndaj subjektit privat, që janë krijuar nga 
detyrimet e kontratës. (Në këtë rast vlen të theksojmë se, Spitali Amerikan 
ushtron veprimtarinë në ambientet e marra me qira apo me koncesion nga 
vetë SUQU). 

Mirëpo ka ndodhur e kundërta, pikërisht, për të motivuar zgjatjen e afatit te 
kontratës, gjatë vitit 2010, është ngritur grup pune tjetër për argumentimin e 
kostos së ndërtimit të një qendre hemodialize. Analiza e kostos së ndërtimit, 
vënies në funksionim të qendrës, si dhe kostot e realizimit të shërbimit 
(output-i), nxjerrë nga ky grup pune, është mbështetur në studimin e 
sipërcituar të bërë nga QSUT, por vërehet që çmimet për njësi te këtyre zërave 
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janë dy herë më të larta se çmimet e përcaktuara në studimin e QSUT, pa 
ndonjë shpjegim të qenësishëm të këtij dyfishimi. Pavarësisht se studimi i 

-100 që ishte 
studimi referues i QSUT), kosto për qendrën arrin vlerën 1.614.800 euro 
(kundrejt 810.000 euro të studimit të QSUT). Dhe në përfundim të studimit të 

ndërtimit të një qendre dialize, mendojmë se vazhdimi i shërbimit të dializës 
realizuar nga Spitali Amerikan do të ruajë cilësinë e shërbimit, si dhe do të 

 

Mbi këtë përfundim Drejtoria e QUSU ka motivuar kryerjen e këtij shërbimi në 
Spitalin Amerikan dhe ka rinovuar kontratën me nr. 146, datë 15.04.2010 deri 
në fund të vitit 2012 e në vazhdim.  

Por, nga auditimi në lidhje me analizën e ngritjes së qendrës së dializës dhe 
koston për vënien në funksionim të saj, del se vlera e realizimit të projektit të 
shërbimit të dializës e përcaktuar në studimin e SUQU prej 1.614.800 euro 
është dy herë më e madhe se vlera e përcaktuar në studimin e bërë nga QSUT, 
e cila është 810.000 euro. Po kështu, duke marrë në konsideratë se subjektet 
private punojnë me marzh fitimi, atëherë nëse ky shërbim do të kryhej nga 
vetë spitali kjo do të ishte një kosto e kursyer. Me një llogaritje të shpejtë, për 
një vit mesatarisht 11,6 milionë lekë ose rreth 83.000 euro do të kurseheshin 
vetëm për shkak të ofrimit me kosto të shërbimit dhe për të gjithë periudhën e 
zbatimit të kontratës Prill 2010 - Dhjetor 2012 rreth 35 milionë lekë ose 
250.000 euro do të ishte kursimi total. Ky (kursimi) duhet të ishte shtuar si 
kosto oportune në alternativën nëse shërbimi i dializës do të kryhej nga vetë 
SUQU, duke ulur vlerën e realizimit të projektit të shërbimit. 

c) 
përcaktuar në kontratë, merr përsipër hapjen e fistulave, vendosjen e 
kateterave, ekzaminimet laboratorike të nevojshme për pacientin, si dhe 
ushqimin e pacientit. 

 Në koston e shërbimit të një seance dialize, në çmimin 90 euro ose 12.501 
lekë, pa TVSH, janë përfshire edhe çmimi i hotelerisë dhe i ushqimit të 
pacientëve. Pra, në vlerën e kontratës është përfshirë edhe kosto e hotelerisë 
dhe e ushqimit. Por gjatë zbatimit të kontratës të gjithë pacientët e trajtuar 
me dializë nuk janë trajtuar me ushqim dhe fjetje. Por, çmimi që ze ushqimi 
dhe fjetja në koston për njësi të një seance dialize është e pamundur të 
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llogaritet, pasi siç u tha më lart, nuk kemi vlerësime të zërave të kostos. 
Megjithatë, duke qëndruar në këtë analizë, kemi rezerva edhe në vlerat e 
trajtimit me ushqim dhe hoteleri të pacientëve, të cilat ndikojnë jo pak në 
uljen e vlerës së projektit të ngritjes së qendrës së dializës.  

Si përfundim dalim në konkluzionin që:  

Edhe pse Spitali Ushtarak Qendror Universitar i ka pasur dhe i ka të gjitha 
mundësitë financiare dhe infrastrukturore për ngritjen e një qendre për trajtimin e 
hemodializës, ka neglizhuar ngritjen e saj, me arsyen e mospërballimit të kostos nga 
buxheti i shtetit, duke vlerësuar gabim vlerën e këtij projekti dhe koston për njësi të 
shërbimit, me qëllimin e vetëm dhënien dhe vazhdimin e kryerjes së këtij shërbimi 
nga një operator ekonomik privat.  

Për sa më lart KLSH ka rekomanduar: 
 Rinovimi i kontratës me shoqërinë private "UNIVERS-

ekonomik për kostot e shërbimit të konfirmojë këtë praktikë si më 
efiçientja dhe me efektivitet në përdorimin e fondeve publike. Një rinovim i 
pastudiuar pas këtij raporti do të ndikonte negativisht në performancën e 
përdorimit të fondeve nga ky institucion.                                                                                    

 Sa më shpejt të mundësohet ngritja e një grupi pune të përbashkët, me 
specialistë të fushës së dializës nga SUQU, QSUT dhe Ministria e 
Shëndetësisë, si dhe ekspertë të jashtëm të  fushës ekonomike, që të 
analizojnë gjendjen dhe numrin e pacienteve që duhet të trajtohen me 
dializë, trendin e kërkesave për një periudhë të afërt dhe në funksion të 
kërkesës të përcaktojnë koston e saktë të këtij shërbimi. 

 Të bashkëpunohet me Ministrinë e Shëndetësisë, me Qendrën Spitalore 

Ministrave, që, në funksion të një projekti të vlerësuar drejt dhe me 
profesionalizëm, të japë mbështetjen e nevojshme financiare për të 
mundësuar krijimin e infrastrukturës së duhur për implementimin e 
shërbimit të hemodializës në ambientet e SUQU dhe nga vetë personeli 
mjekësor i SUQUT, si një mënyrë që do të rrisë ekonomicitetin dhe 
efektivitetin e përdorimit të fondeve për sigurimin e një shërbimi të tillë. 
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5. Akciza 

Organet doganore dhe tatimore kanë bërë përpjekje për arritjen e objektivave të 
përcaktuara për realizimin e të ardhurave nga akciza. Në këtë kontekst 
performanca e këtyre organeve duhet të ishte më e suksesshme: për mbledhjen e 
të ardhurave nga akciza në mënyrë ritmike dhe sipas parashikimeve, nëpërmjet 
rritjes së eficiensës dhe efektivitetitit të strukturave të specializuara në drejtim të 
investigimit, monitorimit e kontrollit ndaj subjekteve të akcizës, si dhe 
bashkëpunimin me organet e tjera shtetërore për rritjen e nivelit të ardhurave nga 
akciza.  

Mungon analiza e të ardhurave të akcizës, planifikimi në strukturë sipas artikujve që 
do të ndikonte në ndjekjen e realizimit të këtyre të ardhurave nga organet 
doganore. 

Kontrollet e ushtruara nga strukturat e DPD dhe DPT lidhur me administrimin të 
ardhurave nga akciza duhet të ishin më rezultative si në numër kontrollesh, ashtu 
dhe për sa i përket zbulimeve si dhe në zbatimin e masave shtrënguese ndaj 
subjekteve prodhuese dhe tregtuese të mallrave të akcizës. 

Rritja e prodhimit të naftës nuk është shoqëruar me shfrytëzimin e kapacitete 
përpunuese të saj, gjë e cila do të rriste të ardhurat që sigurohen nga akciza e 
nënprodukteve të saj dhe do të ndikonte pozitivisht dhe në zbutjen e problemeve 
sociale të vendit. 

Strukturat e MBUMK nuk ka arritur objektivat strategjikë në drejtim të zhvillimit të 
sektorit të vreshtarisë si burim i rëndësishëm për sigurimin e lëndëve të parë për 
industrinë e prodhimit të verës, alkoolit dhe të pijeve alkoolike, si edhe për shtimin 
e sipërfaqeve të mbjella me duhan. 

Mungon studimi i plotë në strukturë për artikujt që trajtohen me akcizë, specifikuar 
sipas direktivave të BE-së dhe artikuj të tjerë luksi ku mund të vendosej akciza në 
vendin tonë. 

Nga analiza e sasisë së mallrave të akcizës të importuar në periudhat para 
ndryshimit të shkallës tatimore me sasinë e importuar mbas ndryshimit të saj për 
produktet kafe e papjekur dhe e pjekur, cigare, alkool dhe pije alkoolike, rezultoi se 
disa subjekte importuese kanë shfrytëzuar hapësirën ligjore të krijuar në periudhën 
para hyrjes në fuqi të ndryshimit të shkallës tatimore të akcizës duke importuar më 
shumë mallra dhe ndikuar në uljen e të ardhurave nga akciza. 
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Mangësi në bashkëpunimin ndërmjet organeve shtetërore si DPD, DPT, MBUMK, 
METE që merren me administrimin dhe që ndjekin politikat e prodhimit të artikujve 
të akcizës kryesisht për prodhimet e vendit si karburantet, pijet alkoolike, rakia, 
vera, birra dhe duhani.  

Diferenca ndërmjet prodhimit të evidentuar të rakisë dhe të verës nga Ministria e 
Bujqësisë dhe deklarimit nga subjektet në organet tatimore kanë ndikuar 
negativisht në vjeljen e të ardhurave nga akciza për këta artikuj. 

Veprimet e ngadalta, shpesh herë kontradiktore të shkallëve të ndryshme të 
gjyqësorit indirekt kanë favorizuar shkeljet kryesisht me mallra të akcizës duke mos 
pasur ndikimin e duhur në zbatimin e dispozitave ligjore nga subjektet prodhuese 
dhe importuese të artikujve të akcizës. 

Për sa më lart KLSH ka rekomanduar: 
 Ministria e Financave të marrë masa për përgatitjen dhe dërgimin në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave të programit të të ardhurave që 
duhen realizuar nga akciza, të detajuar në strukturë dhe në zëra për artikujt 
e importit dhe të prodhimit vendas. 

 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave të rrisë përgjegjësinë dhe të forcojë 
punën e strukturave të specializuara dhe degëve doganore të saj në drejtim 
të investigimit, monitorimit dhe kontrollit të subjekteve importues dhe 
prodhues të artikujve të akcizës, me qëllim minimizimin e fenomeneve që 
ndikojnë negativisht në realizimin e të ardhurave nga akciza në Buxhetin e 
Shtetit. 

 Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës të ndërmarrë studimin dhe 

të industrisë përpunuese të naftës në vend duke hartuar dhe një Plan 
Strategjik Afatgjatë për këtë qëllim. 

 Për rritur prodhimin, punësimin e për rrjedhojë të ardhurat nga akciza, 
Ministria e Bujqësisë të realizojë objektivat e përcaktuara në Planin 
Strategjik të miratuar nga Qeveria, që deri në fund të vitit 2015 të arrihet 
mbjellja në zonat rurale të cilat kanë kushte të përshtatshme klimatiko-
tokësore, 20 mijë hektarë vreshta dhe një sipërfaqe deri ne 10 mijë hektarë 
me duhan 

 Ministria e Financave në bashkëpunim me institucionet e tjera të studiojë 
mundësinë e shtimit të gamës së artikujve që trajtohen me akcizë si dhe 
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ndryshimet ligjore për nivelin e akcizës që dërgohen për miratim në 
Parlament të kenë efekt për periudha sa më të gjata kohore.  

 Si një faktor për uljen e evazionit në të ardhurat nga akciza, të 
institucionalizohet dhe të forcohet niveli i bashkëpunimit ndërmjet DPD 
dhe institucioneve të tjera shtetërore që ndjekin politikat, nxitjen dhe 
evidentimin e prodhimit të artikujve të akcizës kryesisht për prodhimet e 
vendit si karburantet, pijet alkoolike, rakia, vera, birra dhe duhani. 

 Duke qenë se sanksionet ligjore janë frenues të evazionit të mundshëm 
fiskal, DPD të rrisë numrin dhe impaktin e hetimeve dhe kallëzimeve penale 
ndaj subjekteve importues dhe prodhues të mallrave të akcizës që i 
shmangen detyrimeve ligjore.  

 

6. Shërbimi ushqimor spitalor 

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kryer një auditim performance, në lidhje me shërbimin e 
ushqimit në pesë spitalet publike të Tiranës. 

Në këtë auditim performance, kemi analizuar eficencën e shërbimit ushqimor 
spitalor duke ju referuar standardeve të ushqimit të përdorura nga spitalet tona, në 
përputhje me nevojat ushqyese të pacientëve sipas diagnozave si dhe jemi fokusuar 
në të gjitha proceset që kalon shërbimi i ushqimit, duke analizuar efektivitetin e 
këtyre proceseve që nga planifikimi, prokurimi dhe monitorimi.  

Në këtë analizë kemi veçuar përfitimet e procesit të implementimit të privatizimit 
në QSUT si dhe problemet dhe përfitimet e formës së zgjedhur të organizimit të 
shërbimit nga spitalet e tjera.  

Pas analizimit të bërë, të të gjithë situatës në të cilën ndodhet shërbimi ushqimor 
në spitalet tona, kemi arritur në: 

Konkluzione  

-Ky shërbim ishte i organizuar në forma të ndryshme si privatizim me kontrata 
shumëvjeçare,  në rastin e QSUT dhe Spitalit Ushtarak dhe në privatizime, me 

 

I vetmi spital që e ofronte shërbimin ushqimor nga stafi i brendshëm i vetë spitalit, 
 

-Gjatë auditimit u vu re se në spitalin ushtarak, edhe pse kostot e ushqimit ishin më 
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-Zgjidhja e problematikës së hasur në spitalet tona në lidhje me planifikimin, 
çmimet e ndryshme të ushqimit të ofruar dhe zgjatja pafund e procedurave të 
prokurimit, do të ishte: Marrëveshja kuadër qëllimi i së cilës është të vendosë 
kushtet e kontratave, që do të prokurohen gjatë një periudhe të caktuar kohore, 
veçanërisht ato që kanë lidhje me çmimin dhe aty ku është e përshtatshme, me 
sasitë e parashikuara.  

-Llogaritja e vlerës së kontratave para procesit të tenderimit, është një  element 
shumë i rëndësishëm në prokurimin publik. Ky element i rëndësishëm është 
anashkaluar nga spitalet në fazën e planifikimit të fondeve për faktin se ato nuk 
kishin bërë studime në lidhje me shpenzimet direkte dhe indirekte dhe 
përllogaritjen e kostove reale për këtë shërbim. Në koston e ushqimit për dietë, ato 
ishin bazuar në kostot e ushqimit të aplikuara në QSUT, ndërkohë që vetë modeli i 
privatizimit të QSUT, ashtu siç do të trajtohet në seksionin 2.1, kishte 
problematikën e tij në procedurat e planifikimit dhe tenderimit, e konkretisht: 

-QSUT nuk kishte një studim në lidhje me përllogaritjen e vlerës së kontratës së 
shërbimit të ushqimit. Si rrjedhojë e mungesës së një studimi, QSUT nuk kishte  
planifikuar dhe llogaritur saktë vlerën  e kontratës në shumën e plotë të 
pagueshme pa TVSH për gjithë periudhën e zgjatjes së saj.  

-Gjatë rishikimit të privatizimit në QSUT, zhvillimi i procedurës së  prokurimit,  nuk 
ka qenë aspak transparente për publikun, pasi u vu re që përdorimi i procedurës së 
kufizuar dhe mospublikimi i procedurave të mëparshme në APP, ka lejuar një 
numër të ulët të kompanive të marrin pjesë. Shumica e tenderuesve kishin ofruar 
shumë afër fondit limit, duke ulur mundësinë për të arritur vlerën më të mirë të 
parave pra një ekonomicitet më të mirë të burimeve. Gjithashtu mangësitë në 
hartimin e DST,  në tenderin e zhvilluar në QSUT, ku përfundimi i  kontratës ishte 
për një vit dhe jo për një periudhë prej 7 vjetësh, rinovimet e mundshme të 
kontratës ishin për një periudhë 6 vjeçare (pra në kundërshtim me sa lart cituam) 
dhe nuk ishte përcaktuar qartë se vlera prej 70 milionë lekë, është vlera e një 
kontrate apo e disa kontratave të realizuara gjatë 3 viteve të fundit, kanë sjellë 
paqartësi tek operatorët ekonomikë të interesuar, gjë e cila është shoqëruar me 
mospjesëmarrje në këtë procedurë prokurimi. 
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-Edhe pse QSUT-së, nuk i ka munguar eksperienca e mëparshme për planifikimin e 
fondeve për ushqimin, ajo kishte  planifikuar dhe llogaritur vlerën  e kontratës  
vetëm për një vit dhe jo në shumën e plotë të pagueshme pa TVSH, për gjithë 
periudhën e zgjatjes së saj prej 7 vjetësh.  

-Gjatë viteve 2007-
inflacionit, si nëpërmjet çmimeve të rivlerësuara të aplikuara në vitin në vazhdim, 
ashtu edhe nëpërmjet pagesës totale prej 31,585,000 lekë të inflacionit, si 
diferencë e vlerës së kontratave për dy vitet e njëpasnjëshme. 

-Sigurimi i kontratës nuk ishte bërë  në masën 10% të shumës totale të kontratës, 
por në masën 10% të shumës vjetore të kontratës bazë. Ky sigurim është bërë 
vetëm për vitin 2007 dhe për periudhën 2008-2012, nuk është paraqitur  sigurim 

 

lartë për pacientët, pasi në rastin  e  
mospërmbushjes së detyrimeve nga ana e firmës kontraktuese, pra mos ofrimit të 
ushqimit për pacientët,  për mungesë të garancisë së kontratës, QSUT-ja duhet të 
përdorë fonde të paplanifikuara për  mbulimin e humbjeve.  

-Sipas perceptimit tonë, performanca e shërbimit të ushqimit, pra kontrolli i cilësisë 
së ushqimit të servirur tek pacienti, nuk është bërë në asnjë nga spitalet publike të 
Tiranës, pasi nuk ekzistojnë mjetet e duhura për të realizuar kontrollin e cilësisë së 
ushqimit dhe as vullneti i spitaleve për të realizuar këtë kontroll. 

Hartimi i indikatorëve të performancës është një pjesë shumë e rëndësishme e 
menaxhimit te performancës dhe përdorimi i tyre do të mundësojë krahasimin 
ndërmjet shërbimeve në spitale të ndryshme dhe do të lejojë identifikimin e 
shërbimit të ushqimit me performancë të ulët apo spitalet me shërbim më të mirë. 

Gjithashtu mungesa e mjekut dietolog, ka sjellë mos monitorimin e shërbimit të 
ushqimit të gatuar për sa i takon të cilësisë, sasisë dhe vlerave nutriconale të 
përcaktuara në dietën sipas diagnozës. 

Duke ju referuar përvojave ndërkombëtare për këtë lloj shërbimi, si ato të Anglisë 
dhe të spitalit privat Hygeia,  nga krahasimet e bëra rezulton se në Spitalet tona 
mungojnë Rregullore për sigurinë e ushqimit,  Hartim dhe rotacion i menusë, 
Shpërdorimi i ushqimit dhe kërkesat e veçanta dietike,  Standardet e cilësisë dhe të 
shërbimit, Parametrat e performancës dhe kontrollit. 
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Përdorimi i indikatorëve të performancës, si një nga kriteret për të përcaktuar 
standardet e shërbimit të kërkuara në kontratat e rishikuara, do të bëjnë të 
mundur që këto standarde të kuptohen nga të gjitha palët dhe do jenë lehtësisht të 
matshme dhe të monitorueshme.  

Këto standarde mund të përfshijnë: Ciklin e menusë, zgjedhja e pacientit, 
shpërndarja e vakteve, përmbajtja  ushqimore, kënaqësia e pacientit dhe stafit, 
ankesat, shpërdorimi i ushqimit etj. 

Rekomandime: 

- Hartimi i një modeli të përgjithshëm privatizimi për shërbimin e ushqimit, për të 
gjitha spitalet, do të siguronte një këndvështrim më të ekuilibruar në planifikimin e 
fondeve dhe arritjen pas prokurimit të vlerës më të mirë të parave duke e bërë më 
eficent këtë shërbim. 

-Miratimin nga Këshilli i Ministrave, për ngarkimin e MSH si organ qendror blerës, 
pasi në gjykimin tonë blerja e përqëndruar, do të ishte procedura më eficente. Në 

prokurimin e këtij shërbimi në emër dhe për llogari të tyre dhe ta udhëzojnë në 
përputhje me rregullat e prokurimit.  

-Ministria e Shëndetësisë pas kryerjes së procedurës së prokurimit ( të hapur, të 
kufizuar apo me negocim me shpallje paraprake të njoftimit të kontratës), të lidhi 
një marrëveshje kuadër, me disa operatorë ekonomikë, me kohëzgjatje më tepër se 
katër vjet. Pjesëmarrja e më shumë operatorëve për shkak dhe të vend ndodhjes 
gjeografike të ndryshme të spitaleve do te sigurojë vlerën më të mirë të parave si 
edhe do te nxisë sektorin privat të ofrojë më shumë propozime të reja  dhe kosto 
efektive për shkak të rritjes së konkurrencës.  

-Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me spitalet, të kryejë hartimin e 
indikatorëve të performancës. Është shumë e rëndësishme nevoja e hartimit dhe 
përdorimit të këtyre indikatorëve, e konkretisht:  Numri i vakteve për pacientë në 
ditë, Personeli për vakt, Kostoja totale për pacient në ditë, Kostoja neto për pacient 
në ditë, Parashikimi kostos për pacient në ditë, Kostoja e personelit për pacient në 
ditë, Shpërdorimi i ushqimeve për pacient në ditë, Pikët e grumbulluara nga 
studimet për kënaqësinë e pacienteve, Ankesat për pacient në ditë, Kontroll 
periodik të përcaktuar për ushqimin, Kontroll periodik për monitorimin, Mjek 
dietolog në të gjitha spitalet. 
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-Indikatorët e Performancës,  të  bazohen në rezultatet e marra nga pyetësorët për 
kënaqësinë e pacientit dhe stafit dhe të përfshihen në  vlerësimin e standardeve të 
cilësisë që duhet të arrihen duke bërë të mundur praninë jo vetëm të tregueseve 
sasiore por dhe të atyre cilësore. 

-MSH të nisë menjëherë auditimin e procedurës së rivlerësimit të çmimit të 
kontratës që nga fillimi i saj në vitin 2007, duke verifikuar në mënyrë të hollësishme 
përfitimin e pagesës së inflacionit nga shoqëria sipërmarrëse dhe të kërkojë në 
rrugë ligjore shpërblimin e dëmit ekonomik. 

- QSUT të marrë masat për të kërkuar sigurimin e kontratës nga shoqëria 

shërbimi 2013, 2014.  

Duke pasur në qendër të vëmendjes sigurinë ushqimore, struktura të tjera të 
përfshira në auditimin e ushqimit në spitale kanë qenë edhe Autoriteti Kombëtar i 
Ushqimit dhe  Autoriteti Shëndetësor Rajonal të cilat kanë të drejtën për të kryer 
kontrolle në lidhje me higjienën në ambientet e kuzhinës, personelit  dhe 
produkteve  ushqimore që do të shërbehen, për  të siguruar  ushqim të sigurt, të 
freskët dhe të mbrojtur nga kontaminimet. 

Të dy këto institucione kanë kryer të njëjtat kontrolle në lidhje me kushtet higjeno 
sanitare të ushqimit si: pajisjen e punonjësve me libreza shëndetësore, depistime 
për shkallë pastërtie të mjeteve apo duarve të punonjësve si dhe depistim për 
shkallë pastërtie në ushqim të gatshëm.   

ASHR, vetëm me kërkesë të operatorëve të biznesit, ka analizuar  mostrat për 
profilaksi, nga laboratorët e saj, ndërkohë që me daljen e ligjit të ushqimit, me 
përjashtim të rasteve të epidemive, analizat fiziko kimike e bakteriologjike të 
produkteve ushqimore, kryheshin nga AKU e cila për një periudhë 3 vjeçare; kishte 
kryer gjithsej 7 kontrolle pra mesatarisht 1 kontroll në vit për secilin nga dy 
subjektet private  

Në asnjë nga kontrollet e kryera,  ajo nuk ka marrë mostra dhe analizuar përbërësit  
ushqimore,  duke mos mbajtur parasysh riskun e  lartë që paraqet siguria 
ushqimore, për faktin se i adresohet një numri të madh pacientësh, për të cilët, kjo 
siguri ushqimore,  është e rëndësishme pasi lidhet me kostot e zgjatjes së 
periudhës së shtrimit të pacientëve, rritjen e numrit të rishtrimeve që mund të 
shoqërohen me rritjen e komplikacioneve dhe  përdorim më të lartë të 
medikamenteve.  
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Rekomandim: Bashkëveprimin ndërmjet MBUMK dhe MSH për qartësimin e 
kompetencave dhe funksioneve të sanksionuara në ligjet e funksionimit të dy 
institucioneve AKU dhe ASHR me qëllim shmangien e dublikimit të detyrave 
funksionale të tyre në lidhje me kontrollin e sigurisë së ushqimit. 

Nga vëzhgimet direkt të këtij shërbimi, ne kemi qenë të pranishëm në të gjithë 
hapat e këtij procesi, duke asistuar edhe në momentet e shpërndarjes së ushqimit 
nëpër pavijone.  

Gjatë vëzhgimeve tona, kemi biseduar gjerësisht me pacientët, duke marrë 
mendimin e tyre në lidhje me cilësinë e ushqimit dhe i kemi pyetur ata nëse kanë 
qenë të kënaqur me këtë shërbim.  

Pasi i kemi shpjeguar rëndësinë e auditimit dhe synimin tonë për të përmirësuar 
këtë shërbim, kemi gjetur mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e të gjithë pacientëve 
të kontaktuar nga ana jonë.  

Megjithatë, në rastet kur gjatë observimeve kanë qenë të pranishëm edhe anëtarë 
 tona. 

Rezultatet e vëzhgimeve tona dhe të opinioneve që kemi marrë drejtpërdrejtë nga 
pacientët, kanë qenë: 

 Në disa raste ushqimi nuk shpërndahej në orarin e përcaktuar.  

 Gjithmonë ushqimi servirej në temperaturën e duhur.  

 Personeli shpërndarës nuk ishte i pajisur me doreza gjatë servirjes së 
ushqimit. 

 Në disa raste pacientët nuk ishin të qetë gjatë konsumimit të ushqimit për 
arsye si: ndërhyrjet e stafit mjekësor apo të shërbimit sanitar dhe të 
lavanderisë. 

 U konstatuan raste kur pacientët ishin në gjumë dhe stafi shpërndarës nuk 
e kishte lënë ushqimin për to në dhomat e tyre.  

 Në të gjitha spitalet, menuja javore e servirur për pacientët, planifikohej 
nga vetë firma sipërmarrëse dhe jo nga mjeku dietolog i spitalit.  

 Në disa nga vëzhgimet tona, rezultoi se pacientëve nuk i serviren fruta në 
vaktet e tyre, megjithëse sipas praktikave më të mira, ato konsiderohen 
shumë të rëndësishme për të sëmurët. 

 Menuja e servirur, jo gjithmonë përputhej me menunë e planifikuar.  
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 Në asnjë rast gjatë vëzhgimeve tona, punonjësit e angazhuar me 
monitorimin e kontratës nuk kryenin matjen sasiore të ushqimit për të 
verifikuar nëse respektohen gramaturat e përcaktuara dhe si pasojë nuk 
mund të themi që pacientët përfitojnë kaloritë e nevojshme sipas 
diagnozave.  

 Shkalla e besimit dhe kënaqësisë ndaj shpërblimit ushqimor spitalor nga 
ana e pacientëve me të cilët kemi bashkëbiseduar gjatë vëzhgimeve tona, 
është ende e ulët. 

 
shërbimi i ushqimit nuk është privatizuar, bazohej në produktet gjendje në 
magazinë dhe jo në nevojat ushqyese apo në dietat përkatëse të tyre.  

Si pasojë, mund të themi se organizimi i shërbimit të ushqimit në këtë mënyrë, nuk 
garanton ofrimin e kalorive të nevojshme për pacientët, sipas diagnozave të 
përcaktuara. 
 

7. Ndarja Administrative 

Mesazhi kryesor:  Ndarja aktuale administrative territoriale ka sjellë ngadalësim 
në zhvillimin vendor dhe vartësi të NJQV ndaj të ardhurave nga buxheti i shtetit. 
Shqipërisë i nevojitet ndarje e re administrative territoriale duke u bazuar në 
kritere të qarta, me synim rritjen e efiçencës dhe efektivitetit të NJQV në 
realizimin e objektivave për rritjen e shërbimeve në mënyrë sa më cilësore ndaj 
komunitetit. 

Me autonomi vendore, sipas Kartës Evropiane të Autonomisë Vendore, do të 
kuptojmë të drejta dhe aftësitë efektive të bashkësive vendore për të rregulluar e 
për të drejtuar, brenda ligjit, nën përgjegjësinë e tyre dhe në të mirë të popullsive 
të tyre, një pjese të mirë të çështjeve publike. Kjo e drejtë ushtrohet nga këshillat 
apo asambletë e përbëra nga anëtarë të zgjedhur me votim të lirë, të fshehtë, të 
barabartë, të drejtpërdrejtë e universal dhe që mund të kenë organe ekzekutive 
përgjegjës para tyre. Kjo nuk i pengon qytetarët të mblidhen në kuvende, 
referendume apo çdo formë tjetër të pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të tyre aty ku 
lejohet nga ligji.  

Mënyra e organizimit dhe e funksionimit të qeverisjes vendore, gjithashtu dhe 
marrëdhëniet që ato kanë me pushtetin qendror janë të përcaktuara në 
Kushtetutë
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rregullator janë dhënë treguesit e procesit të decentralizimit të pushtetit qendror 
nga ai vendor, njëkohësisht është përcaktuar autonomia dhe vetëqeverisja 
vendore. Decentralizmi është një proces, ku autoriteti dhe përgjegjësia për 
funksione të caktuara transferohet nga pushteti qendror në njësitë e qeverisjes 
vendore. 

 

Gjetje dhe Rekomandimet  

Gjetje 1: 

Qarqet nuk kanë një informacion mbi gjendjen ekonomike, numrin e popullsisë, të 
ardhurat që marrin nga taksat, tatimet, etj të NJQV e nivelit të parë. Sipas 
monitorimit të qarqeve të dhënat që ato dispononin ishin shumë të pakta. Në ligjin 
nr. 8652, datë 31.0
nuk janë përcaktuar qartë funksionet e qarqeve dhe si rrjedhojë nivelet e qeverisjes 
vendore të nivelit të parë nuk raportojnë rregullisht tek këto të fundit, pasi nuk 
është i përcaktuar në ligj dhe staf jo i kualifikuar çon në informacion jo të drejtë dhe 
brenda afatit. 

Rekomandim 1: 

Të shikohet mundësia e një studimi për ndarjen territoriale administrative tokësore 
në drejtim të riorganizimit të qarqeve në rajone dhe të zërë vendin që duhet dhe. 
Numri i popullsisë të jetë jo më pak se 700,000 banorë dhe vija ndarëse e tyre të 
jenë basenet e lumenjve. 

 Gjetje 2: 

Nga krahasimi i zonave rurale me ato urbane vihet re se këto të fundit janë më 
inefiçiente në realizimin e investimeve, në veçanti tek ato më të varfrat, duket 
qartë se decentralizimi nuk ka qenë i suksesshëm, pasi ato kërkojnë mbështetje nga 
pushteti qendror për të vazhduar veprimtarinë e tyre. Një situatë e këtillë tregon 
qartë diferencat që ekzistojnë ndaj komunave e bashkive, zbutja e të cilave kërkon 
një efiçencë të madhe administrimi të brendshëm, e cila nuk është arritur në asnjë 
komunë apo bashki me numër të vogël popullsie.  

 Rekomandim 2: 

Të studiohet mundësia e bashkimit të NJQV të nivelit të parë ku ato që janë me 
numër popullsie të vogël të bashkohen me njëra  tjetrën duke marrë për bazë 
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pozitën gjeografike, fqinjësinë e mirë dhe në përputhje me kulturën, traditën e 
interesat ekonomiko  sociale me synim rritjen e efiçencës në realizimin e 
investimeve në zbatim të funksioneve të veta. 

Gjetje 3: 

Nuk janë realizuar kryesisht nga komunat dhe bashkitë me popullsie të vogla  
investime në funksionit e shërbimit me karakter social, kulturor e sportiv. Këto 
evidentohen më tepër qarqet Kukës dhe Berat. 

Rekomandime 3: 

Të shikohet mundësia e bashkimit të komunave dhe bashkive, cilat kanë gjendje 
ekonomiko financiare jo të mjaftueshme për kryerjen e këtyre investimeve në 
realizmin e funksioneve të veta, me qellim rritje e kapaciteteve administrative dhe 
shfrytëzimit të burimeve natyrore për krijimin e të ardhurave të veta. Në këtë 
proces ku të merret në konsideratë bashkëpunimi dhe mendimi me ekspertët e 
fushës, OJF etj. 

Gjetje 4:  

Diferencat që ka krijuar situata aktuale e ndarjes administrative-territoriale ka 
ndihmuar komunat dhe bashkitë, të cilat kanë numër të madh popullsie, në 
zhvillimin e tyre e cila ka sjell dhe rritjen e të ardhurave të veta. Nga ana tjetër në 
komunat dhe bashkitë e vogla, ku popullsia është larguar, situata financiare është 
përkeqësuar gjë që ka çuar në ngadalësimin e zhvillimit ekonomik dhe social si dhe 
vartësinë e tyre tek  buxheti i shtetit.  

Rekomandim 4: 

Të bëhet një studim duke e orientuar ndarjen administrative  territoriale drejt 
bashkimit të  komunave dhe bashkive të vogla dhe ineficiente me qëllim rritjen e 
besueshmërisë për përthithjen e projekteve, rritjen e eficiensës, dhe krijimin e 
mundësisë së huamarrjes nga NJQV me qellim financimin e shpenzimeve kapitale 
që shërbejnë për zhvillimin zonal dhe që krijon mundësia dhe lehtësira për 
zhvillimin e bizneseve të vogla.  

Gjetje 5: 

Policia e komunave dhe bashkive është pjesë e strukturës së institucionit dhe si 
rrjedhojë pjesë e shpenzimeve administrative. Për këtë arsye raportimi që 
realizohet në degën e thesarit nuk e ka të ndarë nga struktura administrative 
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funksionin për rendin dhe mbrojtjen civile, si rrjedhojë ky zë nuk është i veçuar në 
buxhetin e pushtetit vendor.   

Kjo është arsyeja pse investimet në fushën e rendit dhe mbrojtjes civile nuk janë 
paraqitur në formularët e dorëzuar nga NJQV e nivelit të parë.  

Rekomandim 5: 

Të ndahen në të ardhmen shpenzimet dhe investimet për funksionin e rendit dhe 
mbrojtjes civile nga ato të administratës me qellim përcaktimin sa më të qartë të 
realizimit të investimeve, pasi duhet të evidentohet nëse është zbatuar drejtë ky 
funksion. 

Gjetje 6: 

Ndarja e fundit administrative  territoriale nuk ka rezultuar të jetë bërë mbi bazën 
e një studimi të mirëfilltë dhe me kritere të qarta. Ka shumë NJQV të vogla të cilat 
nuk krijojnë mundësi për prosperitet dhe si rrjedhojë nuk ofrojnë shërbimet 
minimale ndaj komunitetit të tyre. 

Rekomandime 6: 

- Të analizohen faktorët historikë, gjeografike dhe shoqërore të njësive të 

realizohet bashkimi i komunave/bashkive.  

- Të shërbejnë si filiale të komunës/bashkisë kryesore objektet e NJQV që do 
përfshihen në këtë reformë administrative. Mos shkrirja e objektit bën të mundur 
dhe mos largimin e shërbimeve që ofrojnë këto NJQV tek banorët e tyre.  

- Të reduktohet në numër optimal stafi i komunës/bashkisë së shkrirë në filial, të 
cilët do të raportojnë dhe do të kenë lidhje me komunën/bashkinë kryesore.   

Gjetje 7: 

Nga të dhënat e marra rezulton se rreth 48.5% e komunave kanë një popullsi nën 
5,000 banorë dhe 32 % e tyre kanë një popullsi që varion nga 5,001  10,000 
banorë. Këto shifra tregojnë se numri i popullsisë nuk ka shërbyer si kriter në 
ndarjen administrative  territoriale. Ndarje aktuale ka rezultuar inefiçente dhe jo 
efektive në realizimin e objektivave që këto NJQV kanë, sidomos në komuna.  

Rekomandim 7: 

Të realizohet një studim nga Ministria e Brendshme, Ministria e Financave dhe 
ekspertë të fushës për ndarjen e re administrativo  territoriale, duke marrë në 
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konsideratë kriterin që numri minimal i popullsisë për çdo komunë të jetë jo më 
pak se 10,000 banorë ndërsa për bashki jo më pak se 15,000 banorë.   

Gjetje 8: 

- Dobësitë e strukturës aktuale janë pjesërisht numri i madh i bashkive, komunave 
dhe i qarqeve dhe pjesërisht shpërndarja e detyrave midis shtetit, qarqeve, 
bashkive dhe komunave.  

a- Një pjesë e madhe e njësive administrative janë shumë të vogla për të kryer 
shërbimet e kërkuara nga ligjvënësit.  

b- Disa njësi të qeverisjes vendore e kanë të vështirë për të realizuar funksionet e 
veta që përcaktohen në ligj.  

c- Nuk ekziston një përcaktim i qartë i detyrave të Qarkut dhe si rrjedhojë nuk 
ekziston një koordinim/informacion mbi proceset e punëve midis tij dhe bashkive 
ose komunave. Kjo ka ardhur si rezultat i mos përcaktimit të qartë të funksioneve të 

nuk raportojnë rregullisht tek këto të fundit. 

d- Në Shqipëri nuk ekziston një hartë administrative ligjore. Sot përdoren disa harta 
që mund të quhen tregues të fshatrave dhe komunave, por që nuk përmbajnë 
kufijtë administrativë ligjorë të Shqipërisë. Hartat e sotme tregojnë se cilat janë 
fshatrat që përbëjnë një komunë dhe cilat janë komunat që përbëjnë një qark. 
Përsa i përket kufirit tokësor të fshatit apo komunës, asnjë nga hartat që përdoren 
sot, nuk përbëjnë atë që quhet hartë e kufijve administrativë zyrtarë. Këto harta 
janë të rëndësishme pasi duhet të kenë një përshkrim të saktë të vendndodhjes së 
tyre, gjithashtu shërben në hartimin e dokumenteve ligjor për leje ndërtimi, 
kontrata qeraje, etj. 

Rekomandim  8: 

Të ngrihet komisioni për kryerjen e një studimi me qëllim kryerjen e një reforme 
gjithëpërfshirëse në sektorin publik, duke përfshirë një ndryshim të kufijve dhe 
delegimin e qartë të detyrave në qarqe, komuna dhe bashki. 
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- Të merret në konsideratë e të shoqërohet me ligjin e saj përkatës harta 
administrative ligjore. Në këtë hartë të përcaktohen qartë kufijtë e fshatrave, 
komunave, bashkive dhe qarqeve.  Për të pasur një hartë sa më të saktë grupi i 
punës të ketë si indikator dhe të regjistrojë të gjitha konfliktet në mënyrë që të 
bëhet edhe zgjidhja e nevojshme ligjore.  

Gjetje 9: 

Decentralizimi financiar nuk ka qenë i suksesshëm, pasi sipas ndarjes aktuale 
shumë komuna nuk mund të mbledhin dot të ardhura të tyre, pra janë ineficiente. 
Gjithashtu kriteri raporti i të ardhurave të veta ndaj buxhetit të shtetit nuk është 
përdorur në ndarjen e fundit administrativo territoriale që i është bërë.  

Duke shqyrtuar ndarjen aktuale administrative territoriale për qarqet Berat, Kukës 
dhe Tiranë dhe ndryshimet që Shqipëria ka pësuar këto vitet e fundit themi se: kjo 

 kanë 
ndodhur në Shqipëri, duke e orientuar studimin për ndarjen administrativo
territoriale në realizimin e të gjitha shërbimeve në mënyrë sa cilësore drejt 
qytetarëve. Ndryshimet në këtë ndarje të bëhen në mënyrë që bashkimet midis 
NJQV të nivelit të parë të shfrytëzojnë sa më mirë burimet natyrore që ato do kenë 
nën juridiksionin e tyre.  

Rekomandime 9: 

Të vendoset në studimin e ri për ndarjen administrative territoriale kriteri i raportit 
të të ardhurave të veta ndaj totalit të ardhurave 40%. Ky kriter i jep mundësi NJQV 
të reja që të jenë efektive dhe më të pavarura ndaj buxhetit të shtetit.  

Të shpërndahen fonde të mjaftueshme për NJQV, duke projektuar një sistem të ri 
të ndarjes së të ardhurave publike midis qeverisjes qendrore dhe asaj vendore, me 
qellim favorizimin e decentralizimit të mëtejshëm  fiskal 

Gjetje 10: 

Kriteri i raportit të shpenzimeve ndaj totalit të shpenzimeve nuk është marrë në 
konsideratë në ndarjen e fundit administrative territoriale. NJQV e vogla kanë 
raportin e shpenzimet administrative më të ulët ndaj totalit të shpenzimeve se 
NJQV  me popullsi më të mëdha.  

Rekomandim 10: 

Të kryhet një studim me qëllim uljen e shpenzimeve administrative ndaj totalit të 
shpenzimeve, pasi ndarja territoriale administrative aktuale ka sjellë diferencime në 
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drejtim të shpenzimeve administrative në raport me totalin e shpenzimeve. 
Gjithashtu studimi të fokusohet në rritjen e efiçencës së punës së NJQV e nivelit të 
parë për një kontribut parësor në programimin dhe realizimin e të ardhurave, 
administrimin e shpenzimeve administrative dhe kostove.  

Gjetje 11: 

Kriteri i numrit të punonjësve administrativ për 1000 banorë nuk është përdorur në 
ndarjen e fundit administrativo territoriale që i është bërë. Kur  numri i popullsisë 
së NJQV e nivelit të parë është i vogël, numri i personelit është më i lartë për 1,000 
banorë. 

Rekomandim 11: 

Të kryhet një studim në lidhje me mundësinë e bashkimit të NJQV me popullsi të 
vogla me qëllim uljen numrit të personelit në 2 punonjës për 1,000 banorë dhe 
rekrutimin e stafit me kualifikimin e duhur. 

Ende në proces janë 4 auditime të cilat priten të realizohen në çerekun e parë të 
vitit 2014. 
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Diskutimi i Drejtorit të Departamentit të Auditimit të të Ardhurave të Buxhetit të 
Shtetit,  znj. Albana AGOLLI 

 

 

 

Departamenti i Auditimit të të Ardhurave të 
Buxhetit të Shtetit, sipas Programit të miratuar të 
auditimeve për vitin 2013 parashikon 20 subjekte 
për auditim. Në fakt është realizuar auditimi në 24 
subjekte nga të cilat janë evaduar 20 subjekte, dy 
prej të cilave auditimi ka nisur në vitin 2012 dhe 
janë evaduar në vitin 2013 (Dega e Doganës Durrës 
dhe Kapshticë). 

Dy (2) subjekte (Dega e Doganës Rinas dhe DPTTV, Bashkia Tiranë) kanë përfunduar 
dhe evadimi do të realizohet në vitin 2014, për dy (2) subjekte të tjera (DR Tatimore 
Berat dhe Elbasan) janë në proces ose më mirë të themi, që është penguar auditimi 
dhe i jemi drejtuar prokurorisë për drejtuesit e tyre, në zbatim të vendimit gjyqësor 
të formës së prerë të Gjykatës së Apelit Tiranë (nr. 83, datë 29.10.2013), për 
konfliktin e krijuar me administratën tatimore prej vitit 2009 e në vazhdim.  

Në programin e vitit 2013 janë zëvendësuar 4 subjekte të administratës tatimore 
(Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenj; DR Tatimore, Tiranë; DR Tatimore, Fier dhe 
DR Tatimore Vlorë) me 4 subjekte të tjera (Drejtoria e Tarifave dhe Taksave 
Vendore Bashkia Elbasan, Dega e Doganës Rinas, Dega e Doganës Korçë dhe 
Verifikimi i zbatimit të masave të rekomanduara për vitin 2013), kjo për faktin e 
pengesës së njohur dhe të pakuptimtë të administratës tatimore e cila në 
mosrespektim të Kushtetutës dhe ligjit për KLSH penguan KLSH për të kryer 
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auditime të plota mbi zbatimin e legjislacionit tatimor në procesin e realizimit të të 
ardhurave tatimore. 

Kjo situatë ka ndikuar negativisht në realizimin e të gjitha auditimeve të 
programuara duke na detyruar të zevëndësojmë disa nga auditimet e programuara 
në programin e miratuar të vitit 2013, me subjekte te tjera, për të shmangur 
auditime të pjesshme dhe jo efektive.  

Peshën kryesore në auditimet që ushtron departamenti ynë e zënë subjektet e 
administratës tatimore qendrore, pasi mbulon mbi 80 % të veprimtarisë në fushën 
e mbledhjes së të ardhurave të buxhetit të shtetit. Nëse nuk do të pengohej 
auditimi i jashtëm nga KLSH prej vitit 2009 e në vazhdim shumë probleme sensitive 
dhe të abuzimit të evidentuara së fundmi do të parandaloheshin në kohë si rezultat 
i veprimtarisë auditues të KLSH që megjithëse në kushtet e mungesës së vënies në 
dispozicion të evidencës së plotë për auditim prapëseprapë KLSH ka evidentuar dhe 
dhënë rekomandime si ato që kanë të bëjnë me borxhin e qeverisë ndaj biznesit 
apo çështje të nivelit të borxhit publik.  

Në zbatim të detyrimeve kushtetuese dhe në bazë të standardeve INTOSAI nga 
KLSH janë bërë përpjekje të vazhdueshme duke ndjekur rrugët institucionale deri 
në ato gjyqësore për zgjidhjen e problemit me administratën tatimore dhe si 
rezultat i trajtimit të argumentuar Gjykata e Apelit Tiranë i dha të drejtë KLSH në 
fund të vitit 2013 mbi të drejtën e auditimit të evidencës sipas përcaktimeve në 
ligjin për KLSH.  

Në kushtet kur ky vendim i Gjykatës së Apelit është i formës së prerë KLSH ka 
iniciuar auditime në dy degë rajonale tatimore në muajin nëntor të vitit 2013 por 
ende nuk është hapur rruga KLSH për auditim të plotë për të cilën Drejtuesit e 
këtyre njësive janë dërguar në organet e prokurorisë për moszbatim të ligjit për 
KLSH për vënien në dispozicion të evidencës së plotë të mjaftueshme nga ana 
cilësore dhe sasiore. 

Analiza e  auditimeve  të  përfunduara dhe te evaduara. 

Për vitin 2013, kanë përfunduar dhe janë evaduar materialet e auditimit në 20 
subjekte, duke e realizuar planin e auditimeve 100% përsa i përket numrit të 
subjekteve të planifikuara, të cilat sipas llojit të auditimit janë: 

18 subjekte Auditimet e kryera janë të përputhshmërisë (ligjshmëri dhe 
rregullshmëri financiare). 
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      2 auditime Janë tematike, e përkatësisht për kontrollin e zbatimit të 
rekomandimeve të lëna nga KLSH-ja në auditimet e kryera në 
vitin 2012 dhe 2013. 

Në auditimet e evaduara, nga 20 subjekte gjithsej, 16 prej tyre kanë objekt të 
veprimtarisë direkte në mbledhjen e të ardhurave të cilat janë: 

- 11 Degë Doganore (Degët Doganore Durrës, Kapshticë, Lezhë, Berat, 
Kakavijë, Tri Urat Përmet, Morinë Kukës, Elbasan, Shkodër, Qafë Thanë 
Pogradec, Korçë) dhe DP Doganave Tiranë. 

- 2 Institucione të administratës qendrore tatimore (DP e Tatimeve, Tiranë dhe 
Njësia e Mbikeqyerjes se Lojrave te Fatit, Tiranë). 

- 2 Institucione të administratës tatimore vendore (DTT Vendore, Durrës dhe 
Elbasan). 

- 2 auditime i përkasin verifikimit të zbatimit të masave të rekomanduara për 
vitin 2012 dhe 2013. 

- 2 auditime të tjera (Departamentit Operativ Hetimor dhe Laboratori Kimik 
Doganor) pranë DP të Doganave, Tiranë. 

Në vitin 2013, në raport me vitin 2012, realizimi për vitin 2013 paraqitet: 24 
auditime me 15 auditime të realizuara ose në masën 160 % të vitit 2012, ndërsa 
evadimi paraqitet 20 auditime me 12 ose në masën 166 %  të vitit 2012.  
Treguesit e departamentit në vitin 2013 në raport me vitin 2012 paraqiten: 

Në tabelë janë dhënë rekomandimet në auditimet e realizuara gjatë vitit 2013 sipas 
llojit të tyre duke bërë edhe një krahasim me rekomandimet e vitit 2012: 

Nr. EMËRIMI 
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  a b a-b 

1 Propozime për ndryshim legjislacioni 2 1 1 

2 Masa Organizative 160 88 72 

3 Masa për shpërblim dëmi në numër 113 36 77 

4 Masa Administrative 8 0 8 

5 Masa Disiplinore 139 55 84 

 Nga këto: Largim nga puna 22 6 16 

 TOTALI( 1 deri 5) 422 186 236 
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6 Masa zhdëmtimi  000/lekë  432 ,142  71,715 360,427 

 -Kallëzime Penale - nr. 2 0 2 

 -Kallëzime Penale - persona  2 0 2 

 

- Dëmi ekonomik i rekomanduar 100 % për zhdëmtim (kryesisht mungesë të 
ardhurash) në vitin 2013 paraqitet në shumën 432 milion lekë nga 72 milion 
lekë në vitin 2012, ose rreth 6 herë më i lartë krahasuar me vitin 2012. 

- Masat organizative të rekomanduara në vitin 2013, paraqiten gjithsej 160 
masa, nga 88 masa të rekomanduara në vitin 2012, ose në masën 141 % të 
vitit 2012. 

- Masa disiplinore të rekomanduara në vitin 2013 paraqiten 139 masa, nga 55 
masa të rekomanduara në vitin 2012, ose në masën 253 % të vitit 2012. 

- Masa administrative në vitin 2013, janë rekomanduar 8 masa, nga 0 në vitin 
2012. 

- Propozime për përmirësim të legjislacionit në vitin 2013, janë propozuar 2, 
nga 1 i propozuar në vitin 2012. 

- Gjithashtu janë dërguar 2 subjekte (drejtuesit e tyre) në organin e 
Prokurorisë. 

Analiza e zbulimeve me dëm ekonomik. 
Për vitin 2013, evidenca e zbulimeve me dëm ekonomik paraqitet sipas tabelës së 
mëposhtme: 

                                                                                                    Njësia në 000/lekë 

Nr. E m ë r t i m i Shuma 

 A. Në fushën e të ardhurave;        427,931 

1 Në doganat    377,141 

2 Në tatim taksat                                  50,790 

 B. Në fushën e shpenzimeve   4,211 

1 Në sistemin e pagave 671 

2 Në prokurimet publike 1,859 

3 Në shpenzimet operative  1,671 

4 Shpërblime 10 

 SHUMA      ( A+B )                       432,142 

 Rekomanduar për zhdëmtim  432,142 
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Sipas kësaj pasqyre nga zbulimet e konstatuara për shkelje të disiplinës financiare 
në vlerën prej 432,142 mijë lekë, është rekomanduar për zhdëmtim 100% e vlerës 
së dëmit ekonomik. 

Sipas strukturës, pesha e subjekteve me efekte financiare negative, dëm ekonomik 
në fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve sipas natyrës financiare, paraqitet:  

a. Analiza e gjetjeve në fushën e doganave  

Mungesa e të ardhurave të konstatuar në fushën e doganave është ne shumën 
377,141 mijë lekë (të natyrës keqklasifikim të mallrave doganore dhe mosreflektim 
të sasive sipas faturave për efekte doganore), përkatësisht sipas subjekteve: Dega 
Doganore Kakavijë 107,534 mijë lekë; DD Shkodër 88,641 mijë lekë; DD Durrës 
55,810 mijë lekë; DD Kapshticë 32,684 mijë lekë, DD Qafë Thanë 31,478 mijë lekë; 
DD Korçë 18,331 mijë lekë; DD Berat 17,334 mijë lekë; DD Lezhë 12,168 mijë  lekë; 

ë lekë; DD Morinë, Kukes 1,959 mijë 
lekë dhe DD Elbasan 1,474 mijë lekë. 

b. Analiza e gjetjeve në fushën e tatim taksave  

Mungesa e të ardhurave të konstatuar në fushën e tatim taksave është ne shumën 
prej 50,790 mijë lekë (mosllogaritje ose llogaritur më pak detyrime tatimore për 
subjektet tatim paguese), përkatësisht sipas subjekteve: Drejtoria e Tarifave dhe 
Taksave Vendore, Bashkia Durrës në shumën 25,121 mije lekë; Njësia e 
Mbikëqyrjes së Lojrave të Fatit në shumën 14,066 mijë lekë dhe Drejtoria e Taksave 
dhe Tarifave Vendore, Bashkia Elbasan në shumën 11,603 mijë lekë.  

c. Analiza e gjetjeve në fushën e shpenzimeve  

Në sistemin e pagave, vlera e dëmit ekonomik të konstatuar në shumën 681 mijë 
lekë, (dhënie page më tepër dhe shpërblim i padrejtë), në subjektet Dega Doganore 
Tre Urat, Përmet në shumën 465 mijë lekë; DD Kakavijë 158 mije lekë dhe DD 
Durrës në shumën 48 mijë lekë. 

Në prokurimet publike në shumën 1,859 mijë lekë (në zbatimin e kontratave dhe 
mospërmbushje detyrimesh), në subjektet DP e Doganave në shumën 1,032 mijë 
lekë dhe DP e Tatimeve në shumën 784 mijë lekë, DD 3-Urat Përmet 43 mijë lekë). 

Në shpenzimet operative në shumën 1,671 mijë lekë (kryesisht në udhëtim e djeta 
dhe karburante), nga të cilat subjektet DD Tre Urat në shumën 777 mijë lekë; DP e 
Doganave në shumën 387 mijë lekë; DD Shkodër në shumën 268 mijë lekë dhe DP e 
Tatimeve 138 mijë lekë dhe DD Durrës, në shumën 101 mijë lekë. 
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Si rezultat i impenjimit, rritjes së përgjegjshmërisë së audituesve, organizimit dhe 
forcimit të punës në grup, vihet re se është rritur eficenca në punën e 
departamentit duke patur trend në rritje për realizimin e objektivave, duke 
shmangur auditimet e tipit të inspektimit dhe duke kryer gjerësisht auditime të 
përputhshmërisë të cilat kanë potencialin për të patur një impakt më të madh në 
përmirësimin e punës të subjekteve si dhe është rritur numri i njësive për auditim 
që konsiderohen me risk të lartë. 

Sa më sipër, rezulton se përpjekjet janë pozitive në raport me objektivin për 
fuqizimin dhe rritjen e cilësisë së auditimeve, por nuk kemi bërë përpara në 
analizën e riskut. Puna e mbështetur në analizën e riskut jo vetëm premton dhe jep 
rezultate në produktin që del nga auditimi, por, çfarë është më e rëndësishme, rrit 
efektivitetin e auditimit. 

d. Mbi zbatimin e rekomandimeve 

Për përmirësimin e punës në të ardhmen nga departamenti ynë për vitin 2013 janë 
dhënë gjithsej 422 rekomandime në 20 auditime të evaduara. Kanë kthyer përgjigje 
për zbatimin e rekomandimeve 19 subjekte, jemi në pritje të përgjigjes nga 1 
subjekt i cili eshtë brenda afatit ligjor për kthimin e përgjigjes. 

Sipas verifikimeve të bëra nga ana jonë dhe përgjigjeve të ardhura nga subjektet, 
rezulton se rekomandimet janë zbatuar sipas tabelës së mëposhtme:  
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1 Rekomandime  
gjithsej 

422 255 55 - 112 26% 

2 
Masa 
zhdëmtimi në   
000/lekë 

432,142 310,846   121,296 28% 
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Janë rekomanduar gjithsej 160 masa organizative të cilat janë vlerësuar 127 ose 
realizuar në masën 79 %. 

Për zhdëmtimin e dëmeve ekonomike të shkaktuara nga persona dhe subjekte 
private, është konstatuar një dëm ekonomik në 113 raste në shumën 432,142 mijë 
lekë, vlere e cila është kërkuar 100% për zhdëmtim. Nga vlera e dëmit ekonomik të 
konstatuar gjatë këtij viti, janë pranuar nga titullarët dhe kanë nisur procedurat për 
kthimin e shumave të përfituara padrejtësisht në 82 raste në shumën 310,846 mijë 
lekë, ose në masën 72 % e shumës. 

Priten përgjigjet nga subjektet e për rrjedhojë konsiderohen në proces zbatimi për 
1 rast në shumën 25,121 mijë lekë ndërsa në përgjigjet e titullarëve nuk shprehen 
për nisjen e procedurave ligjore për zhdëmtimin e tyre, e për rrjedhojë i 
konsiderojmë të pa zbatuara 30 raste në shumën 96,175 mijë lekë. 

Masat administrative dhe disiplinore të rekomanduara dhe realizimi i tyre 
paraqitet në pasqyrën e mëposhtme: 

Nr. Lloji i masës Propozuar Zbatuar Diferenca 
% 

realizimit 

1 Vërejtje me shkrim 9 2 7 22.2% 

2 Vërejtje me paralajmërim 35 20 15 57 % 

3 Pezullim ngritje në detyrë 4 1 3 25.0% 

4 Kalim në një nivel më të ulët 69 50 19 72% 

5 Largim nga shërbimi civil 4 3 1 75.0% 

6 Largim nga detyra 1 1 0 100% 

7 Largim nga puna 17 17 0 100% 

A Masa  Disiplinore 139 94 45 68% 

8 Gjobat,propozuar  8 6 2 75 % 

B Masa  Administrative 8 6 2 75% 

  Gjithsejt   ( A+B) 147 100 47 68% 

 

Janë propozuar 139 Masa Disiplinore dhe 8 Masa Administrative. 

Në total realizimi i masave disiplinore dhe administrative paraqitet në masën 68 
%. Sipas strukturës masat për largim nga puna, nga shërbimi civil dhe largim nga 
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detyra llogariten 22 masa, kalim në një nivel më të ulët, në 69 masa, gjoba në 8 
masa dhe të tjera në 48 masa. 

Janë bërë 2 propozime për ndryshime dhe përmirësime të legjislacionit në fuqi, 
sipas tabelës së më poshtme: 

 

Nr 

 

SUBJEKTI 

Ndryshime dhe përmirësime 
legjislacioni 

Re
ko

m
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at
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1 Njësia e Mbikëqyrjes së Lojrave të Fatit 1 - - 1 - 

2 Dega e Doganës, Durrës 1 - - - 1 

 T O T A L I 2 - - 1 1 

 

Propozimi në Njësinë e Mbikëqyrjes së Lojrave të Fatit ka të bëjë më përmirësime 

neni 47, pika 4, ku në mënyrë të përmbledhur kërkohet të përcaktohet niveli i 
burimeve financiare të domosdoshme për minimumin ligjor që subjekti duhet të 
disponojë për fillimin e aktivitetit si dhe koha e ndërmjetme për certifikimin e 
makinave të lojrave të fatit. 

Në Degën e Doganës Durrës, kërkohet përmirësim në VKM nr.1050, datë 

mënyrë të përmblëdhur kërkohet të përcaktohen qartë, detyrat dhe kompetencat e 
strukturave të Doganës për rastet e furnizimeve/importeve të karburanteve nga 
anijet e peshkimit, me qëllim parandalimin e shitjes së paligjshme të tyre. 

Nga verifikimi i kryer, rezulton se njëra është në proces dhe tjetra e pa zbatuar. 

Pas verifikimit të zbatimit të masave të rekomanduara rezultoi që disa subjekte të 
mos kenë vlerësuar 100 % masat tona për të cilat do të ri kërkohet zbatimi i tyre në 
bazë të vendimit të Kryetarit për këtë qëllim. Subjektet që do ti nënshtrohen ri 
kërkimit të zbatimit të masave të rekomanduara gjatë vitit 2013 janë Drejtoria e 
Përgjithshme e Doganave, Dega e Doganës Durrës (kjo do të bëhet në auditimin e 
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radhës që po ushtrohet), Dega e Doganës Berat, Drejtoria e Përgjithshme e 
Tatimeve, Dega e Doganës Lezhë, 3-Urat Përmet, Dega e Doganës Morinë, Kukës.   

Treguesit e mësipërm flasin për një punë më cilësore në argumentimin e masave të 
propozuara në raport me gjetjet nga auditimi, në përpjekje për arritjen e objektivit 
për përcaktimin e drejtë të masave të propozuara ndaj administratës publike. Më 
mirë në këtë drejtim është punuar nga grupet e auditimit që janë angazhuar në 
subjektet Dega e Doganës Kakavijë, Kapshticë, Shkodër, Qafe Thane, Pogradec, etj, 
te cilat nga verifikimi rezultuan me % më të lartë të realizimit të tyre.  

Sa më sipër, mendojmë se ka ardhur në rritje kontributi në thellimin e rolit të 
institucionit në luftën kundër korrupsionit në përpjekjet e KLSH, për arritjen e 
objektivit mbi ndikimin dhe këmbënguljen për krijimin e një mjedisi parandalues 
kundër mashtrimit financiar dhe korupsionit dhe rritjen e rolit të KLSH në luftën 
kundër korrupsionit bazuar në standardet e INTOSAI dhe standardin ISSAI 1240.  

Gjatë vitit, krahas impenjimeve në auditim është ndjekur me përparësi programi i 
trajnimeve të organizuar nga Sektori i Trajnimeve dhe Kualifikimeve, pranë 
Drejtorisë së Burimeve Njerëzore. Gjithsej janë kryer 341 ditë trajnimi dhe 
mesatarja e departamentit është 25 ditë trajnimi në vit për çdo auditues.  

Me konkretisht: Albana Agolli 75 ditë trajnimi, Albert Thoma 30 ditë, Artan Mirashi 
28 ditë, Agron Opari 38 ditë, Edvin Stefani 21 ditë, Vladimir Rizvani 17 ditë, Bashkim 
Shehu 16 ditë, Taulant Stërmasi 20 ditë, Din Zenelaj 17 ditë, Aqif Klosi 14 ditë, 
Hekuran Avdulaj 16 ditë, Livan Hoxha 17 ditë, Anesti Gjika 18 ditë dhe Marvin 
Karalli 20 ditë trajnimi në vit.   

Përveç trajnimeve të planifikuara dhe organizuara nga KLSH një impakt pozitiv në 
rritjen profesionale tonën ka dhënë diskutimi në grup kryesisht mbi ndryshimet dhe 
përmirësimet ligjore sidomos ato që lidhen me paketën fiskale. 

Duke patur parasysh se është realizuar 100 % plani vjetor i auditimit dhe 
mbështetur në treguesit e mësipërm është arritur në një shkallë të konsiderueshme 
objektivi për strukturë më fleksibile dhe e motivuar duke patur parasysh rolet dhe 
përgjegjësitë e secilit për përdorim sa më të mirë të burimeve, ulje të kostos, 
komunikim i lirë midis stafit dhe vendimmarrje menaxheriale më eficente. 

Në lidhje me cilësinë e auditimeve, evidentohen auditime cilësore si ato të 
ushtruara në subjektet: Dega e Doganës Kakavijë, Dega e Doganës Shkodër, Dega e 
Doganës Qafë-Thanë, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Durrës, 
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Dega e Doganës Kapshticë, të cilat janë vlerësuar pozitivisht për gjetjet dhe cilësinë 
e rekomandimeve përkatëse.  

Krahas auditimeve cilësore, evidentohen auditime që nuk janë në nivelin e 
pritshëm si ato të ushtruara në subjektet: Dega e Doganës Durrës, Dega Doganore 
Korçë, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Elbasan, Njësia e 
Mbikëqyrjes se Lojrave te Fatit, Laboratori Kimik Doganor, vlerësuar këto jo vetëm 
nga treguesit por dhe nga ecuria gjatë kontrollit të sigurimit të cilësisë në hallkat 
përkatëse K/Auditues/D.Juridike/Drejtor Departamenti/Sekretar i Përgjithshëm, 
dhe mbi të gjitha nga vlerësimi përfundimtar nga titullari i institucionit gjatë 
procesit të vendimmarrjes.  

Në drejtim të zbatimit të kodit të etikës në përgjithësi nga reagimet e subjekteve 
gjatë ballafaqimeve dhe evidencës së mbajtur gjatë kryerjes së auditimit në terren, 
rezulton nivel i lartë integriteti në departament me përjashtim të grupit të auditimit 
në subjektet Dega e Doganës Durrës; Dega e Doganës Korçë dhe NJMLF, Tiranë, për 
të cilat audituesit janë penalizuar me masë disiplinore, sipas rregullores dhe ligjit 
për statusin e nëpunësit civil. 

Këtë muaj u krye vlerësimi për çdo auditues sipas auditimeve të realizuara për këtë 
periudhë duke përmbushur objektivin mbi vlerësimin e performancës individuale, 
vlerësim i cili është bazuar në informacionin e nevojshëm individual vjetor të 
grumbulluar për çdo auditim dhe formularit për vlerësimin e punës individuale të 
auditimit. 

Në departamentin tonë janë adresuar 19 letra nga qytetarët nga të cilat 13 letra 
jashtë kompetencës së KLSH të cilat i janë adresuar institucioneve kompetente, 2 
letra pas verifikimit kanë rezultuar të drejta dhe janë vlerësuar nga KLSH, 2 letra 
janë vlerësuar jo të drejta dhe është kthyer përgjigje qytetarëve dhe një letër është 
në proces verifikimi. Letrat janë trajtuar brenda afateve, pa cënuar punën e 
përditshme. 

Në krahasim me vitin e kaluar dhe në përputhje me objektivat si institucion 
rezultatet pozitive nuk është se na kënaqin por vlen të theksohet që ritmi i 
aktivitetit është në rritje gjë që rrit optimizmin për përmbushjen sa më mirë të 
objektivave dhe arritjen e rezultateve sa më të larta në të ardhmen.  

Jemi të vetëdijshëm dhe kemi besim se duke shtuar përpjekjet në të ardhmen, 
krahas arritjeve dhe dobesive të përmendura në këtë raport, do të japim kontribut 
më pozitiv në arritjen e objektivave të institucionit. Duke rritur ritmin e forcimit të 
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kapaciteteve si ato institucionale dhe ato profesionale synojmë që në një periudhë 
dy vjeçare të ulim periudhën që auditohet në subjekte nga 2 3 vjet që është 
aktualisht në 1 1.5 vjet me qëllim që të mbulojmë me auditim të jashtëm subjektet 
në periudha sa më të shkurtra kohore. 

Për kontribut maksimal në realizimin e strategjisë 2013 2017 të KLSH jemi në fazën 
e zbërthimit në nivel auditimi dhe audituesi të objektivave kryesore për realizimin e 
strategjisë në drejtim të rritjes së  njohurive të stafit për të mundësuar 
përmbushjen e detyrimit të KLSH për të dhënë një opinion sa më real për raportin 
vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit të shtetit, të sistemit të kontrollit të 
brendshëm, veprimtarinë e auditit të brendshëm në përputhje me standardet 
ndërkombëtare, aplikimi i sistemeve të IT në auditim, intesifikimi i komunikimit të 
brendshëm elektronik, pjesëmarrje më aktive në median e shkruar, menaxhimin e 
cilësisë duke përfshirë shqyrtimet në të ftohtë dhe në të nxehtë nëpërmjet rritjes 
së mbikqyrjes së fazave të auditimit nga drejtuesit e departamentit dhe përgjegjësit 
e grupeve,  kontribut në zhvillimin e metodologjisë në lidhje me raportimin, 
paraqitjen sa më selektive të gjetjeve, përdorimin e metodave dhe gjuhës grafike si 
dhe formulimin më të mirë të rekomandimeve, duke i bërë ato më atraktive e të 
pranueshëm nga subjektet e audituara, rritje e profesionalizmit për përmbushjen e 
detyrimit ligjor të KLSH për auditimin e zbatimit të ligjit nr.10296, dt. 8.7.2010 për 
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin e Brendshëm me fokus në përgjegjshmërinë 
menaxheriale të menaxherëve publik sidomos në auditimin e  ngritjes dhe 
funksionimin e sistemit për menaxhimin e rriskut dhe të vetë kontrollit të 
brendshëm, në thellimin e luftës kundër korrupsionit për të rritur përgjegjshmërinë 
tek puna e administratës publike për një qeverisje më të mirë dhe zgjerimin e bazës 
për vlerësimin e riskut. 
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Diskutimi i Drejtorit të Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Qeverisjes 
Vendore, Kontrollit të Territorit dhe Menaxhimit të Aseteve,  

z. Bajram LAMAJ 
 

 
 
 
 
Kaluam një vit së bashku me një ngarkesë pune dhe 
një përkushtim të kënaqshëm nga të gjithë, me 
synimin e arritjes së objektivave të vëna nga Z. 
Kryetar dhe sot që po bëjmë bilancin e punës  tonë 
(njëvjeçare), çdo njëri nga ne ndihet mirë se kemi 
arritur pjesën më të madhe të objektivave dhe nga 
një departament deri diku problematik, jemi kthyer 

në një departament me performancë të mirë  e me objektiva e synime të qarta për 
vitin 2014. 

që në të ardhmen  në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe me strukturat e tjera të 
KLSH të kemi përsëri tregues të lartë në shkallën e zbulueshmërisë dhe zbatimit të 
standardeve të institucionit tonë. Rezultatet e arritura kanë ardhur pa dyshim nga  
puna e madhe e gjithsecilit. Besoj se për vitin 2013 të gjithë kemi kontribuar e 
ndihmuar në arritjen e  këtyre rezultateve.  Të gjithë, që nga Drejtori i 
Departamenti, si personi përgjegjës për menaxhimin e punës së departamentit, 
garantimin e objektivitetit dhe cilësisë së materialeve të auditivit, dy 
kryeaudituesit, audituesit e Lartë e të tjerët, e kenë marrë vlerësimin e punës, pasi 
për çdo auditim të kryer ne kemi evidentuar anët pozitive, por nuk kemi lënë pa 
evidentuar dhe bërë prezente anët negative në ato auditime jo cilësore dhe që nuk 
kanë arritur pritshmërinë sipas vlerësimit të riskut siç janë auditimet në Bashkinë 
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Gjirokastër, Spitalin Rajonal Durrës, ALUIZNI Vlora 2, Bashkinë Fier, Këshillin e 
Qarkut Durrës, etj. 
Këto rezultate pozitive kanë ardhur nga puna e kryer,impenjimi nga të gjithë 
audituesit ,veçanërisht ata me përvojë dhe përkushtim, të cilët kanë mbajtur një 
pjesë të  barrës në departament, duke kryer deri në tre auditime njëherësh. Për 
këtë dua ti falënderoj edhe njëherë në këtë analizë vjetore. Unë nuk dua të flas për 
veten, pasi punën e kemi bërë së bashku.  Megjithatë dua të veçoj disa nga arritjet  
në menaxhimin e departamentit, si: 

- Mbikëqyrja e vazhdueshme e grupeve të auditimit dhe informimi permanent 
për çdo problem që kishte nevojë për diskutim dhe kujdesi i duhur në  
kryerjen e auditivit. 

- Rritja e integritetit profesional nëpërmjet kualifikimeve dhe trajnimeve, si  
dhe nxitja  ose  inkurajimi i frymës së debatit konstruktiv e profesional në 
grupet e auditimit. 

- Përditësimi në kohë reale i drejtuesit me problematikat e dala nga auditimet. 
Zgjidhja e tyre ka dhënë  impakt  pozitiv në punën tonë. 

- Analiza  me objektivitet e problematikave  të dala gjatë auditimit dhe 
diskutimi në grup i rrugëve për arritjen e rezultatit. 

- Përcaktimi dhe llogaritja që në fillim i zonave me risk në auditim, ndjekja e 
vazhdueshme e rezultateve dhe  krahasimi i tyre me pritshmërinë. 

- Rritja e frymës së bashkëpunimit dhe punës në grup, e cila ka sjellë që 
produkti të dalë më me cilësi. 

- Përhapja e përvojës së mirë brenda brenda departamentit, pra përgjithësimi 
i punës së mirë dhe metodave të auditimit, ku për tu përmendur është rasti i 
auditimit të aseteve të qëndrueshme në njësitë e qeverisjes vendore dhe 
Agjencitë rajonale të ALUIZNIT.  

- Forcimi i disiplinës në punë dhe përmirësimi i performancës në subjekt ka 
ardhur nga ndërgjegjësimi i vetë audituesve për detyrën e ngarkuar dhe nga  
respektimi i standardeve të KLSH. 

- Bashkëpunimi me dy Kryeadituesit dhe me Audituesit e Lartë, gjithmonë në 
mirëkuptim me njëri-tjetrin,si dhe me Drejtoren e Përgjithshme zj. Vukaj dhe  
Drejtorinë Juridike 

- Respektimi i afateve të përcaktuara dhe vlerësimi objektiv e me sy kritik i 
informacioneve javore apo dyjavore nga grupet e auditimit në terren, etj. 
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Më poshtë do të  trajtojmë shkurtimisht treguesit e punës tonë:  

Së pari.  Në programin vjetor të auditimit të parashikuar për vitin 2013, për këtë 
departament ishin programuar 52 auditime. Bazuar në programin e miratuar dhe 
në shtesat e tjera në program,  nga ky departamente janë realizuar 65 auditime.  
Nga këto : 55 janë evaduar, 1 auditim është në proces evadimi (ZVRPP Tiranë) dhe 
9 auditime, do të evadohen gjatë tremujorit të parë 2014, respektivisht:  Bashkia 
Vlorë dhe Rrogozhinë, Komunat: Pezë, Gjepalaj-Durrës, Udënish-Pogradec, 2 zyra 
ALUIZNI, Durrës dhe Elbasan dhe ZVRPP-Kavajë. 

Gjithashtu vlen të theksohet se për 12 mujorin e vitit 2013, 13 prej auditimeve të 
realizuara kanë qenë të  pa programuara dhe u përfshinë në auditim për shkak të 
treguesve të lartë të riskut si p.sh, Bashkia Kamëz dhe Rrogozhinë, Komunat: Pezë, 
Gjepalaj-Durrës, Shezë-Peqin, Gjinar Elbasan, Suç-Mat, Prefektura Tiranë, 2 Spitale, 
Durrës dhe Krujë, 2 zyra ALUIZNI, Durrës dhe Elbasan dhe ZVRPP-Kavajë. 

 

1.Auditimet e evaduara i përkasin: 

- 25 (njëzetepesë) auditime lidhur me veprimtarinë  e Bashkive në fushën e 
prokurimeve, urbanistikës, tatim taksa, dhënie me qira, në paga, etj; 

- 14 (katërmbëdhjetë) auditime lidhur me veprimtarinë  e Komunave, në fushën e 
prokurimeve, urbanistikës, tatim taksave etj; 

- 4 (katër) auditime lidhur me veprimtarinë e ALUIZNI (vendor dhe qendror); 

- 2 (dy)auditime lidhur me veprimtarinë e Prefekturave; 

- 2 (dy) auditime lidhur me veprimtarinë e Këshillave të Qarqeve; 

- 3 (tre) auditime lidhur me veprimtarinë e drejtorive varësie të Bashkisë Tiranë; 

- 2 (dy) auditime lidhur me veprimtarinë shërbimeve spitalore 

- 1 (një) auditim lidhur me veprimtarinë e Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik 
Kombëtar. 

Auditimet e evaduara sipas llojit të kontrollit të ushtruar: 

Nga 65 subjekte të realizuara,  53 auditime janë për zbatimin e ligjshmërisë, 3 janë 
auditime tematike ( komunat: Gjinar,Shezë, Suç) dhe  9 janë auditime financiare. 
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Për  55 auditimet e evaduara në periudhën raportuese nga ky departament 
raportohet  se janë zbuluar dhe rekomanduar 1370 masa të llojeve e natyrave të 
ndryshme me qëllim përmirësimin e gjendjes së subjekteve të audituara. 
Konkretisht: 

1. Është  zbuluar një  dëm ekonomik në vlerën 599,267 mijë lekë (kjo është 
shifra që rezulton sipas formularit 2); 

2. Janë  rekomanduar masa për shpërblim dëmi në 51 subjekte; 

3. Janë rekomanduar783 masa organizative ; 

4. Janë rekomanduar 580 masa disiplinore dhe administrative, nga të cilat 512 
masa disiplinore dhe 68 masa administrative. 

5. Janë kryer kallëzime penale për 15 subjekte të audituara për  69 punonjës. 

6. Janë dhënë rekomandime për 6 përmirësime ligjore në 4 subjekte (Bashkia 
Tiranë, Drejtoria nr. 3 e Bashkisë Tiranë, Shërbimi Spitalor Shëndetësor 
Krujë, dhe Komuna Zall-Herr). 

departamenti rezulton se: 

Brenda afatit 20 ditor të përcaktuar në dokumentet standarde të KLSH, për 
realizimin e rekomandimeve janë përgjigjur brenda afateve 45 subjekte. Duke qenë 
se janë evaduar në fund të vitit 2013 dhe ende nuk është plotësuar afati kohor 20 
ditor, për 120 masa organizative mbetemi në pritje të përmbushjes së tyre. 

Megjithatë në kuadër të kësaj analize mbi veprimtarinë 12 mujore të këtij 
departamenti duhen përmendur konkretisht se cila është situata me qëllim  
korrigjimin e gabimeve dhe  mos përsëritjen e tyre në të ardhmen e afërt: 

Në 55 subjekte janë rekomanduar dhe realizuar: 

Masa organizative, nga 783 janë zbatuar 586 ose 75% e tyre. Prej tyre  janë në 
proces për realizim 148 ose 18% e tyre, pa realizuar 84 masa ose 8%; 

Masa disiplinore nga 512, janë realizuar 347, ose 67.7 %. Mbeten 165 masa të 
parealizuara , nga të cilat 100 janë brenda afatit 20 ditor dhe 76 masa nuk 
pranohen nga subjektet. 

Masa administrative nga 68, janë realizuar 29 ose 42.6 %: 
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Dëmi ekonomik me vlerë 599,267 mijë/lekë, sipas përgjigjeve të ardhura, 
13 subjekte.  Subjektet kanë filluar procedurat për ndalimin. Nga vlera e 
mësipërme, shuma  prej 220,565 mijë lekë u përket 12 subjekteve të cilat janë 
brenda afatit 20 ditor, ndërsa 40 subjekte me dëmin prej 379,784 mijë lekë janë 
realizuar ose janë proces realizimi dhe mendojmë që të realizohen në masën  60-65 %.   

Krahasuar me treguesit e të njëjtës periudhë të vitit të kaluar departamenti ynë ka 
rritje në të gjithë treguesit.  

Konkretisht: 

1. Në drejtim të zbulimit të dëmit ekonomik  rezulton të jetë më shumë se e njëjta 
periudhë e vitit të kaluar në vlerën +58,778 mijë lekë. 

       -Në viti 2012 vlera ishte 540,489 mijë lekë        

       -Në viti 2013 vlera ishte 599,267  

       -Diferenca është  + 58,778 mijë lekë. 

Së dyti. Në drejtim të zbulimit të rasteve që përmbajnë elementë të veprës penale 
të shpërdorimit të detyrës, janë konstatuar 15 subjekte me 69 persona me një 
efekte financiare prej 632,300 mijë lekë.  Vlera prej 324,622 mijë lekë përfaqëson 
të ardhura të munguara të trajtuara në Vendimet e Kryetarit të KLSH të cilat kanë 
shoqëruar kallëzimet penale.(INUK vlera  99,653 mijë lekë, ALUIZNI Shkodër vlera 
177,832 mijë lekë, ALUIZNI Vlora 2 vlera 10.137 mijë lekë, Bashkia Fier 37,000 mijë 
lekë). Raportimi i kësaj shume më tepër se shpërblimi i dëmit vjen pasi këtu 
përfshihen vlerat e efekteve  të zbulimeve tek ALUIZNI, të cilat nuk janë 
rekomanduar si shpërblim dëmi, por si e ardhur e munguar në buxhetin e shtetit (të 
cilat japin impakte  negative për fondin e kompensimit të ish pronarëve dhe cenim 
të interesit publik). Në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar 2012 nuk raportohet 
asnjë rast, pra zero raste të depozituara në organin e ndjekjes së akuzës për 
konsumimin e figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës nga mos arkëtimi 
i të ardhurave.  

Kjo është një risi për departamenti tonë dhe për KLSH, pasi përveç rritjes së 
performancës, këto auditime tek legalizimet kanë pasur një ndjeshmëri tepër 
pozitive në publik dhe tek ish pronarët. KLSH në zbatim të ligjit ka bërë qasjen e 
duhur për të mbështetur dhe shtresat e pronarëve. Ky është një rast i veçantë ku 
publiku i gjerë e ka mirëpritur produktin e KLSH dhe ka gjetur interesat e tij direkte. 
Këtë e tregojnë rritja e besimit tek KLSH dhe vërshimin e një numri të madh 
ankesash në këtë fushë abuzive të keq menaxhimit të pronës shtetërore. 
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Megjithatë në kuadër të konsolidimit të materialeve tona dhe  rritjes së 
profesionalizmit, në bashkëpunim  me Drejtorinë Juridike lind e nevojshme të 
kryhet një analizë post factum për të parë se sa bindës kanë qenë argumentet tona 
ligjore. 

Subjektet dhe numri i personave për kallëzim penal paraqitet si më poshtë: 

- Bashkia Kavajë, kallëzim penal për 6 persona, për konsumimin e veprës 
penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP, dëmi 
ekonomik i shkaktuar 12, 788 mijë lekë. 

- Bashkia Kuçovë, kallëzime penale për 3 persona, për konsumimin e veprës 
penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP, dëmi 
ekonomik i shkaktuar 2,132 mijë lekë. 

- Bashkia Durrës, kallëzim penal për 12 persona, për konsumimin e veprës 
penale të shpërdorimit të detyrës dhe shkeljes së barazisë në tendera, 
parashikuar nga neni 248 dhe 258 i KP, dëmi ekonomik i shkaktuar 48,372 
mijë lekë. 

- Bashkia Fier, kallëzim penal për 2 persona, për konsumimin e veprës penale 
të shpërdorimit të detyrës dhe shkeljes së barazisë në tendera, parashikuar 
nga neni 248 dhe 258 i KP, dëmi ekonomik i shkaktuar 99,196 mijë lekë. 

- Komuna Gjinar,Elbasan, kallëzim penal për 4 persona, për konsumimin e 
veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP, 
dëmi ekonomik i shkaktuar 11,839 mijë lekë. 

- Komuna Zall-Herr, kallëzim penal për 5 persona, për konsumimin e veprës 
penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 dhe 258 i KP, 
dëmi ekonomik i shkaktuar 1.749 mijë lekë. 

- Komuna Shez,Peqin, kallëzim penal për 3 person, për konsumimin e veprës 
penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP, dëmi 
ekonomik i shkaktuar 2,705 mijë lekë. 

- Zyra Rajonale e ALUIZNI Vlora Nr. 2, kallëzim penal për 1 person, për 
konsumimin e veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga 
neni 248 i KP, dëmi ekonomik i shkaktuar 10,137 mijë lekë. 

- Zyra Rajonale e ALUIZNI Sarandë, kallëzim penal për 6 persona, për 
konsumimin e veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga 
neni 248 i KP, dëmi ekonomik i shkaktuar 165, 288 mijë lekë. 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                      Analiza Vjetore  2013 

 171 

 

- Zyra Rajonale e ALUIZNI Lezhë, kallëzim penal për 3 persona, për konsumimin 
e veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP, 
dëmi ekonomik i shkaktuar 129 mijë lekë mijë lekë. 

- Zyra Rajonale e ALUIZNI Shkodër, kallëzim penal për 7 persona, për 
konsumimin e veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga 
neni 248 i KP, dëmi ekonomik i shkaktuar 177, 832 mijë lekë mijë lekë. 

- Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik e Kombëtar, një kallëzim penal për 2 
persona, për konsumimin e veprës penale të shpërdorimit të detyrës, 
parashikuar nga neni 248 i KP, dëmi ekonomik i shkaktuar 99,653mijë lekë 
mijë lekë. 

- Komuna Levan,Fier, një kallëzim penal për 7 persona, për konsumimin e 
veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP, pa 
dëm ekonomik të shkaktuar. 

Së treti, në drejtim të zbulimit dhe evidentimit të metave e mangësive organizative, 
janë rekomanduar 790 masa me karakter organizativ. Krahasuar me  të njëjtën 
periudhë të vitit 2012 gjatë 2013 kemi 305 masa më pak (në 2012 ishin 
rekomanduar 1095 masa). Kemi reduktuar (ulur) dukshëm rekomandimet për 
zbatimin e ligjshmërisë kryesisht për procedurat e prokurimit, e cila kishte rritur në 
mënyrë artificial numrin masave me karakter organizativ.  

 Në rekomandimet tona  për masa organizative i jemi përmbajtur parimit që  masat 
të mos jenë formale,  por produkt i konstatimeve gjatë auditimit, me synimin për  
përmrësimin e punës të subjekteve të audituara. Megjithatë, këtë drejtim na 
mbetet ende shumë për të bërë, për të rekomanduar masa sa më objektive dhe të 
mbështetura në ligj, çka do të rritë dukshëm edhe realizimin e tyre.   

Më konkretisht situata paraqitet si vijon: 

- Në 25 Bashki u rekomanduan 464 masave organizative: 

47 në Bashkinë Fier; 34 në Bashkinë Fushë Krujë; 29 në Bashkinë Manëz; 27 në 
Bashkinë Fushë Arrëz; 26 në Bashkinë Kukës; 25 në Bashkinë Tiranë; 22 në Bashkinë 
Divjakë; 21 në Bashkinë Çorovodë; 20 në Bashkinë Kamëz; 20 në Bashkinë Sukth; 18 
në Bashkinë Belsh; 17 në Bashkinë Gjirokastër; 16 në Bashkinë Konispol; 16 në 
Bashkinë Ballsh; 14 në Bashkinë Krumë; 14 në Bashkinë Durrës; 14 në Bashkinë 
Lezhë; 13 në Bashkinë Patos; 13 në Bashkinë Roskovec; 11 në Bashkinë Koplik; 11 në 
Bashkinë Libohovë; 10 në Bashkinë Bilisht; 10 në Bashkinë Vau Dejës; 8 në Bashkinë 
Kuçovë; 8 në Bashkinë Kavajë. 
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  -Në 13 nga 14 Komunat e audituara u rekomanduan  dhënia e 170 masave 
organizative: 

22 në Komunën Ishëm; 21 në Komunën Buçimas; 20 në Komunën Zall-Herr; 18 në 
Komunën Kolsh; 17 në Komunën Lukovë; 16 në Komunën Dajt; 14 në Komunën 
Qëndër; 12 në Komunën Karbunar; 11 në Komunën Levan;; 9 në Komunën Dishnicë; 
7 në Komunën Xarrë; 2 në Komunën Shezë; 1 në Komunën Suç. 

- Në 4 ALUIZNI u rekomandua  dhënia e 39 masave organizative: 16 në ALUIZNI 
Sarandë; 10 në ALUIZNI Vlora 2; 8 në ALUIZNI Lezhë dhe 5 në ALUIZNI Shkodër. 

- Në ZVRPP Korçë u rekomandua  dhënia e 21 masave organizative. 

- Në Prefekturat Tiranë dhe Korçë u rekomandua dhënia e 19 masave organizative 
(13 në Korçë dhe 6 në Tiranë). 

- Në Këshillat e Qarku Durrës dhe Gjirokastër u rekomandua  dhënia e 18 masave 
organizative (10 në Durrës dhe 8 në Gjirokastër). 

- Në 3 Drejtori varësie të Bashkisë Tiranë u rekomandua  dhënia e 28 masave 
organizative (13 në Drejtorinë nr. 3, 9 në Drejtorinë nr. 2, 6 në Drejtorinë nr.1) 

-  Në  Inspektoriatin Ndërtimor Urbanistik  Kombëtar janë u rekomandua dhënia e 
10 masave organizative. 

- Në  Spitalin Rajonal Durrës u rekomandua dhënia e 7 masave organizative. 

- Në  Shërbimin Spitalor Shëndetësor Krujë u rekomandua dhënia e 7 masave 
organizative. 

Së katërti, në drejtim të zbulimit të parregullsive procedurale për shkak të 
pamjaftueshmërisë ligjore, ju rekomanduan 6 (gjashtë) raste për përmirësime 
ligjore, ndërsa në të njëjtën periudhë të vitit 2012, janë rekomanduar 4 (katër) 
raste, pra (+2). Masat për përmirësim ligjor, janë përkatësisht për subjektet: 
Drejtoria nr. 3 e Bashkisë Tiranë, Shërbimi Spitalor Shëndetësor Krujë, Komuna Zall-
Herrë. 

Së pesti,  po trajtojmë më gjërësisht problemin e rekomandimeve për subjektet e 
evaduara në vitin 2013, pasi kjo është një hallkë e punës tonë që na shqetëson së 
tepërmi dhe ecuria e tyre ka një ndikim të madh në performancën e departamentit 
tonë  dhe të  KLSH. Megjithëse në departamentin tonë është punuar shumë  dhe në 
një masë të madhe dhe mirë, të ardhmen e zgjidhjes së këtij problemi e shohim si 
mjaft të rëndësishme. 
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Lidhur me rekomandimet e dhëna për  subjektet e audituara, departamenti ynë ka 
këto tregues: 

a. Masa shpërblim dëmi. Për 55 subjekte e evaduara janë rekomanduar gjithësejt  
599,267,000 lekë, prej tyre 12 subjekte  në vlerën 220,565,000 lekë, janë evaduar 
ditët e fundit të muajit Dhjetor 2013.  

Nga verifikimi i  40 subjekteve  me një dëm ekonomik prej 379,784,000 lekë , ose 
64 % e rekomandimeve, rezulton se  13 subjekte kanë realizuar rekomandimet në 
masën 100%, ndërsa në 12 prej tyre në vlerën 64,822,000 lekë, kanë nisur njoftimet 
por ende nuk ka filluar arkëtimi. 

Problem paraqiten 11 Subjekte  të cilat nuk pranojnë rekomandimet e KLSH, në 
vlerën prej 139,392,000 lekë, ose rreth 36 % e gjithë rekomandimeve, për arsye 
dhe pretendime të ndryshme, duke ulur realizimin në masën rreth 60%. 

 Gjatë verifikimit të zbatimit rekomandimeve në fund vitin 2013 rezulton se mbi 15 
subjekte kanë arkëtuar vlera pa dëm ekonomik si pasojë e rekomandimeve 
organizative në vlerën mbi 10,000,000 lekë,respektivisht: 

Bashkitë: Belsh 1.326 mijë lekë, Bilisht 1276 mijë lekë, Kukës 1,680  mijë lekë, Ballsh 
773 mijë lekë, Roskovec 925 mijë lekë, Lezhë 845 mijë lekë,Manëz 261 mijë 
lekë,Vau-Dejës 545 mijë lekë, etj. 

Komunat: Ishëm-Durrës 988 mijë lekë, Levan Fier 450 mijë lekë. 

Ndër subjekte të cilat nuk pranojnë rekomandimet e KLSH, përmendim: 

Bashkitë: Durrës në vlerën 55,449 mijë lekë;  Kavajë  20,961 mijë lekë; Tiranë 
14,722 mijë lekë, Patos 3837 mijë lekë, Kukës 8,638 mijë lekë, Vau-Dejës 5,558 mijë 
lekë; Fier 1,708 mijë lekë,etj. 

Komunat: Lukovë 4082 mijë lekë; Buçimas Pogradec 1,805 mijë lekë dhe Këshilli i 
Qarkut Gjirokastër 1.120 mijë lekë, Levan- Fier 332 mijë lek. etj. 

b. Mbi zbatimin e masave disiplinore dhe administrative: 

Në 55 subjektet e audituara janë rekomanduar 580 masa disiplinore dhe 
administrative. Pas verifikimeve të kryera  në 37 subjekte dhe rezulton se  24 
subjekte kanë realizuar 100% masat, ose nga 474 masa të rekomanduar janë 
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realizuar 371 masa, duke mos realizuar  103 masa, të cilat nuk pranohen nga 
subjekte, për arsye të ndryshme dhe konkretisht në 8 subjektet: 

Bashkitë: Fier 22 masa, Tiranë 18 masa,  Kavajë 4 masa, Durrës 8 masa, Patos 2 
masa, Këshilli i Qarkut Gjirokastër 2 masa, etj.  

Një material më i hollësishëm për zbatimin e rekomandimeve do të paraqitet në 
fillimin e muajit shkurt,  ku do të përgatitet Raporti Përfundimtar, projekt vendimi 
dhe shkresat e rikërkimit të masave për ato subjekte që do të gjykohet se nuk i 
kanë realizuar rekomandimet tona. Nga përvoja e vitit 2012, rekomandimet e të 
cilit u  verifikuan edhe në 6 mujorin e parë 2013, u konstatua një impakt pozitiv, gjë 
që ka sjellë rritjen e përgjegjësisë  dhe realizimin e tyre,kjo falë punës që u bë gjatë  
procesit të verifikimit të tyre. 

 Megjithatë për të pasur një evidencë sa më të saktë të realizimit të 
rekomandimeve në duhet të verifikohen edhe 12 subjekte e evaduara në fund të 
vitit për vlerën e rekomandimeve prej 220,565,000 lekë (ose  36 % e shumës së 
rekomanduar gjithsejtë prej 599,267,000 lekë) nga të cilat vlerën prej 171,521,000 
lekë  e zë vetëm ALUIZNI Sarandë ose 30% e tyre, ku për çdo devijim apo 
mosrealizim të tij do ulej ndjeshëm përqindjen e realizimit të rekomandimeve,si 
departament. 

Megjithëse ky raportim është operativ dhe nuk mund të te jetë tërësisht i 
përditësuar. Dua të theksoj se nga Departamenti ynë, marrja e informacionit për  
zbatimin e rekomandimeve është vlerësuar maksimalisht. Kjo për arsye se zbatimi i 
tyre në shkallë më të lartë jo vetëm ndikon drejtpërdrejtë në përmirësimin e punës 
së subjekteve të audituar, por rrit në mënyrë të dukshme performancën e KLSH dhe 
të njësive publike.  

Jemi të  vetëdijshëm se me gjithë  punën e bërë në këtë drejtim, mbetet akoma më 
shumë për të bërë.  

Konkretisht:  

- Duhet të përsosim metodat tona të auditimit për zbatimin e rekomandimeve 
të parealizuara (përsa kohë informacioni për zbatimin e rekomandimeve nga 
subjektet mungon, është pjesërisht transparent ose subjektet refuzojnë të 
zbatojne rekomandimet, si psh: Bashkia Fier, Bashkia Patos, Bashkia Koplik 
apo Bashkia Vau Dejës, të cilët tregojnë deri karshillëk ndaj institucionit tone. 
Për këto raste, përveç ezaurimit të korespodencave zyrtare, mendojmë të 
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organizojmë edhe një takim ballafques në KLSH, me titullarët dhe kryetarët e 
këshillit bashkiak të këtyrë njësive të qeverisjes vendore).  

- Duhet të heqim nga praktika jonë formalizmin në auditimin e zbatimit të 
rekomandimeve. Duhet ta pranojmë se verifikimin e zbatimit 
rekomandimeve e kemi bërë padrejtësisht në mes dhe në dëm të auditimeve 
të rradhës, kjo për arsye të ruajtes së numrit të auditimeve të programuara  
dhe mungesës së fondeve për dieta, duke sjellë  mbingarkesë me punë të 
mjaft audituesve, pasi edhe  verifikimet e zbatimit detyrave kërkojnë kohën e 
nevojshme të verifikimit dhe evadimit. 

- Duhet të përsosim më tej mënyrë e ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve 
nga grupet e auditimit që i kanë përgatitur. Duhet të përcaktojmë një afat tre 
mujor ndjekje, çka do  rrisë përgjegjësinë në subjekte dhe shkallën e 
vlerësimit të realizimit të rekomandimeve. 

- Duhet të përmirësojmë cilësinë e rekomandimit, të jemi konciz e të saktë dhe 
sa më të kuptueshëm. Afati duhet  të jetë logjik dhe të krijojë mundësinë  e 
përmbushjes së zbatimit të rekomandimit në shtrirje kohore të mjaftueshme. 

- Për të qenë sa më produktiv me rekomandimet e lëna,  nevojitet unifikimi i 
tyre si department dhe si KLSH, me synimin që të mos rekomandojmë asnjë 
masë pa cituar referencën e duhur ligjore, sidomos rekomandimet për masat 

audituesit nuk e dinë se çfarë kanë rekomanduar dhe më jo ta kuptojë 
subjekti,). Ju jeni dëshmitarë se ky fakt ka dalë  gjatë verifikimit të zbatimit të 
rekomandimeve, ku një pjesë e mire e tyre janë formale. Ne nuk na vjen 
mirë, kur edhe subjektet, e shikojnë që ato nuk janë cilësore dhe objektive 
madje në disa raste të pa argumentet e duhur ligjor. Ndjekja e zbatimit të 
rekomandimeve, sidomos në auditimet e rradhës duhet vlerësuar, pasi ai 
është produkti i punës tonë. Këmbëngulja për zbatimit e tyre është nga njëra 
anë  besimi i taksapaguesve  dhe  nga ana tjetër rritje e imazhit dhe 
autoritetit të KLSH në publikun e gjerë. 

- Nuk do lë pa përmendur edhe punën e mirë që është bërë nga KLSH, për 
publikimin në Web të vendimeve të Kryetarit të KLSH. Jemi dëshmitarë të 
mbështetjes që po na jep shtypi i shkruar dhe veçanërisht media vizive, kjo 
përveç se na rrit moralin, na bën edhe pak krenar, pasi në vitet e shkuara 
KLSH nuk kishte as tabelë vendndodhje. Publikimi përveç paqyrimit të 
arritjeve tona, qoftë edhe nga shkrimet e vetë audituesve, është  edhe një 
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test mbi integritetin e secilit auditues. Krahasuar me treguesit e të njëjtës 
periudhë të vitit të kaluar departamenti ynë ka elementë shumë pozitiv në 
treguesit e veprimtarisë së tij, por kjo nuk duhet të na kalojë në 
vetëkënaqësi, pasi kemi përpara një vit me sfida e objektiva të reja në rritje. 

 

Veprimtari të tjera 

Gjatë kësaj periudhe 12 mujore ky departament ka marrë pjesë dhe ushtruar edhe 
veprimtari të tjera, si trajtimi i ankesave të ndryshme adresuar KLSH, mbrojtja e 
padive civile ku KLSH është thirrur në cilësinë e palës së paditur apo palës së tretë. 
Gjithashtu audituesit kanë marrë pjesë në trajnime me tematika të ndryshme sipas 
temave të përcaktuara nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Metodologjisë. 

 

Kualifikimet dhe Trajnimet 

Departamenti ynë ka përmbushur detyrën e vënë nga z. Kryetar për çdo auditues 
dhe kemi patur parsysh që trajnimet ti shërbejnë sa më mirë ngritjes tonë 
profesionale si në aspektin teknik dhe atë ligjor, duke zgjeruar njohuritë tona 
veçanërisht për administrrimin e aseteve të qëndrueshme dhe  legalizimet. Gjatë 
vitit 2014 do fokusohemi tek zgjerimi i njohurive për taksat vendore, por 
veçanërisht tek auditimet e pronës si në ZVRPP-të dhe KKPP, Komisionet e 
verifikimit të titujve të pronësisë së tokës, tek legjislacioni i administrimit dhe 
pëdorimit të pronave si ato të  komunave e bashkive dhe të njësive publike që 
administrojnë prona si në Ministrinë e Financave(Dr. Shitjes së Pronës Shtetërore, 
Drejtoria e Administrimit të Pronave të Sekuestruar krimit, Rezervat e Shtetit, etj.) 

Audituesit e departamentit tonë jo vetëm do të marrin  pjesë në trajnimet që 
organizohen nga sektori i trajnimit në KLSH, por me kontributin e gjithsecilit do të 
iniciojnë trajtimin  e temave të veçanta, pasi duhet të udhëhiqemi nga motoja: 
Përvoja e mirë u shërben të gjithëve

përçimin e përvojës së mirë dhe të jetë lektor për një temë të caktuar që mendon 
se ka njohuri të mira dhe i shërben arritjes së objektivave tona në fushën e rritjes së 
kapacitetit profesional. Duhet theksuar se përveç audituesve që kanë krijuar me 
punë e studim një background profesional,  kemi shumë kolegë që kanë nevojë që 
të studjojnë e të përditësojnë njohuritë e tyre me kërkesat e kohës si në fushën 
profesionale dhe ato juridike. Është e papranueshme që  sot që një auditues të bëjë 
auditime të ndryshme dhe disa të dinë vetëm të përgatisin audit
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mirë. Në këtë drejtim do të rritim shkallën e përgjegjësisë dhe të dy Kryeaudituesve  
duke asistuar e mbikëqyrur punën e gjithsecilit në grupet e punës. Është dhe 
përgjegjësia ime e drejtpërdrejtë si Drejtor i Departamentit që këto fenomene të 
ndalohen njëherë e mirë.   
 

Pjesëmarrja dhe ndjekja e proceseve gjyqësore 

Për vitin 2013, departamenti ynë ka pasur një bashkëpunim shumë të mirë me 
Drejtorinë Juridike. Kemi trajtuar së bashku 30 çështje dhe  kemi qenë prezentë të 
gjitha çështjet gjyqësore si psh: në gjykatën e Tiranës me 3 çështje, në gjyqin me 
një punonjësi të KPPP , në gjzqin me  4 punonjës të Bashkisë Kavajë dhe në gjyqin 
me 4 Punonjës të Bashkisë Koplik, çështje të cilat janë fituar  ose është tërhequr 
pala tjetër  nga pamundësia e përballjes me faktet tona të drejta e korrekte.  
Përfaqësim profesional e korrekt i institucionit është bërë  nga  audituesit Ramadan 
Zejnuni, Pirro Imeraj, Pal Daçi, Ryisin Xhaja, Halil Isufi dhe Xhemal Luka.  

Përgjigjet e ankesave. 

Për vitin 2013 nga departamenti ynë  janë trajtuar gjithsej 530 ankesa  të 
qytetarëve dhe  institucioneve  të ndryshme shtetërore dhe të pavarura. Kemi 
kthyer  përgjigje për  204 ankesa, në të cilat vend të veçantë zënë ankesat për 
auditim në fushat e administrimit të pronës. 

Deparatamentit të  Auditimit të Pushtetit Vendor, Kontrollit të Territorit, 
Administrimit të Aseteve të Qëndrueshme,  për vitin 2014 i del detyrë të arrijë këto 
objektiva: 

 Të kthejmë vëmendjen ndaj parimeve bazë si integriteti e profesionalizmi; 

 Të rrisim njohuritë e çdo audituesi të ri apo i vjetër (sipas stazhit të punës) 
për legjislacionin specifik dhe organik, me qëllim zbatimin me korrektësi të 
standardeve të reja të raportimit të auditimit dhe të gjithë procesit të 
auditimit në përgjithësi; 

 Njohjen dhe përditësimin me aktet ligjore e nënligjore në drejtim të fushës 
së auditimit financiar, të administrimit të Aseteve të Qëndrueshme, 
Legalizimet, pronësisë dhe procedurave në lidhje me të; 
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 Llogaritjen e riskut me qëllim përcaktimin e veprimeve konkrete për 
zbulimin dhe evidentimin e tij duke matur aftësitë zbuluese në realitetin 
faktik dhe  duke shmangur auditimet në subjektet që nuk kanë risk dhe nuk 
kërkojnë ndërhyrjen tonë; 

 Të rrisim shkallën e  ndërgjegjësimit në përmbushje të misionit tonë si 
auditues të  pavarur dhe profesionist duke mbajtur qëndrim me tolerancën 
zero ndaj korrupsionit; 

 Rritjen e argumentimit ligjor e profesional në dhënien e çdo mase të 
çfarëdo lloji, pra të jemi profesional dhe objektiv në këtë drejtim; 

 Thellimin në përdorimin me efikasitet dhe eficiencë të background-it 
profesional e teknik mes nesh. Të bashkëpunojmë me njëri-tjetrin dhe  të 
vlerësojmë kontributin e secilit në grup,se puna nuk bëhet vetëm; 

 Rritjen transparencës dhe përkushtimit në hedhjen e fakteve pa i cënuar 
ato dhe interpretimin e tyre ato pa ekuivok. 

 

Si  përfundim:  

Nisur nga sa më sipër raportuam, rezulton se Departamenti i Auditimit të Pushtetit 
Vendor, Kontrollit të Territoriot, Administrimit të Aseteve të Qëndrueshme , ka 
rritje në vëllimin dhe cilësinë e veprimtarisë audituese edhe pse pritshmëria mund 
dhe  duhet të jetë edhe më e lartë, për arritjeve të objektivave që na janë vënë nga 
z.Kryetar. Departamenti ynë ka bërë përpjekje të gjithanshme për të rritur cilësinë  
e auditimeve dhe rritjen kryesisht të cilësisë së produktit që ne japim. Këto arritje 
do të shërbejnë si bazë për rritjen e cilësisë së mëtejshme në veprimtarinë 
audituese për vitin 2014. Megjithatë në vazhdim të përmbushjes së veprimtarisë së 
re vjetore nga departamenti  kërkohet të fokusohemi më shumë në analizimin 
paraprak të riskut, po aq edhe në vijueshmërinë e konsiderimit apo të trajtimit të 
tij;(shmangien e auditimeve  pa rendiment dhe  pa rezultate zbulimi).  Audituesi 
duhet që të ketë integritet profesional dhe kurajo që të japë një  vlerësim objektiv, 
se ky subjekt nuk ka risk për një auditim rezultativ. Kjo shmang shpenzimet e 
panevojshme si në burime njerëzore dhe ato financiare. 

Në auditimet tona janë vënë re dhe shfaqje indiference në punë nga disa auditues. 
Kemi mes nesh auditues që nuk po kapin  ritmin e kolegëve, ata po rrinë nën 

 tjerëve. Fenomeni po përsëritet nga viti në vit dhe duhet ti japim 
fund, pasi secili paguhet për punën që kryen. Është e pamundur që të gjitha punët 
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të kapen  nga përgjegjësi i grupit, që nga organizimi i punës, montimi  dhe 
redaktimi i materialeve, rregullimi i rekomandimeve etj, madje një pjesë e mirë e 
tyre, po  të kontrollosh letrat e punës, nuk kanë asnjë gjurmë për punën e kryer. 
Pse nuk zbatohet rregullorja e brendshme që secili auditues të hartojë pjesën e 
vete të materialeve të auditimit dhe veçanërisht të rekomandimeve të cilat duhet 
të jenë pjesë e dosjes dhe matës në vlerësimin e punës të secilit.(për realizimin e 
zbatimit programit dhe rekomandimeve ekziston edhe një Aneks, por ai nuk 
vlerësohet dhe plotësohet rregullisht). 

Po vihemi në vështirësi për disa auditues kur bëjmë programet e punës. Ka ardhur 
koha që çdonjëri nga ne të jetë i përgjegjshëm dhe të ketë integritetin e tij 
profesional. Kjo të arrihet si me një përkushtim më të madh por dhe me trajnime 
apo me përditësimin e njohurive ne lidhje me  legjislacionin në fuqi. Një sfidë e 
rëndësishme për një institucion auditimi është ruajtja e integritetit të audituesit. 
Duke qenë në kontakt me subjektet e audituara, audituesit duhet të ruajnë 

subjektet. Duke qenë të ekspozuar ndaj orvatjeve për përfitime, audituesit mund të 
influencohen dhe të humbin aftësinë për të dhënë raporte të sakta që pasqyrojnë 
pamjen e vërtetë (objektive) të subjektit dhe mbetet kërkesë e jona e 
vazhdueshme ruajtja e pavarësisë dhe respektimi i standardeve të KLSH. 

Pesë parimet kryesore etike që duhet të udhëheqin punën e të gjithë audituesve të 
Departamentit tone, i kemi përsëritur shpesh, këto 2 vjetët e fundit  por ja u 
rikujtojmë edhe njëherë të cilat  janë: 

 Interesi publik; 

 Integriteti; 

 Objektiviteti; 

 Përdorimi i drejtë i informacionit dhe burimeve; 

 Sjellje profesionale. 

 Edhe për këtë vit parashikohet që plani i auditimeve të jetë i ngjeshur me  50-55 
auditime dhe 10 të mbartura nga viti që sapo lamë pas. Ky plan pothuajse është 
përfunduar dhe pritet  miratimi i Kryetarit të KLSH. Mendojmë që ndryshe nga vitet 
e tjera për të shmangur mbivendosjen me strukturat e tjera audituese ky plan tu  
dërgohet gjithë Ministrive dhe Prefekturave. 
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Ndërkohë  për të menaxhuar më mirë situatën kemi menduar që nëpërmjet një 
shkrese do u kërkojmë gjithë subjekteve të programuara për auditim që të 
depozitojnë në KLSH, brenda  tremujorit të parë 2014, një sërë të dhënash si: të 
thënat për buxhetin,të ardhurat,regjistrat e prokurimeve, listat e lejeve të 
zhvillimit, asetet e dhëna me qera, pasqyrat financiare,strukturat, rregulloret e 
brendshme, etj,  me qëllim hartimin e programeve sa më cilësore dhe parashikimin 
sa më të saktë të fushave të riskut dhe eliminimin e ndonjë auditimi pa risk. 

 Zbatimi i tyre dhe rritja e përgjegjësisë për detyrën,do të na bëjë që në harmoni 
me njëri-tjetrin dhe besim te Zoti, do të realizojmë objektivat që do na caktohen si 
Departament. 

             Ju faleminderit! 
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Diskutimi i  Drejtorit të  Drejtorisë së Çështjeve Ligjore dhe Sigurimit të Cilësisë,   
z. Ermal YZEIRAJ 

 

 
 
I nderuar Kryetar,  
Të nderuar të ftuar, 
Të nderuar koleg. 
 

Më lejoni që në fjalën time sot, në cilësinë e drejtorit 
të Drejtorisë Juridike, Kontrollit të Cilësisë dhe 
Analizës së Riskut, të përqendrohem vetëm në ato 
çështje të cilat për nga problematika apo rëndësia e 
tyre, meritojnë një trajtim paksa më të veçantë. 
Drejtoria Juridike, Kontrollit të Cilësisë dhe Analizës së Riskut, ndonëse një drejtori 
e vogël në numër, luan një rol tepër të rëndësishëm filtrues dhe përmirësues në 
procesin e auditimit. Detyra jonë parësore është dhënia e garancisë në lidhje me 
cilësinë dhe ligjshmërinë e dosjeve të auditimit përpara procesit të evadimit si dhe 
pas këtij procesi nëpërmjet kontrolleve në të ftohtë. 
Puna jonë si drejtori juridike, ndonëse shpeshherë e ngarkuar për shkak të ritmit të 
ardhjes për shqyrtim të dosjeve të auditimit, mbart në vetvete edhe kënaqësinë e 
bërjes pjesë në të gjithë atë proces auditues që departamentet e auditimit 
zhvillojnë gjatë vitit. 
Kështu, referuar statistikave tona si drejtori, për vitin 2013 kemi dhënë mendim 
juridik për 153 dosje auditimi, prej të cilave 118 dosje të auditimit të 
përputhshmërisë, 21 dosje të auditimit financiar, 6 dosje të auditimit të 
performancës dhe 8 dosje të auditimeve tematike. 
Më konkretisht statistikat në lidhje me numrin e mendimeve të dhëna për dosjet e 
auditimit, paraqiten në tabelën e mëposhtme. 
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Viti 
Mendime 
të dhëna 

Auditime 
Përputhshmërie 

Auditimet 
Financiare 

Auditime të 
Performancës 

Auditime 
Tematike 

2013 153 118 21 6 8 
 

Në varësi të çështjeve të trajtuara në dosjet e auditimit, sidomos në rastet kur nga 
ana e grupit të auditimit pretendohej për ekzistencën e elementëve të ndonjë 
vepre penale, ne si drejtori kemi ndjekur gjithmonë praktikën e kryerjes së 
ballafaqimeve me vetë grupet e auditimit për sqarimin e mëtejshëm të këtyre 
çështjeve. 
Kjo praktikë e ndjekur nga ana jonë, ka rezultuar mjaft e dobishme dhe efikase, pasi 
si pasojë e saj, në varësi të evidentimit të fakteve të reja apo atyre të patrajtuara 
qartë në materialet e auditimit, si dhe konstatimit në ndonjë rast të mungesës së 
elementëve të veprave penale, ne si drejtori kemi mundur të japim një mendim më 
të saktë dhe profesional në lidhje me këto dosje auditimi. 
Kështu, në total, nga 153 dosje auditimi të shqyrtuara nga ana jonë, janë rikthyer 
pranë departamenteve përkatëse të auditimit për kryerjen e ndryshimeve apo 
përmirësimeve sidomos në lidhje me rekomandimet, rreth 45 dosje auditimi, ku 98 
% e mendimeve të dhëna nga ana jonë, janë marrë në konsiderate dhe janë 
reflektuar në materialet e kontrollit, për të vazhduar më tej me procesin e 
evadimit. 
Rekomandimet tona si drejtori, të dhëna gjithmonë në formën e një mendimi 
drejtuar departamenteve të auditimit, kanë konsistuar kryesisht në përdorimin e 
referencave të duhura ligjore e nënligjore, mosngarkimit të personave me 
përgjegjësi gabimisht apo pa patur argumentimin e duhur, dhënien e masave të 
duhura organizative, administrative e disiplinore, si dhe marrjen në konsideratë të 
elementëve të veprave penale në shkeljet e konstatuara. 
Sigurisht që për mendimin tonë, ka gjithnjë vend për përmirësime si në drejtim të 
cilësisë së materialeve ashtu dhe në drejtim të menaxhimit të procesit të evadimit 
të dosjeve të auditimit. Ndonëse faktori kohë është gjithmonë në raport të drejtë 
me cilësinë e punës audituese, mendoj se e mesmja ideale e barazpeshës ndërmjet 
cilësisë së kërkuar nga standardet INTOSAI si dhe ritmit të auditimeve të cilin ne 
kemi mundur ta mbajmë edhe këtë vit, mbetet një pikë ende e pastabilizuar mirë. 
Gjithsesi, në krahasim me auditimet e evaduara në vitin 2012, ne si drejtori kemi 
evidentuar një përmirësim të dukshëm në cilësinë, saktësinë dhe gjetjet e 
pasqyruara në dosjet e auditimit. 
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Si pjesë e punës tonë në procesin e auditimit, është edhe dhënia e konsulencës 
juridike, në lidhje me ato raste që nga ana e grupit të auditimit mendohet se 
ekzistojnë elementë të figurës së veprave të ndryshme penale, si dhe përgatitja e 
kallëzimeve penale drejtuar organit të prokurorisë. 
Referuar statistikave tona, për vitin 2013, ne si drejtori, kemi përgatitur dhe 
depozituar pranë organit të prokurorisë 38 kallëzime penale për 94 persona, ku 
peshën kryesore të këtyre kallëzimeve e zënë veprat penale të shpërdorimit të 
detyrës dhe shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera. 
Kryerja e kallëzimeve penale nga ana jonë, si drejtori dhe qëndrimi që kemi mbajtur 
si KLSH, sidomos në dy vitet e fundit, në drejtim të evidentimit dhe bërjes prezent 
përpara organit të akuzës së këtyre rasteve, nuk duhet interpretuar si një qëllim në 
vetvete për të treguar ashpërsinë e auditiveve tona apo për tu krenuar thjesht me 
evidentimin e statistikave në bërjen e këtyre kallëzimeve. 
Qëndrimi jotolerant ndaj korrupsionit, që ne si KLSH kemi mbajtur gjatë këtyre dy 
viteve të fundit, është jo vetëm një qëndrim i imponuar nga ligji për çdo institucion 
shtetëror dhe nëpunës të administratës, por gjithashtu është një parakusht 
thelbësor për arritjen e rezultateve konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe 
çrrënjosjen e kulturës së pandëshkueshmërisë. 
Arritja gjatë vitit 2013, e rezultateve pozitive me organin e prokurorisë në lidhje me 
ecurinë e disa prej kallëzimeve tona penale, kanë shtuar së tepërmi besimin tonë 
dhe të opinionit publik në suksesin dhe qëndrimin tonë të përbashkët institucional 
në luftën kundër korrupsionit. 
Në rast se do të krahasonim  kallëzimet penale të kryera për dosje auditimi në vitin 
2013 me ato të kryera në vitin 2012, do të vërenim shumë pak ndryshime, në 
numër. Kështu në vitin 2012, për 158 auditime janë kryer 40 kallëzime penale 
ndërsa për vitin 2013 për 153 auditime janë kryer 38 kallëzime penale.Ekzistenca e 
vlerave të përafërta të kallëzimeve penale tregon më së miri ekzistencën e një 
niveli konstant korrupsioni në administratën publike, i cili nuk mund të luftohet 
brenda një viti dhe jo vetëm nëpërmjet kallëzimeve tona penale. 
Duke dashur të bëj lidhjen, me një tjetër çështje sensitive, të cilën dëshiroj ta trajtoj 
më poshtë, referuar rasteve më të fundit të kallëzimeve penale të kryera nga vetë 
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Ministria e Financave, niveli i korrupsionit 
në organet e administratës tatimore, i mirëperceptuar deri më tani nga ana e 
opinionit publik dhe jo vetëm, ka mundur të shfaqë një pjesë të vogël të nivelit real 
të këtij fenomeni, i cili përgjatë këtyre viteve ka mundur të mbijetojë i 
pashqetësuar nga forca e ligjit dhe e shtetit. 
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Ndonëse të shumta në numër, arsyeja e vërtetë e këtij niveli korrupsioni në 
administratën tatimore, është mungesa e auditimeve të KLSH-së në këto organe si 
pasojë e pengesave disavjeçare administrative dhe gjyqësore që titullarët e këtyre 
institucioneve kanë krijuar në drejtim të pengimit të auditimeve tona. 

dokumentacionin e kërkuar nga ana jonë me pretekstin e ruajtjes së 
konfidencialitetit, ka qenë strategjia që organet e administratës tatimore kanë 
mundur të zbatojnë përgjatë këtyre 4 viteve të fundit, për ti kthyer auditimet e 
KLSH-së në auditime aspak efecientë dhe larg transparencës së plotë të 
veprimtarisë së tyre si organe tatimore. 
Situata absurde në të cilën KLSH-ja gjendej në vitin 2012, ku në moszbatim të 
detyrimeve dhe kompetencave të saj audituese të mirëpërcaktuara në Kushtetutë 
dhe në ligjin organik, ky institucion nuk kishte audituar për disa vite me radhë 
organet e administratës tatimore, u mendua që të zgjidhej fillimisht nëpërmjet 
arritjes së një marrëveshjeje mirëkuptimi ndërmjet KLSH-së dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve. 
Fatkeqësisht, ndonëse nga ana jonë dhe e Ministrisë së Financave u zhvilluan disa 
takime konkrete në drejtim të finalizimit të kësaj marrëveshjeje mirëkuptimi, 
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve arriti që të shtynte vazhdimisht dhe në 
keqdashje realizimin në praktikë të kësaj marrëveshjeje. 
Duke mos e parë më realizimin e kësaj marrëveshjeje ndërinstitucionale si 
rrugëzgjidhjen e këtij konflikti dhe pas një bllokimi disa vjeçar të auditimeve tona 
në degët rajonale tatimore, Kontrolli i Lartë i Shtetit, në muajin Korrik të 2013 
vendosi ti drejtohet Gjykatës së Apelit Tiranë, duke i kërkuar asaj zgjidhjen e 
konfliktit të kompetencave si dhe konfirmimin nga gjykata të të drejtës ligjore që 
KLSH ka në drejtim të aksesit të plotë në dokumentacionin e konsideruar prej tij si 
të nevojshëm për kryerjen e auditimeve. 
Në përfundim të procesit gjyqësor, Gjykata e Apelit Tiranë në vendimin e saj nr. 83, 
dt. 29.10.2013 vendosi pranimin e kërkesë padisë tonë, detyrimin e DPT-së që të 
lejojë dhe vërë në dispozicion të KLSH-së dokumentacionin e nevojshëm për 
realizimin e auditimeve në përputhje me ligjin, si dhe moszbatimin dhe eliminimin e 

pengesave të vëna në praktikë nga urdhëri nr.2, dt. 06.08.2009 i ish-drejtorit të DPT-së. 
Dhënia e një vendimi të drejtë ligjor nga ana e gjykatës, nuk duhet të konsiderohet 
si një arritje e KLSH-së apo e drejtorisë juridike në drejtim të fitimit të këtij procesi 
gjyqësor pasi në këtë rast gjykata thjesht konfirmoj ato të drejta dhe kompetenca 
audituese të cilat KLSH-së i janë ngarkuar me ligj. 
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Por, nisur nga gjendja në të cilën e kishin lënë ish-drejtuesit e KLSH-së këtë çështje, 
duke hequr dorë nga rekursi në gjykatën e lartë si dhe duke mos bërë asnjë 
përpjekje në drejtim të zgjidhjes me mirëkuptim të këtij problemi, çuarja sërish e 
kësaj çështjeje në gjykatën kompetente si dhe fitimi i kësaj çështjeje gjyqësore, flet 
qartë për vendosmërinë që duhet të tregojmë në drejtim të zbatimit korrekt të ligjit 
dhe detyrës tonë funksionale. 
Gjithsesi, ndryshe nga sa kishim parashikuar, vështirësia e zbatimit në praktikë të 
një vendimi gjykate nga ana e organeve të administratës tatimore, është e njëjtë 
me vështirësinë e zbatimit të dispozitave ligjore që kjo administratë gjatë këtyre 
viteve nuk ka pranuar ti njohë dhe ti zbatojë. 
Arsyeja e këtij konstatimi lidhet me faktin që edhe në dy auditimet e fundit në 
Drejtoritë Rajonale Tatimore Elbasan dhe Berat, titullarët e këtyre institucioneve, 
ndonëse të mirëinformuar për vendimin e mësipërm të Gjykatës së Apelit, kanë 
vazhduar në të njëjtat qëndrime penguese ndaj audituesve tanë, duke mospranuar 
tu vënë atyre në dispozicion dokumentacionin e kërkuar.  
Për ta lidhur çështjen e konfliktit të kompetencave me organet e administratës 
tatimore me çështjen tjetër dhe të fundit që dëshiroj ta ndaj me ju sot, ky konflikt i 
sajuar kompetencash, që në fakt nuk është, vjen si pasojë e mundësive që dispozita 
të caktuara legjislative krijojnë për ata të cilët nëpërmjet keqinterpretimit të tyre 
arrijnë të sajojnë pengesa artificiale në drejtim të veprimtarisë tonë audituese, siç 
është dhe rasti i disa prej ish-titullarëve të administratës tatimore. 
Baza ligjore e veprimtarisë tonë si institucioni më i lartë i auditimit në vend, 

në 
konceptin e rolit dhe misionit që KLSH mund dhe duhet të luajë nëpërmjet 
veprimtarisë së tij audituese, rritjes së performancës tonë institucionale dhe luftës 
kundër korrupsionit, parashtron si domosdoshmëri kryerjen e përmirësimeve të 
shpejta dhe thelbësore në vetë ligjin tonë organik. Amendimi i ligjit tonë organik 
apo miratimi i një ligji të ri për KLSH, ka qenë dhe është një ndër objektivat e 
Strategjisë së Zhvillimit të KLSH-së për vitin 2013-2017, në të cilën parashikohej 
miratimi i këtij ligji nga ana e Kuvendit brenda fundvitit të 2013 ose fillimvitit të 2014. 

Ndonëse KLSH, në referencë dhe të dispozitave Kushtetuese, nuk ka asnjë 
kompetencë në drejtim të iniciativës ligjore, duke e konsideruar veten si agjentë të 
Kuvendit, për vetë funksionin dhe misionin tonë auditues, menduam që iniciativa 
për miratimin e një ligji të ri për KLSH-në duhet ti takonte vetë Kuvendit dhe më 
saktë Komisionit të tij të Ekonomisë dhe Financave. 
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Në korrespodencën e tyre shkresore si dhe në takimet e deritanishme të zhvilluara 
me Kryetarin e Kuvendit dhe Kryetarin e Komisionit të Ekonomisë, kemi hasur në 
një mirëkuptim dhe vullnet të plotë institucional për miratimin sa më parë nga ana 
e Kuvendit të projektligjit të propozuar nga ana jonë. 

Së fundmi, mendoj se gjatë këtij viti që lamë pas, që si drejtori kemi realizuar mirë: 

1. Dhënien e asistencës tonë ligjore në të gjitha fazat e procesit auditues si dhe në 
kryerjen e kallëzimeve penale. 

2. Përpilimin e kërkesë padisë për zgjidhjen e konfliktit të kompetencave me 
organet e administratës tatimore si dhe ndjekja dhe fitimi i çështjes në Gjykatën e 
Apelit. 

3. Përgatitjen e paketës së re ligjore dhe dërgimi i saj për vlerësim të mëtejshëm 
pranë institucionit të kuvendit. 

Në vlerësim të gjërave që si drejtori duhet dhe mendojmë të bëjmë më mirë gjatë 
vitit 2014, mendoj se janë: 

1. Zbatimin në praktikë dhe dhënia e një rëndësie të vecantë të procesit të analizës 
së riskut, i cili duhet të shoqërojë çdo fazë të procesit të auditimit. 

2. Rritja dhe forcimi i bashkëpunimit me organin e prokurorisë në drejtim të luftës 
tonë të përbashkët kundër korrupsionit. 

3. Përgatitja e një rregulloreje të re të KLSH-së si dhe të akteve të tjera në zbatim të 
saj, të cilat do shtrohen si domosdoshmëri me miratimin në Kuvend të ligjit të ri të 
KLSH-së. 
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Diskutimi i Drejtorit të  Drejtorisë së Inspekitmit dhe Auditimit  të Brendshëm,      
z. Rustem TARE 

 

 
 
 
 
I nderuar  Kryetar,  
të nderuar të ftuar, 
të nderuar kolegë.  

 
Drejtoria e Inspektimit dhe Auditit të Brendshëm gjatë vitin 2013, në punën e saj 
të përditshme është udhëhequr nga realizimi i detyrave dhe objektivave që 

ndryshuar me ligjin nr. 8599, datë 01.6.2000, Standardeve Ndërkombëtare  

të INTOSAI, dhe Rregullorja e Brendshme e Organizimit dhe Funksionimit të 
Kontrollit të lartë të Shtetit, miratuar me Vendim të Kryetarit të KLSH nr. 53, datë 
16.4.2012, të ndryshuar, si më poshtë: 

I. Auditime të  audituesve të drejtorisë të angazhuar në misione auditimi si pjesë 
e grupeve të auditimit në Departamentet e Auditimit, sipas programeve të 
auditimit, të miratuara nga Kryetari i KLSH-së. 

1. Në  Departamentin e Kontrollit të Buxhetit të Pushtetit Vendor, Kontrollit të 
Territorit, Administrimit të Aseteve të Qendrueshme. 

- Sotir Kozdine është angazhuar  në  10 misione auditimi, nga të cilat 5 auditime të 
përgjithshme në  subjekte: Bashkia Tiranë (2), ALUIZNI  Shkodër, Durrës dhe 
Komuna Kolsh  Kukës dhe 5 misione auditimi për verifikim të  zbatimit të 
rekomandimeve të lëna në subjektet: Bashkia Gjirokastër, Këshilli i Qarkut 
Gjirokastër, Komuna Libohovë, Bashkia Çorovodë dhe Komuna Lukovë. 
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- Brunilda Zeneli është angazhuar në mision auditimi  në Zyrën Vendore të 
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë.  

2. Në Departamentin e Auditimit të Buxhetit Qendror, Administratës së Lartë 
Publike  Menaxhimit Financiar dhe Auditit të Brendshëm. 

- Pullumb Beqiraj është angazhuar në 2 misione auditimi  në institucionin e 
Kuvendit të Shqipërisë,  sipas Programit të Auditimit nr. 640/1, datë 20.07.2013, të 
miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe në verifikimin e  zbatimit të 
rekomandimeve të lëna. 

- Rustem  Tare   është angazhuar në mision auditimi  në subjektin  Autoriteti 
Rajonal Shëndetësor Tiranë, ku janë konstatuar shkelje me dëm ekonomik në 
auditimin e prokurimeve. 

3. Në Departamentin e Auditimit të Investimeve të Huaja, Shoqërive Publike dhe 
Mbrojtjes së Mjedisit.  

 -  Lolita  Baholli  është angazhuar në 2 misione auditimi  në subjektet: Bashkia 
Tiranë   . 

 

II. Auditime të brendshme  në Institucionin e KLSH-së 

- Monika Dushku është angazhuar në mision auditimi të brendshëm  në Drejtorinë 
Ekonomike,  në bazë të urdhrit të Kryetarit të KLSH 
vlerësimin e sistemit të menaxhimit financiar e aktivitetit ekonomiko- financiar për 

. 

 - Pullumb Beqiraj është angazhuar  në mision auditimi në Drejtorinë Ekonomike, 
në zbatim të urdhrit të brendshëm të drejtorit të Drejtorisë së Inspektimit dhe 
Auditit të Brendshëm nr. 1, datë 23.7.2013, nxjerrë në zbatim të shkresës nr. 632, 

trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë sh
veçanërisht për trajnimet afatshkurtër, në zbatim të konfirmimit të dhënë nga 
Kryetari i KLSH-

 
. 
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Nga auditimi rezultoi: 

Nga ana e Drejtorisë Ekonomike nuk janë zbatuar drejt kërkesat e pikës 12, gërma 

më 8 korrik 2013, duke përfituar pa të drejtë nga punonjësit e KLSH-së shuma prej 
8,000 Euro. 

Auditim në zbatim të Progr
shqyrtimin dhe vlerësimin e punës për vitin 2013, në Drejtorinë Juridike Sigurimin e 

 

-  Brunilda Zeneli është angazhuar në mision auditimi të brendshëm me porosi të 
Kryetarit të KLSH-së   në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, mbi zbatimin e nr. 8459 

me ndryshime 
, aktet nënligjore  në zbatim të tij  si dhe Rregulloren e 

Brendshme të KLSH-së. 

Nga auditimi rezultuan mangësi në plotësimin e regjistrit të personelit, në pajisjen 
me   libreza të punës të punonjësve, të plotësimit të  Formularit të përshkrimit të 
vendit të punës, të fletës  prezantuese  etj. 

 

III. Auditime të ftohta pasi dosjet e auditimit kanë kaluar në arkiv,  të kryera për 
llogari të Drejtorisë Juridike, Sigurimit të Cilësisë dhe Analizës së Riskut. 

- Lolita  Baholli dhe Brunilda Zeneli janë  angazhuar në misione auditimi në zbatim 
të urdhrit të Kryetarit të KLSH-

Doganës Lezhë dhe Drejtoria e Mbikëqyrjes Lojërave të Fatit Tiranë. 

 

IV. Auditime të nxehta. 

 -  Pullumb Beqiraj është angazhuar në misione auditimi: 

 Në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në bazë të programit  të auditimit nr. 91/5, 
datë 12.3.2013 
Departamenti i Auditimit të Investimeve të Huaja, Shoqërive Publike dhe Mbrojtjes 
së Mjedisit.  
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Nga auditimi rezultoi se: 

Në ndërtimin e shkollës së mesme Fier dhe shkollave 9- vjeçare Peshkopi, Krum Has 
dhe Paskuqan u konstatuan  diferenca të punimeve të likuiduara, në krahasim me 
ato të realizuara, gjithsej  në vlerën 2.165.000 lekë me t.v.sh. 

 - Në Doganën Durrës në zbatim  të Urdhrit të Brendshëm të Kryetarit të Kontrollit 

të cilësisë, ku nga auditimi rezultoi se  nuk është audituar përllogaritja e detyrimeve 
doganore të karburanteve. 

- Rustem Tare ka audituar dosjen e grupit të auditimit  në Drejtorinë e Stacioneve 
Transmetuese RTV Tiranë, në fazën pas dërgimit të Projektraportit të Auditimit në 
subjekt dhe  në vazhdim, deri në fazën para dorëzimit të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit, sipas programit të auditimit nr. 842/3, datë 09.12.2013  të Drejtorisë së  
Inspektimit dhe Auditit të Brendshëm për  Departamentin e Auditimit të 
Investimeve të Huaja, Shoqërive Publike dhe Mbrojtjes së Mjedisit. 

Nga auditimi rezultuan mangësi në përzgjedhjen e subjektit të auditimit,  në 
cilësinë e përgatitjes së projektraportit të auditimit, ku u konstatua se janë 
përdorur referenca ligjore të shfuqizuara, formulime të gabuara, pasqyrim të 
pasaktë të gjendjes të disa llogarive në bilanc,  të cilat u rregulluan në fazën e 
përgatitjes së raportit përfundimtar. 

 

V. Auditim  i drejtorisë Inspektimit dhe Auditit të Brendshëm në bashkëpunim me  
Drejtorinë Juridike Sigurimin e Cilësisë dh . 

Auditim i kryer nga Rustem Tare, Pullumb Beqiraj dhe Koço Sokoli,   në  zbatim të 
Urdhrit të Brendshëm të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit nr. 107, datë 

auditimin e 
Degës së Doganës Korçë, në fazën e Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe 

kontrollin e sigurimit të cilësisë, në lidhje me auditimin e ushtruar nga ana e grupit 
të auditimit.  

Nga auditimi rezultoi: 

Janë shmangur nga përgjegjësia, duke qenë persona përgjegjës, ish-Kryetari i Degës 
së Doganës Korçë dhe Përgjegjësi Operacional i Zyrës së Operacioneve Doganore. 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                      Analiza Vjetore  2013 

 191 

 

Për shkeljet e konstatuara nga punonjësit e mësipërm, u ngarkuan me përgjegjësi 
në Raportin Përfundimtar të Auditimit. 

 

VI. Inspektime për zbatimin e rregullores së brendshme, Kodit Etik në grupet e 
auditimit të departamentit, gjetjet dhe masat e propozuara. 

Gjatë vitit 2013 janë kryer 135 inspektime në grupet e punës në zbatim të ligjit nr. 

ndryshuar, nenet 76-108, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 306, datë 13.6.2000 

Organizimit dhe Funksionimit të KLSH-së, miratuar me Vendimin e Kryetarit të 
KLSH-së nr. 53, datë 16.4.2012 si dhe Kodit Etik të KLSH-së.  

 

KLSH-së, për rregullat e etikës, orarin e punës dhe qëndrimin gjatë kohës së 
 

a. Në drejtim të zbatimit të rregullave të etikës së sjelljes dhe paraqitjes në punë. 

- Gjatë kontrolleve nga disa auditues janë vërejtur shkelje të kujtesës së 
mësipërme. Për rastet e vërejtura audituesit janë këshilluar nga Përgjegjësi i 
Sektorit të Inspektimit, që në raste përsëritje do të propozohen për marrje masë 
disiplinore. 

Janë propozuar masa disiplinore:  5 vërejtje me shkrim nga të cilët për 3 auditues  të   
Departamentit të Auditimit të Investimeve të Huaja, Shoqërive Publike dhe 
Mbrojtjes së Mjedisit dhe  2  për auditues të Departamentit të Performances  për 
thyerje të kodit etik. Janë propozuar  3  masa  largim nga puna, nga të cilët 2  për 
auditues të Departamentit Auditimit të të Ardhurave të Buxhetit (Dogana Durrës) 
dhe 1  për auditues të Departamentit të Auditimit të Investimeve të Huaja, 
Shoqërive Publike dhe Mbrojtjes së Mjedisit (Ministria Arsimit), i cili dha     
dorëheqjen. 

b. Në drejtim të rregullave për zbatimin e orarit të punës dhe qëndrimin gjatë kohës 
së punës. 
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Nga kontrollet e ushtruara, përgjithësisht audituesit kanë rezultuar në vendin e 
punës, por ka pasur dhe raste të thyerjes së disiplinës, ndaj të cilëve kemi 
propozuar edhe masa disiplinore. 

 

2. Në drejtim të zbatimit të programeve të punës dhe ndarjes së detyrave. 

a. Nga disa grupe auditimi në javët e para të auditimit kanë rezultuar pa efektivitet 
për arsye se ka pasur vonesa nga subjektet në nxjerrjen e të dhënave. 

b. Në disa raste, nga disa grupe auditimi, pavarësisht se kishin filluar auditimin në 
subjektet përkatëse, nuk ishte kryer ndarja e detyrave dhe miratimi nga drejtorët e 
departamenteve përkatëse, të meta të cilat janë korrigjuar. 

Rekomandim: 

Kryerja në vazhdimësi e inspektimeve për identifikimin e grupeve të auditimit në 
subjektet ku ushtrojnë veprimtarinë audituese, në lidhje me legjislacionin për 
disiplinën në punë, zbatimin e Kodit Etik, Rregullores së Brendshme të KLSH-së nr. 
53, datë 16.4.2012,  përmbushja e kërkesave të zbatimit të ligjit, standardeve 
INTOSAI, si dhe urdhrave dhe udhëzimeve të nxjerra nga Kryetari i KLSH-së. 

 

3. Në llogaritjen e riskut. 

- Llogaritja e riskut, në shumicën e kontrolleve nuk  ishte hartuar nga grupet e 
auditimit, me  arsyetimin se vetëm në auditimet financiare llogaritet risku. 

Me shkresën nr. 39, datë 13.02.2013 ka dalë Udhëzimi nr. 1, datë 13.01
-së, ku 

të dhënat për analizën  e riskut do t`i  paraqiten nga Departamentet e Auditimit,  
Sektorit të Analizës së Riskut përpara hartimit të çdo programi auditimi që 
miratohet nga Kryetari i KLSH-së.   

 

VII. Disa nga drejtimet e punës së drejtorisë për vitin 2014. 

 

1. Mbi përmirësimin e Rregullores së Brendshme.  

 Për të bërë një hap cilësor në rritjen e nivelit të punës së Drejtorisë Inspektimit dhe 
Auditit të Brendshëm,  në funksion të përmbushjes së misionit që ka kjo drejtori,  
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përcaktuar në pikën 7.7.9 të rregullores së brendshme të KLSH-së, ku në mënyrë 
eksplicite thuhet: 

 - 
dhe stafit drejtues të institucionit, me qëllim që të shtojë vlerën dhe të 
përmirësojë funksionimin e KLSH-së, kërkohet që të bëhen përmirësime në 
rregulloren e brendshme të KLSH-së. 

Në planin vjetor të vitit 2014 kemi planifikuar të auditojmë  çdo muaj, në fazën pas 
dërgimit të Projektraport Auditimit dhe në fazën  para dorëzimit të Raportit të 
Auditimit, në subjektet e planifikuara nga departamentet përkatëse. 

- Auditimi, pas fazës së dërgimit të projektraportit dhe deri në fazën para dorëzimit 
të Raportit të Auditimit, është më efektiv, pasi nëse zbulohen shkelje në procesin e 
auditimit të kryera nga audituesit  mund të  ndërhyhet,  duke vazhduar procesin e 
auditimit nëpërmjet verifikimeve shtesë që mund të bëhen në subjekt. Zbulimet e 
konstatuara bëhen pjesë e Projektraportit dhe  pasqyrohen në Raportin e 
Auditimit. Po kështu, kjo metodë auditimi nuk cënon pavarësinë e audituesve por 
ndihmon në procesin auditues dhe rritet cilësia e auditimit dhe minimizohet risku i 
auditimit. 

Nisur nga eksperienca jo e mirë e vitit 2013, ku nga 4 auditime të miratuara për 
muajin dhjetor të vitit 2013 për  subjektet: Drejtoria e Stacioneve Transmetuese të 
RTV, Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës-Kanalizime, ZVRPP Korçë dhe Spitali 
Durrës, u auditua vetëm subjekti   Drejtoria e Stacioneve Transmetuese të  RTV, 
ndërsa për 3 subjektet e tjera nuk u arrit të auditoheshin brenda muajit dhjetor, 
për arsye të moskoordinimit të punës  nga ana e drejtorëve të departamenteve  për 
të  vënë në dispozicion dosjet e auditimit, sipas fazave të caktuar në programet e 
auditimit. Për zgjidhjen e këtij  problemi kërkohen  disa saktësime  në rregulloren e 
brendshme të KLSH-së,  në kapitullin ku flitet për kompetencat e Drejtorisë së 
Inspektimit dhe Auditit të Brendshëm, të shtohet e drejta edhe e  Drejtorisë së  
Inspektimit dhe Auditit të Brendshëm  në kryerjen e auditimeve  në subjektet e 
audituara nga grupet e auditimit të Departamenteve sipas fazave. Konkretisht, në 
pikën 11.4.2 (Monitorimi)  është përcaktuar që monitorimi  sipas fazave të kryhet 
nga  Departamenti i Kërkimit Shkencor, Zhvillimit dhe Teknologjisë së 
Informacionit, në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike dhe Kontrollit të Cilësisë, 
dhe/ose më auditues me përvojë e të vlerësuar në vijimësi për aftësitë e tyre. Ky 
ndryshim i rregullores do të forcojë  bashkëpunimin dhe koordinimin e punës me 
Departamentet e Auditimit,  për të planifikuar për çdo muaj auditime sipas fazave 
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dhe Auditit të Brendshëm. 

Kjo kërkesë bëhet më evidente edhe për faktin se deri më sot nuk  janë ushtruar 
auditime  sipas fazave në mënyrë të rregullt të përfshira në planet mujore të 
drejtorisë e cila ka të drejtë të kryhej auditime të kësaj natyre.    

 

2. Bashkëpunimi me Drejtorinë Juridike, Kontrollin e Cilësisë dhe Analizës së 
Riskut dhe me Departamentin e Auditimit të të Ardhurave të Buxhetit të Shtetit. 

Bashkëpunimi me këtë drejtori duhet dhe do të jetë për problemet juridike dhe  në 
drejtim të bashkëpunimit për të përgatitur një komentar  dhe tema trajnimi në 
drejtim: 

- të disa neneve të Kodit Civil, Kodit të Procedurës Civile, Kodit të Procedurave 
Administrative dhe Kodit Penal, për të pasur një interpretim unik dhe të kualifikuar 
për trajtimin e problemeve të ndeshura nga audituesit, të trajtuara edhe mbi bazën 
e Vendimeve të Gjykatës Kushtetuese dhe Vendimeve Unifikuese të Gjykatës së 
Lartë. 

- të 
të gërshetuar këtë me nenet përkatëse të Kodit Civil, Kodit të procedurës Civile, 
gjithë aktet ligjore dhe nënligjore për fushën përkatëse, duke e lidhur me 
interpretimin e bërë në vendimet e saj Gjykata Kushtetuese, vendimet unifikuese të 
Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë si dhe me interpretimet e bëra nga 
Këshilli Drejtues Tekniko-Ligjor i ZQRPP mbi unifikimin e procedurave, të miratuara 
në urdhrat përkatëse. 

Kjo do të shërbejë për të rritur nivelin profesional dhe ligjor në drejtim të rritjes së 
praktikave për kallëzime penale.  

 

3. Do të rrisim kontrollet mbi zbatimin e Kujtesës Qarkulluese me nr. 8, datë 
-së, për rregullat e etikës, orarin e punës dhe 

 

 

4. Do të kryejmë në vazhdimësi inspektimet për identifikimin e grupeve të auditimit 
në subjektet ku ushtrojnë veprimtarinë audituese, në lidhje me legjislacionin për 
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disiplinën në punë, zbatimin e Kodit Etik, Rregullores së Brendshme të KLSH-së nr. 
53, datë 16.4.2012,  përmbushja e kërkesave të zbatimit të ligjit, standardeve 
INTOSAI si dhe urdhrave dhe udhëzimeve të nxjerra nga Kryetari i KLSH-së. 

 

5. Në zbatim të Rregullores së Brendshme për përmirësimin e punës dhe rritjen e 
cilësisë së auditimeve nga audituesit e departamenteve, do të planifikojmë çdo 
muaj për auditim mbas dërgimit të Projektraport Auditimit dhe në fazën e 
raportimit para dorëzimit të Raportit të Auditimit tek Kryetari) në subjektet e 
planifikuara nga departamentet përkatëse. 

 

6. Në zbatim të nenit 8, pika 8 e Rregullores së Brendshme për detyrat e Drejtorisë 
së Inspektimit dhe Auditit të Brendshëm, 
fazën e planifikimit para se të finalizohet programi i auditimit, nga drejtori i 

fazën e planifikimit  të Rregullores së Brendshme të Organizimit dhe Funksionimit 
të Kontrollit të lartë të Shtetit, miratuar me vendim të Kryetarit të KLSH-së, do të 
planifikojmë çdo muaj auditime tematike për faza të veçanta si puna paraprake e 
bërë nga grupet e auditimit në subjektet që do të auditohen për sigurimin e të 
dhënave për aktivitetin e subjektit, për evidencën e prokurimeve, strukturën 
organizative, rregulloren e brendshme, për aktet ligjore dhe nënligjore që 
rregullojnë funksionimin e subjektit, përcaktimin e zonës së riskut etj, të cilat do të 
shërbejnë për hartimin e programit të auditimit. 

Këto auditime do të kryhen para se progamet e auditimit të paraqiten për firmë te 
Kryetari i KLSH-së. Për ta bërë procesin e auditimit sa më  efektivë kërkohet që të 
nxirret një Urdhër i Kryetarit të KLSH-së, ku të ngarkohen  Departamentet e   
auditimit për të paraqitur në Drejtorinë e Inspektimit dhe Auditimit të Brendshëm 
dokumentacionin për mbledhjen e të dhënave paraprake, përpara hartimit të çdo 
programi auditimi që miratohet nga Kryetari i KLSH-së. 

 

7. Do të organizojmë punën si drejtori për përmirësimin e Rregullores së 
Brendshme duke marrë mendimin e gjithë punonjësve të drejtorisë. 
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8. Do të programojmë për zgjidhje disa probleme në çdo muaj. Do të 
përqendrohemi tek kontrolli i punës javore të audituesve.  

 

 9. Do të kryejmë në mënyrë sa më profesionale trajnimet si drejtori dhe në 
bashkëpunim me Drejtorinë Juridike do të përgatisim disa tema trajnimi për njohjes 
dhe zbatimit në praktikë të disa akteve ligjore dhe nënligjore. 
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Diskutimi  i  Përgjegjësit të Sektorit të Sigurimit të Cilësisë, 

 z. Koço SOKOLI 

 

 

 

Në zbatim të urdhrit të Kryetarit nr. 109, datë 
Për Kontrollin dhe Sigurimin e 

, grupi i shqyrtimit i përbërë nga 10 
auditues dhe nga dy drejtues grupi, përzgjodhi në 
mënyrë rastësore 24 dosje auditimi ose 20% e 
auditimeve të kryera dhe të evaduara brenda 
muajit dhjetor 2013.  

 

Dosjet e tjera të auditimit, të cilat janë ende në proces dhe që i përkasin realizmit 
të planit vjetor të auditimit, në zbatim të urdhërit të sipërcituar, do të përzgjidhen 
për tu shqyrtuar nga grupi i punës në 

qershor të vitit 2014, pasi këto praktika të jenë përfunduar, evaduar dhe arkivuar 
nga grupet përkatëse të auditimit.  

Një nga faktorët që ka ndikuar pozitivisht në sigurimin e cilësisë të punës audituese 
për vitin 2013, është edhe përgatitja më e studiuar e programit vjetor të 
veprimtarisë së KLSH-së që lidhet me punën e bërë në përcaktimin e prioriteteve të 
mundshme, argumentimin dhe përfshirjen në programin e auditimit të subjekteve 
të auditimit mbi bazën e vlerësimit të riskut dhe përcaktimit të materialitetit, duke i 
kombinuar këto auditime edhe me detyrimet kushtetuese e ligjore që ka KLSH-ja, 
për auditimin periodik të tyre. 

Hartimi e zbatimi i programeve të auditimit konform Rregullores së Brendshme të 
KLSH-së dhe manualeve të auditimit, përzgjedhja dhe përcaktimi i grupeve të 
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auditimit me numrin e aftësitë e kërkuara që sigurojnë zbatimin e programit, 
nxjerrja e konkluzioneve të drejta dhe formulimi i drejtë i rekomandimeve, masat 
me karakter organizativ për përmirësimin e gjendjes të marra gjatë periudhës së 
auditimit, propozimet për përmirësimin e dispozitave ligjore e nënligjore, masat e 
marra nga subjektet për programimin e detyrave për zbatimin e rekomandimeve, 
flasin për një arritje të kënaqshme të sigurimit të cilësisë, si dhe të rritjes së 
besueshmërisë e objektivitetit të konkluzioneve dhe vendimeve të strukturave 
drejtuese e zbatuese të KLSH-së. 

Referuar konstatimeve të dala nga shqyrtimi i dosjeve të auditimit, rezulton se 
krahas punës së bërë dhe rezultateve të arritura në drejtim të sigurimit të cilësisë, 
në procesin e programimit, zbatimit, raportimit të përfundimeve të auditimeve dhe 
ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve, u konstatuan edhe disa të meta e mangësi 
në zbatim të kërkesave të përcaktuara në Rregulloren e Brendshme dhe Manualet e 
Auditimit, ndaj të cilave kërkohet të reflektohet me masa konkrete tekniko-
administrative të qëndrueshme, të cilat do të influencojnë në arritjen e një niveli 
më të lartë të sigurimit të cilësisë në të gjithë veprimtarinë e KLSH-së. 

Në mënyrë të përmbledhur konkluzionet e sigurimit të cilësisë për 24 dosje 
auditimi të shqyrtuara, rezultuan si më poshtë: 

 

Metodologjia e vlerësimit. 

 I - Faza e Planifikimit Auditimit / Hartimi i programeve të Auditimit. 

1. A ka qenë e argumentuar përzgjedhja me përparësi e subjektit dhe përfshirja e 
tij në planin e auditimit? 

Në përgjithësi janë parashikuar dhe paraqitur argumente se përse është planifikuar 
auditimi në subjektet e audituara por ka pasur dhe raste kur është evidentuar 
mospërputhje midis emrit të subjektit që është përcaktuar në programin vjetor dhe 
emrit të subjektit të përcaktuar në programin e punës.  

Në disa raste ka ndryshime në lidhje me periudhën e kryerjes së auditimit 
(periudhës tremujore të planifikimit).  

Programi i auditimit dhe fillimi i auditimit është në po të njëjtën datë kur dhe është 
protokolluar dhe nuk rezulton të jetë hartuar e miratuar shkresë për njoftimin e 
fillimit të auditimit. 
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Në disa dosje ka rezultuar se mungojnë argumentet mbi përzgjedhjen e subjekteve 
në bazë të materialitetit dhe riskut të përcaktuar. 

2. A është mbledhur informacioni paraprak për subjektin e audituar? 

Në lidhje me këtë pikë të vlerësimit, rezulton se në dosjet e shqyrtuara nuk është 
inventarizuar ndonjë informacion paraprak, që i nevojitet grupit të auditimit për të 
hartuar programin e auditivit, me qëllim përcaktimin sa më të saktë të çështjeve të 
auditimit, të afatit të auditivit, si dhe numrin të ekspertëve të jashtëm të 
nevojshëm për auditim. 

Në disa raste nga ana e grupeve të auditimit nuk është zhvilluar takimi paraprak që 
i shërben kryerjes së auditimit, referuar dokumenteve standarde të auditimit. 

Në disa raste grupet e auditimit nuk kanë përgatitur pyetësorin në përputhje me 
rregulloren e brendshme. Në njoftim është përcaktuar data e takimit paraprak 
ndërkohë që programi i auditimit është hartuar në datën e njoftimit, pa u zhvilluar 
takimi paraprak. 

Ka pasur raste kur është bërë një vlerësim risku dhe përllogaritje e materialitetit e 
pakuptimtë, sepse bazuar në standardet e auditimit vlerësimi i riskut dhe 
materialiteti bëhet para miratimit të programit të auditimit. Gjatë auditimit dhe në 
fund të tij bëhet vlerësim apo korrigjim i këtyre treguesve. Gjithsesi, konstatohet që 
grupi i auditimit nuk ka pasur në dispozicion kohën e duhur, siç kërkohet në 
Rregulloren e Brendshme, për marrjen e informacionit dhe evidencave paraprake 
nga subjekti i planifikuar për tu audituar.  

Në dosjet e auditimit, me përjashtim të auditimit financiar, mungon analiza e riskut 
dhe materialitetit. 

Ka rezultuar se është shtuar një auditiues që ditët e para të auditimit, fakt ky që 
tregon për një dobësi në planifikimin e auditimit.  

Lidhur me informacionin mbi takimin paraprak me subjektin që auditohet, ky 
informacion paraprak nuk ishte i plotë, pasi nuk përfshinte mbledhjen dhe analizën 
e fakteve dhe të dhënave rreth subjektit të kontrolluar, si dhe pyetësorët të cilët do 
ti shërbenin hartimit të programit të auditimit brenda 5 ditëve nga marrja e detyrës 
së auditimit. 

Gjithashtu ka rezultuar se datat e programit të auditimit, janë të njëjta me datën e 
takimit paraprak për fillimin e kontrollit. 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                       Analiza Vjetore  2013 

200  

 

3. A është hartuar programi i auditimit në përputhje me kërkesat e ligjit, 
rregullores së brendshme dhe standardeve të auditimit? 

Në përgjithësi programi i auditimit është hartuar në përputhje me kërkesat e ligjit, 
rregullores së brendshme dhe standardeve të auditimit, ndonëse në dosjen e 
auditimit nuk ka informacion paraprak. Mungesa e këtij informacioni paraprak të 
grumbulluar për subjektin që do të auditohet para hartimit të programit ka bërë që 
në disa raste të mos ketë një përcaktim të saktë e objektiv, të drejtimeve të 
auditimit. 

Gjithashtu në një rast, drejtimet e auditimit janë ndërtuar në formë pyetësori, në 
kundërshtim me dokumentin standard të auditimit financiar. 

Nuk është bërë vlerësim i riskut në fazën e programimit të auditimit, në zbatim të 
Standardeve të KLSH-së dhe Rregullores së Brendshme.  

Ka rezultuar se programi i auditimit, nuk ka gjurmë që të jetë punuar nga grupi i 
auditimit siç përcaktohet në Dokumentet Standardarte e Rregullores së 
Brendshme, por është i firmosur vetëm nga Drejtori i Departamentit. 

Në programin e auditimit nuk është përfshirë drejtimi, menaxhimi financiar dhe 
kontrolli brendshëm, si dhe risku dhe menaxhimi i tij. 

Nga shqyrtimi i pikave/drejtimeve të auditimit është konstatuar se ato nuk 
përputhen me llojin e auditimit i cili është tematik dhe vlerësues, pasi disa prej tyre 
janë për zbatim të ligjshmërisë e përputhshmërisë. Grupi i auditimit duhet ti kishte 
analizuar më mirë drejtimet, duke eliminuar disa prej tyre, kjo nisur nga konstatimi 
se disa nga pikat sipas programit nuk janë trajtuar me akt verifikim apo 
procesverbal dhe janë trajtuar fillimisht në projektraport e më tej në raport me 
vetëm disa rreshta. Kjo tregon se programi ka pasur pika të tepërta.  

Gjithashtu është konstatuar se në programin e auditimit, tek baza ligjore është 
cilësuar vetëm ligji për Kontrollin e Lartë të Shtetit dhe asnjë dispozitë ligjore dhe 
nënligjore.  

4. Përzgjedhje e përshtatshme e numrit të audituesve dhe aftësive të kërkuara, 
përfshirë dhe ekspertët e jashtëm. Procedurat për shmangien e konfliktit të 
interesit, pranimin e programit dhe ndarja e detyrave për çdo kontrollor  është e 
dokumentuar? 
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Në përgjithësi përzgjedhja e numrit të audituesve ka qenë e mirë dhe e 
mjaftueshme. Ndarja e detyrave për çdo auditues është bërë dhe është miratuar 
nga Drejtorët e Departamenteve, ku audituesit kanë dhënë dakortësinë për ndarjen 
e detyrave, si dhe janë shprehur mbi konfliktin e interesit, sipas Rregullores së 
Brendshme të KLSH-së. Në dy raste, ndarja e detyrave është bërë jo sipas formularit 
të miratuar në rregullore. Për rastin kur ka shtesë të numrit të audituesve, nuk 
është bërë ndarja e detyrave për audituesit e shtuar.  

Në një rast është shtuar me shkresë një anëtar në grupin e auditimit, vetëm tri ditë 
para përfundimit. Audituesi i shtuar në grup në fakt, nuk ka marrë pjesë fare në 
këtë auditim.  

Në dy dosje të shqyrtuara me objekt auditim financiar, nuk ka asnjë të dhënë mbi 
konflikt interesi.  

Në një rast nuk figuron asnjë dokument dhe nuk ka argumentim, pse audituesi nuk 
ka marr pjesë në këtë auditim. 

5. Përcaktimi i afateve për kryerjen e auditimit. 

Përcaktimi i afatit për kryerjen e auditimit kryesisht ka qenë i mjaftueshëm. Në disa 
raste afati i auditimit ka qenë më pak se minimumi i ditëve të përcaktuara në 
dokumentet standarde. 

Për disa nga këto raste nga grupi i auditimit është kërkuar dhe është miratuar 
shtesa e afatit të auditimit. Në disa dosje mungon argumentimi dhe kërkesa për 
shtyrjen e afatit të auditimit. 

Ka patur raste se nga problemet e dala dhe shtrirja e auditimit, koha ka rezultuar jo 
e mjaftueshme. Grupi i auditimit edhe pse ka marrë kontakte paraprake me 
subjektin apo edhe ka administruar dokumente të mjaftueshme për hartimin e 
programit të auditimit, rezulton se nuk ka qenë në gjendje të parashikojë saktë 
afatin e duhur për auditimin në terren.  

II-Faza e Kryerjes së Auditimit 

1. Është respektuar Programi i Auditimit sipas drejtimeve të caktuara, kërkesave 
të ligjit, rregullores së brendshme, standardeve të auditimit? 

Nga shqyrtimi i dosjeve rezulton se është respektuar në përgjithësi programi i 
auditimit, sipas drejtimeve të përcaktuara.  

Në një dosje auditimi ka mospërputhje të drejtimit të auditimit (pikës së programit) 
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dhe trajtimit të bërë në projektraport. Në vijim projektraporti nuk është firmosur 
nga grupi i auditimit dhe Drejtori i Departamentit, në kundërshtim me Rregulloren 
e Brendshme. 

Në disa praktika auditimi rezulton se trajtim i observacioneve në fazën e projekt 
raportit nuk është bërë i plotë dhe i detajuar, nuk janë dhënë sqarimet në se janë 
marrë në konsideratë observacionet, si dhe cilët janë shpjegimet përkatëse. Për 
rastet kur subjekti nuk ka paraqitur observacione për akt verifikimet dhe 
procesverbalet në projektraport nuk është cilësuar ky fakt.  

Në disa raste nuk janë përcaktuar qartë përgjegjësitë e punonjësve sipas detyrave 
që kanë dhe periudhave. 

Për disa prej drejtimeve të programit nuk janë mbajtur akte të veçanta  (akt 
verifikimi apo procesverbal) por janë trajtuar direkt në projekt raport auditimi e më 
tej në raport.  

Në një rast, nuk është sh
të cilat grupi i auditimit nuk është shprehur as në projektraport auditimi as në 
raportin përfundimtar të auditimit. 

Në një rast për disa prej drejtimeve të programit për auditim nuk janë mbajtur akte 
të veçanta (akt verifikim apo procesverbal) por janë trajtuar në direkt në 
projektraport auditimi e më tej në raportin përfundimtar të auditimit  vetëm me 
pak rreshta për secilën pikë. 

3. Janë përdorur përshtatshëm proçedurat dhe teknikat e auditimit për 
mbledhjen e provave? 

Për mbledhjen e provave në përgjithësi janë përdorur përshtatshëm procedurat 
dhe teknikat e auditimit konform Rregullores së Brendshme, por në disa raste nuk 
janë përdor metodat si: Auditimet e mëparshme; Përgjigja mbi pyetësorin e 
vetëvlerësimit për komponentët; Evidencë mbi numrin, dhe rezultatet e 
kontrolleve të ushtruara nga auditi i brendshëm i subjektit; Intervistat; Pyetësorët, 
etj.   

Në një dosje ka rezultuar se është mbajtur një procesverbal pas dërgimit të 
projektraportit dhe takimit të mirëkuptimit, pra në këtë rast nuk janë mbledhur 
prova të plota gjatë auditimit.  

4. Janë ballafaquar e ndjekur deri në fund çështjet e dala  gjatë auditimit, që 
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përfshinë fazat e auditimit në terren, raportimin dhe ndjekjen e zbatimit të 
rekomandimeve? 

Për çështjet e dala gjatë auditimit, që përfshijnë fazën e auditimit në terren, për 
problemet e dala dhe të trajtuara në projektraport në disa raste nuk ka takim 
përmbyllës, në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme. 

Në një dosje ka rezultuar se grupi i auditimit, për çështjet e dala, që përfshin fazën 
e auditimit në terren dhe raportim, ka mbajtur akt verifikime, por në dosjen e 
auditimit nuk është lënë gjurmë në lidhje me ballafaqimet përkatëse të kryera për 
problemet e dala gjatë fazës së auditimit. 

5. Proçesverbalet, aktverifikimet dhe dokumentet e tjera të punës audituese janë 
të mbajtura në përputhje me kërkesat e ligjit dhe rregullores së brendshme? 

Në përgjithësi akt verifikimet dhe procesverbalet janë mbajtur, konform 
Rregullores së Brendshme dhe dokumenteve standarde përkatëse. Në disa raste 
procesverbalet dhe akt verifikimet janë nënshkruar vetëm nga një auditues në 
kundërshtim me Rregulloren e Brendshme.  

Gjithashtu rezulton se në disa raste duhej mbajtur procesverbal, kjo për faktin se në 
akt verifikimet, projektraportin dhe raportin përfundimtar të auditimit janë 
konstatuar dëme ekonomike dhe shkelje të dispozitave ligjore në fuqi. 

Ka rezultuar se nuk janë vendosur përgjegjësitë nominative të personave në rastet 
e shkeljeve të akteve ligjore e nënligjore të konstatuara. 

Në një dosje, rezulton se për mangësitë e konstatuara janë përcaktuar personat 
përgjegjës, por nuk janë trajtuar në projektraport dhe në raportin përfundimtar.  

Gjithashtu, për auditimin e prokurimeve publike, trajtimi është bërë direkt në 
projektraport dhe në raportin përfundimtar, por nuk është bërë sipas formatit 
konform Rregullores së Brendshme, pasi nuk janë pasqyruar të dhënat për tenderin 
e zhvilluar dhe tabelën përkatëse. 

6. Janë respektuar afatet për kryerjen e auditivit? Kërkesa për shtyrje afati a 
është e argumentuar e miratuar nga Kryetari dhe a ka rezultuar efektive? 

Në përgjithësi janë respektuar afatet e auditimit, për punën në terren, ndonëse në 
disa raste afati i auditimit ka qenë më pak se ai i përcaktuar në rregulloren e 
brendshme. 

Në disa raste ka shtesë të shtyrjes së afatit të auditimit, i cili është i miratuar, por 
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në dosje mungon argumentimi dhe shkaqet e shtyrjes.  

Për një dosje, Raporti Përfundimtar i Auditimit është përgatitur nga audituesit 
brenda afatit, por nuk është respektuar afati për dërgimin në subjekt i cili është 
brenda 20 ditësh nga ardhja e vërejtjeve për projektraportin, periudhë e cila 
përfshin edhe ballafaqimet me subjektin e audituar. 

Në një rast nuk është respektuar afati i përcaktuar në programin e auditimit, si dhe 
nuk figuron dokumentacion për shtyrje afati. 

Në një rast nuk janë respektuar afatet në drejtim të auditimit në terren  për arsye 
se aktverifikimet janë mbajtur dhe dorëzuar më 4 ditë pas afati të auditimit. 

Për një subjekt auditimi rezulton se si projektraporti dhe  raporti përfundimtar i 
auditimit janë në të njëjtën datë. 

 

7. A është bërë e dokumentuar takimi përmbyllës mbas përfundimit të auditimit 
në terren për problemet e dala që do të trajtohen në projektraport? 

Në disa dosje, nuk ka dokument që vërteton mbajtjen e takimit përmbyllës mbas 
përfundimit të auditimit në terren për problemet e dala, që do të trajtohen në 
projektraport, në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme.  

Në një subjekt rezulton se dokumenti i takimit ballafaques, nuk është firmosur nga 
të gjithë pjesëtarët e grupit. 

III- Faza e Raportimit dhe Evadimit të Materialeve të Auditimit 

1. Forma dhe përmbajtja e Raportit të auditimit është në përputhje me rregullat e 
brendshme të përcaktuara? A është bërë takimi përmbyllës  mbas shqyrtimit të 
observacioneve të projektraportit, para hartimit të raportit përfundimtar? 

Format e raporteve të auditimit janë në përputhje me kërkesat e përcaktuara në 
Rregulloren e Brendshme. 

Në disa raste nuk janë shënuar për çdo auditues pikat e trajtuara, masat e 
rekomanduara dhe faqet respektive në raport, si dhe nuk janë cilësuar personat 
përgjegjës. 

Takimi përmbyllës i mirëkuptimit mbas shqyrtimit të observacioneve të 
projektraportit para hartimit të raportit përfundimtar sipas Rregullores së 
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Brendshme me nivelet drejtuese nuk është realizuar, megjithëse ky ballafaqim 
është rekomanduar nga ana e Kryetarit.  

Në një rast ka rezultuar se, takimi përmbyllës është realizuar edhe me pjesëmarrjen 
e Drejtorit të Përgjithshëm, por ky fakt nuk është dokumentuar në dosje.      

Në një dosje ka rezultuar se projektraporti është i paqartë, jo i kuptueshëm, pikat e 
auditimit nuk janë të renditura sipas programit të auditimit, ka shumë tabela me 
shifra të cilat nuk janë bërë analizat e treguesve përkatëse. Në vijim janë konstatuar 
shkelje por nuk janë propozuar masa dhe nuk ka persona përgjegjës për këto 
shkelje.  

Në një dosje konstatohet se është hartuar projektraporti i auditimit pa u pasqyruar 
observacioni i vetëm, pra nuk rezulton të jetë marrë apo jo në konsideratë.  

 2. Terminologjia e përdorur në Raport është lehtësisht e kuptueshme nga 
personat të cilëve iu drejtohet dhe termat teknike janë të shpjeguara qartë? 

Terminologjia e përdorur në raport përgjithësisht është e kuptueshme nga personat 
të cilëve iu drejtohet dhe termat teknike janë të shpjeguara qartë.  

Por në disa raste duhet që të ishte bërë një trajtim më i plotë dhe më kuptueshëm i 
drejtimit të kontrollit lidhur me procedurat e prokurimeve, ku duhet të bëhet një 
përmbledhje e përgjithshme e procedurave të planifikuara të prokurimit, 
procedurave të zhvilluara dhe të anulluara, të vlerës së përllogaritur të kontratave, 
të shumës së kontratave të lidhura, të diferencës midis shumës së kontraktuar dhe 
të likujduar, të procedurave të përzgjedhura për tu audituar nga grupi i auditimit.  

3. Zbulimet dhe konkluzionet e paraqitura në raport janë të formuluara me 
kujdes, të identifikuara qartë, të argumentuara dhe të mbështetura në 
prova/evidencë, domethënëse dhe të arsyeshme? Ka ndryshime të pa justifikuara 
e të pa argumentuara mes Projektraportit dhe Raportit? 

Në përgjithësi, nuk ka ndryshime të pa justifikuara e të pa argumentuara mes 
Projektraportit të Auditimit dhe Raportit Përfundimtar të Auditimit. Zbulimet dhe 
konkluzionet e paraqitura në Raport, referuar Projektraportit janë të identifikuara 
dhe argumentuara. 

Por, rastet kur ka të tilla nuk janë analizuar dhe vlerësuar shpjegimet e dërguara 
nga subjekti i audituar, për arsye se nuk janë të pasqyruara në raportin 
përfundimtar të auditimit.  
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4. Është bërë vlerësimi me kujdes i të gjithë observacioneve dhe shpjegimeve të 
subjektit të audituar dhe pasqyrimi i tyre në Raport? Janë bërë takime 
ballafaquese me subjektin dhe janë dokumentuar? 

Në përgjithësi është bërë vlerësimi i të gjithë observacioneve dhe shpjegimeve të 
subjektit të audituar dhe pasqyrimi i tyre në Raportin Përfundimtar të Auditimit.  

Por në disa raste observacionet nuk janë sqaruar mjaftueshëm, nuk janë dhënë 
arsyet e mosmarrjes në konsideratë të observacioneve.  

Të gjitha takimet e kryera me subjektin në përgjithësi janë dokumentuar.  Në pak 
raste nuk është sqaruar në Raport, se subjekti nuk ka paraqitur observacione dhe 
se në zbatim të ligjit të KLSH, çështjet e trajtuara dhe mangësitë, konsiderohen të 
mirëqena. Gjithashtu për rastet kur observacionet janë marrë ose jo parasysh, nga 
grupi i auditimit nuk është sqaruar pse janë marrë në konsideratë, por mjaftohen 

 

Nuk është organizuar takimi i mirëkuptimit në nivel drejtuesish brenda 10 ditëve 
nga kthimi i projektraportit, apo nuk është organizuar e mbajtur sipas rregullores, 
ku përcaktohet se është detyruese të mbahet protokoll i veçantë, në të cilin 
reflektohen të gjitha vërejtjet e bëra, sqarimet dhe kundërshtimet për 
Projektraportin, si dhe Procesverbali i takimit përmbyllës vendoset në praktikën e 
auditimit.  

Observacionet e sjella nga subjekti në një rast nuk janë pasqyruar në raportin 
përfundimtar. 

Në një dosje vlerësimi i të gjithë observacioneve dhe shpjegimeve të subjektit të 
audituar dhe pasqyrimi i tyre në Raportin Përfundimtar të Auditimit, është trajtuar 
shkurt dhe jo rast pas rasti.  

5. Kanë ekzistuar marrëdhëniet profesionale dhe korrekte me subjektin në zbatim 
të standardeve dhe rregullave të etikës? 

Për këtë pikë vlen të theksojmë se nga të gjitha grupet e auditimit kanë ekzistuar 
marrëdhënie profesionale dhe korrekte me subjektin, në zbatim të standardeve 
dhe rregullave të etikës, konform Rregullores së Brendshme me përjashtim të 
auditimit në një subjekt, ku nuk kanë ekzistuar marrëdhëniet profesionale dhe 
korrekte me subjektin.  

6. Rekomandimet janë të formuluara qartë dhe të argumentuara? Ka ndryshime 
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të pajustifikuara e të paargumentuara nga ato të propozuara në projektvendim? 

Në disa dosje në rekomandimet për masa organizative është përcaktuar që subjekti 
i audituar të marrë masa për zbatimin e ligjit, i panevojshëm ky përcaktim për arsye 
se përmbushja dhe zbatimi i ligjit është detyrim i pashmangshëm dhe kushtetues.   

Në disa raste Projektvendimi nuk është firmosur çdo faqe nga audituesit.  

 

Në një dosje rezulton se janë dhënë masa administrative për tre persona, pa 
mbajtur procesverbal, pa u vënë në dijeni vetë personat për shkeljet e konstatuara 
dhe pa marrë observacionet përkatëse, në kundërshtim me Rregulloren e 
Brendshme. 

 

7. Evidencat e rezultateve të auditimit janë të mbajtura sipas afateve, formës 
dhe përmbajtjes të parashikuara në Rregulloren e Brendshme dhe formularëve 
standard të miratuar? 

Ka raste kur mungojnë dokumentet e punës që u kanë shërbyer audituesve në 
punë në terren, apo mendimet e K/audituesit janë pa datë. 

Në një dosje auditimi ka rezultuar se inventarizimi i dosjes nuk është bërë i plotë, si 
dhe nuk  është nënshkruar nga grupi i auditimit. 

Evidencat e e auditimit në një subjekt, nuk janë firmosur nga të gjithë pjesëtarët e 
grupit të auditimit.  

Në një rast dërgimi i raportit të auditimit është bërë dy muaj më vonë, duke mos 
respektuar afatet sipas planifikimit mujor të departamentit, si dhe afatet sipas 
rregullores. 

Në përfundim për 24 dosje të përzgjedhura, nga shqyrtimi rezultoi se dy dosje janë 
me vlerësimin 1 (shumë mirë), 15 dosje me vlerësimin 2 (mirë) dhe 7 dosje me 
vlerësimin 3 (mjaftueshëm).   

Vlen të theksojmë se për vitin 2013, është përfshirë në programin e auditimit 

riskut dhe menaxhimit, kërkesë 
 Drejtim auditimi i cili nuk ka qenë i përfshirë në 
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programet e auditimit në vitin 2012 dhe është lënë në rekomandimet e raportit të 
cilësisë në vitin që kaloi. Fakt ky i cili tregon edhe një herë nevojën që ka shqyrtimi i 
dosjeve për sigurimin e cilësisë. 

Gjithashtu për dosjet e shqyrtuara për sigurimin e cilësisë për vitin 2013, rezulton 
se janë përzgjedhur  24 dosje ose 4 dosje më shumë se  një vit më parë, si dhe për 
dosjet e tre-mujorit të fundit të pa përfunduara brenda muajit nëntor 2013, është 
përcaktuar në urdhrin e Kryetarit nr. 

që do të shqyrtohen në  qershorin e vitit 2014.  

 

REKOMANDIME  
 

I.  Faza e planifikimit të auditimit: 

 Për mbarëvajtjen e punës audituese, hartimin e një programi auditimi sa më të 
plotë dhe përdorimin sa më racional të burimeve njerëzore e materiale, grupet 
e auditimit të marrin masa për zbatimin e Rregullores së Brendshme.  

 Drejtuesit e departamenteve në përcaktimin e grupeve të auditivit të përdorin 
më racionalisht burimet njerëzore, që në auditim krahas numrit të 
përshtatshëm të audituesve të caktohet edhe staf me aftësitë dhe 
eksperiencën e duhur, në mënyrë që cilësia e aftësive të grupit 
kompleksitetit të auditimit.  

 Drejtuesit e Departamenteve të marrin masa, për të përcaktuar afatin e 
auditimit në përputhje me  afatet e përcaktuar në Rregullore, për të shmangur 
kështu shtyrjet e afateve të auditimit. 
 

II. Faza e kryerjes së Auditimit 

 Gjatë punës audituese në terren, audituesit duhet të marrin masa për hartimin e 

e Rregullores së Brendshme të vitit 2005 dhe Dokumentet 6,7,8 të Rregullores 
së Brendshme të vitit 2012, dokumenti 6-Dokumente dhe formularë standard 
të auditimit të ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare, për të shmangur 
rastet e moszbatimit të përcaktimeve në Rregullore të hartimit të 
aktverifikimeve dhe procesverbaleve, si dhe mos përcaktimin e neneve dhe 
pikave përkatëse të shkeljeve, zgjatjet me përshkrime e panevojshme. 
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 Gjatë punës audituese në terren, audituesit duhet të marrin masa për dorëzimin 
e të gjithë proçesverbaleve dhe akt verifikimeve në zyrat e protokollit të 
subjekteve. Në mënyrë që personat për të cilët mbahet, të bëhen më dije 
zyrtarisht për  mbajtjen e këtyre proçesverbaleve dhe akt verifikimeve, duke 
dokumentuar kështu që këta persona të pranishëm apo të larguar janë njohur 
me shkeljet e konstatuara. Gjithashtu dorëzimi në rrugë protokollare të 
procesverbaleve dhe aktverifikimeve, sqaron dhe rastet kur në dosjen e 
auditimit mungon procesverbali ose aktverifikimi.  

 Gjatë punës audituese në terren, audituesit duhet të marrin masa që për shkelje 
ligjore të konstatuara të mbajnë procesverbal ose/dhe aktverifikm, kërkesë kjo 
e parashikuar në Rregulloren e Brendshme dhe Dokumentet Standarte dhe jo 
të trajtohen direkt në materialin e Projekt Raportit të auditimit, për arsye se 
mospërcaktimi i përgjegjësive nuk i jep mundësi personave përgjegjës për të 
bërë vërejtje para hartimit të Projektraportit të Auditimit, kërkesë kjo e 
parashikuar në pikën 11.3.3 të Rregullores së Brendshme. 
 

III. Faza e Raportimit dhe Evadimit të materialeve të auditimit. 

Grupet e auditimit duhet të marrin masa për trajtime sa më të plota e të qartë të 
observacionet e sjella nga subjektet dhe personat e ngarkuar me përgjegjësi, ku 
duhet të përshkruhet shkurt thelbi dhe përmbajtja e observacionit dhe 
argumentimi me dispozita ligjore kur nuk merret në konsideratë, e që për 

konstatuara, rritjen e sigurinë dhe besueshmërisë të konkluzioneve e 
rekomandimeve të auditimit, kërkesë kjo e  parashikuar edhe në nenin nr. 6 të ligjit 
për KLSH dhe pikat 10.5.6 e 10.6.6.2 të Rregullores së Brendshme. 

Grupet e auditimit duhet të marrin masa për të përmirësuar trajtimin më të plotë 
të drejtimeve të programit të auditimit ku mungojnë gjetjet dhe konkluzionet. 
Projektraportet  e Auditimit dhe në veçanti Raportet Përfundimtare janë shumë të 
gjata dhe janë kopje e thjeshtë e procesverbaleve dhe aktverifikimeve të mbajtura. 
Përshkrimi i zbulimeve në Raportin Përfundimtar të Auditimit duhet të jetë një 
përmbledhje e problemeve të dala gjatë auditimit, si dhe ky raport duhet të jetë më 
konciz dhe jo kopje e Projekt Raportit, kërkesa këto të përcaktuara në Rregulloren e 
Brendshme pika 10.6.6.4.   
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Grupet e auditimit duhet të marrin masa për të faktuar realizimin dhe takimet 
përmbyllëse  me subjektin para hartimit të Projektraportit ku ballafaqohen deri në 
fund çështjet e dala gjatë auditimit.  

në mënyrë që të evidentohen rezultatet e auditimit dhe përgjegjësia individuale. 
Bashkëlidhur Raportit Përfundimtar, duhet të shënohen për çdo auditues pikat e 
trajtuara, masat e rekomanduara dhe faqet respektive të raportit për Auditimet e 
Ligjshmërisë dhe Rregullshmërisë Financiare.  

Nga grupet e auditimit të merren masa, që në projektvendim, për shkeljet e rënda 
ligjore të konstatuara, të propozojnë masë disiplinore për të gjithë personat 
përgjegjës, si dhe projektvendimi të firmoset në çdo faqe të tij nga grupi i auditimit, 
Drejtori i Departamentit, Drejtori Juridik dhe Drejtori i Përgjithshëm, për të 
shmangur rastet kur masat e rekomanduara nuk janë në përputhje me shkeljet e 
konstatura, kur nuk janë vlerësuar në shkallën e duhur nga grupet e auditimit dhe 
drejtuesit e departamentit.  

Nga Drejtorët e Departamenteve dhe nga kryeaudituesit të merren masa për të 

dosjeve mungon. 

Përgjegjësi i grupit të auditimit dhe antarët e grupit, të marrin masa për të 
plotësuar dosjen e auditimit me letrat e punës dhe shënimet e mbajtura nga 
audituesi.  

Nga Drejtoria Juridike, e Sigurimit të Cilësisë dhe Analizës së Riskut të merren masa 
për të bërë të mundur rishikimin dhe përmirësimin e disa pikave të Rregullores, 
nevojë kjo që doli nga shqyrtimi i dosjeve.  

Me qëllim përgatitjen e materialeve cilësore të auditimit dhe evitimit të 
problematikave të hasura gjatë zbatimit të saj, duhet të përmirësohet Rregullorja e 
Brendshme si dhe te plotësohen Formularët Standarde. Gjithashtu, në zbatim te 
Rregullores së Brendshme dhe në funksion të grupeve të auditimit dhe përmirësimit 
të cilësisë duhet të vendoset dhe një jurist në Departamentet e Auditimit, i cili 
duhet të japë mendimin e tij paraprak në lidhje me auditimin krahas kryeaudituesit 
dhe  Drejtorit të Departamentit. 
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Diskutimi  i  Drejtorit të Drejtorisë së Komunikimit dhe Shërbimeve,  

z. Gëzim ZILJA 

                

 

 

Drejtoria e Komunikimit dhe e Shërbimeve në bazë 
të ligjit nr. 8270, datë 23.12.19  Kontrollin e 

datë 01.06.2000, si dhe në zbatim të Rregullores së 
Brendshme të KLSH-së, ka si mision të saj 
komunikimin, duke ofruar transparencë në 
marrëdhëniet me publikun nëpërmjet një 
bashkëpunimi të gjerë me median dhe partnerë të 
tjerë si dhe zhvillimi institucional nëpërmjet përdorimit të teknologjisë së 

informacionit, hartimin dhe implementimin e strategjisë dhe politikave  të TIK-ut  në  
KLSH, instalimin, konfigurimin dhe përmirësimin i sistemeveTIK, ndjekjen e punës 
për mbarëvajtjen e botimeve të KLSH-së për libra, revista, periodikë artikuj për 
shtypin, etj.  
Lidhur me shërbimet DKSH-ja ka për detyrë, zbatimin e procedurave ligjore dhe 
bashkëpunimin me strukturat e administratës dhe sektorin e financës për 
menaxhimin me efektivitet dhe transparencë të fondeve të miratuara në buxhet, 
veçanërisht ato që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen dhe investimet në pajisje, për të 
krijuar kushte sa më të mira për zhvillimin normal të punës, duke siguruar bazën e 
nevojshme materiale dhe rezervat, për vazhdimësinë e punës, mirëadministrimin e 
pasurisë, bashkërendimin e punëve të departamenteve dhe të drejtorive të KLSH-
së, për realizimin e detyrave të ngarkuara. 
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Në zbatim të kritereve të parashikuara në legjislacion dhe bazuar në objektivat  dhe 
politikat e zhvillimit social, drejtoria plotësoi formularët standard për buxhetin e 
vitit 2013 të cilët i paraqiti për shqyrtim dhe miratim brenda afatit të caktuar. 
Gjithë puna vjetore e drejtorisë është kryer nga punonjësit e saj, gjithsej 13, të 
ndarë sipas strukturës së vjetër: një drejtor, një përgjegjës finance, një përgjegjës 
sektori për shërbimet, një pergjegjes sektori për IT-n, specialist finance, një 
magazinier-operator, dhe shtatë punonjës të profesioneve të ndryshme.         

Strategjia dhe detyrat e DE-së kanë qenë përdorimi sa më eficent, efektiv dhe 
ekonomik i burimeve financiare të institucionit dhe  menaxhimi, ruajtja, 
përmirësimi i strukturës së aktiveve të këtij institucioni në zbatim të ligjit nr.10296, 

 

Për vitin 2013, puna filloi me miratimin dhe detajimin e buxhetit të shtetit për 

dhe përdorimin e shpenzimeve operative si dhe iventarin e magazinës dhe të 
zyrave. 

Gjatë vitit 2013 është kryer në mënyrë periodike kontrolli i shpenzimeve ditore për 
rastet e prokurimeve si dhe të gjitha llojet e shpenzimeve të kryera me bankë dhe 
arkë. Çdo muaj është bërë rakordimi i situacioneve të shpenzimeve të buxhetit me 
degën e Thesarit dhe me Ministrinë e Financave.  

Janë hartuar në kohë, çdo tremujor, evidencat statistikore sipas formularëve 
përkatës, raporti i shpenzimeve faktike të institucionit sipas artikujve të buxhetit si 
dhe raporti i monitorimit të shpenzimeve buxhetore.    

Është ndjekur me përparësi zbatimi në kohë i detyrave  për përdorimin me 
efektivitet të këtij buxheti, duke respektuar kërkesat ligjore financiare. Për këtë 
qëllim është bashkëpunuar rregullisht me sektorin e financës, të shërbimeve dhe 
komisionin e blerjeve me vlera të vogla i ngritur në janar të vitit 2013. Duhet 
theksuar se gjithë praktika e blerjeve me vlerë të vogël për vitin 2013 ndryshoi duke 
kaluar online. Komisionet e ngritura pranë drejtorisë tonë iu përshtatën menjëherë 
praktikës së re.  

Sektori i Financës ka kryer me rigorozitet veprimet që kanë të bëjnë me përpilimin 
e dokumentacionit të bankës, arkës dhe magazinës. Të gjitha pagesat e punonjësve 
si paga, dieta, paradhënie, e shërbime të tjera janë kryer brenda ligjeve dhe afateve 
të caktuara. Ka filluar dhe është në vazhdim puna parapergatitore për mbylljen e 
bilancit kontabël të vitit  2013.        
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U kryen rakordimet me degën e thesarit për realizimin e shpenzimeve të buxhetit si 
dhe janë bërë akt-rakordimet për çeljen dhe lëvizjen e fondeve buxhetore me 
drejtorinë e Buxhetit në Ministrinë e Financës. 

Gjatë vitit 2013 sektori i financës në bashkëpunim me departamentet ka përgatitur 
dhe dorëzuar brenda afatit PBA-në e viteve 2014-2016. Në muajin gusht duke iu 
referuar tavanit të shpenzimeve të përcaktuar për KLSH-në,  është përgatitur dhe 
bërë detajimi i zërave të shpenzimeve të KLSH-së për vitin 2014.  

Janë ushtruar kontrolle sistematike në arkë dhe ka rezultuar pa diferenca.  

Shërbimet jashtë vendit janë mbyllur brenda afatit dhe në fund të çdo muaji 
situacioni i shpenzimeve të valutës është dërguar në Drejtorinë e Thesarit pranë 
Ministrisë së Financave. 

Veprimet ekonomike që janë kryer në Institucion janë pasqyruar gjithmonë në 
dokumentat përkatëse dhe menjëherë pasi kryhet veprimi. Dokumentat vërtetuese 
si faturat, fletëhyrjet, fletëdaljet, mandat-arkëtimet, mandat-pagesat, situacionet e 
shpenzimeve, proces-verbalet dhe të tjera akte me natyrë verifikuese janë kryer në 
mënyrë kronologjike. 

Në fillim të vitit 2013 u dërgua brenda afatit rregjistri i realizimit të  prokurimeve 
publike për vitin 2012. Jemi duke hartuar rregjistrin i parashikimeve të prokurimeve 
publike për vitin 2014 për ta dorëzuar edhe atë në kohë. Gjatë vitit 2013 është 
mbajtur në vijimësi rregjistri i realizimit të prokurimeve publike. 

Në çdo rast të prokurimeve dokumentacioni përkatës është përpiluar në përputhje 
me listën e proceseve të punës për prokurimet. Për vitin 2013 në KLSH janë kryer 
disa prokurime me vlerë të lartë, karaburante, tonera, libra e revista, mirembejtje 
automjetesh dhe pajisje kompiuterike. Në të gjitha rastet është përgatitur në kohë 
dokumentacioni i nevojshëm, sipas listës së proceseve të punës për prokurimet me 
vlerë të lartë ndoshta me përjashtim të botimeve ku kemi pasur disa pengesa për 
vetë specifikat e këtij procesi.  

Janë ndjekur në vazhdimësi kontratat me të tretët për furnizimin me energji 
elektrike, ujë e telefon dhe nuk ka pasur tejkalime. 

Gjatë vitit janë kryer në kohë dhe me cilësi riparimet dhe shërbimet e pajisjeve dhe 
orendive në institucion për krijimin e kushteve optimale për zhvillimin normal të 
punës. Po kështu menaxhimi i aktiveve në Institucion është kryer në çdo rast në 
përputhje me aktet ligjore të miratuara.  
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Dokumentat autorizuese si dhe urdhërat e blerjeve, kontratat, urdhërat për krijimin 
e komisioneve të inventarëve, janë përpiluar rast pas rasti dhe është bërë kontrolli 
me qëllim që dokumentacioni të tregojë me vërtetësi veprimin e kryer. Kujdes i 
veçantë është bërë për ruajtjen, rregullin, dhe pastërtinë e ambjenteve të 
Institucionit dhe është realizuar në kohë dhe me cilësi plotësimi i nevojave dhe 
kërkesave të departamenteve dhe drejtorive pranë KLSH-së.      

Artikulli Emërtimi                        Plani 2013      Realizimi   

600 Paga   197.187      194.884      

601 Sigurime Shoqërore                    26.963      26.962 

602        Shpenzime Operative                   48.700      48.700 

604 Shpenzime të menjëhershme      

605 Kuotë anëtarizimi                          150      117.5      

606 Ndihmë fondi i  Veçantë              605.2      605.2   

231     Investime                          180.000      169.500     

Totali  291.605.200      288.205.508      

                                      

plota. Kurse zërat e tjerë rezultojnë me mosrealizim të vogla që përbëjnë detyrë 
për të ardhmen, në planifikim edhe në ndjekjen e këtyre zërave në mënyrë më 
rigoroze gjatë vitit. Gjithsesi duhet thënë se kuotat e realizuara janë shumë më 
pozitive se ato të një viti më parë.      

Duke ju referuar shpenzimeve operative, vlen të përmendim se janë likuiduar në 
kohë të gjitha detyrimet ndaj të tretëve si për blerjet edhe për shërbimet e 
parashikuara në planin e 12-mujorit të vitit 2013.  

për vitin 2013 ështe realizuar si më poshtë: 
 

Emërtimi    Plan   Fakt   

Dieta brenda vendit             19.300.000   19.035.000 

Dieta jashtë vendit               13.250.000   13.240.000 

Dieta gjithsej                        32.550.000   32.275.000 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                      Analiza Vjetore  2013 

 215 

 

Krahasuar me vitin 2012 duket një rritje e shpenzimve për shërbimet jashtë vendit. 
Kjo ka të bëjë me detyrat e vëna nga kryetari i KLSH-së për trajnimin e audituesve 
në kërkesat e kohës ( INTOSAI dhe EUROSAI).  

Shërbime nga të tretët     

    Emërtimi    Plan   Fakt   

Ujë 148.000   163.000 

Energji elektrike               2. 1.015.000   1.220.000   

Telefoni fikse                    450.000   492.000 

Telefoni celulare              760.000   654.000 

Gjithsej 2.373.000   2.529.000 
 

Ka një tejkalim të lehtë prej  56.000 lekësh. Kjo ka ardhur kryesisht nga ndryshimi i 
strukturës dhe rritja e numrit të punonjësve. Është pasur parasysh për vitin 2014. 

Shpenzimet 

Emërtimi    Plan   Fakt   

Materiale zyre                      1968 2044 

Shërbime nga të tretët          3098 4116 

Mirëmbajtje e zakonshme        835 549 

Të tjera operative                1852 1.594 
 

Për vitin 2013, në fushën e transportit, është kryer në mënyrë periodike kontrolli i 
shpenzimeve ditore për rastet e prokurimeve të drejtpërdrejta si dhe të gjitha llojet 
e shpenzimeve me bankë dhe arkë.  

Është punuar për mbajtjen në gatishmëri të mirë teknike të automjeteve duke 
respektuar afatet e kryerjes së shërbimeve. 

Është bërë përgatitja e të dhënave dhe pajisja në kohë me taksa fikse plus 
siguracionin e të gjithë autoveturave. 

Të gjitha shpenzimet e kryera në fushën e transportit, si konsumi i karburantit, 
kryerja e shërbimit të mirëmbajtjes së automjeteve, taksat dhe siguracionet janë 
evidentuar për çdo muaj dhe për çdo mjet në veçanti. 

Shpenzimet për  blerje dhe shërbime në fushën e transportit paraqiten si më 
poshtë: 
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Emërtimi    Plan   Fakt   

Karburante                                 4.010.000   3.885.464   

Lubrifikantë  133.800   

Pjesë këmbimi                                  

Goma, bateri                           400.000   359.868 

Siguracine dhe Taksa Fikse                      298.000   5297.410 

Shpenzime  servis                1.227.000   1.164.000 

Shpenzime transporti e të tjera 440.000   426.469   

Totali 6.375.000   6.266.000 

 

Duke krahasuar sasinë e karburantit të tërhequr me atë që justifikohet me fletë-
udhëtimet për 12-mujorin e vitit  2013, rezulton se nuk ka diferenca. Në zërat 
etjerë duket qartë që diferencat janë 
efekt të prokurimeve që gjithmonë janë në vlerë më të ulët.  

Për vitin 2014 objektiva prioritarë të do të jenë: 

- Menaxhimi  efikas i burimeve  monetare dhe materiale të KLSH. 

- Ofrimi i kushteve cilësore të punës për zhvillimin e aktivitetit auditues dhe 
administrativ, me qëllim konsolidimin dhe rritjen e institucionit të KLSH si 
institucion bashkëkohor. 

- Hartimi i projektbuxhetit të vitit 2015;  

- Kontrolli periodik i shpenzimeve;  

- Hartimi i evidencave statistikore;  

- Hartimi i bilancit kontabël për vitin 2013;  

- Hartimi i PBA për vitet 2015-2017; 

- Realizimi i të gjitha detyrave  të përcaktuara në  Rregulloren e Brendshme te 
KLSH. 

Sektori  i Shërbimeve, me përgjegjës z. Neim Begolli, është një sektor që mbulon 
gjithë shërbimet në KLSH por edhe një numër jo të vogël punësh që lidhen 
ngushtësisht me veprimet financiare. Në këtë aspekt z. Begolli ndjek zbatimin e 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                      Analiza Vjetore  2013 

 217 

 

kontratave me të tretët si furnizimmet me ujë, energji elektrike, telefoni, internet, 
abonim shtypi e tj, dhe kontratat për riprimin e automjeteve, të  blerjes së 
karburanteve dhe çdo veprim tjetër që ka të bëjë me pagimin e taksave të 
automjeteve Në bashkëveprim me drejtorin e drejtorisë mbulon mirëmbajtjene 
godinës si dhe aktivizohet e ndihmon në aktivitetet e KLSH-së si konferenca, 
seminare, pritje, përcjellje, etj. Ky sektor ka funksionuar mirë dhe ka pasur 
përkushtimin maksimal nga ana e z. Neim. Në të ardhmen duhet të ketë një 
bashkëpunim më të ngushtë për rakordimin e plotë të punës midis komisioneve te 
prokurimit, financës dhe këtij sektori.   

Në fokus të punës së zëdhënësit ka qenë administrimi dhe trajtimi i letrave të 
publikut, zhvillimi i takimeve me qytetarë të ndryshëm, bashkëpunimi me median e 
shkruar dhe vizive për publikimin e punës së KLSH-së në përgjithësi. 

Mund të themi se mardhëniet e KLSH-së me media janë në rritje. Tabela ilustron 
më së miri këtë fakt. 

Viti Media vizive Shtypi i shkruar 

2010 98 139 

2011 100 280 

2012 266 496 

2013 332 690 

 

Në këto njoftime e publikime janë dhënë në opinionin publik duke e sesibilizuar atë 
për rezultatet dhe punën e KLSH-së, aktivitetet e ndryshme brenda dhe jashtë 
vendit të këtij institucioni. Duhet theksuar dhe fakti që mjaft nga punonjësit e KLSH- 
kanë botuar në shtypin e ditët shkrime ku trajtojnë tema, që kanë të bëjnë me 
auditimin, mirëqeverisjen dhe publikimin e punës së këtij institucioni. Me këto 
shkrime me nismën e Kryetarit do të botohet një libër i veçantë që pritet të dalë së 
shpejti.  

Në fokus të punës së drejtorisë ka qenë edhe administrimi dhe trajtimi i letrave nga 
populli. Është për tu theksuar trajtimi i letrave dhe komunikimi me qytetarët lidhur 
me ankesat e tyre, konform ligjeve kushtetuese dhe rregullores së brendshme për 
të cilën jemi përmendur pozitivisht në Progres-Raportin e BE-së, si sektor që 
shquhet për ngritje cilësore profesionale. Gjithsej për vitin 2013 janë administruar 
mbi 492 letra dhe e-mail nga 358 të tilla në vitin 2012. Në bashkëpunim me 
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departamentet e tjera të auditimit është kthyer përgjigje duke respektuar ligjin 

edhe me deparatmente e tjera në varësi të kërkesave, gjë që kryhet mirë nga 
Zëdhënësi dhe zyra e statistikave.     

Është bërë një punë këmbëngulëse serioze sistematike e përditëshme për hartimin 
e Buletinit të Auditmit dhe Statistikat e Auditimeve, thënë ndryshe janë përgatitur 
në hokë dhe me cilësi : 

- Buletini tremujor i auditimeve; 

- Evidenca e Strukturës së subjekteve të auditimeve të përfunduara; 

- Evidenca e shqyrtimit të ankesave dhe kërkesave; 

- Evidenca përmbledhëse e zbulimeve nga auditimet për të ardhurat e 
shpenzimet; 

- Evidenca e masave disiplinore e administraive të rekomanduara dhe 
zbatimi i tyre; 

- Evidenca e kallëzimeve penale të ngritura nga KLSH-ja. 

Veç kësaj janë përgatitur planet mujore të rakorduara të KLSH-së, ndjek procedurat 
e korrespondencës për nisjen e buletinit të auditimit në adresat e caktuara nga 
Kryetari i KLSH-së,  është bërë evidentimi statistikor i letrave dhe ankesave të 
ardhura nga qytetarët sipas një databaze javore. Siç shikohet është një punë e 
lodhshme që varet nga drejtoritë e  departamentet dhe nuk lejon gabime.  

Dua të përmend së fundi punën e mirë bërë nga kjo drejtori në ngritjen e Pavionit 
të librave të KLSH-së në panairin e Librit të vitit 2013, si dhe të  minimuzeut të 
historikut të KLSH-së, në ambientet e institucionit. 
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Diskutimi i Përgjegjëses së Sektorit të Kërkimit Shkencor, 

znj. Irena ISLAMI 

 

 

 

 

Sektori i Kërkimit Shkencor, është pjesë e 
Departamentit të Kërkimit Shkencor dhe gjatë vitit 
2013 ka dhënë kontributin e tij në drejtim të 
realizimit te objektivave të vendosura dhe 
konkretisht: 

Botimet 

Sektori i Kërkimit Shkencor ka vijuar punën e nisur në vitin 2012 dhe 10 botimeve të 
realizuara gjatë vitit të shkuar i janë shtuar edhe 12 botimet e vitit 2013. Kolana e 
botimeve të KLSH-se ka arritur në 22 tituj në dy vitet e fundit. Këto botime janë 
realizuar në bashkëpunim me të gjitha strukturat  e tjera të KLSH-së, kryesisht me 
audituesit me përvojë, të cilët kanë sjellë me dinjitet mendimet e tyre profesionale. 
Në këtë drejtim personalitete të shquara të financave dhe auditimit publik, 
përfaqësues të botës akademike kanë dhënë gjithashtu një kontribut cilësor, 

transparente të gjithë veprimtarinë e KLSH-së dhe duke kontribuar në rritjen e 
kapaciteteve në fushën e auditimit publik.  
Titujt e botimeve të realizuara gjatë 2013 janë: 

 Analiza vjetore e punës 2012; 

 Performanca ALSAI 2012 (shqip/anglisht); 

 Revista "Auditimi Publik" nr. 4  dhe nr. 5 (shqip/anglisht); 
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 Udhëzues i Auditimit Financiar (ISSAI 1000-2999); 

 Udhëzues për Auditimin e Përputhshmërisë (ISSAI 4000-4200); 

 Raportimi i Auditimit-Guide; 

 Standartet e Auditimit të Borxhit Publik (5410-5440); 

 Strategjia e KLSH 2013- 2017;  

 Strategjia INTOSAI  2011-2016; 

 Strategjia EUROSAI  2011-2017; 

 Audituesit e KLSH në shtypin e përditshëm 2013; 

 Konferenca e dytë Shkencore e KLSH-së; 

 60 vjet INTOSAI (Kongreset INTOSAI dhe rezolutat përkatëse). 

revistë është pajisur edhe me kodin e standardizuar ndërkombëtar, që lejon 
identifikimin e çdo botimi në seri, ISSN (International Standard Serial Number), nga 
Qendra Ndërkombëtare e lëshimit të ISSN. 

Për promovimin e botimeve të saj, në muajin nëntor 2013, për herë të parë, KLSH 
mori pjesë në Panairin e përvitshëm të Librit që zhvillohet në Shqipëri me një 
stendë, në të cilën ishin prezantuar 17 botimet e tij të përfunduara deri në atë 
moment.  

Në të njëjtën linjë u  organizua edhe aktiviteti m  

Projekti IPA 

Projekti IPA financohet nga BE dhe  ka për qëllim përforcimin e kapaciteteve 
audituese. Nëpërmjet këtij projekti pritet rritja e performancës së auditimit përmes 
forcimit të kapaciteteve institucionale të KLSH, rritja e kapaciteteve të auditimit, 
zhvillimi dhe zbatimi i metodologjive moderne të auditimit, zhvillimi dhe kualifikimi 
i  burimeve njerëzore, përmirësimi i raporteve të auditimit, metodologjisë dhe 
gjithashtu përmirësimi i skemave për ndjekjen e rekomandimeve të KLSH-së. 

Stafi i këtij sektori ka punuar me intensitet gjatë periudhës së aplikimit për të fituar 
projektin dhe  ky projekt binjakëzimi në vlerën prej 2.11 milion Euro është fituar 
nga KLSH.  
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KLSH ka marrë zyrtarisht konfirmimin nga Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve 
dhe Kontraktimeve /CFCU  në Ministrinë e Financave, në muajin tetor 2013, që në 
kuadër të programit IPA 2013,   KLSH është përfitues i projektit 

. 

Sektori do të veprojë si homolog për partnerin e binjakëzimit.  

Ky projekt është ndër 7 projektet e  përzgjedhur nga BE për tu implementuar në 
mënyrë të decentralizuar nga CFCU, e cila do të jetë përgjegjëse për të 
kryer  procedurat e tenderimit, kontraktimit dhe pagesave, pas akreditimit. 

KLSH, si institucioni  përfitues i projektit ka parashikuar në buxhetin e tij të vitit 
2014 pjesën e bashkëfinancimit, e cila do të jetë në shumën 30 000 Euro dhe është 
duke bashkëpunuar ngushtë me Ministrinë e Integrimit dhe me drejtorinë e 
Kontraktimeve ne Ministrinë e Financave, në mënyrë që të përmbushë në kohë dhe 
me cilësi të gjitha detyrat në etapat e ndryshme të implementimit të projektit. 

Plani i Zhvillimit Strategjik 2013-2017 dhe Bashkëpunimi me SIGMA  

PZHS ka qenë një nga prioritetet e Sektorit të Kërkimit Shkencor. Në bashkëpunim 
me ekspertë të SIGMA dhe me struktura të tjera të KLSH-së, kemi punuar për 
përmirësimin e draftit të pare të Planit të Zhvillimit Strategjik të KLSH për vitet 
2013-2017.  

Pjesa narrative e Planit të Zhvillimit Strategjik të KLSH-së 2013-2017 është tashmë e 
përfunduar dhe miratuar nga Kryetari i KLSH-së. Ky plan është bërë i njohur për të 
gjithë punonjësit e KLSH-së dhe për publikun e gjerë. Aktualisht, gjendet i publikuar 
në faqen WEB të KLSH-së  dhe çdo person i interesuar mund ta konsultojë. 

Me qëllim lançimin e strategjisë së KLSH-së për publikun shqiptar dhe për të gjithë 
partneret tanë ndërkombëtarë,  në dhjetor të vitit 2013, KLSH nxori botimin:  
Strategjia e KLSH 2013- 2017; Strategjia INTOSAI  2011-2016; Strategjia EUROSAI  

2011-  

Ky botim përfshin tre strategjitë (KLSH, EUROSAI, INTOSAI) sepse strategjia e KLSH-
së  është në linjë me misionin, vizionin, qëllimet strategjike dhe vlerat e Planit të 
Zhvillimit Strategjik 2011-2016 të INTOSAI  dhe 2011-2017 të EUROSAI. Lidhja e 
objektivave të zhvillimit të këtyre dy komuniteteve ndërkombëtare të auditimit 
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publik suprem me objektivat tona është organike. Botimi është në gjuhen shqipe 
dhe angleze. 

Strategjia e zhvillimit të KLSH-së shoqërohet me planin e veprimit për implementim 
e saj. Plani i veprimit është i përfunduar dhe po i bëhen përditësimet e fundit nga 
Sektori ynë për të vendosur edhe sugjerimet e fundit të SIGMA. 

Bashkëpunimi me SIGMA ka qenë shumë efikas edhe në realizimin e trajnimeve nga 
ekspertë të SIGMA, ne fushën e auditimit Financiar, të auditimit të Performancës, 
të TI, të prokurimeve, etj, të cilat kanë ndikuar në rritjen e cilësisë së punës 
audituese. 

Bashkëpunimi me SAI-et partnere  

Sektori ynë ka parë si prioritet të punë së tij zhvillimin e mëtejshëm të 
bashkëpunimit me SAI-et partnere dhe këtu vlen të theksojmë marrëveshjen e 
bashkëpunimit  me Gjykatën Austriake të Auditimit, nënshkruar në Vjenë në datën 
8 korrik 2013. Kjo marrëveshje është e rëndësishme sepse institucioni suprem i 
auditimit austriak ka një eksperiencë 250 vjeçare dhe kontribuon në INTOSAI dhe 
EUROSAI me një profesionalizëm të lartë. 

KLSH, gjatë 2 viteve të fundit, ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me shumë 
SAI (institucionet më të larta të auditimit publik) të vendeve të rajonit, si me SAI-n e 
Turqisë, Sllovenisë, Kroacisë dhe Kosovës. Gjithashtu në muajin korrik 2013 
konsolidoi dhe zgjeroi bashkëpunimin rajonal, duke nënshkruar në datën 12 korrik 
2013 në Podgoricë marrëveshjen e bashkëpunimit me Institucionin Shtetëror të 
Auditimit të Malit të Zi dhe në datën 17 korrik 2013, në Sarajevë, marrëveshjen e 
bashkëpunimit me Zyrën e Auditimit të Institucioneve të Bosnjës dhe Hercegovinës. 

Institucioni ka nisur negociata për përfundimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit 
dhe me SAI-t e Greqisë, Bullgarisë dhe Serbisë, duke synuar themelimin e një rrjeti 
të vendeve të Evropës Juglindore të institucioneve më të larta të auditimit publik, 
nën shembullin dhe eksperiencën e rrjeteve të ngjashme të krijuara në Evropë.  

Negociatat me SAI-n e Maqedonisë rezultuan të suksesshme dhe në datën 27 
shtator 2013, në Shkup, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, nënshkroi një 
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Marrëveshje Bashkëpunimi me zj. Tanja Tanevska, Audituese e Përgjithshme e 
Zyrës Shtetërore të Auditimit të Republikës së Maqedonisë. 

Krijimi i këtij rrjeti ballkanik do të ndihmojë SAI-t e këtyre vendeve që jo vetëm të 
shpeshtojnë kontaktet, të shkëmbejnë eksperienca pune, por edhe të kryejnë 
auditime të përbashkëta apo paralele për tema auditimi që janë shqetësim i 
përbashkët i vendeve të rajonit (për shembull auditimi i mjedisit të bregdetit 
Adriatik e Jonian, etj). 

Zbatimi i këtyre marrëveshjeve do të ndihmojë KLSH-në në rritjen e kapaciteteve 
profesionale të audituesve të saj dhe rritjen e cilësisë së punës së tyre audituese.  

Bashkëpunimi me  partnerët vendas  

KLSH ka vijuar me nënshkrimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit me OJF-të aktive 
në luftën kundër korrupsionit dhe me partnerë profesionalë që do të na ndihmojnë 
për të realizuar sfidat e ardhshme, siç janë modernizimi i institucionit, thellimi i 
luftës kundër korrupsionit dhe parandalimi i tij. 

Në datën 17 qershor KLSH nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Fakultetin 
Gjeologji-Miniera të Universitetit Politeknik të Tiranës. Kjo marrëveshje ka dhënë 
rezultatet e para përmes realizimit të një cikli të plotë leksionesh mbi analizën e 
riskut në qershor të 2013. Stafi shkencor i këtij Fakulteti do të kontribuojë në 
përmirësimin e veprimtarisë audituese të KLSH, në fusha specifike si dhe në 
trajnime të ndryshme për punonjësit e KLSH.  

KLSH ka nënshkruar marrëveshje të tilla bashkëpunimi edhe me institucione jashtë 
Republikës së Shqipërisë dhe konkretisht në datën 13 shtator 2013, në ambientet e 
Kontrollit të Lartë të Shtetit, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-
së dhe Shoqatës së Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës 
(SHKÇAK). 

Me qëllim realizimin e aktiviteteve të përbashkëta për të sjellë mendimin më të 
avancuar në fushën e njohjes së legjislacionit, në datën 16 tetor 2013, u nënshkrua 
Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-së dhe Institutit për Studime Publike dhe 
Ligjore (ISP&L).  
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KLSH, në datën 26 nëntor 2013, nënshkroi gjithashtu, marrëveshjen e 

auditues të KLSH-së me shkrimet e tyre. 

Konferenca Shkencore të KLSH-së 

Në dhjetor të vitit 2012 u zhvillua Konferenca e I-rë shkencore e KLSH titulluar 

së mirë të vlerësimit institucional të veprimtarisë së saj dhe të punës së çdo individi. 

Në datat 12 dhe 13 dhjetor 2013, Kontrolli i Lartë i Shtetit zhvilloi në Tiranë 
Konferencën e tij të dytë shkencore me temë 

 

Konferencën e nderuan me praninë e tyre rreth 120 pjesëmarrës nga SAI-t 
(Institucione Supreme të Auditimit) partnere dhe bashkëpunëtorët e huaj, si Zyra 
Kombëtare e Auditimit (NIK) të Polonisë, Gjykata Turke e Llogarive, Zyra e 
Audituesit të Përgjithshëm të Kosovës, Zyra Kombëtare e Auditimit të Suedisë, 
Gjykata Evropiane e Audituesve, Institucioni Shtetëror i Auditimit të Malit të Zi, 
Zyra Shtetërore e Auditimit të Maqedonisë, SAI i Rumanisë, i Bosnje Hercegovinës,  
Shoqata e Kontabilistëve të Certifikuar të Kosovës, këshilltarë të lartë të programit 
SIGMA, përfaqësues të institucioneve te tjera shtetërore, të botës akademike, të 
shoqatave të profesionistëve të fushës, të shoqërisë civile dhe mediave, auditues 
nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. etj. Në këtë aktivitet ishte i pranishëm edhe z. Robert 
Gielisse, Drejtor Njësie në Drejtorinë e Përgjithshme të Buxhetit (DG-Budget) të 
Komisionit Evropian. 

Në Konference u trajtuan gjate dy ditëve 26 tema  nga përfaqësues të SAI-ve, të 
bashkëpunëtoreve të huaj, vendas dhe nga auditues të KLSH-së. Temat shumë 
interesante, parë në këndvështrimin e eksperiencave të ndryshme dhe të faktorëve 
dhe aktorëve që lidhen me punën e SAI-ve i dhanë Konferencës shumë larmi, 
interes dhe ngjallën debat. 

Mesazhi më i rëndësishëm që Konferenca përçoi ishte që auditimi kombëtar duhet 
të vihet në shërbim të qeverisjes kombëtare, për përmirësimin e menaxhimit publik 
financiar të vendit.  
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Konferenca e dytë Shkencore u organizua nga KLSH (me mbështetjen edhe të  
Programit SIGMA) dhe një rol modest në suksesin e saj pati edhe Sektori i kërkimit 
Shkencor. 

Kjo Konferencë e dytë do të pasohet nga Konferenca e III-të Shkencore e KLSH, e 
cila do të zhvillohet rreth muajit shtator-tetor  2014. Suksesi i saj është i garantuar 
se ne kemi tashmë përvojën dhe profesionalizmin e duhur në këtë drejtim. 

Aktivitete të tjera 

Bashkëpunim me Institucionet e tjera Shtetërore dhe me Delegacionin e BE në 
Tiranë për të përshpejtuar futjen e amendimeve të ligjit organik të KLSH-së në 
axhendën e punimeve të Kuvendit (ligji nr. 8270 datë 23.12.1997 "Për Kontrollin e 
Lartë të Shtetit  

Ndjekja e zbatimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit me SAI-et partnere në lidhje 
me trajnimet, botimet dhe aktivitete të tjera (SAI turk, polak, ZAP, etj). 

Ndjekja e negociatave që po zhvillon KLSH me Zyrën Kombëtare të Auditimit të 
Suedisë (SNAO), për nënshkrimin e një memorandumi mirëkuptimi. SNAO ka 
mbështetur KLSH gjatë vitit 2013 me trajnime, të cilat janë zhvilluar pranë ZAP në 
Kosovë (kanë marrë pjesë auditues të ZAP dhe të ftuarit nga KLSH). 

Ndjekja dhe raportimi i vazhdueshëm pranë Drejtorisë së Integrimit në Ministrinë e 
Financave dhe me Ministrinë e Integrimit në lidhje me përditësimin e detyrimeve të 
KLSH-së të vendosura në Progres Raportin e Shqipërisë nga BE.  

Pjesëmarrje në trajnime të ndryshme të organizuara nga KLSH. 

uditimi i Projekteve IPA (Instrument of Pre-

datat 18-21 qershor. 

Ndjekja e procesit të Certifikimit të Audituesve dhe çështje të tjera  me Institutin e 
Zhvillimit të INTOSAI-it (IDI).  

KLSH është pranuar në qershor të 2013, anëtare e grupit Task Force të EUROSAI-it 
-grupin e 3-të të kësaj Task Force për 
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Auditimin e Etikës në Institucionet e tjera Publike. Sektori i Kërkimit Shkencor ka 
ndjekur procesin dhe seminaret e organizuara nga EUROSAI për këtë çështje. 

Në punën e Sektorit, pavarësisht rezultateve ka natyrisht edhe vend për 
përmirësime dhe konkretisht: 

 Duhet punuar dhe bashkëpunuar më shumë me Departamentet e 
Auditimit, me qëllim përmirësimin e metodologjive të auditimit; 

 Sektori duhet të ketë rol parësor në sjelljen e ideve të reja dhe të mos jetë 
 

 Duhet të kishim bashkëpunuar më shumë me Sektorin e Trajnimeve, 
sidomos në drejtim të implementimit dhe të pjesëmarrjes në aktivitetet e 
EUROSAI-t dhe INTOSAI-t; 

Sfidat për 2014 

 Implementimi i IPA; 

 Hartimi dhe ndjekja e Planit të veprimit për implementimin e Strategjisë së 
zhvillimit të KLSH për vitin 2014; 

 Bashkëpunimi me IEKA dhe SHKÇAK, me synim forcimin e kapaciteteve për 
Auditimin dhe dhënien e opinioneve mbi Pasqyrat Financiare, kryesisht për 
nisjen e programit të gjerë të çertifikimit të audituesve, menjëherë pas 
miratimit të amendamenteve të Ligjit të KLSH nga Kuvendi; 

 Bashkëpunimi me SAI-et e tjera, mbyllja e Memorandumit të Mirëkuptimit 
me SNAO dhe me SAI-et e rajonit (Bullgari, Serbi, Greqi); 

 Bashkëpunim konkret me përfaqësitë e Bankës Botërore dhe OSBE në 
Shqipëri, për mundësinë e projekteve të përbashkëta për zhvillimin e 
kapaciteteve audituese; 

 Rritja e bashkëpunimit me Sekretariatin e Përgjithshëm te EUROSAI dhe 
INTOSAI, si dhe me IDI; 

 Përmirësimi dhe rritja e nivelit shkencor të kumtesave të audituesve të 
KLSH në Konferencën Shkencore të KLSH në shtator-tetor të vitit 2014.   
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Diskutimi  i Drejtorit të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, 

znj. Edlira SAKO 

 

 

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore  ka zbatuar me 
përpikmëri të gjitha detyrat e përcaktuara në 
Rregulloren e Brendshme të Organizimit dhe 
Funksionimit të Institucionit, si 

 

Gjatë këtij viti kjo drejtori ka pësuar ndryshime të ndjeshme strukturore duke u 
përgjysmuar pas shkëputjes së sektorit të kualifikimit dhe trajnimit. Sektori i 
burimeve njerëzore ka kryer përditësimin e të dhënave për çdo punonjës, 
përpilimin e kontratave dhe hapjen  e dosjeve të reja për personelin e rekrutuar 
rishtas. Është përpunuar, sistemuar regjistri themeltar i  punonjësve dhe hedhja  e 
të dhënave për lëvizjen e personelit si  dhe plotësimi i dosjeve përkatëse të tyre.  

Në zbatim të urdhrave të Kryetarit të KLSH-së mbi plotësimin e vendeve vakante në 
institucion, janë ndjekur të gjitha procedurat sipas rregullave dhe dispozitave 
ligjore në fuqi mbi nëpunësit civil, për rekrutimin e  21 punonjësve, në mënyrë 
efiçente dhe efektive. 

Janë rekrutuar nëpërmjet akteve të emërimit apo kontratave të përkohshme me 
afat të përcaktuar 6 punonjës,  2 prej të cilëve në pozicion auditues, 1 në pozicionin 
e juristes, 2 në pozicione mbështetëse dhe 1 në pozicion shërbimi. Kemi organizuar 
dhe zhvilluar rishtas testime për ngritjen në detyrë apo konfirmimin e gradës së 
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lartë të audituesve mbi bazë meritokracie, në zbatim të akteve ligjore dhe atyre 
nënligjore në fuqi. Në këtë kuadër është realizuar ngritja në detyrë për 22 punonjës 
pjesë e stafit të lartë menaxherial si dhe punonjës pjesë e stafit  auditues. 
Nëpërmjet testimeve për ruajtjen ose jo të kategorisë si dhe masave përkatëse të 
dhënë nga eprorët direkt, është vendosur zbritja nga kategoria për 7 auditues. 

Bazuar në Standardet INTOSAI dhe eksperiencat më të mira, mbështetur gjithashtu 
dhe në nevojat për rritjen e numrit të stafit auditues brenda numrit total të 
strukturës është mundësuar kalimi në departamente auditimi i 4 punonjësve të 
cilët më parë ishin të emëruar në pozicione specialisti në drejtori mbështetëse. 
Është ndjekur në mënyrë rigoroze i gjithë procesi i deklarimit të pasurisë së 
nëpunësve civil të nivelit të lartë, të mesëm e të ulët drejtues, nga njoftimi, vënia 
në dispozicion e formularëve përkatës e deri tek dorëzimi i tyre në ILDKP brenda 
afateve të përcaktuara.  

Gjatë muajit dhjetor, Drejtoria e Auditimit dhe Inspektimit të Brendshëm ushtroi 
auditim mbi aktivitetin e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore. Me mbështetjen dhe 
asistencën e audituesve të kësaj drejtorie, burimet njerëzore nxitën plotësimin e 
dosjeve të personelit si dhe mangësive të tjera që ekzistonin. Në kuadër të 
bashkëpunimit me departamentet, drejtoritë dhe sektorët e tjerë, duhet të 
theksohet bashkëpunimi intensiv që ka karakterizuar aktivitetin e Drejtorisë së 
Burimeve Njerëzore me Drejtorinë e Komunikimit dhe Shërbimeve, më saktësisht 
me Sektorin e Teknologjisë së Informacionit lidhur me njoftimet dhe publikimet e 
shpeshta, si dhe me Sektorin e Financës në kuadër të realizimit të detyrave të 
përbashkëta. Drejtoria e Burimeve Njerëzore ka qenë pjesë shumë aktive e 
takimeve të zhvilluara me përfaqësuesit kombëtarë dhe ata ndërkombëtarë në 
trajnime dhe konferenca të ndryshme lidhur me çështje që kanë të bëjnë me 
menaxhimin e burimeve njerëzore.  

Zyra e Protokoll - Arkives  gjate ketij viti ka kryer detyrat e saj duke u bazuar  në 
rregulloren e Brendshme të KLSH-

 

Janë kryer veprimet për pranimin, evidentimin(protokollimin), shpërndarjen dhe 
nisjen e korrespodencës zyrtare, duke u pasur parasysh gjatë gjithë kohës që të 
kontrollohet përmbushja e kërkesave të dokumentit zyrtar që  shpërndahet ose 
arkivohet. Për realizimin sa më cilësor të kësaj detyre është bashkëpunuar  me 
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strukturat e tjera në  KLSH për të siguruar dokumentet që hyjnë, dalin ose 
arkivohen në institucion, për të plotësuar kërkesat për shfrytëzimin e dokumenteve 
si dhe për të  sistemuar dhe inventarizuar dokumentet që hyjnë ose krijohen 
brenda institucionit. Dokumentet që kanë hyrë në adresë të institucionit janë 
hapur, arkivuar dhe i janë përcjellë sekretares së titullarit. Shpërndarja e tyre në 
strukturat përkatëse drejtuese është bërë gjithmonë konform shënimit të Kryetarit, 
kundrejt konfirmimit me shkrim të marrësit në dorëzim. Protokollimi i gjithë 
dokumenteve të brendshme, duke respektuar klasifikimin e tyre dhe elementët 
përkatës që e përbëjnë atë. 

 Është pasur kujdes që dosja të përmbajënje  të  gjithe  elementët e Modelit Nr.6.  
neni 29. Gjithashtu është pasur kujdes që dosjet të pajisen me inventarin  e 
brendshëm të  dokumenteve që hartohet nga përgjegjesi i grupit të kontrollit dhe 
kryeinspektori dhe që dokumentet që hyjnë në arkivë të përmbajnë edhe vulën e 
institucionit.Në të njejtën kohë bëhet rakordimi i shkresave me librin e 
korespodencës dhe shenohet numri që merr dosja. 

Shfrytëzimi i dokumenteve në emër të  institucionit apo për llogari të institucioneve 
të tjera dhe fotokopjimi i tyre është bërë vetëm me autorizim me shkrim të 
titullarit. Kur këto  fotokopje i janë dërguar institucioneve të  tjera ato shoqërohen 
me shkresën përcjellëse. Dhënia në dorëzim  e dokumentave është bërë gjithnjë 
fletë më fletë, sipas inventarit të brendshëm dhe kundrejt firmës së marrësit. 
Kthimi i tyre në arkiv është kryer në mënyrë të njëjtë dhe rimarrja në dorëzim 
gjithnjë firmoset nga punonjësi i protokollit dhe arkivës. Edhe gjatë vitit 2013 është 
zbatuar me korrektësi praktika e  dokumentimit në një kartelë të veçantë të 
dhënies dhe marrjes në dorëzim të dokumentave për çdo rast. 

Është përfunduar inventari i dosjeve me dokumente me ``Rëndësi Historike 

-profesionale 
dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë). 

Gjithsejt janë krijuar   225 dosje: Nga këto 184 dosje kontrolli  dhe 20 nëndosje, 41 
dosje  me dokumenta  të korrespondencës  me institucione ndërkombëtare e 
kombëtare, vendime, urdhëra, raporte analiza, buletine, programe,  dokumenta 
tenderi,etj.  
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kontrollit   sipas departamenteve. Gjatë gjithë vitit  në mënyrë të vazhdueshme 
është pasur parasysh marrja e masave për ruajtjen fizike të dokumenteve. 
Aktualisht  zyra e protokoll-arkivit e KLSH, ruan dhe administron dokumente duke 
filluar nga viti 1992 e në vazhdim. Këto dokumente janë të sistemuara dhe të 
iventarizuara sipas viteve të krijimit  dhe  këtë vit u transferuan dokumentat e vitit 
1992-2001  në zyrën e re të arkivit. 
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Diskutimi i Përgjegjëses së Sektorit të Trajnimeve,  

znj. Albana GJINOPULLI 

 

 

 

I. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM 
 
Procesi i trajnimit për zhvillimin profesional të 

vlerësimi të përgjithshëm të nevojave për trajnime  
të stafit të KLSH. Në Programin e Trajnimit u 
përcaktuan tematikat kryesore, pjesëmarrësit dhe 
koha e zhvillimit të trajnimit. Por duhet theksuar se,  
gjatë implementimit si rezultat i rishikimit dhe vlerësimit të herëpashershëm të 
nevojave të stafit u organizuan dhe trajnime jashtë Programit  të cilat kishin si 
qëllim, mbajtjen e trajnimit në terma realiste dhe sa më afër nevojave aktuale për 
njohuri në fushat specifike profesionale. 
Sikurse ishte parashikuar në Planin Vjetor, në përgjithësi fushat e trajnimit mbuluan 
tri kategori kryesore: 

I. Trajnime të përgjithshme: 
a. Kuadri i Përgjithshëm i punës së SAI-ve 
b. Standardet e INTOSAI-T , ISSAI të të niveleve të ndryshme, të 

përfshira në botimet e KLSH; 
c. Marrëdhëniet Auditim i Jashtëm-Auditim i Brendshëm- Inspektim 

financiar 
d. Njohuri të legjislacionit specifik për fusha të ndryshme të auditimit; 
e. Të tjera çështje të nevojshme për prezantimin e stafit të ri me 

KLSH. 
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II. Trajnime sipas llojeve të auditimit: 
a. Auditimi Financiar; 
b. Auditimi i Performancës; 
c. Auditimi i Projekteve të Huaja; 
d. Auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit dhe përdorimi 

i mjeteve të TI në auditim. 
III.  Aftësi dhe teknika të nevojshme në auditim: 

a. Dokumentimi i auditimit, përmbajtja e dosjeve të auditimeve; 
b. Planifikimi në auditim, materialiteti dhe risku; 
c. Raportimi dhe ndjekja e rekomandimeve; 
d. Sigurimi i cilësisë, etj. 

 
II. METODOLOGJIA E TRAJNIMIT 

Përsa i përket vendit dhe Trajnimet u organizuan u ofrua në dy forma kryesore: 

 Brenda vendit: Trajnime që janë organizuar duke u mbështetur nga 
ekspertë të brendshëm e të jashtë, nga organizata apo institucione 
kombëtare apo ndërkombëtare si më poshtë: 

o Në KLSH: trajnime të cilat u organizuan mbi bazë ditore nga trajnues/ 
auditues të lartë, Kryeauditues dhe Drejtues të lartë të KLSH; 

o Brenda Departamenteve të KLSH; 

o nga Ekspertë të jashtëm (vendas dhe të huaj). 

 Jashtë vendit: Trajnime të organizuar në ashkëpunim me SAI homologe të 
vendeve të tjera apo Institu cione të tjera ndërkombëtare që ofrojnë 
trajnime të fushës së auditivit si dhe pjesëmarrje në konferenca 
ndërkombëtare të fushës. 
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Në pjesën më të madhe trajnimet u organizuan si trajnime në klasë, bazuan 
në literaturë dhe forma kryesore ishte prezantimi i mbështetur nga 
diskutime midis trajnuesit dhe pjesëmarrësve dhe raste studimore.  

II.  PERFORMANCA E TRAJNIMEVE DHE TREGUESIT  

Progresi i arritur gjatë vitit 2013 në fushën e trajnimeve konsiston jo vetëm në 
arritjen por më tepër në tejkalimin e objektivave që KLSH kishte vendosur në 
Programin e saj. Ky pohimi mbështetet në treguesit e mëposhtëm: 

1. Çdo pjesëtar i stafit në KLSH u trajnua për më shumë se 20 ditë gjatë vitit 
2013 dhe për më tepër çdo auditues u trajnua për 22 ditë trajnim, tregues që 
është më shumë se 10 herë më i lartë se gjatë viteve 2010 dhe 2011 ose 5 
fishi i të dy viteve të marra së bashku; 

 

 

 

 

 

 

2. Arritje të ndjeshme rezultuan me trajnimet e stafit të ri, i cili arriti objektivin 
prej 25 ditë/person, por kjo e llogaritur për të gjithë periudhën ( pra duke 
mos konsideruar muajt në të cilën këta persona janë rekrutuar); 

3. Treguesit e arritur flasin për një nivel rritje prej mbi 100% krahasuar me vitin 
2011. Në total u realizuan 3090 ditë trajnim/ person të cilat në 2011 ishin  
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vetëm 227, për më tepër të frekuentuara thuajse nga i njëjti grup 
pjesëmarrësish;  

4. Tematikat e trajtuara në trajnime treguan dhe njëherë përpjekjet e KLSH për 
të zhvilluar kapacitetet audituese në përputhje me objektivat strategjikë që 
institucioni ka vendosur për të ardhmen. Duke iu referuar informacionit mbi 
trajnimet e zhvilluara sipas tematikave vihet re një shpërndarje thuajse e 
barabartë për trajnime sipas llojeve të auditimit. Gjatë gjashtë mujorit të dytë 

n e 

përgjigjur detyrave të reja që presin zgjidhje në të ardhmen.  

5. Rëndësi e veçantë iu është dhënë organizimit të trajnimeve të posaçme për 
stafin e ri. Janë organizuar rreth 350 ditë/njerëz ose rreth 25 % të trajnimeve 
në KLSH. Këto trajnime u ndoqën nga dy grupe audituesish prej 12-15 
persona staf i ri krahas stafit ekzistues. Treguesi për 25 ditë trajnimi person 
për stafin e sapo rekrutuar u  arrit për një periudhë kohore më pak se një vit.  

6. Trajnerët e angazhuar përfshijnë kryesisht staf me cilësi  të larta profesionale 
dhe drejtuese brenda KLSH. Në trajnime u përfshinë 21 kryeauditues, 
auditues të parë dhe drejtues të Drejtorive apo Departamenteve, me një 
mesatare rreth 4 ditë trajnimi të ofruara nga çdo trajner.  

7.  Organizimi i trajnimeve dhe vizitave studimore në institucionet homologe 
dhe organizma të tjerë profesionalë ndërkombëtarë vijuan të jenë një 
element i fuqishëm që ndikuan ndjeshëm në arritjet e trajnimeve për vitin 
2013. Trajnimet jashtë vendit përfshinë trajtimin e 34 tematikave të cilat 
kategorizohen si më poshtë: 

a) Auditimi Financiar; 

b) Auditimi Performancës; 

c)  Mashtrimi dhe korrupsioni; 

d)  Vizita studimore dhe pjesëmarrje në Konferenca e sipoziume shkencore. 
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Gjatë vitit u trajnuan 120 persona jashtë vendit duke arritur një mesatare trajnimi 
5,3 ditë trajnimi/person. Në total u realizuar 602 ditë/persona trajnim, për të cilin 
nuk mund të gjejmë krahasime referuar viteve para 2012. 

Trajnime  brenda departamenteve 

Një nga mënyrat e zhvilluar më tepër gjatë dy viteve të fundit në trajnime janë 
trajnimet brenda departamentit. Të vlerësuara lart nga audituesit, si një mjet 
praktik dhe mjaft eficient për përditësimin e njohurive, shkëmbimin e 
eksperiencave dhe pse jo dhënies së përgjigjeve për pyetje dhe probleme që 
audituesit të së njëjtës fushë mund të kenë, trajnimet brenda departamenteve janë 
aplikuar nga disa prej departamenteve në KLSH.  

Trajnimet brenda Departamenteve janë realizuar në 245 ditë persona trajnimi që 
përfaqëson dhe 8%  të totalit të trajnimeve. 

Trajnimet e Muajit Gusht 

Tashmë në KLSH është bërë traditë organizimi i trajnimeve gjatë muajit GUSHT, 

rivlerësuar nevojat për trajnim gjatë vitit, dhe në ndjekje të zbatimit të Programit 
Vjetor të trajnimeve, gjatë muajit Gusht 2013 u organizua një seksion i plotë një 
mujor trajnimesh brenda KLSH. Qëllimi i organizimit të kësaj veprimtarie trajnuese 
për periudhën ishte intensifikimi i trajnimeve, për të shfrytëzuar në maksimum 
kohën e vlefshme kur audituesit nuk ishin të angazhuar në misione auditimi. 
Trajnimet e muajit gusht rritën ndjeshëm efektivitetin e procesit të trajnimit dhe 
patën një impakt të rëndësishëm në arritje dhe për më tepër tejkalimin e objektivit 

u përfshi i gjithë stafi, ekzistues dhe i rekrutuar rishtazi. 

Trajnime nga burime të tjera: 

I. Mbështetësi kryesor në trajnimet brenda vendit ka qenë SIGMA, për të 
cilën trajnimet e organizuara në  KLSH arritën në 333 ditë trajnimi/persona, 
të cilët konsistuan në: 

a. 4 tematika bazë sipas llojit të trajnimit: Auditimi i Performancës 
(Raportimi), Auditimi i Prokurimeve Publike dhe përvoja nga vende 
evropiane, Auditimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Sistemi i 
Thesarit në Shqipëri, si dhe Auditimi i Projekteve me fonde të 
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donatorëve ku kanë marrë pjese grupe prej rreth 25 audituesish dhe 
kohëzgjatje mesatarisht 3 ditë për çdo trajnim; 

b. Mbështetje për hartimin e mjeteve të implementimit të ISSAI-ve i-
CATS, ku u organizuan rreth 4 takime 1-2 ditorë me pjesëmarrjen e 
stafit të angazhuar në këtë detyre prej rreth 8-10 persona; 

II. Trajnimet nga ekspertet vendas: 

a. Trajnime mbi vlerësimin e riskut në projekte, i ofruar nga prof. 
Skënder Osmani për një grup rreth 42 persona; 

b. Trajnime mbi kuadrin ligjor dhe rregullator për ambientin në nivel 
kombëtar dhe ndërkombëtar të ofruar nga prof. Sazan Guri; 

c. Trajnime nga z. Gjon Ndreja, ekspert i jashtëm mbi kuadrin e 
përgjithshëm të KLSH, Marrëdhëniet AJ,  AB dhe IF; 

 

III. Si rezultat i ristrukturimit dhe ndryshimit të ITAP në Shkollën e 
Administratës Publike, trajnimet nga ky institucion kanë munguar 
plotësisht por që do të rifillojnë gjatë vitit 2014; 

Pengesat dhe adresimi i tyre 

Megjithëse arritjet e sipërpërmendura, duhet theksuar se procesi i trajnimit nuk 
ishte një proces linear dhe pa vështirësi.  

1. Qëllimi për të kthyer trajnimin në një  proces të qëndrueshëm sistematik 
jitha ndryshimin e 

qëndrimit ndaj trajnimeve nga vetë grupet objekt i trajnimit. Ende mbetet 
për tu bërë në drejtim të mentalitetit që gjithsecili në KLSH të ndjehet jo 
vetëm pjesëmarrës por dhe kontribues në trajnimin dhe zhvillimin 
profesional. 
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2. Rritmi i lartë i punës me të cilët përballen audituesit, ndikon shpesh në 
qëndrimin e tyre ndaj trajnimit duke e konsideruar si një shtesë apo mbi 

terma afatgjatë; 

3. Mungesa e iniciativës dhe angazhimit në trajnime on-line, lexime dhe 
njohuri mbi standardet profesionale të fushës, institucioneve 
ndërkombëtare etj. Rrit ngarkesën e trajnimeve në klase. Rritja e 
ndërgjegjësimit për leximin e pavarur do të ndikonte në shumë tregues të 
trajnimeve dhe njëkohësisht do ta bënte procesin e organizimit dhe 
pjesëmarrjes më efektiv.  

4. Trajnimet u kryen kryesisht me burimet e KLSH, të cilat ishin të kufizuara. 
Kjo kushtëzoi pjesëmarrjen në trajnime të ofruara nga institucione 
ndërkombëtare profesionale dhe njëkohësisht angazhimin e trajnerëve 
jashtë institucionit. 

5. Megjithëse arritjet në mënyrën efektive të organizimit dhe dhënies së 
trajnimeve duke shtuar diskutimet mbi raste studimore, dhe metoda të 
tjera të sjelljes në trajnim  ende mungojnë trajnimet në praktikë (on-job 
training). Kjo është cilësuar shpesh si nevojë nga audituesit. Prurja e 
formateve të reja të trajnimit duhet të mbetet në fokus të veprimtarive të 

formë ashtu dhe në përmbajtje. 

6. Koordinimi më i mirë midis veprimtarive trajnuese, brenda dhe jashtë 
vendit, apo brenda KLSH dhe nga ekspertë të jashtëm do të mundësonte 
rritjen e efektivitetit të procesit të trajnimit në tërësi. Të gjithë 
komponentët e trajnimit duhet të veprojnë dhe koordinohen në harmoni 
duke plotësuar njëri tjetrin si elementë të të njëjtit sistem dhe që i 
shërbejnë një qëllimi të përbashkët. 
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Diskutimi i Përgjegjësit të Sektorit të IT,  

z. Kozma KONDAKÇIU 

 

  

 

Viti 2013, konsiderohet si kthesa e një rrugë pa 
kthim prapa për KLSH, në fushën e IT-së, u 
investuan nga buxheti i shtetit 15 360 000  lekë për 
pajisje si dhe 400 000 lekë për ndërtimin e dhomës 
së  serverëve, me realizim 100 %  të fondeve të 
dhëna pas një procesi prokurimi të suksesshme për 
marrjen e mallrave cilësore e me vlerë sa më të 
vogël. 
 

Në saj të një interesimi të pa ndërprerë e veçantë që kryetari i KLSH z. Bujar Leskaj 
shpreh për TI dhe rolin e saj në rritjen e efektivitetit të punës së institucionit  u arrit 
një rritje prej rreth 5 herë të investimeve krahasuar me një vit më parë dhe pa 
shkallë krahasimi me vitet 2008-2011. 

Investimet në TI për vitet 2008-2013 paraqitet grafikisht si më poshtë: 
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Këto Investime janë pjesë e parashikimeve të planit në fushën IT, të cilat 
parashikojnë një stabilizim të gjendjes deri në vitin 2015  dhe modernizimin e 
infrastrukturës IT. 

Investimet u kryhen pa ndërprerë veprimtarinë e KLSH e në një situatë të rënduar 
në rrjetin kompjuterik e të pajisjeve kompjuterike. U realizua zgjerimi dhe riparimi i 
rrjetit fizik për 80 poste pune duke  zëvendësuar pajisjet e amortizuara. 

U Implementua  një infrastrukturë  e virtualizimit bazuar në Microsoft Hypper-V, e 
cila ofron rritjen e performancës duke shfrytëzuar në maksimum kapacitet e 
serverave dhe konfigurimin e dublikuar të çdo aplikimi (Exchange, Active Directory, 
Domain Controller, etj.). 

Identifikimi i qendërzuar i përdorueseve, bazuar ne Microsoft Active Directory (MSAD). 

Implementimin e shërbimit të Coorporate E-Mail, bazuar në Microsoft Exchange 
dhe integrimi me MS AD. 

Implementimin e politikave të përdorimit dhe aksesit të përdorueseve, bazuar në 
Microsoft Domain Controller dhe integrimi me MS AD. 

Integrimi dhe implementimi i dy Core Switch Layer2/Layer3 ne një Virtual 
Switch/Router, i cili ofrojë një ambient të sigurt për ndërlidhjen e Server, Storage 
dhe Userave me kapacitet dhe siguri të lartë. 

Lidhja e storage (iSCSI 10GbE) me Core Switch duke përdorur linqe 10GbE, dhe 
integrimi i shërbimeve të storage me serverët e virtualizimit. 

Integrimi i Gateway/Firwall dhe politikave të sigurisë për të garantuar mbrojtjen e 
aplikimeve dhe userave, si dhe ofrimin e aksesit të sigurtë në Internet. 

Implementimi i Sistemit të Printimit të Qendërzuar.  

Më hollësisht shërbimet e mësipërme u implementuan në pajisjet: 

 
  

Desktop PC All-In-One 41 

Business Notebook 10 

Pc All in One me dy sisteme 4 

Rack + Accessories 1 

UPS 7000VA Rack Mounted 1 

Rack Mounted Servers 2 
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iSCSI Storage 1 

48 ports data switch 1 

48 ports access switch 4 

Router Firewall 2 

Printer Laser rrjeti 10 

All in One Laser B&W 2 

 

Në përfundim të rikonstruksionit u ndërtua me një investim modest në limitet e 
fondeve të vëna në dispozicion dhoma e serverave me sistem kundër zhurmave e 
mbajtjes së temperaturës e normave të tjera të sigurisë për pajisjet dhe mbrojtjes 
së stafit TI nga to.  

Për vitin 2013 u krye përditësimi i bazës së të dhënave (në përputhje me kushtet e 
kontratës) të Programin e legjislacionit shqiptar -  cili u siguron 
përdoruesve të rrjetit kompjuterik të KLSH-së versionin  elektronik të legjislacionit, 
duke përdorur motorë kërkimi. 

Shpejtësia e aksesimit të programit është rritur ndjeshëm pas përmirësimit të rrjetit 
kompjuterik. 

Nga vrojtimet e punës së përditshme me audituesit, kemi vërejtur se programi po 
shfrytëzohet dhe është i vlefshëm.  

Janë bërë përpjekje për pasqyrimin në faqen e institucionit të aktiviteteve e 
informacioneve të ndryshme në kohë reale.  

Pavarësisht nga puna e bërë e ndjejmë se duhet të bëjmë më shumë me pasurimin 
e saj me rubrika të reja dhe më atraktive, e  për këtë duhet të rrisim bashkëpunimin 
me gjithë strukturat për furnizimin me materiale, dhe pse jo, edhe me ide. 

Është dhënë asistencë direkte sa herë e në çdo kohë që na është kërkuar, si dhe 
është punuar në mirëmbajtje të pajisjeve kompjuterike, duke përballuar punën në 
rritje të kësaj periudhe të departamenteve të auditimit e drejtorive mbështetëse.  

Ka vazhduar puna për mirëmbajtjen e pajisjeve kompjuterike e programeve kundër 
ndërhyrjeve e viruseve. 

Ka përfunduar shërbimi i komunikimit elektronik në KLSH.  
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U hartua me miratua rregullorja e komunikimit elektronik në KLSH. Përdorimi i këtij 
mjeti ka ecuri veçanërisht pas futjes se këtij mjeti komunikues për informimin, 
shpërndarjen e urdhrave e materialeve të ndryshme. 

Gjatë vitit 2013 janë zhvilluar sektori IT, ka dhëne për stafin 8 ditë trajnimi sipas 
planit institucional në këtë fushë nga të cilat 6 ditë në përdorimin e kompjuterit në 
auditim (teknikat CAAT) si dhe 2 ditë në trajnimin e audituesve të rinj në 
përdorimin e programeve bazë të kompjuterit duke kryer 200 ditë njerëz trajnim në 
vit (6.6% te totalit), thënë ndryshe duke trajnuar mesatarisht çdo punonjës të KLSH 
me 1.25 orë trajnimi në vit (nga 20.3 totali). 

Në fushën e botime është punuar për:  dhënien e ndihmës për përgatitjen e faqosje  
dhe dizajnit për 7 botime, si dhe 4 të tjera të cilat janë në proces.  Është punuar për 
paraqitjen sa më dinjitoze të KLSH në panairin e librit për përgatitjen e 
fletëpalosjeve, banerave, botime elektronike në CD  të Librave si dhe klipin e 
reklamës. 

Është dhënë punuar në grup pune në përgatitjen e minimuzeut historik të KLSH. 

Për këtë janë administruar, kaluar në kopje elektronike disa mijëra faqe 
dokumente: ligje, foto, raporte, etj., të këtyre periudhave. Janë nxjerrë fakte e 
dokumente të cilat janë përpunuar e dizenjuar për paraqitje në varësi të hapësirave 
në dispozicion për krijimin e një paraqitje sa më atraktive të fakteve të historisë së 
institucionit. 

Është marrë pjesë aktive në mbledhjet e-gov iniciative e Ministrisë së Inovacionit  
për hartimin e rregulloreve e VKM të fushës. 

 

Për vitin 2014  

1. Parashikohen investime në shumën 11,000,000 lekë  për pajisje kompjuterike të 
cilat kanë për qëllim plotësimin e nevojave emergjente, si dhe vazhdimin e 
investimeve të parashikuara në këtë fushë: 

AiO PC 50 

Notebooks 50 

Color MFP A3  1 

Network Printers + Duplex 5 
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Monochrome MFP 5 

UPS for WS 10 

DIGITAL SIGNAGE Display 1 

 

2. Për futjen e shërbimeve të reja, si dhe nisur nga eksperienca e SAI-ve homologë  

ri i ndërtuar me programe bashkëkohore, të lidhur me faqen web të KLSH, për të 
krijuar mundësinë e aksesimit nga jashtë nëpërmjet logimit me user name e 
pasword personal. 
Ky shërbim do të risë në një shkallë me të madhe komunikimin në KLSH për 
shpërndarjen e metotikave, templateve, udhëzimeve e urdhrave e do të lehtësojë 
punën e komunikimit të KLSH  edhe duke qenë jashtë tij (deri me sot përballohet 
nga posta elektronike). 
Jemi në përpjekje për gjetjen e zgjidhjes që të integrojmë edhe programi i 
legjislacionit - me  intranetin e ri, duke e bërë atë të aksesushem nga 
audituesit edhe jashtë KLSH nëpërmjet Internetit.  
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Diskutimi i Përgjegjëses së Sektorit të Marrëdhënieve me Jashtë,  

znj. Dëshira HUQI 

 

 

 

Në zbatim të orientimeve për realizimin e objektivave 
për vitin 2013, sektori i Marrëdhënieve me Jashtë ka 
ndjekur të gjitha procedurat për organizimin dhe 
zhvillimin e aktiviteteve të përcaktuara, ku rendisim. 

-   Vizitat zyrtare të zhvilluara në KLSH nga 
delegacionet e SAI-ve të Polonisë, Turqisë, Sllovenisë dhe ZAP-t të Kosovës, të 
kryesuar nga Presidentët e tyre. U zhvilluan të gjitha korrespondencat për ndjekjen 
e procedurave me Institucionin e Presidentit, i cili me propozim të Kryetarit të 
KLSH-
dhënë për KLSH-në, z
Presidentit i Gjykatës së Auditimit të Sllovenisë, Prof. As. Dr. Recai Akyel, President i 
Gjykatës së Llogarive të Turqisë, z. Lage Olofsson, Auditues i Përgjithshëm i ZAP të 
Kosovës, si dhe z. Joop Vrolijk, Këshilltar i Lartë i SIGMA-s. 

- Konferencën e II-të shkencore të organizuar nga KLSH, në të morën pjesë 
delegacionet e  NIK i Polonisë,  TCA e Turqisë,  ZAP i Kosovës,  SAI i Maqedonisë , 
SAI i Bosnje Hercegovinës   dhe  SAI i Malit të Zi, si dhe përfaqësues nga  SNAO e 
Suedisë,   SAI i Rumanisë,  ECA  DG Budget  e SIGMA. Në bashkëpunim me anëtarët 
e grupit të punës të ngritur nga Kryetari i KLSH-së, u koordinuan dhe u zhvilluan 
aktivitetet e parashikuara gjatë ditëve të konferencës; 

- Seminarin një-ditor 
ë z. Leskaj u zhvillua në Tiranë. 

Në këtë seminar morën pjesë delegacione nga SAI i Kroacisë, Turqisë, Bosnje 
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Hercegovinës,  Maqedonisë, Kosovës, Serbisë, Malit të Zi , si dhe përfaqësues të 
tjerë nga SAI i Rumanisë, Suedisë, Norvegjisë,  Sllovenisë dhe DG Enlargement. 
Organizatorët dhe drejtuesit e TAIEX (Asistenca Teknike dhe Shkëmbimi i 
Informacionit), si dhe të Grupit të Punës për aktivitetet e përbashkëta në auditim, u 
pritën në një takim të veçantë nga z. Leskaj. Fjala përshëndetëse e Kryetarit u botua 
e plotë edhe në faqen zyrtare të TAIEX në rubrikën e seminarit. 

Janë plotësuar dhe ndjekur të gjitha procedurat për nënshkrimin e Marrëveshjeve 
të Bashkëpunimit me: 

- Gjykatën e Llogarive të Austrisë (në bashkëpunim me Departamentin e 
Kërkimit Shkencor); 

- Institucionin e Auditimit Shtetëror të Malit të Zi; 

- Zyrën e Auditimit të Institucioneve të Bosnje dhe Hercegovinës; 

- Zyrën Shtetërore të Auditimit të Republikës së Maqedonisë. 

Për realizimin e aktiviteteve të parashikuara në këto marrëveshje, do të punohet 
gjatë vitit në vazhdim. Gjithashtu u ndoqën procedurat dhe u përcaktuan detajet 
lidhur me pjesëmarrjen KLSH-së në Konferencën vjetore të organizuar nga ZAP-i i 
Kosovës, në datat 3-5 korrik, 2013.  

Pjesë e punës të sektorit të Marrëdhënieve me Jashtë për 2013 ka qenë 
pjesëmarrja në 32 takime të rëndësishme  kongrese, simpoziume, konferenca, 
takime, seminare, trajnime.  

Trajnimet janë organizuara nga CEF dhe SAI-et homologe në kuadrin e zbatimit të 
marrëveshjeve të bashkëpunimit. Ndër aktivitetet më të rëndësishme përmendim:  

 Simpoziumi i 22- -t: 

Vienë, Austri; 

 Konferenca e IV EUROSAI/ARABOSAI, organizuar në Baku, Azerbajxhan; 

 Kongresi i XXI i INCOSAI-t i zhvilluar në Pekin, Kinë. Kryetari i KLSH-së, z. Leskaj 
zhvilloi një sërë takimesh dhe bisedash pune me homologë të SAI-ve dhe 
pjesëmarrës të tjerë në Kongres, me Presidentin e TCA-së, z. Akyel, Presidentin e 
NIK-ut polak, z. Kwiatkowski, si dhe ish-Presidentin e këtij institucioni, z. Jezierski, 
Presidentin e SAI-t të Austrisë, njëkohësisht edhe Sekretar i Përgjithshëm i INTOSAI-
t, z. Moser, Audituesin e Përgjithshëm të GAO-s së SHBA-s,     z. Dodaro, Kryetarin e 
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SAI-t të Kinës, z. Liu Jiayi, zv. Audituesin e Përgjithshëm të SAI-t suedez, z. Magnus 
Lindell, homologët e SAI-ve të rajonit, etj; 

 -
radhës i Presidentëve të SAI-ve të Rrjetit të Vendeve Kandidate dhe Kandidate të 
Mundshme, me pjesëmarrjen e ECA-s dhe SIGMA-s, zhvilluar në Budva, Mali i Zi; 

 Kongresi Young EUROSAI (YES), organizuar në Roterdam, Hollandë; 

 Seminari mbi Auditimin e Etikës, organizuar nga Grupi i Task Forcës së 
EUROSAI-t për auditimin e Etikës, organizuar në Luksemburg, ku institucioni i 
Kontrollit të Lartë të Shtetit u pranua si anëtar i kësaj Task Force. 

Gjithashtu  41 shkresa kortezie, falenderimi, bashkëpunimi, shkëmbimi 
eksperiencash,   kanë qenë pjesë e korrespondencës zyrtare të KLSH-së.  

Në bashkëpunim me Sekretaren e Përgjithshme, drejtoritë mbështetëse dhe 
departamentet e kontrollit janë përgatitur dhe dërguar në kohë, gjithsej 8 
pyetësorë, ku përmendim Database-n informative të INTOSAI-t, pyetësorin mbi 
pavarësinë e SAI-t, menaxhimin e informacionit, etj. 

Janë përkthyer gjithsej 21 materiale, si artikuj për revistën shkencore, rezoluta, 
informacionet që i dërgohen Ministrisë së Integrimit, performanca e KLSH-së, 
materiale të veçanta dhënë nga Kryetari i KLSH-së. Do të veçoja punën e bërë për 
përkthimin e Standardeve të INTOSAI-t për Auditimin e Borxhit Publik, Strategjitë e 
INTOSAI-t dhe EUROSAI-t. 

Gjatë vitit 2013: 

- U krye me sukses organizimi dhe zhvillimi i intervistave me vlerësuesen e IDI, 
në kuadrin e vlerësimit të ekspertëve suedezë të SDA-së, t për programet e IDI-t 
dhe ecurinë e përgjithshme institucionale të KLSH-së; 

- Në bashkëpunim me z. Çoçoli, u përpiluan propozimet për përfitimin e 
fondeve nga IDI për  organizimin e trajnimeve sipas nevojave institucionale të 
KLSH-së. Aktualisht, jemi regjistruar për këtë iniciativë; 

- Në me Departamentin e Kërkimit Shkencor, u përgatit  publikimi i kontributit 
të KLSH-

A; 

- Në bashkëpunim me z. Çoçoli dhe zj. Çela, janë ndjekur procedurat për  
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paraqitur në Kongresin e ardhshëm të EUROSAI-t si edhe YES Conference, mbi 
 

- Në bashkëpunim me z. Çoçoli, u përgatit kontributi i KLSH-së për revistën nr. 
12 të EUROSAI/WGEA; 

- Në bashkëpunim me zj. Çela u përgatit në anglisht artikulli i KLSH-së mbi 
Inovacionin, për botimin e EUROSAI-t me të njëjtin titull; 

- U përkthye shkrimi i Kryetarit z. Leskaj, si kontributi i KLSH-së për revistën nr. 
19 EUROSAI Magazine; 

- Në bashkëpunim me Drejtorinë e Komunikimit, u dërguan kartolinat 
elektronike për festat  e fundvitit. 
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Diskutimi i Auditueses së Lartë, znj. Evis ÇELA 

 

 

 

Procesi i inovacionit, domosdoshmëria dhe 
rëndësia e tij për Institucionet Supreme të 
Auditimit. 

 

I nderuar z.Kryetar! 

Të nderuar kolegë!   

Për herë të parë EUROSAI organizoi në Nëntor 2013, konferencën YOUNG EUROSAI, 
ku morën pjesë auditues të rinj nën 35 vjeç nga të gjithë vendet anëtare të 
INTOSAI-t, pra dhe unë si përfaqësuese e Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

Gjatë diskutimeve në këtë konferencë u vlerësua pozitivisht puna e madhe që 
institucioni ynë ka bërë për tu afruar me qytetarët  si dhe marrëveshjet e 
bashkëpunimit që janë nënshkruar me palët e interesit. KLSH u konsiderua një 
shembull i mirë për ndërtimin e marrëdhënieve të suksesshme të partneritetit me 
qytetarët, organizatat e shoqërisë civile, SAI-t e tjerë në rajon dhe më gjerë. 

Fokusi i kësaj konference ishte procesi i inovacionit, domosdoshmëria dhe rëndësia 
e tij për Institucionet Supreme të Auditimit. Nëpërmjet kësaj fryme inovative që ka 
përfshirë të gjithë komunitetin e Institucioneve Supreme të Auditimit, INTOSAI 
kërkon të theksojë mbi të gjitha nevojën dhe domosdoshmërinë për të ndryshuar e 
për të sjellë vazhdimisht ide të reja apo produkte inovative,  si të vetmen formë për 
të qëndruar në treg. 
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Në këtë aspekt, janë disa kategoritë ku mund të ndodhin ndryshimet që lidhen me 
inovacionin:  

Risitë mund të prekin produktet apo shërbimet që ofrohen nga institucioni për 
përdoruesit final. Në rastin e Institucioneve Supreme të Auditimit mund të flasim 
për funksionin e auditimit dhe raportet e auditimit si produkti kryesor i prodhuar 
prej tyre, por edhe për procesin e këshillimit të ofruar. Kontrolli i Lartë i Shtetit ka 
bërë disa hapa përpara në këtë drejtim, duke synuar publikimin e raporteve të 
auditimit sa më  koncize e të sakta. Gjithashtu, krijimi i Departamentit të Auditimit 
të Performancës një vit më parë, ka sjellë inpute të rëndësishme pë produktin më 

 

Ndryshimet mund të ndodhin gjithashtu në mënyrën se si krijohen, prodhohen apo 
ofrohen produktet dhe shërbimet. Në kuadrin e Institucioneve të Auditimit, mund 
të flasim për veprimtarinë apo procesin e auditimit në të gjithë hapat e tij. Proceset 
e auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit janë ristrukturuar, përmirësuar dhe kanë 
tashmë një frymëmarrje të re. 

Ndryshimet mund ti gjejmë edhe në kontekstin në të cilin prodhohen apo 
konceptohen produktet dhe shërbimet tona. Kjo formë inovacioni ka të bëjë me 
risitë në mënyrën se si perceptohen produktet apo proceset. Në këtë kuadër, 
Kontrolli i Lartë i Shtetit ka ndryshuar mënyrën se si duhet të perceptohet një 
au
partnerë. Gjithashtu ky institucion është afruar së tepërmi me qytetarët dhe ka 
mbajtur në konsideratë ndjeshmërinë e tyre për çështje të caktuara. Është sërish 
auditimi i performancës ai që i vjen në ndihmë kësaj qasjeje të re ndaj 
shqetësimeve të qytetarëve por edhe krijimit të një marrëdhënie bashkëpunimi 
mes audituesve dhe subjekteve të audituara. 

Por ndryshimet ndodhin edhe në modelet e të menduarit që i japin formën një 
organizate. Ky lloj inovacioni ka të bëjë me ri-konceptimin e parimeve kryesore të 
një institucioni, proces i cili në zbatim të standardeve INTOSAI, është në vazhdimësi 
edhe në Kontrollin e Lartë të Shtetit. 

Përveç konceptimit të ri të produkteve dhe proceseve apo ripozicionimit të 
parimeve të përmendura më lart, vitin e fundit KLSH ka implementuar disa praktika 
të tjera inovative. 
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Kontrolli i Lartë i Shtetit ka ndërtuar marrëdhënie pune e bashkëpunimi me tetë 
Organizata të Shoqërisë Civile, duke synuar shkëmbimin e informacioneve dhe 
përforcimin e funksioneve të tij në lidhje me transparencën dhe përgjegjshmërinë. 
Organizatat e shoqërisë civile kanë shërbyer për të kanalizuar pjesëmarrjen e 
qytetarëve duke u bërë zëri përçues i tyre dhe duke propozuar tema konkrete për 
auditim. Profesionistët e këtyre organizatave kanë qenë gjithashtu për herë të parë 
pjesë e grupeve të auditimit, ku kanë sjellë ekspertizën e tyre në ato fusha për të 
cilat janë të profilizuara. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka vendosur gjithashtu marrëdhënie bashkëpunimi me tre 
shoqata profesionistësh, kryesisht në fushën e kontabilitetit. Profesionistët e këtyre 
organizatave, kanë sjellë një ndihmë konkrete me traditat, vlerat dhe ekspertizën e 
tyre të kualifikuar në fushën e kontabilitetit dhe auditimit të fondeve publike. Si fryt 
i këtij bashkëpunimi, për herë të parë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit u organizua këtë 
vit një konferencë shkencore, duke synuar që nëpërmjet saj të nxitet progresi dhe 
efektiviteti më i lartë i institucionit.  

Një tjetër praktikë inovative e implementuar, ka qenë prania e lartë e audituesve 
në median e shkruar. Gjatë vitit të fundit drejtues dhe auditues të KLSH-së kanë 
shkruar shumë artikuj mbi aspektet teorike apo praktike të auditimit, kanë sjellë 
përvojën e tyre mbi çështje të caktuara të ndjeshme për palët e interesit si dhe 
kanë informuar publikun mbi praktikat më të mira të auditimit të jashtëm. 
Nëpërmjet kësaj veprimtarie, Kontrolli i Lartë i Shtetit synon të ndërtojë një 
marrëdhënie të re besimi me qytetarët si dhe të promovojë transparencën dhe  
përgjegjshmërinë. 

Gjithashtu, një nga risitë më të fundit e aplikuar nga Institucionet Supreme të 
Auditmit, është , pra publikimi i transaksioneve financiare për 
publikun, duke promovuar kështu transparencën dhe duke nxitur nëpërmjet 
shembullit të tyre edhe institucionet e tjera publike të bëjnë të njëjtën gjë. Në këtë 
kuadër, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka hedhur hapat e para dhe ka kërkuar nga 
Kuvendi auditimin e llogarive të tij, duke nxitur e promovuar kështu transparencën 
e institucionit. 

Në përfundim, do të doja të theksoja se për institucionet e auditimit është shumë e 
rëndësishme që ta rinovojnë vazhdimisht veten e tyre, në mënyrë që të kenë po atë 
forcë, pushtet dhe impakt tek palët e tyre të interesit.  Duke qenë i ndërgjegjshëm 
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për rëndësinë e inovacionit, gjithnjë e më tepër Kontrolli i Lartë i Shtetit po kërkon 
qasje të reja dhe inovative, për të ndjekur ritmin e kohës në të cilën jetojmë, kohës 
së zhvillimeve të shpejta teknologjike, shoqërore, ekonomike dhe politike.  
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Diskutimi i Audituesit të Lartë, z. Niko NAKO 

 

 

 

Disa fjalë për punën e KLSH-së, si auditues me 
eksperiencë 20-vjeçare 

        

 

Si tri gjëra që nuk i kemi bërë mirë dhe që duhet 
të bëhen më mirë, megjithëse e kam të vështirë 
ti identifikoj, sipas mendimit tim do të 
përmendja: 

 Njohjen e objekteve të auditimit dhe marrjen e të dhënave. 

 Më tepër duhet të asistonim dhe bashkëpunonim me sektorët e 
Auditimit të brendshëm në  Prefektura dhe të atyre NJQV të cilët kanë 
struktura Auditimi.          

 Më tepër duhet të kishim punuar në drejtim të evidentimit të 
problemeve për argumentimin e reformës territoriale dhe bërja prezent 
e tyre. 

Kemi bërë mirë: 

 Organizimin e punës në grup. 

 Ballafaqimin e problemeve të dala, takimet përmbyllëse në subjekt dhe  
në KLSH. 
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 Zbatimin e njohurive në lidhje me Standardet e auditimit, futjen edhe e 2 
dokumenteve të rinj, kryesisht informacionet Javore dhe Informacioni 
Shoqërues i Projeketraporteve të auditimit. 

 Ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve.  

Unë jam dëshmimtar i hapit cilësor që po pëson veprimtaria dhe imazhi i KLSH-s. Ka 
ndryshime jo vetëm në numër auditivesh, zbulimesh apo rekomandimesh, por 
ndryshim në mentalitet dhe metodën e punës.  

Ju që jeni në këtë sallë, të tjerët që marrin informacion mbi punën e KLSH-së, 
nëpërmjet medias së shkruar e vizive, apo dhe nëpërmjet internetit, ju siguroj se 
detyra e audituesit nuk është e lehtë, jo kushdo mund ta bëjë atë sipas 
standardeve, për secilin auditues  apo grup auditimi, për të mbyllur një auditim 
cilësor, përveç zbatimit të metodave dhe teknikave të auditimit, ka dhe mjaft 
vështirësi, pasi udhëtojmë anekënd vendit, nevojitet  mjaft mund e kohë, 
shfletohen me mijëra dokumente në subjekt, shkruajmë me dhjetëra faqe në 
kompjuter, ndeshemi me debatet e hatërmbetjet, ndonjëherë dhe presionin e 
personave të audituar. 

Natyrisht që rezultatet e KLSH-së janë falë punës të mbi 100 audituesve të terrenit, 
por padyshim këto janë pasqyrë e mënyrës së organizimit të punës që nga 
programimi, ndjekja e problemeve që u bëhet materialeve, nga drejtori i 

Përgjithshëm znj. Vukaj, që padyshim me vërejtjet dhe sugjerimet e saj, ka ndikuar 
dukshëm në cilësinë e materialeve edhe në formatimin juridik, që themi se ka 

orentuar audituesit drejt shtetit ligjor.     

dobët 
gjithmonë një hap para, duke marrë informacionin që javën e dytë të punës në 
subjekt, duke na nxitur me forma të ndryshme trajnimi si brenda dhe jashtë vendit, 
duke gjetur kohën për të gjitha gjërat që nga leximi dhe sugjerimi i të gjithave 
projekt vendimeve, madje edhe korrigjimi i gabimeve ortografike, deri tek 
organizimi i ceremonive për respektimin e promovimin e audituesve, organizimi e 
konferencës dytë shkencore, ngritja në ambientet e KLSH e minimuzeumit për 
veprimtarinë e Institucionit që nga viti 1925, etj.   
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Një ndihmesë e madhe për audituesit ka qenë instalimi i rrjetit të komunikimit të 
brendshëm e-mail,  numri i urdhrave është tepër i lartë këto dy vite, i krahasueshëm 
me urdhrat e një mandati.  

Në korrik të këtij viti nëpërmjet një pyetësori në Intranet, Kryetari i KLSH, ftoi gjithë 
audituesit të shfaqnin hapur mendimet e tyre, që nga kritikat për punën e Kryetarit, 
mendimet për përmirësimin e punës së KLSH. Pyetësori përmbante dhe pyetje të 

Për dhënien e mendimeve  ka dhënë dhe mundësinë e një takimi të shkurtër në 
zyrën e tij.  Mendoj se kjo është një nga format demokratike që mund të shtrihet 
edhe në Institucionet të tjera të vendit, e pse jo edhe në Institucionet  homologe. 

Në vitet 2002-2006, kishte mjaft letra në KLSH. Në këtë kohë u krijua dhe një sektor 
që ndiqte ato. Me vonë fluksi i letrave filloi të bjerë sa në mandatin e mëparshëm 
nuk shkonin më shumë se 50 letra në vit, pra ulja e tyre tregon dhe për mosbesimin 
që kishin për KLSH. Kurse për vitin që sapo  mbyllëm kanë ardhur mbi 500 letra, nga 
të cilat mbi 200 në Departamentin tonë, kjo tregon për besimin që kanë 
taksapaguesit për KLSH. 

Edhe një fakt tjetër, pas përfundimit të mandatit të z. Çela, nga qeveria e asaj kohe 

Nënkryetarë, u tërhoqëm nga pushteti vendor.  

Dhe me këtë ide u dëmtua mjaft puna, pasi për 4-5 vjet u lanë fare pas dore  
auditimi i fondeve të pushtetit vendor, unë atëherë kam qenë një nga 

ekzistonte (disa  
shfaqin mendime të mos auditimit të komunave). Me mbështetjen e kryetarit, z. 
Leskaj, kjo ide ra poshtë. Pa asnjë lloj ngjyre politike, prezenca e KLSH në NJQ 
vendore ka qenë e lexueshme, ç`ka ka ndikuar për një menaxhim më të mirë të 
fondeve, aseteve të tyre dhe rritjes së të ardhurave. 

Gjithashtu faktet dhe rezultatet e auditimit nga Departamenti i Auditimit të Buxhetit 
të Pushtetit Vendor, treguan që auditimi i fondeve të pushtetit vendor është i 
domosdoshëm. Sfida  të tjera na presin në këtë fushë. Duke bërë një autokritikë, më 
tepër duhet të kishim dhënë mendime  për reformën territoriale, e cila do të sjellë 
dhe një hartë auditimi të riformatuar, si zvogëlim të disave dhe zmadhimin e të 
tjerave, edhe natyrisht  KLSH, duhet të programojë forcat audituese për vitin 2015. 
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Si çdo Institucion që bën bilancin e punës së tij vjetor, të dhënave të paraqitura nga 
Drejtori i Departamenti z. Lamaj, unë  nuk do u bëja ndonjë koment, pasi 
problematikat që auditon KLSH janë mjaft të gjera dhe nuk mund të shprehet e 
gjitha në statistika, pasi hartimi i mbi 150 Raporteve është një volum i madh 
(mesatarisht një dosje nuk ka më pak se 300-500 fletë, por ka raste mbi 50-60 mijë 
fletë).  

Dëshiroj të theksoj që përveç shifrave të larta të dëmit ekonomik të zbuluar, të 
rekomanduar për zhëmtim, masave disiplinore dhe penale, ne si KLSH, japim edhe 
rekomandim për masa organizative, të cilat për mendimin tim kanë edhe ato një 
impakt  pozitiv financiar për përmirësimin e punës në të ardhmen. Ne si 
Departament përveç misionit të auditimit në administratën e Bashkive dhe 
Komunave, gjithashtu  kemi transmetuar edhe përvojën tonë të auditivit. Gjatë 
auditimeve ka rezultuar që mjaft punonjës të zyrave të taksave dhe titullarë 
institucionesh, kishin mangësi në drejtim të zbatimit të procedurave të konstatimit 

vendin. Pas rekomandimeve nga KLSH, rezultoi se mbi 12 subjekte kanë arkëtuar  
mbi 12,000,000 lekë, duke ndikuar kështu në rritjen e të ardhurave. Në 
rekomandimet tona i orientuam Bashkitë  dhe Komunat, që për subjektet debitore 
tu drejtoheshin bankave për bllokimin e llogarive bankare, Drejtorive të Shërbimit 
transporteve për  mjetet e  transportit  apo mos shitjen e pasurive  të regjistruar në 
hipoteka. Këto  mendime janë bërë prezent edhe në shtypin e shkruar nëpërmjet 
një artikulli problemor. 

Pavarësisht punës së bërë nga KLSH, në  Institucionet më të larta të Shtetit është 
krijuar një opinion se  KLSH, duhet të bëjë edhe  konstatimin edhe të barrës së 
provës, dokumentimit, për të cilën  ne jemi shumë korrektë në këtë drejtim, por 
kurrsesi ne nuk mund ta mbyllim ciklin dhe të bëjmë hetimin, gjykimin dhe dënimin. 
Këtë e bëjnë organe të ngarkuara me ligj, si prokuroria, policia gjyqësore, gjykatat 
në të gjitha shkallët. Përderisa  sipas ligjit shqiptar mbi organizimin e Prokurorisë  
një kallëzim penal mund të niset qoftë edhe nga një informim verbal, me shkrim 
apo publikim në shtypin e shkruar apo media vizive. 

Në përmbyllje të kësaj analize pune, si me shaka, për këtë vit për Departamentin e 

kanë qenë të kënaqshme. Sfida të tjera na presin për 2104.  
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Rezultatet e arritura  nga KLSH, për mua  jo si auditues por si qytetar, gjithashtu do 
ti përshëndesja, por  për goditjen e fenomeneve negative duhet të  punojnë të 
gjitha strukturat e shtetit, sipas detyrimeve ligjore dhe kushtetuese. Unë po e 
përsëris si qytetar dhe jo si audtirues, megjithë skepticizmin për zgjidhjen,  dëshiroj 
të bëjë prezent disa probleme të cilat nuk janë objekt i kësaj analize, por na prekin 
të gjithëve,  prekin nivelin tonë të jetesës, dhe konkretisht: 

 

1. Është folur para 3-4 vjetësh se me futjen e një operatori ekonomik të kompanive 
celulare, do të ulen tarifat, edhe sot hidhen në  horizont shifra të uljes së tarifave. 
Po ku jemi sot? Llloj lloj ofertash marramendëse jepen, por tarifat nuk u ulen. 

 

2. Jemi dëshmitarë: 

- Si luhet me siguracionin e makinave, nga 5000 lekë në 15000 lekë. Shko bëj 
një siguracion makine, sot ka shkuar 15.000 lekë të reja. Vërtet bota i ka më 
ta larta, por këtu tek ne nuk hiqet monopoli, prandaj ato duhet liberalizuar. 
Ja çfarë po na bën konçensionari,  për kolaudimin e makinave, lëre që na e 
ka ndërtuar objektin në Pezë, mbi 50 km vajtje ardhje, na ve dhe në rresht 
dhe 3 ditë në rradhë, të kalon afati paguan edhe gjobë, duke mos llogaritur 
ditët e humbura dhe stresin. Pse ndodhën këto? Ose u bënë me nxitimi ose 
nuk u studiuan mirë përvojat e tjerëve 

- Si ndryshojnë çmimet e biletave të avionëve dhe trageteve.  

Ndoshta autoriteti i konkurrencës është organi përgjegjës për to, por nuk kemi 
parë ndonjë gjë konkrete.  

 

3. Pse nuk vihen në pune mbi 100 mijë kasa fiskale të cilat i kushtuan shtetit mbi 30 
milion Euro? 

 

4. Ne  ndoshta jem i vetmi vend që jetojmë mbi mina dhe nuk e dimë. Në çdo pallat 
shiten bombola gazi të pakontrolluar dhe të ndryshkura. Vetëm zoti na ka shpëtuar.  
A nuk jemi ne në gjendje ti bllokojmë?   
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5. Dhe e fundit. Unë edhe besoj se shumica e qytetarëve nuk paguajnë taksat, 
sepse nuk ua  kërkon njeri, sepse shteti nuk nxjerr një VKM apo ligj që ato të 
paguhen, si më parë në faturën e ujit apo të KESH. Vetëm Bashkia e Tiranës ka një 
marrëveshje me UKT sha, dhe merr taksën e pastrimit, ndërsa në qytetet e tjera nuk 
mblidhet asnjë taksë. Por sa lekë nuk mblidhen nga qytetarët? Me miliarda. 

I përmenda këto për të ngritur zërin që jo vetëm KLSH e ka për detyrë të auditojë 
dhe informojë. Çfarë bëjnë strukturat e caktuara me ligj?  
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Diskutimi i z. Bashkim Spahija 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe risitë e 
viteve 2012-2013 

 

I diplomuar Ekonomist Kontabël më 1970, në Fakultetin 
e Ekonomisë pranë Universitetin Shtetëror të Tiranës. 
Me rreth 43 vite eksperiencë pune. 31 vite kontribut më 
vlerë në  KLSH me ekspertizën e tij në fushën Auditimit 
të Ligjishmërisë dhe Përputhshmërisë, në pozicionet e 
Audituesit, Audituesit të Lartë dhe Drejtorit të 
Departamentit të Auditimit të Buxhetit të  Pushtëtit 
vendor, Kontrollit të Territorit dhe Administrimit të 
Aseteve të Qendrueshme. 

 

Bëra 31 vite punë në Kontrollin e Lartë të Shtetit dhe këtë vit dola në pension. Për 
mua, ky institucion është një pjesë e pandarë e jetës sime. Do të desha që fryma të 
më lërë, duke ngjitur shkallët e këtij institucioni, ose në biseda me ish-kolegët e mij. 
Në dy vitet e fundit, kam parë KLSH të rritet në autoritet dhe karakter. Fjala e 
audituesit të peshojë më shumë. Ky institucion nuk ka kryer vetëm më shumë 
auditime, sikurse thekson Progres Raporti i BE-së i vitit 2013. Vetë raportimet e tij 
njohën ngritje në cilësi. Kallzimet penale janë dosje më të përgatitura e të bazuara 
në ligj, marrëdhëniet me Prokurorinë janë më profesionale e konstruktive. 
Asnjëherë më parë KLSH nuk ka patur këtë hapje me publikun dhe me shoqërinë 
civile, sa në vitet 2012-2013. Këto dy vjet, çdo audituesi i është dhënë shansi të 
paktën njëherë të shkojë me shërbim jashtë shtetit dhe të shohë si auditojnë 
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kolegët e tij të institucioneve simotra më të zhvilluara. Audituesit tani përdorin më 
dendur referimet ndaj standardeve ndërkombëtare të fushës, INTOSAI. Këtë e 
bëjnë jo vetëm në trajnimet që zhvillohen. Kam parë rritje të prekshme të cilësisë 
në raportimet për auditimet e përputhshmërisë dhe auditimet financiare. 14 ndër 
audituesit më me përvojë të institucionit dhe auditues të rinj me perspektivë, në 
tetor 2012 themeluan Departamentin e Auditimit të Performancës, që është e 
ardhmja e këtij institucioni, për nga rëndësia dhe ndikimi në ekonominë dhe 
shoqërinë e vendit. KLSH në 14 muajt tetor 2012-dhjetor 2013 ka rritur ndjeshëm 
numrin dhe cilësinë e auditimeve të performancës. Drejtuesit e institucionit kanë 
thelluar përdorimin e analizës së riskut në procesin e planifikimit të auditimeve. 
Duke qenë se në vitet e fundit kam punuar pranë Drejtorisë Juridike dhe të 
Sigurimit të Cilësisë, kam qenë vetë dëshmitar i përmirësimit të dukshëm të 

 Kërkoj ndjesë për përdorimin e këtyre termave teknikë 
të profesionit, por dua të siguroj lexuesin se tani kontrolli i cilësisë nuk kryhet më 
formal, por kërkon me ngulm cilësinë mbi bazën e standardeve INTOSAI, si dhe rrit 
llogaridhënien. Më kujtohet se si një personalitet i auditimit evropian dhe atij 
ndërkombëtar, ish-Sekretari i Përgjithshëm i INTOSAI dhe Presidenti i Gjykatës 
Austriake të Auditimit, Dr. Franz Fiedler, në një takim me auditues shqiptarë në 

ishëm dhe madhor për një SAI 

gojën se në këto dy vjet, KLSH ka bërë rritjen e kapaciteteve profesionale të 
2-2011. Ka 

ndodhur shtimi me herë i ditëve të trajnimit në vit për çdo auditues. Me ekspertë 
të huaj nga programi i BE-së dhe i OECD-së, SIGMA, janë zhvilluar këtu trajnime për 
auditimet e performancës, të analizës së riskut, të auditimit financiar, të auditimit 
të përputhshmërisë, të auditimit të prokurimeve publike dhe të auditimit të 
teknologjisë së informacionit. Ndërsa numri i audituesve të dalë jashtë shtetit është 
i barabartë me atë të atyre që nga institucioni kanë dalë jashtë gjatë tetë viteve 
2004-2011 të marra së bashku. Asnjëherë institucioni nuk ka njohur më parë një 
ritëm dhe numër të tillë marrëveshjesh bashkëpunimi me institucionet e tjera 
supreme të auditimit (SAI-t partnere). Në dy vjet, KLSH ka lidhur marrëveshje 
bashkëpunimi më shumë si numër (me SAI-t e Austrisë, Sllovenisë, Polonisë, 
Turqisë, Kosovës, Kroacisë, Malit të Zi, Bosnje-Hercegovinës dhe Maqedonisë), nga 
sa janë lidhur gjatë viteve 1992-2011. Për herë të parë këto marrëveshje nuk kanë 
qëndruar formale, thjesht në letër, por janë shndërruar në vizita pune dhe trajnime 
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në shtetet partnere, ose në pjesëmarrje në aktivitete shkencore të zhvilluara nga të 
dyja palët. Trajnimet si brenda dhe jashtë shtetit janë zhvilluar mbi bazën e 
kërkesave dhe nevojave reale të audituesve tanë. Ndoshta të gjitha këto do të 
kishin pak vlerë, nëse nuk do të kishte ndodhur një risi dhe metamorfozë e 
pëlqyeshme për mua, në këtë institucion që i kam kushtuar jetën. Ka ndodhur rritja 
e kulturës audituese në institucion. Kolegët e mij i shoh gjithnjë e më shumë duke 
përdorur librin, duke cituar thënie të personaliteteve të njohura botërore të 
auditimit. Për këtë kanë ndikuar botimet e specializuara të KLSH, që përbëjnë një 
risi absolute të institucionit. Janë 20 tituj, libra shkencore për standardet e 
auditimit, libra historikë për historikun e KLSH, historinë dhe profilin e INTOSAI-t 
dhe EUROSAI-t, manuale të llojeve të ndryshme të auditimit, libra të performancës 
së institucionit dhe raporteve të auditimit të Buxhetit të Shtetit, të gjitha të 
realizuara me një fond të kursyer prej vetëm 3.2 milionë lekë të reja në 2 vjet. Gjatë 
vitit 2012, për herë të parë, gazetarët e mediave u ftuan dhe morën pjesë në 
analizat vjetore në nivel departamenti auditimi në KLSH. Gjatë vitit 2013, 42 
auditues shkruan për herë të parë në gazetat e vendit, duke shfaqur në shkrimet 
dhe analizat e tyre idetë që kanë hedhur në raportet e auditimit, si dhe ide më të 
gjera për reformat kryesore që duhen kryer të plota në fusha të ndryshme të 
aktivitetit publik. Prej dy vjetësh, KLSH boton revistën shkencore katërmujore 

-
Sekretari i Përgjithshëm i INTOSAI dhe ish-President i SAI-t polak, Jacek Jezierski, 
Prof. Asoc. Dr. Recai Akyel, President i Gjykatës së Llogarive të Turqisë, Robert 
Gielisse, Drejtor Drejtorie në DG-Budget, Joop Vrolijk, Këshilltar i Lartë i SIGMA, etj., 
krahas shkrimeve, eseve dhe studimeve të akademikëve vendas dhe të audituesve 
të institucionit. Në Nëntor 2013, institucioni mori pjesë, për herë të parë, me një 
pavion modest, në Panairin Ndërkombëtar të Librit në Tiranë. Në dhjetor 2013, 
institucioni realizoi Konferencën e dytë Shkencore të tij, me 27 studime, 
prezantime dhe kumtesa nga përfaqësues të DG-Budget, Gjykatës Evropiane të 
Audituesve, SAI-ve partnere dhe SIGMA, si dhe nga akademikë, personalitete 
vendase të kontabilitetit dhe auditimit, nga shopëria civile dhe drejtues e auditues 
të lartë të KLSH. Sot, në dy korridoret e gjata, të larta dhe të ngushta kryesore të tij, 
ka dritë. Ndryshe nga errësira dhe muret e zhveshura, me të cilat më ishin mësuar 

- 
në këto korridore dhe që do te jete e përhershme, duke u pasuruar me stenda të 
reja. Është një kujtesë permanente e vlerave të tij dhe përbën një motiv pse jam 
krenar që jam pjesë e këtij institucion i(edhe pse kam dalë në pension). Dhe e 
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fundit, por jo më pak e rëndësishme (ndoshta ndër më kryesoret), kam qenë 
dëshmitar në këta dy vjet si trajtohen punonjësit me eksperiencë dhe që kanë një 
kontribut të gjatë në këtë institucion kushtetues. Është shfaqja më njerëzore dhe 

përkushtuar të shtetit tonë. Dhe kjo, në sajë të ndjeshmërisë maksimale të 
Kryetarit të KLSH, z. Bujar Leskaj.  Jam i bindur se me këto vlera njerëzore dhe 
profesionale, KLSH do të jetë në nivel të sfidave që e presin gjatë viteve të 
ardhshme. 
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PASQYRIMI NË MEDIA I ANALIZËS VJETORE TË KLSH PËR 2013 

29-30 JANAR 2014 

1. Gazeta , ... Analiza e KLSH për dëmet ekonomike në vitin  2013... 
KLSH, Leskaj: Dëmi në buxhet, 108 milionë euro...Raporti, abuzim i më i 
madh në shitjen e pronës pulik... Llalla: Rihapëm paditë e KLSH ndaj 
zyrtarëve, ishin mbyllur më 2013... faqe 7. 

2. Gazeta : 164 auditime në 2013, dëmi ekonomik 108 
milionë euro... Llalla:  Bashkëpunimi  me  KLSH-në  në nivele të larta... Nishan 
: KLSH bashkëpunim me Prokurorinë dhe Kuvendin..., faqe 5. 

3. Gazeta ...Analiza vjetore për aktivitetin e 2013-ës dhe prioritetet e 
2014-ës...KLSH, ndërhyrje në ligj për reduktimin e bashkive dhe komunave, 
shërbim më cilësor ndaj komunitetit..., faqe 4. 

4. Gazeta Analiza. Viti 2013, KLSH: Dëmi ndaj shtetit 108 
milionë euro... Llalla: Abuzimet me funksionin, thuajse të gjithë nivelet e 
administratës..., faqe 14. 

5. Gazeta 
shitja e pasurisë publike!...., faqe 10.  

6. Kontrolli i Lartë i Shtetit zhvillon analizën vjetore të 
punës për  2013.... Shkeljet, Leskaj: Dëmi ekonomik, 150 milionë USD... 
Nishani: Bashkëpunim me prokurorin dhe Kuvendin..., faqe 8. 

7. Gazeta ...Nishani: Dinamika e dy viteve të fundit në KLSH lehtësisht e 
konstatueshme, bën diferencën..., faqe 10. 

8. Gazeta -së... Nishani: Bashkëpunim 
institucional me Parlamentin dhe Prokurorinë..., faqe 4. 

9. Gazeta KLSH publikon shifrat: Mungojnë 150 milionë dollarë në 
arkën e shtetit... Auzimet e shtetarëve u dyfishuan më 1012-1013, faqe 10. 
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10. Analiza vjetore e KLSH: Në 2013 dëmi i shkaktuar 
shtetit kap vlerën 15.1 mld eurove..., Leskaj: Tavani i borxhit publik të 
vendoset me Kushtetutë..., Llalla: Korrupsioni është shtrirë në të gjitha 
nivelet e administratës publike..., faqe 9. 

11. : Dëmi ekonomik gjatë 2013 15.1 miliardë lekë. Pjesa 
më e madhe e dëmit nga shitja e pasurive ose koncesionet..., faqe 3. 

12. Gazeta KLSH analizon dëmet me buxhetin 2013, po përgjegjësit ku 
janë? ..., faqe 10. 

13. Gazeta  ...KLSH: 107 milionë euro, abuzimet me fondet publike në 
2013 ..., faqe 6. 

14. ...Analiza e Kontrollit të Lartë  të Shtetit... OSBE: 
Korrupsioni nuk është një krim pa viktima. Ai po dëmton zhvillimin dhe 
investimet publike..., faqe 4. 

15. Gazeta Raporti i KLSH: 1100 zyrtarë në prokurori për abuzime me 
detyrën dhe fondet publike...  Leskaj: Të vendoset me ligj kufiri për borxhin 
publik, u abuzua me kontratat për  HEC-et..., faqe 10-11. 

16. Dy vitet e fundit të qeverisjes Berisha, dëmi në 
buxhet miliarda lekë. Abuzim me koncesionet.., faqe 7.  

17. Gazeta  : Duhet  bashkëpunim institucional... Pavarësia e 
institucioneve, thelbësore..., faqe 2. 

Me kronika të zgjeruara, direkte,  
3 

ë 29.01.2014 në 
mediat vizive, të Shqipërisë dhe 
Kosovës, si: Ora News; News  24; 
ABC News; AGON Channel; Scan 
Tv; Top News; TVSH; Klan Tv; Top 
Channel; Vizion Plus; A1REPORT; 
Albanian screen; RTK; TV21; 
Shikjak Tv; etj.   

 

 
















