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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

  

1. Përmbledhje  

 

 Në zbatim të  Ligjit nr. 114 datë 22.10.2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, 

Manualit të Auditimit të Brendshëm miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave nr. 100, datë 

25.10.2016 “Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”,  i ndryshuar, 

planit vjetor të auditimit miratuar me urdhër të Drejtorit Ekzekutiv nr. 1213, datë 14.10.2019 “Për 

miratimin e planit vjetor të auditimit të brendshëm për vitin 2020 dhe planit strategjik 2020- 2022 

të Sektorit të Auditit”, ndryshuar me urdhër nr.811/3 prot, datë 13.10.2020 “Për miratimin e 

ndryshimeve në planin vjetor të auditimit të brendshëm për vitin 2020” si dhe në zbatim të 

programit të angazhimit nr.762/2 prot, datë 25.09.2019, të miratuar nga Drejtori Ekzekutiv, Sektori 

i Audititi ka kryer një angazhim auditimi në Drejtorinë Ekonomike “ Auditim mbi veprimtarinë e 

Drejtorisë Ekonomike për periudhën Maj 2018 deri më Dhjetor 2019” nga data 25.09.2020 deri 

me 06.11.2020. në Drejtorinë Ekonomike pranë ADISA-s u krye  auditimi financiar dhe i 

përputhshmërisë, për periudhën 01.05.2018 deri më 31.12.2019. 

Projekt Raporti i Angazhimit u mbajt në përfundim të misionit të angazhimit, i cili pasi u miratua 

nga titullari u përcjellë në subjektin e audituar më shkresën nr.762/4 prot, datë 17.11.2020. 

Nga nëpunësi përgjegjës me shkresën nr.762/5 prot, datë 20.11.2020 u kthye një kopje e projekt 

raportit të firmosur. Nga grupi i auditimit pasi u kryen rregullimet dhe sqarimet përkatëse, në 

përfundim u përgatit Raporti Final i Angazhimit. 

Misioni i angazhimit u krye bazuar në risk, duke i kushtuar vëmendjen e posaçme ndër të tjera , 

çështjeve që lidhen me: 

Njohjen me aktivitetin ekonomiko-financiar të ADISA-s dhe përputhshmërinë e këtij aktiviteti me 

aktet ligjore në fuqi, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit, mbajtja e kontabilitetit dhe hartimi i 

pasqyrave financiare, aplikimi i rregullave kontabël si dhe nëse transaksionet financiare janë në 

përputhje me kërkesat ligjore, rregullave të ADISA-s etj. 

Vlerësimin dhe funksionimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit, 

Zbatimi i dispozitave ligjore për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave 

materiale e monetare. 

Respektimi i procedurave gjatë planifikimit, ndjekjes dhe realizimit të fazave të kryerjes së 

investimeve.  

Zbatimi i procedurave të prokurimit të fondeve publike dhe kontratave të lidhura. 

Për këto u analizuan, akt-rakordimet me thesarin, u krye analiza e posteve të bilancit dhe llogarive 

analitike me formatet shoqëruese të tyre duke prekur zonat e llogarive, 20-21 “Aktive afatgjata”; 

31-32 “Materiale dhe inventarë i imët”; 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”; 466 

“”Kreditorë për mjete në ruajtje”; 467 “Kreditore te ndryshëm”; 602 “shpenzime operative” dhe 
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230- 231 “investime”, si dhe procedurat prokurimit me zgjedhje për periudhën objekt auditimi 

(2018 – 2019).   

   

2. Objektivat dhe qëllimi: 

Ky auditim ka për qëllim dhënien e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur  , mbi shkallën 

e ndjekjes nga subjekti i audituar të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të 

vendosura apo termave dhe kushteve, lidhur me të ardhurat, shpenzimet, prokurimin e 

mallrave/shërbimeve dhe investimeve si dhe nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit 

të menaxhimit financiar të sektorit publik.  

Gjithashtu ky auditim është i lidhur me aspektin e përputhshmërisë ligjore dhe rregullative të 

transaksioneve financiare, duke mundësuar një qasje më të gjerë të analizimit të aktivitetit të 

ADISA-s në tërësi. Kjo përgjegjshmëri ka të bëjë drejtpërdrejt me menaxhimin e shëndoshë 

financiar si dhe me faktin që, rezultatet e përdorimi i burimeve janë të paraqitura drejt dhe në 

përputhshmëri me kornizën e raportimit financiar. 

3.  Qëllimi i auditimit:  

Vlerësimi nëse veprimtaria e Drejtorisë Ekonomike është kryer në përputhje me aktet ligjore dhe 

nënligjore në fuqi. 

Për auditimin financiar, qëllimi është të vlerësohet nëse rezultatet dhe gjendja financiare e 

raportuar e subjektit që auditohet, si dhe përdorimi i burimeve janë paraqitur saktë dhe në përputhje 

me rregullat e raportimit financiar, si në fushën e të ardhurave dhe të shpenzimeve. Për auditimin 

e përputhshmërisë, duhet të përcaktohet niveli i zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi lidhur me 

realizimin e procedurave të prokurimit të realizuara në periudhën nën auditim.  

Në përfundim të punës në terren, me datë 06.11.2020 u realizua takimi përmbyllës me 

subjektin e audituar.  Në mënyrë të përmbledhur në përfundim të auditimit, rezultoi si më 

poshtë:   

4. Gjetjet kyçe të auditimit. 

1. Mangësi në funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm. 

Nga grupi i auditimit u konstatua se në Drejtorinë Ekonomike gjatë periudhës objekt auditimi ka 

pasur mungesë të stafit si rezultat i mosplotësimit të numrit të punonjësve sipas strukturës së 

miratuar si dhe largimeve të herë pas herësheme të punonjësve të kësaj drejtori, duke paraqitur 

rrisk në ndarjen e detyrave dhe realizimin e objektivave.  

Gjithashtu referuar trajnimeve të kryera nga punonjësit për rritjen e kapaciteteve të tyre të punës 

në lidhje me detyrat e ngarkuara në bazë të rregullores për organizimin dhe funksionimin e 

ADISA-s, grupi i punës konstatoi se ka mangësi në menaxhimin e burimeve njerëzore ku pjesa më 

e madhe e stafit të trajnuar të kësaj drejtorie janë larguar, duke bërë që investimi në kohë për 



 
5 

Adresa: Bulevardi “Zhan d ‘Ark”, ish Hoteli i Oficerave, kati i 6-të Tiranë, Albania 

E-mail:  informacion@adisa.gov.al 

 

trajnimet e kryera të mos jetë efeiçent dhe efektiv, trajnimet e kryera nuk kanë rezultuar të 

dobishme  për ADISA-n.   

2. Në auditimin e procedurave të prokurimit u konstatuan mangësi në respektimin e rregullave 

për ngritjen e komisioneve për procedurat prokuruese në pesë raste, si më poshtë; 

- Në procedurën e prokurimit të vitit 2018 “Rikonstruksion i qendrës së ofrimit të shërbimeve 

publike të integruar, Shkodër” me vlerë kontrate 45,371,492.4 lekë me tvsh, është ngritur 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave sipas Urdhrit të titullarit nr. 556/6, datë 25.07.2018 “Për 

ngritjen e Komisionit për Vlerësimin e Ofertave” të Autoritetit Kontraktor, i përbërë nga E.C 

në cilësinë e kryetarit, me detyrë Drejtor Drejtoria e Administrimit të Brendshëm ( jurist); 

E.M, ekonomist; F.B jurist. Pas hapjes së ofertave Kryetari i komisionit është tërhequr pasi në 

formularin e deklarimit të konfliktit të interesit është shprehur se ka konflikt me njërin prej 

operatorëve të paraqitur në garë. Me Urdhër të titullarit nr.556/22, datë. 13.09.2018 “ Për një 

ndryshim në urdhrin nr.556/6, datë 25.07.2019” është ndryshuar përbërja e komisionit me këtë 

përbërje; E.M në cilësinë e kryetarit, me detyrë Përgjegjës Sektori i Financës (Ekonomist); 

F.B, anëtarë (Jurist); A.M, anëtare (Arkitekt). 

Në ngritjen e Komisionit për Vlerësimin e Ofertave rezultuan dy parregullsi, veprime në 

papajtueshmëri me nenin 58 të VKM nr.914,datë 20.11.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, si më poshtë; 

- Në përbërje të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave të ngritur me Urdhrin nr.556/6, 

datë 25.07.2018 i përbërë nga; E.C në cilësinë e kryetarit, me detyrë Drejtor Drejtoria 

e Administrimit të Brendshëm ( jurist); E.M, (ekonomist); F.B, (jurist) nuk ka asnjë 

specialist të fushës, në papajtueshmëri me nenin 58 të udhëzimit të sipërcituar ku 

theksohet se: “Komisioni i vlerësimit të ofertave emërohet me urdhër të veçantë të 

titullarit të autoritetit kontraktor dhe përbëhet nga jo më pak se 3 persona me arsim 

të lartë, ku të paktën njëri është ekspert i fushës.....”.(ndryshuar me VKM nr.797, datë 

29.12.2017). 

- Në përbërje të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave të ngritur me Urdhër të titullarit 

nr.556/22, datë. 13.09.2018 “ Për një ndryshim në urdhrin nr.556/6, datë 25.07.2019” 

i përbërë nga; E.M në cilësinë e kryetarit, me detyrë Përgjegjës Sektori i Financës 

(Ekonomist); F.B, anëtarë (Jurist); A.M, anëtar (Arkitekt), Kryetari i Komisionit nuk 

është përzgjedhur një zyrtarë i lartë drejtues, veprim në papajtueshmëri me nenin 58 

të udhëzimit të sipërcituar ku theksohet se: “......Kryetari i komisionit duhet të 

përzgjidhet ndërmjet zyrtarëve të lartë drejtues të autoritetit kontraktor dhe është 

përgjegjës për fillimin e punës menjëherë pas krijimit të komisionit....”. 

-Në ngritjen e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave, në procedurën e prokurimit të vitit 2018 

“Rikonstruksion i Qendrës së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruar, Shkodër” me vlerë 

kontrate 45,371,492.4 lekë, me Urdhër të Autoritetit Kontraktor nr.556/25, datë 01.10.2018 “Për 
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ngritjen e komisionit për shqyrtimin e ankesave për procedurën e prokurimit “Rikonstruksion i 

Qendrës së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruar, Shkodër” është ngritur Komisioni i 

Shqyrtimit të Ankesave i përbërë nga B.Osmënaj me profesion Jurist; O.Memushi, me profesion 

Ekonomist; M.Mbrati, me profesion jurist, veprim në papajtueshmëri me pikën 6, germa a), neni 

78 të VKM nr.914,datë 20.11.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar 

ku theksohet se për shqyrtimin e ankesave ; “.......Titullari i autoritetit kontraktor ia ngarkon 

çështjen një komisioni të përbërë nga 3 (tre) persona, ku të paktën njëri është ekspert i fushës 

për të shqyrtuar ankesën dhe për të dhënë një vendim……”.(ndryshuar me vkm nr.797, datë 

29.12.2017). 

 

- Në procedurën e prokurimit të vitit 2019 “Rikonstruksion i Qendrës së Ofrimit të Shërbimeve 

Publike të Integrura, Elbasan” me vlerë kontrate 31,516,587.58 lekë me tvsh, është ngritur 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave sipas Urdhrit të Autoritetit Kontraktor nr. 905/1, datë 

16.07.2019 “Për ngritjen e Komisionit për Vlerësimin e Ofertave”, i përbërë nga J.Taraj në 

cilësinë e kryetarit, me detyrë Drejtor, Drejtoria e  Zhvillimit të Shërbimeve ( Ekonomist); 

E.Mirçe, (Ekonomist); F.Behari, (Jurist). 

-Me Urdhër të titullarit nr.905/3, datë. 19.07.2019 “ Për një ndryshim në urdhrin nr.905/1, 

datë 16.07.2019” është ndryshuar përbërja e komisionit ku është zëvendësuar J.T me 

G.Kallajxhi, në cilësinë e kryetarit të komisionit me detyrë Drejtor, Drejtoria e Ekonomike 

(Ekonomist); E.Mirçe, (Ekonomist); F.Behari, (Jurist). 

Në të dy rastet e ngritjes së Komisioneve për Vlerësimin e Ofertave nuk ka asnjë specialist të 

fushës, veprim në papajtueshmëri me nenin 58 të VKM nr.914, datë20.11.2014 “Për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar  ku theksohet se: “Komisioni i vlerësimit të 

ofertave emërohet me urdhër të veçantë të titullarit të autoritetit kontraktor dhe përbëhet nga 

jo më pak se 3 persona me arsim të lartë, ku të paktën njëri është ekspert i 

fushës.....”.(ndryshuar me VKM nr.797, datë 29.12.2017). 

3. Në auditimin e procedurave të prokurimit u konsatuan mangësi në respektimin e rregullave 

në lidhjen dhe realizimin e kontratës, si më poshtë; 

- Për procedurën e prokurimit Rikonstruksion i Qendrës së Ofrimit të shërbimeve Publike të 

Integruara, Shkodër kontrata është lidhur me datë 01.11.2018, me afat 3 muaj (26.11.2018 deri më 

26.02.2019), veprim në papajtueshmëri me pikën 1 të nenit 76 “Kohëzgjatja e kontratës) të VKM 

nr.914, datë 29.12.2014  “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar ku theksohet 

se; “ Autoriteti kontraktor, për fondet buxhetore, prokuron dhe financon kontratat për një 

periudhë deri në mbylljen e vitit buxhetorë, përveç rasteve kur lidhen kontrata shtesë.........”. Po 

kështu  referuar buxhetit të miratuar, shpenzimet për këtë investim janë miratuar por nuk janë 

realizuar, në papajtueshmëri me ligjin për buxhetin, udhëzimi nr. 2, date 06.02.2012 “Për 

procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar 
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- Kontrata me nr.556/36 prot, datë 01.08.2018 midis ADISA dhe BO “Aurora Konstruksion” shpk 

& “Everest”shpk, me objekt kryerja e punimeve për “Rikonstruksion i Qendrës së Ofrimit të 

Shërbimeve Publike të Integruara, Shkodër me afat 3 muaj (26.11.2018 deri më 26.02.2019) është 

shtyrë deri më datë 30.03.2019 ose me 34 ditë. 

Nga Autoriteti Kontraktor me miratimin e shtyrjes së afatit të kontratës, nuk është kërkuar 

shtyrja e periudhës së sigurimit të kontratës deri më 30.03.2019, pasi referuar formularit të 

sigurimit të kontratës të paraqitur nga Operatori Ekonomik Aurora Konstruksion Shpk & Everest 

shpk, nr.16, datë 29.10.2018, ku theksohet se: “ky sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin e 

plotë të kontratës por jo më vonë se data 28.02.2018”, veprim në papajtueshmëri me nenin 44 të 

kontratës  dhe nenin 24 të VKM nr.914, datë20.11.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar. 

- Në përfundim të kontratës, referuar shkresës me nr.1099/8 prot, datë 30.03.2019 “ Mbi 

përfundimin e punimeve” si dhe shkresës nr.1098/11, datë 27.05.2019  prot ”Mbi dorëzimin e 

dokumentacionit teknik dhe situacionit përfundimtarë të punimeve” të sipërmarrësit dhe 

mbikëqyrësit rezultoi se: dokumentacioni teknik është dorëzuar me vonesë te Investitori (27 

ditë),  në papajtueshmëri me nenin 29 pika  29.4 dhe 29.5 të kontratës  ku theksohet se “Drejtuesi 

i projektit duhet të kontrollojë punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet të verifikojë 

shumën që duhet ti paguhet kontraktorit, brenda 20 ditëve pune nga data që kontraktori paraqet 

komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit” si dhe me pikën 15 të Udhëzimit nr.3, datë 15.02.2001, 

“Për Mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, ku theksohet se: 

“Sipërmarrësi duhet ti njoftojë me shkrim mbikëqyrësit të punimeve përfundimin e punimeve, 

brenda 30 ditëve ai i paraqet mbikëqyrësit të gjithë dokumentacionin………” duke shkaktuar 

vonesa në kolaudimin e punimeve, vonesa në likuidimin e faturave si dhe vonesa në marrjen në 

dorëzim të investimit.”  

- Në dosjen e procedurës së prokurimit  “Blerje Tonera  për vitin 2019” e ndarë në lote; Loti –I 

“Blerje materiale kancelarie me bazë letër”, kontrata e lidhur me Interlogistik shpk fondi limit 

962,000 lekë pa tvsh, ose 1,154,400 lekë me tvsh ; Loti –II “Blerje Kancelarie të tjera zyre”, 

kontrata e lidhur me Interlogistik shpk fondi limit 248,130 lekë pa tvsh ose 297,756 lekë me tvsh;  

loti i -III “Blerje letër”, kontrata e lidhur me Interlogistik shpk fondi limit 219,000 lekë pa tvsh ose 

262,800 lekë me tvsh, mungon Formulari i sigurimit të kontratës së nënshkruar, në 

kundërshtim me nenin 24, pika 1 e  VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” të ndryshuar, ku theksohet se “......................Para nënshkrimit të kontratës, 

ofertuesi i përzgjedhur si fitues duhet t’i dorëzojë autoritetit kontraktor një sigurim kontrate prej 

10% të vlerës së saj......”. 

4. U konstatuan parregullësi në likujdimin në kohë të faturave dhe shqyrtimin e materialeve të 

inventarizimit. 
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- Gjatë auditimit të urdhër shpenzimeve dhe dokumentacionit bashkëlidhur u konstatua se faturat 

për operatorin UKT dhe OSHEE janë paguar me vonesë duke kaluar afatin 30 ditor të përcaktuar 

në bazën ligjore, duke bërë që përveç faturës të paguhet dhe kamatëvonesë. 

-  Gjatë auditimit të procedurave të inventarizimit u konstatua se gjatë vitit 2018 dhe vitit 2019 

nga komisioni i inventarizimit janë konstatuar materiale gjendje në ruajtje në magazinë (të bëra 

dalje Sektorit të Marketingut me fletë dalje nr.65, dt.28.03.2017). Duke qenë se nga Sektori i 

Marketingut është tërhequr gjithë sasia e furnizuar e uniformave të punonjësve (uniformë e përbërë 

nga xhaketë, pantallona/fund, jelek, këmishë, shall/kollare) dhe nuk është administruar në mënyrë 

të rregullt shpërndarja e tyre, ka bërë që një pjesë e këtyre uniformave të mbeten pa u përdorur 

dhe janë kthyer në magazinë si; jelekë copë 81, kostume për femra copë 7 (xhaketë dhe 

pantallona), kostume për djem copë 6 (xhaketë dhe pantallona). Duhet theksuar se këto materiale 

janë bërë hyrje në magazinë si set edhe vlera e tyre është e përcaktuar në total për gjithë setin ( 

xhaketë, pantallona/fund, jelek, këmishë, shall/kollare). Në përfundim të inventarizimit nuk janë 

kryer procedurat e kompensimeve ose rregullimeve të këtyre materialeve, në papajtueshmëri me 

nenit 87 të Udhëzimit 30, datë 27.12.2011” Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” 

si dhe në papajtueshmëri me  Ligji 10296, datë 08.07.2010 “Mbi menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”, i ndryshuar.  

 

5. Opinioni i Auditimit 

Opinion mbi përputhshmërinë  

Ne audituam përputhshmërinë e veprimtarisë së ADISA-s, me kriteret e vlerësimit përfshirë kuadrin 

ligjor, rregullat, rregulloret dhe marrëveshjet që lidhen dhe ndikojnë në përdorimin e 

fondeve/burimeve të ADISA-së, gjatë ushtrimit të aktivitetit përkatës. Nga auditimi rezultoi se në 

opinionin tonë, aktiviteti i ADISA-s është në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kriteret 

e vlerësimit, si dhe me parimet dhe rregullat e aplikueshme, por për përmirësimin e mëtejshëm të 

gjendjes janë adresuar disa çështje të cilat paraqiten në paragrafin “Gjetjet kryesore të auditimit”. 

Baza për opinionin e përputhshmërinë  

Ne si grup auditimi kemi kryer auditimin në përputhje me ligjin për auditimin e brendshëm, 

manualin e auditit të brendshëm. Përgjegjësitë tona lidhur me standardet e përdorura janë 

përshkruar më hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesve të Brendshëm”. 

Grupi i auditimit ka përmbushur përgjegjësitë etike, në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore të 

sipërpërmendura, përfshirë këtu edhe Kodin e Etikës së Audituesit të Brendshëm miratuar me 

Urdhër nr.86, datë 10.12.2015 “Për miratimin e Kodit të Etikës për Audituesit e Brendshëm në 

Sektorin Publik” si dhe në Kartën e Auditimit miratuar me Vendim të Këshillit Drejtues nr.9, datë 

09.09.2020 “Për miratimin e Kartës së Sektorit të Auditit”. Auditimi përfshin kryerjen e 
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procedurave me qëllim marrjen e evidencave të auditimit mbi ligjshmërinë dhe rregullshmërinë e 

transaksioneve. Procedurat janë përzgjedhur mbështetur gjithashtu mbi gjykimin profesional të 

audituesit. Të dhënat e marra gjatë punës audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të 

siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit mbi gjetjet e konstatuara. 

Në përfundim të auditimit lind nevoja e theksimit të disa problematikave të konstatuara si; 

Theksojmë nevojën e marrjes së masave në ADISA nga ana e drejtimit e më pas në linjë hierarkike 

nga gjithë hallkat e përfshira, në mënyrë që: 

- të merren masa për një menaxhim më të mirë të burimeve njerëzore dhe plotësimin e vendeve 

vakante sipas strukturës së miratuar. 

- të merren masa që të respektohet disiplina buxhetore dhe të shmangen risqet për krijimin e 

detyrimeve të prapambetura, duke treguar kujdes të mos tejkalohet afati 30 ditor i likuidimit të 

faturave, në përputhje me kërkesat e nenit 52 të Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin 

e sistemit buxhetor në RSH”;  

- theksojmë nevojën që ADISA në rolin e Autoritet Kontraktor, në çdo procedure prokurimi, të 

tregojë kujdesin e duhur, në ngritjen e Komisioneve për Vlerësimin e Ofertave dhe Komisioneve 

të Shqyrtimit të Ankesave, në sigurimin e formularit të sigurimit të kontratës  si dhe në zbatimin 

dhe ekzekutimin e saj; 

- të mbahet në vëmendje që për çdo procedurë prokurimi, përpara lidhjes së kontratës të kërkohet  

sigurimi i kontratës. 

- të mbahet në vëmendje ndjekja e rregullave për menaxhimin e aktiveve të institucionit. 

-të mbahet në vëmendje rregullshmëria e plotësimit të dokumenteve ekzekutues të pagesave 

(urdhër shpenzimeve) për të gjitha rubrikat e këtij dokumenti etj. 

 

Opinion mbi veprimet financiare 

Opinion mbi pasqyrat financiare. Ne audituam pasqyrat financiare më datë 31.12.2018, si dhe 

pasqyra financiare me datë 31.12.2019 të cilat përbëhen nga Pozicioni Financiar, Performanca 

Financiare, Pasqyra e Fluksit të Arkës, Fondet neto, Investimet e Aktivet Afatgjata si dhe shënimet 

shpjeguese që shoqërojnë pasqyrat. Në opinionin tonë, veprimet përgjatë raportimit financiar dhe 

transaksionet e kryera për ekzekutimin e buxhetit janë në përputhje me ligjin për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare, si dhe me ligjet dhe rregullat përkatëse të financave publike, përfshirë rregullat 

për prokurimet dhe ato të buxhetit.  

Baza për opinionin mbi pasqyrat financiare  

Grupi i i punës realizoi auditimin në lidhje me disa rubrika të pasqyrave financiare kryesisht që 

kanë të bëjnë me furnitorët, kreditorët, llogarinë 602 si dhe llogaritë e investimeve 21- 23. 

 Ne kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me ligjin për auditimin e brendshëm 

në sektorin publik, manualin e auditit, Kodin e Etikës të audituesit miratuar me me Urdhër të 

Ministrit të Financave nr.86, datë 10.12.2015 “Për miratimin e Kodit të Etikës për Audituesit e 
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Brendshëm në Sektorin Publik” si dhe në Kartën e Auditimit miratuar me Vendim të Këshillit 

Drejtues nr.9, datë 09.09.2020 “Për miratimin e Kartës së Sektorit të Auditit”. Gjithashtu, ne 

besojmë se dëshmitë e marra gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme 

për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit në lidhje me gjetjet e konstatuara. 

I. HYRJE 

Mbështetur në ligjin nr.114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, në zbatim të 

programit të angazhimit nr.762/2 prot, datë 25.09.2020 në Drejtorinë Ekonomike pranë ADISA-s 

u krye auditim financiar dhe përputhshmërie nga grupi i auditimit i përbërë nga znj Shkurte Halili, 

përgjegjës grupi dhe znj.Blerina Peshkëpia, anëtarë grupi, për periudhën 01.05.2018 deri më 

31.12.2019. Afati i kryerjes së auditimit  është 25.09.2020 deri me 06.11.2020.  

 

1. Veprimtaria dhe detyrat e subjektit të audituar 

 

a)- Fushëveprimi i subjektit objekt auditimi 

Drejtoria Ekonomike bazuar në politikat dhe synimet e Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve 

Publike të Integruara gjatë periudhës së audituar ka synuar që të zhvillojë veprimtarinë e saj në 

përmbushje të disa objektivave kryesore, të cilat kanë të bëjnë me:  

-Ndjekjen dhe zbatimin e të gjithë procedurave financiare në planifikimin, prokurimin dhe 

realizimin e buxhetit të ADISA-s. 

-Mbajtjen e dokumentacionit përkatës dhe raportimin në mënyrë periodike të veprimtarisë 

ekonomiko-financiare të ADISA-s te eprori i drejtpërdrejt si dhe pranë institucioneve të tjera në 

përputhje me legjislacionin në fuqi. 

-Mbështetjen me shërbime financiare në sasi, cilësi, në kohën e duhur dhe në përputhje me aktet 

ligjore dhe nënligjore, realizimin e programit, prioriteteve dhe nevojat e institucionit në 

bashkëpunim me drejtoritë dhe sektorët e ADISA-s.  

-Organizimin e punës për realizimin në kohë të procedurave të prokurimit në bashkëpunim me 

drejtoritë dhe sektorët e Agjencisë.  

-Bashkëpunon sistematikisht me strukturat brenda dhe jashtë ADISA-s si dhe me palët e treta në 

lidhje me detyrimet që burojnë nga kontratat dhe legjislacioni aktual në fuqi. 

Me specifikisht fushëveprimi sipas sektorëve  është;  

1. Sektori Financës: Harton dhe ndjek praktikat uniforme të menaxhimit financiar dhe të 

aseteve të ADISA-s.  

2. Sektori i Investimeve: Në kuadër të shtrirjes së ADISA-s në territor, ka si funksion 

ndjekjen dhe monitorimin e të gjithë fazave të kryerjes së investimeve në sportelet e 

ADISA-s, Qendrat e Integruara apo  në çdolloj forme tjetër të organizimit të tyre. 

3. Sektori Prokurimeve: Ndjek dhe zbaton të gjitha procedurat ligjore/nënligjore për 

prokurimin e mallrave, punëve dhe shërbimeve me qëllim mirë përdorimin e fondeve 

publike. 
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b -Identifikimi i çështjes.  
Projekt raporti i auditimit synon të identifikojë përmbushjen e rolit të Drejtorisë Ekonomike  dhe 

përgjegjësive të saj që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi për realizimin e politikave 

dhe synimet e Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara për përmirësimin e 

mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike në sportel. Për këtë janë vlerësuar aktivitetet që kanë të 

bëjnë me respektimin e organigramës dhe të strukturës organike. 

Auditimi ka përfshirë veprimet e kryera nëpërmjet bankës, pasqyrat financiare, menaxhimin 

financiar dhe kontrollin, hartimi e zbatimi i buxhetit. Gjithashtu auditimi ka përfshirë edhe 

zbatimin e procedurave të prokurimit, zbatimin e kontratave të punimeve, si dhe zbatimin e 

detyrave të lëna nga auditimi i mëparshëm.  

Në bazë të kritereve të vlerësimit e gjykimit profesional, audituesit kanë kryer vlerësimin e 

rezultateve të testeve të kontrollit, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, si dhe është 

bërë vlerësimi i evidencave të grumbulluara përsa i përket mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë 

për qëllimet e auditimit. Nisur nga procedurat e ndjekura për auditim besojmë se evidencat e 

mbledhura janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të dhënë opinionin tonë mbi veprimtarinë 

e Drejtorisë Ekonomike në veçanti dhe ADISA në përgjithësi. 

  

Në veprimtarinë tonë audituese jemi fokusuar dhe mbështetur në: 

- Njohjen me subjektin që auditohet për të kuptuar të gjithë elementët e mjedisit të kontrollit. 

-Kuptimin e proceseve të rrjedhjes së punës dhe kontrollet bazë të aplikuara. 

-Përcaktimin e kontrolleve kryesore për tu testuar dhe vlerësimin paraprak të kombinuar të riskut   

(I rishikuar përgjatë gjithë punës audituese). 

-Përcaktimin e testeve të kontrolleve dhe testeve thelbësore të auditimit që do të kryhen në bazë 

risku. 

-Testimi i funksionimit të kontrolleve kryesore të Drejtorisë, përfshirë zbatimin e kuadrit 

rregullator për menaxhimin financiar dhe kontrollin. 

-Auditimin e eficiencës së përdorimit të burimeve njerëzore, financiare etj, duke përfshirë 

shqyrtimin e sistemeve të informacionit, treguesve të performancës dhe mënyrave të monitorimit 

dhe procedurave që aplikohet nga subjekti i audituar për të reflektuar problemet e identifikuara. 

 

c -Përgjegjësitë e strukturave drejtuese për çështjet e audituara: janë përgjegjës për paraqitjen 

e drejtë të pasqyrave financiare në përputhje me Ligjin për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare 

dhe në të njëjtën kohë janë përgjegjës për aktivitetin financiar të ADISA-s në përputhje me kriteret 

e përputhshmërisë duke përfshirë por pa u kufizuar në Ligjin e Buxhetit dhe aktet nënligjore në 

zbatim të tij, Ligjin e Prokurimeve dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, Ligjin për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, Ligjin për mënyrën e ofrimit të 

shërbimeve publike në sportel  dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, Rregulloren e Brendshme të 

institucionit etj. 
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d -Përgjegjësitë e audituesve. Grupi i auditimit, për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e 

misionit të auditimit, pasi u njoh me bazën ligjore e nënligjore dhe vendimet e Këshillit Drejtues 

të ADISA, si dhe bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për auditim, 

ekzaminimit dhe rishikimit analitik të letrave të punës, dhe dokumentave të vënë në dispozicion 

në mënyrë elektronike, duke i kushtuar vëmendjen e posaçme auditimit të performancës se në 

ç`masë subjekti i audituar ndjek rregullat, legjislacionin dhe aktet normative, politikat, kushtet e 

kontratës apo klauzolat e një marrëveshjeje etj. 

Në këtë funksion, auditimi është kryer në përputhje me Manualin e Auditimit të Brendshëm. Gjatë 

kryerjes së auditimit, në mënyrë që të jepet një gjykim sa më profesional, objektiv dhe i pavarur, 

audituesit e grupit kanë zbatuar parimet me karakter etik, si: parimin e integritetit, parimin e 

pavarësisë, parimin e objektivitetit dhe parimin e shmangies së konfliktit të interesit. 

Mbledhja e dokumentacionit është bërë në mënyrë elektronike dhe shkresore nga përgjegjësit e 

sektorëve të Drejtorisë Ekonomike, pas vlerësimit të riskut të mesëm të mjedisit të kontrollit që u 

krye në dokumentimin e sistemit të kontrollit të brendshëm.  

 

2. Kriteret e vlerësimit:    

Për buxhetin 

- Ligji nr. 9936, datë 26,06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar me 

Ligjin nr. 57, datë 02.06.2016 , Ligji nr. 109/2017 “Për buxhetin e vitit 2018” , 

- Ligjit nr.109 datë 30.11.2017 “Për buxhetin e vitit 2018”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave, 

nr.9, datë 20.03.2018, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, 

- UMF nr. 4, datë 29.02.2016 “Për përgatitjen e PBA 2017-2019”,  

- UMF nr. 10, datë 28.02.2017 “Për përgatitjen e PBA-së 2018-2020",  

- Udhëzimi nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”,  

- Udhëzimi nr. 2, date 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar 

- Udhëzimit Plotësues nr.2 datë 19.01.2018 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2018”i ndryshuar, 

paragrafi V “Monitorimi” si dhe Udhëzimi nr.22 datë 17.11.2016 ”Për Procedurat standarde të 

monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore”.   

Për menaxhimin e aktiveve 

- Ligji 10296, datë 08.07.2010 “Mbi menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar;  

- Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” i ndryshuar  

- VKM nr. 870, datë 14.12.2011 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim 

jashtë vendit”, i ndryshuar;   

- VKM nr. 997, datë 10.12.2010 “Për trajtimin e punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë 

qendrës së punës” i ndryshuar;   
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- Udhëzimi nr. 22, datë 10.07.2013 “Mbi zbatimin e vendimit nr. 870, datë 14.12.2011 të 

Këshillit të Ministrave “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë 

vendit”  

Për pasqyrat financiare 

- Ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”  

- Udhëzimit të MFE nr. 8, datë 09.03.2018 “Për Procedurat e Përgatitjes, Paraqitjes dhe 

Raportimit të Pasqyrave Financiare Vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” 

Për prokurimet  

- Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar,  

- VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

-  VKM nr.918 datë 29.12.2014 “Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë 

elektronike”, 

- Udhëzim e APP-së nr. 2 datë 27.01.2015 “Për hartimin e regjistrit të parashikimeve të prokurimit 

publik dhe regjistrit të realizimeve të prokurimit publik”,  

- Udhëzim e APP-së nr.2 datë 08.01.2018 “Mbi përdorimin e procedurës me negocim pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës dhe zhvillimit të saj me mjete elektronike” i ndryshuar,  

- Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” 

i ndryshuar, 

-  Ligji nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, 

- Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë 

e sektorit publik.”, 

Rregullore 

- Rregullore e brendshme e organizimit dhe funksionimit të administratës së ADISA 

- Rregullore për menaxhimin e aktiveve në ADISA etj 

 

3. Standardet e Auditimit  

Ligji nr. 114/2015, 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, Manuali i Auditimit të 

brendshëm miratuar nga Ministri i Financës me Urdhër nr.100, datë 25.10.2016 “Për miratimin e 

Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik” të ndryshuar, Kodi Etik për Auditin e 

Brendshëm miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave nr.86, datë 10.12.2015 “Për miratimin e Kodit 

të Etikës për Audituesit e Brendshëm në Sektorin Publik” si dhe në Kartën e Auditimit miratuar me 

Vendim të Këshillit Drejtues nr.9, datë 09.09.2020 “Për miratimin e Kartës së Sektorit të Auditit”. 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion në lidhje me pasqyrat financiare të ADISA-s dhe 

përputhshmërinë e aktivitetit, në lidhje me zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore për buxhetin, 

prokurimin, menaxhimin financiar dhe kontrollin etj.   

 

http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2019/06/1.-Rregullore-e-Brendshme-per-organizimin-e-ADISA-s-1.pdf
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2019/06/Rregullore-p%C3%ABr-menaxhimin-e-aktiveve-n%C3%AB-ADISA.pdf
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4. Risqet e aktiviteteve të subjektit 

Risqet e aktiviteteve të Drejtorisë Ekonomike kanë të bëjnë me vështirësitë dhe pengesat që kjo drejtori 

has në realizimin e detyrave dhe funksioneve të përcaktuara në kuadrin ligjor në fuqi, ato lidhen 

kryesisht me risqe të jashtme dhe të brendshme. Për të kryer analizën e riskut, jemi mbështetur në 

rregulloren për vlerësimin e riskut në ADISA, në regjistrin e riskut të institucionit. Rregulloren e 

Brendshme të institucionit si dhe bazën ligjore dhe nënligjore të sistemit dhe fushave të veprimtarisë 

së kësaj drejtore. Në funksion të përmbushjes së kësaj kornize, është lidhur secili risk me objektivat që 

përbëjnë këtë program auditimi. 

Është e sigurte që një pjesë e risqeve nuk mund të eliminohen, por e rëndësishme është që të 

menaxhohen dhe të ketë plane të qarta veprimi për zgjidhjen e çështjeve të mundshme dhe minimizimin 

e pasojave që mund të sjellin. Janë marrë në konsiderate vetëm risqet e nivelit mesatar dhe të lartë, si 

dhe kemi analizuar  ndikimin që kanë risqet e identifikuara në hartimin dhe realizimin e buxhetit, 

kryerjen e veprimeve financiare, hartimin dhe realizimin e regjistrit të prokurimeve, në ndjekjen dhe 

realizimin e investimeve etj. Risqet janë identifikuar lidhur me objektivat e auditimit si dhe është 

vlerësuar niveli i vështirësisë që mund të këtë subjekti në tejkalimin e tyre. 

Nisur nga sa më sipër, bazuar edhe në informacionin e marrë nga të gjitha sektorët e kësaj drejtorie, si 

edhe nga puna në grup pasqyrojmë një detajim të riskut si më poshtë vijon : 

Risk - Mungesa e kualifikimit cilësor.  

Edhe në këtë drejtori risku është i pranishëm në drejtim të mosrealizimit të objektivave. Kjo drejtori ka 

të bëjë me ndjekjen dhe zbatimin e të gjithë procedurave financiare në planifikimin, prokurimin dhe 

realizimin e buxhetit të ADISA-s dhe deri sa çdo objektiv i ADISA realizohet nga burimet njerëzore 

duhet që performanca e çdo punonjësi të jetë maksimale. 

Mundësia e ndodhjes: i mesëm, Impakti: i lartë, Risk i brendshëm, Zotërues risku: Drejtoria e 

Ekonomike.  

Risk – Mosplotësimi i vendeve vakante të punës për një kohë të gjatë. 

Çdo punonjës në ADISA kryen një detyrë të caktuar për arritjen e objektivave të përcaktuara. Mbetja 

bosh e vendeve të punës në Drejtorinë Ekonomike për një kohë të gjatë bën që të mos realizohen 

objektivat dhe të mos respektohen hallkat e kontrollit të brendshëm duke krijuar risk në realizimin e 

detyrave ose në monitorimin e tyre.  

Respektimi i strukturës së miratuar. 

Mundësia e ndodhjes: i mesëm, Impakti: i lartë, Risk i brendshëm, Zotërues risku: Drejtoria e 

Administrimit të Brendshëm , Drejtoria Ekonomike. 
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Risk -Lëvizjet e personelit në institucion. Politika të mirë stabilizuara në rekrutimin, vlerësimin e 

periudhës së provës dhe trajnimet dhe testimet e punonjësve.  

Mundësia e ndodhjes: e lartë, Impakti: i lartë, Risk i brendshëm, Zotërues risku: Drejtoria e 

Administrimit të Brendshëm, Drejtoria Ekonomike. 

Risk- Moszbatimi i afateve dhe kritereve të përcaktuara në kontratë për shërbime, mallra dhe punime 

Verifikimi i kontratave për shërbime, mallra dhe punime. 

Mundësia e ndodhjes: i mesëm, Impakti: i lartë, Risk i brendshëm dhe i jashtëm, Zotërues risku: 

Drejtoria Ekonomike, Drejtoria e Administrimit të Brendshëm.  

Risk- Moszbatimi i fondit vjetor limit në blerjet me vlera të vogla. 

Verifikimi  i prokurimeve në blerjet me vlera të vogla, 

Mundësia e ndodhjes: i mesëm, Impakti: i mesëm, Risk i brendshëm, Zotërues risku: Drejtoria 

Ekonomike,  

Risk - Mangësitë në dokumentet mbështetës të veprimeve financiare  

Verifikimi i formatit dhe përmbajtjes së dokumenteve mbështetës të veprimeve financiare  

Mundësia e ndodhjes: i ulët, Impakti: i mesëm, Risk i brendshëm, Zotërues risku: Drejtoria e 

Ekonomike. 

Risk – Mos regjistrimi në kontabilitet i aseteve të përfituara nga zbatimi i investimeve/ projekteve. 

Verifikimi në dokumentet e kontabilitetit i aseteve të përfituara nga përfundimi i zbatimit të projekteve  

Mundësia e ndodhjes: i ulët, Impakti: i lartë, Risk i brendshëm, Zotërues risku: Drejtoria e Ekonomike. 

Risk – Mosrespektim i procedurave ligjore gjatë kryerjes së prokurimeve. 

Verifikimi në dosjet e prokurimeve të arkivuara, rekomandimi nga Sektori i Auditit 

Mundësia e ndodhjes: i mesëm, Impakti: i lartë, Risk i brendshëm, Zotërues risku: Drejtoria Ekonomike 

Risk- Mos pagesa në kohë e faturave. 

Verifikimi i pagesave të faturave të operatorëve ekonomik. 

Mundësia e ndodhjes: i mesëm, Impakti: i mesëm, Risk i brendshëm dhe i jashtëm, Zotërues risku: 

Drejtoria Ekonomike 
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Në përfundim të punës në terren më datë 06.11.2020 u krye takimi përmbyllës në subjektin e audituar 

ku u diskutuan konkluzionet e auditimit, të cilat janë trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e 

Angazhimit 

 

II. METODAT DHE TEKNIKAT E AUDITIMIT. 

 

1. Standardet e auditimit të aplikuara: Auditimi u krye në mbështetje të Ligjit nr.114, datë 

22.10.2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, Manualin e Auditimit të Brendshëm 

miratuar me  Urdhër të Ministrit të Financave nr.100, datë 25.10.2016 “Për miratimin e Manualit të 

Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik” të ndryshuar me Urdhërin nr.4, darë 23.01.2020 “Për disa 

shtesa dhe ndryshime në Manualin e Auditimit të Brendshëm, miratuar me urdhrin e M.F nr.100, datë 

25.10.2016”, Kodin Etik për Audituesit e Brendshëm miratuar me Urdhër të Ministrit të Financës nr.86, 

datë 10.12.2015 “Për miratimin e Kodit të Etikës për Audituesit e Brendshëm në Sektorin Publik”, 

Kartën e Auditimit, miratuar nga Këshilli Drejtues me Vendimin nr.9, datë 09.09.2020 si dhe në 

Rregulloren e Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës së ADISA” miratuar me 

Vendimin e Këshillit Drejtues nr.7, datë 09.05.2019 si dhe referenca të tjera ligjore. 

2. Praktikat e ndjekura në kryerjen e auditimit 

Grupi i auditimit ka kryer vlerësimin e sistemeve të  kontrollit të brendshëm në institucion sa i takon: 

funksionimit të 5-të komponentëve të kontrollit të brendshëm. Vlerësimi i kontrollit të brendshëm 

kryhet nëpërmjet testeve të kontrolleve. Gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është arritur në 

përfundimin që sistemet e kontrollit të brendshëm paraqesin risk të mesëm.  Metodologjia e aplikuar 

gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara nga vetë subjekti. Kemi ndërmarrë 

procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim sigurimin e nivelit të kërkuar të njohjes së riskut 

të brendshëm dhe riskut të kontrollit të subjektit. Informacion të vlefshëm u administrua dhe nga 

procedurat e ndjekura nga vetë subjekti për vlerësimin e riskut, duke ia nënshtruar vlerësimit përmes 

skepticizmit profesional nga ana e audituesve.  

Procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojnë në analiza të marrëdhënieve mes informacionin 

financiar dhe jo financiar si p.sh krahasimet mes buxheteve dhe realizimit faktik; inspektime që 

konsistojnë në regjistrimin e dokumenteve ne letër ose elektronike; observimet që konsistojnë në 

analizën e proceseve ose procedurave të kryera nga të tjerë, me qëllim sigurimin e informacionit rreth 

performancës së proceseve/procedurave etj. 

3.  Metodat dhe teknikat e përdorura gjatë auditimit 

Për auditimin financiar dhe të përputhshmërisë mbi veprimtarinë e Drejtorisë Ekonomike u përdor 

metoda e:  
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a) Kontrollit aritmetik.   

Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston në thelb në regjistrimin e fakteve në një formë 

numerike, si dhe në paraqitjen sintetike të tyre, por midis regjistrimit fillestar të fakteve dhe paraqitjes 

së tyre në formë sintetike, që janë edhe qëllimi i tij, bëhen një seri veprimesh që kanë të bëjnë me 

evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli aritmetik u krye me qëllim që 

të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të hedhjeve në llogaritë përkatëse, që përfundojnë me 

nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk përmbajnë asnjë gabim (Ditari i kontabilizimit të urdhër 

shpenzimeve). 

b) Kontrollit me anë të pjesëve justifikuese.   

Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë gabime aritmetike, ai mund të jetë i gabuar, nëse regjistrimet 

e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjesëve justifikuese (Urdhër 

shpenzimeve) konstatoi se shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të mjaftueshëm dokumentar në bazë 

të UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”.    

c) Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.    

Konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, të llogarive, të librave kontabël etj. Kontrolli kontabël i ushtruar 

ekzaminoj përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese përkatëse.  

d) Kontrolli sipas një treguesi.    

Përdorimi i treguesve statistikorë me qëllim që të kërkohen fakte ose të dhëna “jashtë normales”, që 

përbëjnë tregues të parregullsive kontabël. Mund të përmendim nëse ka: mungesa e pjesëve 

justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, regjistrime pak të lexueshme, 

shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të shifrave, etj.   

     e)    Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të Kontrollit të Brendshëm 

    f)   Raporte dhe Informacione   

   g)  Metodën e gjurmimit të dokumentacionit (hap pas hapi), në hartimin dhe njoftimin e 

regjistrit të prokurimit publik, llogaritjen e fondit limit dhe procedurat e shpalljes së prokurimit; 

hartimi i kërkesave për kualifikim, miratimi i dokumenteve standarde të tenderit; paraqitja dhe 

shqyrtimi i ofertave; vlerësimi i ofertave dhe klasifikimi i ofertuesve; menaxhimi i procesit të 

ankimit, pjesëmarrësit në proces; njoftimi, hartimi dhe nënshkrimi i kontratës me operatorin fitues 

dhe zbatimi i saj, si dhe çdo paqartësi është diskutuar me personat përgjegjës për procesin e 

prokurimit të audituar. 

 

Janë mbledhur dhe analizuar dokumentet e Drejtorisë Ekonomike për të arritur një vlerësim sa më 

kompetent mbi vlerësimin e rregullshmërisë dhe përputhshmërisë së punës së drejtorisë me aktet ligjore 

në fuqi pas vlerësimit të riskut të mesëm të mjedisit të kontrollit që u krye në dokumentimin e sistemit 

të kontrollit të brendshëm 
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      Drejtoria ka bashkëpunuar dhe ka ofruar të gjithë dokumentacionin që ka (shkresorë dhe elektronik) 

me qëllim arritjen e një vlerësimi sa më objektiv dhe të kompletuar. 

      Auditimi përfshin periudhën nga 01.05.2018 deri më 31.12.2019.  

 

IV. GJETJET, KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET PËR ÇDO SISTEM. 

I. Mbi realizimin e rekomandimeve të  lëna nga auditimi i mëparshëm. 

 

Auditimi i fundit në Drejtorinë Ekonomike është zhvilluar sipas programit të angazhimit nr.1014/1 

prot, datë 19/11/2018 me Objekt “Mbi funksionimin dhe realizimin e detyrave të 

programuara, bashkëveprimi i punës me sektorët në varësi, problemet e hasura dhe të 

zgjidhura nga sektorët për këtë periudhë, analiza e punës për objektivat e realizuar dhe 

detyrat në të ardhmen” në përfundim të auditimit për përmirësimin e punës janë lënë disa 

rekomandime si më poshtë; 

Rekomandim nr.1  Titullari i institucionit të nxjerrë urdhër të brendshëm dhe të marrë masa për 

ndjekjen e zbatimit të rekomandimit të lënë në auditimin e kaluar dhe që nuk ka gjetur zbatim. Në 

rast të mos arkëtimit të shumës prej 7.200 lekë, paguar më tepër subjektit fitues Denis Mana sipas 

urdhër prokurimit nr.66 dt.30.11.2016, të fillojë zhdëmtimi nga punonjësit përgjegjës. 

Brenda muajit Maj  

Ky rekomandim është marrë në konsideratë kështu; titullari i institucionit me shkresën nr.557 prot, 

datë 07.05.2019 i është drejtuar subjektit Denis Mana për arkëtimin e vlerës prej 7,200 lekë (paguar 

më tepër), vlerë e cila rezulton e arkëtuar në muajin Maj 2019 në llogarinë 778 “Korrigjime nga 

vitet e kaluara” në vlerën 7.200 lekë (referuar rakordimeve të kryera me degën e thesarit), kjo vlerë  

është pasqyruar në pasqyrat financiare. Ky rekomandim është implementuar 

Rekomandim nr.2  Titullari i institucionit të nxjerrë urdhër të brendshëm dhe të kërkojë zbatimin 

e tij në mënyrë që Drejtoria e Administrimit të Brendshëm për të gjitha materialet që nxirren nga 

magazina ADISA, të  përcaktojë një normativë shpërndarje, kështu për materialet e konsumit që 

përdoren në Zyrat qendrore të ADISA dhe Zyrat Pritëse nëpër rrethe të hartohet një kartelë limit 

shpërndarje,  për materialet që përdoren për promovimin e ADISA në aktivitete të ndryshme dhe 

shpërndarjen e tyre në Zyrat Vendore /Rajonale si dhe materialet që përdoren për riparime të 

ndryshme, nga personi përgjegjës që tërheq mallin nga magazina të hartohet një MEMO 

informuese/ose preventiv shpenzimesh /ose proces verbal, duke përcaktuar aktivitetin ose Zyrën 

Pritëse ADISA në të cilin janë përdorur dhe shpërndarë këto materiale duke i evidentuar në sasi, e 

njëjta mënyrë do përdoret dhe nga mirëmbajtësi i godinave për materialet e përdorura gjatë 

riparimeve të ndryshme, këto dokumente ti bashkëlidhen Fletë daljeve të magazinës të cilat 

regjistrohen në kontabilitet nga Sektori i Financës.  

- Drejtoria Ekonomike, për periudhën në vazhdim të ushtrojë kontrolle të vazhdueshme mbi 

dokumentacionin shoqërues që justifikojnë hyrje- daljet nga magazina dhe të kërkojë plotësimin e 

tyre përpara regjistrimit në kontabilitet të këtyre dokumenteve. 
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Menjëherë dhe vazhdimisht 

 

Lidhur me këtë rekomandim nga titullari i institucionit me Urdhër nr.413, date 27.03.2019 “Për 

ngritjen e grupit të punës me qëllim kryerjen e veprimeve të nevojshme në kuadër të përcaktimit 

të afateve të përdorimit të uniformave nga punonjësit e Zyrave Rajonale/Vendore të ADISA-s” 

është ngritur grupi i punës i përbërë nga G.K; J.T; E.M i cili ka përgatitur një relacion të 

hollësishëm lidhur me përcaktimin e afatit të përdorimit të uniformave nga punonjësit e Zyrave 

Rajonale/Vendore nëpër rrethe drejtuar titullarit me Memo nr.413/1 prot, datë 15.04.2019. Me 

Urdhër nr.413/2, datë 23.04.2019 “Për përcaktimin e afatit të përdorimit të uniformave nga 

punonjësit e zyrave Rajonale/Vendore të ADISA-s” janë përcaktuar afatet e përdorimit të 

uniformave në sportelet e shërbimit duke bërë të mundur dhe evidentimin në kontabilitet. Lidhur 

me pjesën tjetër të rekomandimit nga verifikimet e kryera, daljet nga magazina janë kryer sipas 

kërkesave të hartuara nga personat përgjegjës dhe miratuar nga  organi epror. Ky rekomandim 

është implementuar. 

 

Rekomandim nr.3 Nëpunësi Autorizues në bashkëpunim me Drejtorinë Ekonomike të marrë 

masa që pas përfundimit të inventarizimit të shqyrtojë rezultatet e dala nga inventarizimi, të nxjerrë 

urdhër për ndjekje nga Nëpunësi Zbatues në lidhje me kompensimet dhe sistemimin e diferencave 

nëse ka, gjithashtu Nëpunësi Autorizues të nxjerrë urdhër për ngritjen e grupeve të punë për 

vlerësimin e aktiveve të propozuara për jashtë përdorimit dhe asgjësimin e tyre nga komisioni i 

ngritur për këtë procedurë, konformë me Udhëzimin nr.30 dt.27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në sektorin publik” i ndryshuar. 

Për periudhën në vazhdim 

 

Lidhur me ngritjen e komisioneve për vlerësimin e aktiveve të propozuara për jashtë përdorimit  si 

dhe nxjerrjen nga përdorimi grupi i auditimit konstatoi  se: gjatë vitit 2018  është kryer 

inventarizimi i pasurisë së ADISA nëpërmjet Urdhrit nr.1184, e datë13.12.2018 “Për kryerjen e 

inventarizimit të pasurisë së ADISA” pas kryerjes së inventarizimit dhe evidentimit të aktiveve 

për jashtë përdorimit, nga titullari me urdhër nr.601, datë ,16.05.2019 është ngritur komisioni i 

vlerësimit të aktiveve të evidentuara për jashtë përdorimit i përbërë nga G.K; E.M; K.N,  i cili pasi 

ka marrë nga sektori i Shërbimeve Mbështetëse Listën e aktiveve të propozuara për jashtë 

përdorimit me shkresën nr.601/1, datë 17.05.2019 ka kryer vlerësimin e aktiveve të propozuara 

dhe ka miratuar. Në përfundim ky komision me Memo nr.601/2, datë 27.05.2019  ka informuar 

titullarin mbi përfundimet e arritura pas vlerësimit të materialeve të propozuara.  Me urdhrin 

nr.601/4, datë 07.06.2019 është ngritur komisioni i asgjësimit të aktiveve të miratuara për jashtë 

përdorimit i përbërë nga F.GJ; A.D: E.N; E.Ç; E.F i cili në përfundim ka përgatitur një proces 

verbal i cili është miratuar nga titullari  nr.601/5 datë 14,06.2019 “ Mbi nxjerrjen jashtë përdorimit 

të aktiveve të miratuara”, duke respektuar të gjitha dispozitat ligjore për dokumentimin e këtyre 

veprimeve. E njëjta procedurë është realizuar dhe për vitin 2019. Lidhur me ngritjen e komisioneve 

për vlerësimin e aktiveve të propozuara për jashtë përdorimit  dhe nxjerrjen nga përdorimi, ky 

rekomandim është implementuar.  
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Lidhur me pjesën e parë të rekomandimit ku theksohet se “Nëpunësi Autorizues në bashkëpunim 

me Drejtorinë Ekonomike të marrë masa që pas përfundimit të inventarizimit të shqyrtojë 

rezultatet e dala nga inventarizimi, të nxjerrë urdhër për ndjekje nga Nëpunësi Zbatues në lidhje 

me kompensimet dhe sistemimin e diferencave nëse ka”, grupi i auditimit konstatoi se gjatë dy 

viteve 2018, 2019 në raportet e komisionit të inventarizimit është pasqyruar se në magazinën e 

institucionit janë evidentuar gjendje në ruajtje në magazinë disa materiale (xhaketa, pantallona dhe 

jelekë), por nuk janë zbatuar procedurat e mëvonshme për të shqyrtuar këtë relacion dhe për të 

marrë vendim se çfarë do bëhet me këto materiale për periudhën në vazhdim. 

Ky rekomandim është implementuar pjesërisht. 

 

Rekomandim nr.4  Titullari i institucionit ti drejtohet me një shkresë zyrtare Sekretarit të 

Përgjithshëm të Kryeministrisë për miratimin e Autorizimit për dërgimin me shërbim të 

punonjësve të ADISA jashtë qendrës së punës, brenda vendi, në respektim të VKM nr.997, datë 

10.12.2010 “Për  trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës 

brenda vendit, i ndryshuar, Kreu V “Dërgimi me shërbim i punonjësit” pika 2,gërma i, bazuar dhe 

në faktin që punonjësit e ADISA janë të detyruar të kryejnë lëvizje të shpeshta për arsye të natyrës 

së punës dhe objektivave që ka ADISA si institucion për ngritjen e Zyrave të Shërbimit në të gjithë 

Shqipërinë.                                                                                                          Menjëherë 

 Me shkresën nr.668 prot., datë 06.06.2019 Titullari i institucionit është drejtuar me shkresë 

Sekretarit të Përgjithshëm në Kryeministri për miratimin e dërgimit me shërbim të punonjësve 

jashtë qendrave të punës brenda vendit për distancat mbi 100 kilometra. Me shkresën nr.3100/1 

prot, datë10.06.2019 është miratuar kalendari i udhëtimeve të propozuara. Ky rekomandim është 

implementuar. 

Rekomandim nr.5  Autoriteti Kontraktor në bashkëpunim me Drejtorinë Ekonomike të 

përcaktojnë përgjegjësit e realizimit të proçedurës së prokurimit “Shtesë kontrate Blerje Toner 

për nevoja të fillim vitit 2017” me fond limit 494.273,52 lek pa tvsh, jashtë afateve të përcaktuara 

në kriteret ligjore.                                                                                          Brenda muajit Maj 

 

Lidhur me këtë rekomandim nga Drejtoria Ekonomike  nuk është pranuar ky rekomandim duke 

argumentuar se shtesa e kontratës është lidhur për të plotësuar nevojat e fillim vitit dhe është 

brenda afateve ligjore. 

Rekomandim nr.6  Drejtoria e Ekonomike të përcaktojë përgjegjësit e neglizhencës në llogaritjen 

dhe ndalesën e vlerës së garancisë së kontratës për procedurën e prokurimit “Blerje  materiale 

pastrimi”, Fondi limit : 2.655.630  lek pa tvsh sipas kushteve të përcaktuara në kontratë. 

Brenda muajit Maj 

Lidhur me këtë rekomandim nga Drejtoria Ekonomike nuk është pranuar ky rekomandim duke 

argumentuar se në momentin që furnizimi i mallit është kryer sipas specifikimeve teknike duke 

respektuar afatet e kontratës, nuk është parë e arsyeshme mbajtja e garancisë së kontratës pasi 

vetë artikujt e furnizuar nuk kanë fletë garancie ( janë mallra konsumi). 
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Gjatë auditimit të procedurave prokuruese për vitet 2018,2019 grupi i punës konstatoi se garancia 

e kontratës është mbajtur për furnizimet për pajisjet TIK pasi ato kanë dhe një afat garancie gjatë 

përdorimit. Duke e pranuar arsyetimin e Drejtorisë Ekonomike ky rekomandim quhet i 

implementuar.   

Rekomandim nr.7 Drejtoria Ekonomike të përcaktojë përgjegjësit për mos llogaritjen dhe 

mbajtjen e penalitetit për ditët e vonesës në lëvrimin e mallit për procedurën e prokurimit “Blerje  

Kanceleri” Fondi limit : 2.356.021,70 lekë pa tvsh, përpara likuidimit total të faturës.  

- Autoriteti Kontraktor dhe Drejtoria e Ekonomike të nxjerrë urdhër dhe ti kërkojë firmës fituese, 

penalitetin për ditët e vonesës në lëvrimin e mallit, sipas kushteve të  kontratës së lidhur mes 

Operatorit Ekonomik “Infosoft” shpk dhe ADISA me nr.596/1, datë 22.06.2016, neni 6 “Afati i 

lëvrimit dhe marrjes në dorëzim”. 

- Titullari i institucionit të marrë masa ndajë personave përgjegjës (Sektori i Shërbimeve 

Mbështetëse) për neglizhencë në ndjekjen dhe realizimin në kohë të kontratës.  

Brenda muajit Maj 

 

Lidhur me këtë rekomandim, Drejtoria Ekonomike nuk e ka pranuar këtë rekomandim duke 

argumentuar se operatori ekonomik e ka sjellë mallin në kohë duke respektuar afatet e kontratës 

por për arsye se njëri nga artikujt(makinë kapëse me 100 fletë) nuk ishte sipas specifikimeve të 

kërkuara grupi i ngritur për marrjen në dorëzim të mallit, i kërkoi operatorit ekonomik ta 

zëvendësonte me artikullin e kërkuar sipas specifikimeve teknike. Deri në momentin e paraqitjes 

së artikullit nga operatori, malli i furnizuar u mbajt gjendje në ruajtje në magazinën e institucionit 

( duke pranuar pjesën e gjetjes që ky mall nuk  ishte evidentuar me fletë hyrje provizore). 

Procesverbali i marrjes në dorëzim, Fletë hyrja dhe pagesa janë kryer pas plotësimit të furnizimit 

të artikujve sipas specifikimeve. Referuar rezultateve të këtij auditimi dhe verifikimeve të kryera 

mbi pagesat për të gjitha procedurat prokuruese u konstatua se Drejtoria e Administrimit të 

Brendshëm dhe Drejtoria Ekonomike kanë mbajtur në vëmendje rekomandimet e lëna nga auditimi 

pasi në një rast të konstatuar për tejkalim të afateve të furnizimit sipas kontratës ndaj operatorit 

ekonomik, janë mbajtur penalitete për çdo ditë vonese në furnizim. 

Duke qenë se synimi kryesor i auditimeve është përmirësimi i funksionimit të sistemeve dhe jo 

gjetjet me dëm ekonomik  si dhe ndjekja e procedurave ligjore kushton kohë dhe vlerë financiare, 

referuar dhe konkluzioneve të auditimit mbi procedurat e ndjekura deri në përfundim të realizimit 

të kontratave për vitet 2018, 2019. Grupi i auditimit e merr të mirëqenë realizimin e këtij 

rekomandimi.   

   

Rekomandim nr.8  Titullari i institucionit për periudhën në vazhdim në urdhrat e nxjerrë për 

ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave (KVO) për procedurat e tenderit të zhvilluara në 

ADISA, të përcaktojë si Kryetarë të KVO njërin nga Zyrtarët e Lartë Drejtues në ADISA (Drejtor 

Drejtorie) në përputhje me kriteret ligjore.                                                                Vazhdimisht  
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Lidhur me këtë rekomandim nga auditimi i procedurave të prokurimit të zhvilluara për periudhën 

e auditimit (2018-2019), grupi i punës konstatoi se për caktimin e Komisionit të Vlerësimit  të 

Ofertave dhe Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave edhe për këtë periudhë auditimi nuk janë 

mbajtur në vëmendje rekomandimet e lëna nga auditimi i mëparshëm si dhe përcaktimet ligjore 

për këtë qëllim.Kështu që ky rekomandim quhet i parealizuar duke e pasqyruar si gjetje në 

projekt raport.  

Rekomandim nr.9  Për procedurën e prokurimit “Rikonstruksion i  Qendrës për Ofrimin e 

Shërbimeve Publike të Integruara Krujë” Fondi limit: 18.244.093,33 leke pa tvsh Drejtoria 

Ekonomike të nxjerrë përgjegjësit për mosplotësimin e dosjes së tenderit, për periudhën në 

vazhdim të marrë masa që dosja e tenderit të plotësohet me të gjithë dokumentacionin sipas 

kritereve ligjore.                                                                                           Brenda muajit Maj 

  

Lidhur me këtë rekomandim nga Drejtoria Ekonomike është plotësuar dosja me dokumentacionin 

përkatës. Ky rekomandim është implementuar.  

 

Konkluzion. Opinioni i auditit lidhur me sistemin për ndjekjen dhe zbatimin e rekomandimeve 

është se ky sistem ka funksionuar mirë por duhet të bëhen përpjekje dhe të mbahen në vëmendje 

të vazhdueshme raportimi i realizimit të rekomandimeve dhe masat e marra në zvogëlimin e riskut 

të këtij sistemi. 

 

II. Mbi vlerësimin e sistemit të menaxhimit financiar  dhe kontrollit 

 

Veprimtaria e i Drejtorisë Ekonomike është fokusuar në përmbushjen e objektivave kryesorë në 

përputhje me politikat dhe synimet e ADISA-s, duke u ndalur në pikat si më poshtë:   

-Hartimin dhe ndjekjen e praktikave uniforme të menaxhimit financiar dhe të aseteve të ADISA-

s. 

-Ndjekjen dhe monitorimin e të gjithë fazave të kryerjes së investimeve në sportelet e ADISA-s,    

Qendrat e Integruara apo  në çdo lloj forme tjetër të organizimit të tyre. 

-Ndjekjen dhe zbatimin e të gjitha procedurave ligjore/nënligjore për prokurimin e mallrave, 

punëve dhe shërbimeve me qëllim mirë përdorimin e fondeve publike. 

Sipas nenit 20 të Ligjit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, titullarët e njësive publike janë 

përgjegjës për ngritjen, gjendjen dhe përmirësimin e mjedisit të kontrollit. Thelbi i MFK-së ka të 

bëjë me menaxhimin dhe kontrollin e të ardhurave, shpenzimeve, aktiveve, detyrimeve, 

procedurave të tenderimit dhe kontraktimit si dhe mënyrës së funksionimit të njësisë.  

Nga auditimi u konstatua se, bazuar në ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, Kreu II, neni 8, pika 8 

“Përgjegjshmëria menaxheriale e Titullarit”; neni 9 pika 4/a “Përgjegjshmëria menaxheriale e 
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Nëpunësit Autorizues”, Manualin për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Kreu IV “Zbatimi i 

MFK”, pika, 4,2,10/a “Roli i nëpunësit autorizues të njësisë”, është hartuar Plani Strategjik i 

veprimtarisë së ADISA-s i cili përmban objektivat strategjike për periudhën 2018 – 2020 si dhe 

2019 - 2021: Prioritet e institucionit, skenarët e zhvillimit dhe linjat strategjike, planet e veprimit 

në funksion të objektivave dhe iniciativave strategjike, plani financiar dhe afatet kohore duke e 

trajtuar ADISA-n si një institucion i cili do përmirësojë ndjeshëm mënyrën e ofrimit të shërbimeve 

publike në sportel, nëpërmjet ngritjes së qendrave të reja të shërbimit, uljen e kohës së shërbimit 

në sportel, luftën ndaj korrupsionit etj. 

Me synimin e implementimit të këtij ligji është kërkuar regjistri i riskut të drejtorisë, shkresat mbi 

caktimin e Nëpunësit Autorizues dhe Nëpunësit Zbatues, koordinatorit të rriskut, ngritja e grupeve 

të GMS dhe EMP, rishikimi i regjistrit të riskut, dokumentimi i gjurmëve të auditimit, hartat e 

proceseve të punës etj. 

 Objektivi i përgjithshëm i ADISA-s është “Përmirësimi i mënyrës së ofrimit të shërbimeve 

publike në sportel në Republikën e Shqipërisë” duke u shoqëruar me politikën e programit 

respektiv në PBA dhe aktivitetet dhe treguesit për realizimin e këtij objektivi. 

Nga auditimi rezultoi se stafi i Drejtorisë Ekonomike për periudhën objekt auditimi ka 

bashkërenduar punën në vazhdimësi dhe raportuar në mënyrë periodike nëpërmjet analizave 6- 

mujore dhe vjetore, mbi punën e kryer dhe aktivitetet e saj. 

Për vitin 2018 dhe 2019 kjo drejtori ka hartuar planin vjetor të zbërthyer në objektiva specifik dhe 

plane veprimi konkret me afate kohore për realizimin e tyre.  

Për vitin 2018 struktura e Drejtorisë Ekonomike (ndryshuar emërtim nga Drejtoria e Financës dhe 

Administrimit  të Ardhurave në Drejtoria Ekonomike sipas VKM nr.28, datë 23.01.2019)  ka 

funksionuar sipas strukturës së miratuar me VKM nr.306, datë 05.04.2017 “Për ndryshime në 

VKM Nr.654, datë 14.09.2016 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Ofrimit 

të shërbimeve Publike të Integruara (ADISA), numri i punonjësve në këtë drejtori është miratuar 

me 13 punonjës i përbërë me 3 sektorë: 1 Drejtor Drejtorie, Sektori i Financës (1+3), Sektori I 

Prokurimeve (1+3) dhe Sektori i Administrimit të ardhurave(1+3). 

 Për vitin 2019 struktura e Drejtorisë Ekonomike ka funksionuar sipas strukturës së miratuar me 

VKM nr.28, datë 23.01.2019 “Për disa ndryshime në VKM nr.654 datë 14.09.2016 “Për miratimin 

e Strukturës dhe organikës së ADISA”  I përbërë nga 3 sektor: 1 Drejtor Drejtori, Sektori I Financës 

(1+2), Sektori I Prokurimeve (1+2) si dhe Sektori I Investimeve (1+2) gjithsej me 10 punonjës, në 

përfundim të auditimit rezultoi se kjo drejtori ka 3 vende vakante.  

Nga Nëpunësi zbatues dhe përgjegjësit e sektorëve të kësaj drejtorie, në realizim të detyrave 

funksionale dhe objektivave të drejtorisë, janë përgatitur dhe raportuar përpara eprorëve direkt, në 

mënyrë periodike materiale ku përfshihen raporte, analiza, informacione për ndjekje për 
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problematikat e ndryshme në lidhje me realizimin të ardhurave, shpenzimeve, procedurave 

prokuruese, ndjekjen e realizimin e investimeve etj. 

Konkluzion  

Struktura aktuale e Drejtorisë Ekonomike, është organizuar në përputhje me strukturën 

organizative dhe organikën e miratuar me VKM nr.654, datë 14.09.2016, VKM nr.306, datë 

05.04.2017 “Për disa ndryshime në VKM nr.654, datë 14.09.2016 “Për miratimin e strukturës dhe 

të organikës se ADISA” si dhe VKM nr.28, datë 23.01.2019 “Për disa ndryshime në VKM nr.654 

,datë 14.09.2016 “Për miratimin e Strukturës dhe organikës së ADISA. Kjo strukturë i përshtatet 

karakterit të aktivitetit të saj dhe është në gjendje ti japë informacionin e nevojshëm titullarit për 

marrjen e vendimeve të menaxhimit. 

 

Organizimin e kontrollit të brendshëm në Drejtorinë Ekonomike  

Grupi i auditimit në zbatim të përgjegjësive menaxheriale, sipas nenit 11 të ligjit nr. 10296 datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, siguroi informacione lidhur 

me përgjegjësitë dhe raportimin që nëpunësi zbatues ka si detyrim ndaj nëpunësit autorizues, 

referuar testit të kryer mbi funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm si dhe auditimit të 

kryer mbi funksionimin e kësaj drejtorie gjatë gjithë periudhës objekt auditimi, më poshtë rendisim 

punën e kryer nga kjo drejtori, si dhe mangësitë e konstatuara në plotësimin e kërkesave që 

kërkojnë komponentët në drejtim të funksionimit me përgjegjshmëri menaxheriale, realizimit të 

objektivave të drejtorisë dhe përdorimit me efektivitet të fondeve të institucionit.  

1. Mjedisi i kontrollit  

Mjedisi i kontrollit është një element i menaxhimit financiar dhe kontrollit, duke siguruar 

vendosjen e objektivave në përmbushjen e misionit të institucionit, integritetin personal dhe etikën 

profesionale të nivelit menaxhues dhe punonjësve të tjerë të njësisë publike; Politikat menaxheriale 

dhe stilin e punës; Strukturën organizative, garantimin e ndarjes së detyrës, hierarkinë dhe rregulla 

të qarta, të drejtat, përgjegjësitë dhe linjat e raportimit; Politikat dhe praktikat e menaxhimit të 

burimeve njerëzore dhe aftësitë profesionale të punonjësve.   

a) Integriteti personal dhe etika profesionale e nivelit menaxhues dhe punonjësve të tjerë të 

kësaj njësie publike. 

Drejtoria Ekonomike ka funksionuar sipas strukturës së miratuar me VKM nr.306, datë 05.04.2017 

“Për ndryshime në VKM Nr.654, datë 14.09.2016 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së 

Agjencisë së Ofrimit të shërbimeve Publike të Integruara (ADISA si dhe sipas strukturës së 

miratuar me VKM nr.28, datë 23.01.2019 “Për disa ndryshime në VKM nr.654 ,datë 14.09.2016 

“Për miratimin e Strukturës dhe organikës së ADISA 
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Në lidhje me respektimin e etikës nga punonjësit e institucionit, ADISA deri në fund të vitit 2019  

nuk ka funksionuar me Kod Etike të veçante, por bazuar në Ligjin nr.9131 dt.08.0.2003 “Për 

Rregullat e Etikës në Administratën Publike”, Ligjin nr.10296, Kreu III, neni 20 “Mjedisi i 

kontrollit”, pika 2/a dhe në Manualin për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, të hartuar dhe 

miratuar nga Ministria e Financës, Kap II, pika 2.5.1 “Mjedisi i Kontrollit (ose mjedisi i brendshëm 

i njësisë)”, paragrafi “Kodi i Etikës”, gjendet e formuluar tek Rregullorja e Brendshme e 

institucionit  (e azhurnuar). 

b) Struktura organizative, garantimi i ndarjes së detyrave, rregullat e qarta, të drejtat, 

përgjegjësitë dhe linjat e raportimit 

ADISA ka miratuar një Rregullore (bazë) me Vendim të Këshillit Drejtues nr.2,datë 03.10.2016 

“Për miratimin e rregullores së brendshme për organizimin dhe funksionimin e administratës së 

Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA)” e cila ka pësuar ndryshime 

vit pas viti duke u përshtatura me ndryshimin e strukturës së ADISA.  

Struktura e re dhe organigrama, janë shoqëruar me hartimin e një rregulloreje të re ku kanë gjetur 

pasqyrim këto ndryshime. 

Në këtë rregullore përcaktohen politikat, standardet dhe procedurat që duhet të ndiqen nga 

strukturat e ADISA-s, veprimtaria e të cilave është subjekt i përmbushjes së përgjegjësisë 

shtetërore, në ofrimin e shërbimeve publike në sportel ; në kriteret e punësimit janë përcaktuar 

fushveprimi, detyrat dhe kriteret e punësimit për çdo drejtori, sektor dhe zyre Rajonale/Vendore  

të këtij institucioni.  

Për periudhën e audituar drejtoria ka funksionuar dhe është organizuar mbi bazën e strukturës së 

miratuar me VKM nr.306,datë 05.04.2017 “Për disa ndryshime në VKM Nr.654, datë 14.09.2016 

“Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Ofrimit të shërbimeve Publike të 

Integruara (ADISA)”, është miratuar numri i punonjësve të kësaj drejtorie me 13 punonjës si dhe 

për vitin 2019 struktura e Drejtorisë Ekonomike ka funksionuar sipas strukturës së miratuar me 

VKM nr.28, datë 23.01.2019 “Për disa ndryshime në VKM nr.654 ,datë 14.09.2016 “Për miratimin 

e Strukturës dhe organikës së ADISA”  I përbërë nga 3 sektor: 1 Drejtor Drejtori, Sektori I Financës 

(1+2), Sektori I Prokurimeve (1+2) si dhe Sektori I Investimeve (1+2) gjithsej me 10 punonjës. 

Gjatë auditimit konstatohet se numri faktik i punonjësve të kësaj drejtorie është 7 punonjës nga 10 

punonjës të miratuar në strukturë, pra konstatohet 3 vende vakante. 

Për periudhën e audituar, është siguruar koordinimi, mbikëqyrja dhe monitorimi i punës për secilin 

punonjës në mënyrë që të sigurohet si duhet integriteti personal dhe etika profesionale, duke 

përjashtuar konfliktin e interesit në kryerjen e detyrave funksionale, në përputhje me ligjin 

nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” ndryshuar me ligjin nr.110, 

datë 15/10/2015 në lidhje me “ndarjen e detyrave në fushën e dhënies së autorizimit në atë formë, 
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në mënyrë që i njëjti punonjës të mos jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për propozimin, miratimin, 

zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin”. 

Politika menaxheriale dhe stili i punës.  

c)Politikat dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore 

Procedurat e rekrutimit të stafit në ADISA janë kryer bazuar në ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995, 

“Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe kriteret e miratuara me Vendim nr. 2, 

datë 03.10.2016 të Këshillit Drejtues ADISA, shfuqizuar me VKD nr. 7, datë 09.05.2019 “Për 

miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e administratës në ADISA” dhe Kriteret 

e Punësimit. 

 

d) Përshkrimet e proceseve të punës 

Në rregulloren e brendshme të institucionit, janë përcaktuar rregullat e funksionimit të brendshëm 

lidhur me strukturën organike, të drejtat dhe detyrimet e punonjësve, marrëdhëniet ndërmjet 

strukturave të njësisë, orarin dhe kohën e punës, kodin etik të punonjësve etj. Për periudhën e 

audituar janë hartuar Planet Vjetor të punës ku janë përcaktuar objektivat, nen objektivat si dhe 

treguesit e performancës në arritjen e objektivave.  

Për periudhën e audituar nga të gjithë sektorët e drejtorisë janë hartuar hartat e proceseve të punës, 

të cilat janë protokolluar në zbatim të urdhrit të Drejtorit Ekzekutiv nr. 277, datë 19.03. 2018 “Për 

hartimin dhe dorëzimin e regjistrit të riskut, gjurmët e auditit dhe hartën e proceseve të punës nga 

drejtoritë dhe zyrat rajonale/vendore”. Për sa më sipër nuk u konstatuan parregullsi. 

 

e) Vlerësimet mbi performancën e punës së stafit. 

   Nga auditimi rezultoi se performanca e punonjësve është kryer nga eprorët direkt çdo 6- mujor, 

në përputhje me aktet ligjore në fuqi. Për periudhat e vitit 2018- 2019, rezultoi se janë plotësuar 

dhe janë depozituar në dosjet personale të punonjësve vlerësimet e punës së tyre. Ato janë të 

konfirmuara nga specialisti përkatës dhe eprori direkt, në përputhje me aktet ligjore në fuqi. Sa më 

lart nuk u konstatuan parregullsi. 

Gjatë periudhë objekt auditimi punonjësit e kësaj drejtorie janë trajnuar në sistemet e reja që kanë 

të bëjnë me kontabilitetin, buxhetin, aktet rregullative  etj duke rritur performancën e tyre të punës. 

 Gjatë vitit 2018 punonjësit e kësaj drejtorie kanë marrë pjesë në trajnime të zhvilluara nga 

institucione të ndryshme që merren me trajnimin e punonjësve si; 

1. IPSD ku janë trajnuar përfaqësuar nga Sektori i Financës dhe Sektori i Prokurimeve , 3 

punonjës; 

2. CFCU, janë trajnuar përfaqësues të Sektorit të Administrimit të Ardhurave dhe 

Menaxhimit të Projekteve, 1 punonjës; 

3. GIZ Albania, janë trajnuar përfaqësues nga Sektori i Prokurimeve, 1 punonjës; 
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4. Ministria e Financave, janë trajnuar përfaqësues nga Sektori i Financës; 

5. APP, janë trajnuar përfaqësues nga Sektori i Prokurimeve, 2 punonjës; 

6. DAP, janë trajnuar përfaqësues nga Sektori i Financës, 1 punonjës; 

7. ASPA, janë trajnuar përfaqësues nga Sektori i Prokurimeve, 2 punonjës. 

Gjatë vitit 2019 punonjësit e kësaj drejtorie kanë marrë pjesë në trajnime të ndryshme sipas temave 

më poshtë; 

1. Partneriteti Publik Privat dhe Koncesionet M.M (Sek.Prokurimeve) 

2. Investimet Publike G.K dhe I.N.Gj (D. Financës; Sek. Investimeve) 

3. Prokurimet Niveli Bazë, niveli mesatar dhe nivel i avancuar  M.M (Sektori i Prokurimeve) 

4. Programimin Sektorial IPA Assistance (Sekt. Admin. të të Ardhurave) 

5. In house training (Sek. Adm,Ardhurave) pjesmarrës 3 punonjës. 

6. Zbatimi i Rekomandimeve të Auditit dhe komunikimi me auditorët K.J (Sek. 

Adm.Ardhurave) 

7. Prokurimi niveli bazë dhe niveli mesatar S.T (Sek. Prokurimeve) 

8. Pjesëmarrës në Konferencën e 5 Rajonale G.K (Drejtor,Drejtoria e Ekonomike) 

9. Project Cycle Managemeet K.J; E.M; E.Ç 

10.  Trajnim i zhvilluar në Delhi, Indi me objekt “Public expenditure Management” në 

periudhën 04-22 Nëntor 2019, E.Mirce 

11. Sistemi AFMIS, në lidhje me buxhetin J.Taraj drejturse e EMP: E.Mirce; S.Totozani 

12. Sitemi HRMIS, në lidhje me pagat, E.Mirce; S.Totozani; O.Memushi, M.Sh 

13. Për përgatitjen dhe monitorimin e buxhetit O.Memushi 

14. Procesi i vlerësimit të ndikimit, në lidhje me Aktet Rregullative (RIA), E.Mirce. 

Përcaktimi i NA dhe NZ është bërë në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligjin “Për menaxhimin e sistemit buxhetor të RSH”, 

si dhe ligjit nr. 90 datë 27.09.2012 “Për organizimin e administratës shtetërore” si dhe janë njoftuar 

Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit në Ministrinë e Financës 

Nëpunësi Autorizues dhe Zbatues plotësojnë kriteret e kërkuara nga ligji si: (kriteri i varësisë NA-

NZ, kriteri i arsimimit dhe kriteri i nivelit menaxherial).   

 Krijimi i grupeve të menaxhimit strategjik (GMS). Në zbatim të ligjit nr. 10269 datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, në ADISA është ngritur Grupi i Menaxhimit Strategjik 

(GMS) për vitin 2018, me Urdhër të Drejtorit Ekzekutiv nr.70, datë 19.01.2018 ‘’Për ngritjen e 

Grupi të Menaxhimit Strategjik për vitin 2018 (GMS)’’ është ngritur GMS, ndryshuar me urdhër 

nr.70/1, datë 18.06.2018. 

 Me urdhër të Drejtorit Ekzekutiv nr.71, datë 19.01.2018” Për ngritjen e Ekipit të Menaxhimit të 

Programeve të shpenzimeve’’ është ngritur EMP për vitin 2018, ndryshuar me urdhër nr.71/1, datë 

28.08.2018.  
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Për vitin 2019, me Urdhër të Drejtorit Ekzekutiv nr.81 prot, datë 22.01.2019,   është ngritur Grupi 

për Menaxhimin Strategjik  (GMS) si dhe  me urdhër nr. 81/1, datë 25.04.2019 është ngritur Ekipi 

i Menaxhimit të Programeve të Shpenzimeve’’ (EMP), ndryshuar gjatë vitit me urdhër nr.81/1, 

datë 25.04.2019.  

2. Menaxhimi i riskut  

Menaxhimi i riskut të institucionit është i rëndësishëm për arritjen e objektivave të ADISA si dhe 

për përcaktimin e përgjegjësive të përshtatshme ndaj këtyre risqeve. Për periudhën e audituar është 

hartuar dhe miratuar Rregullore  për Menaxhimin e riskut me VKD nr.3,datë 25.04.2017. Në lidhje 

me hartimin dhe miratimin e regjistrit të riskut, gjurmëve të auditimit dhe hartën e proceseve të 

punës, për vitin 2018 me urdhrin nr. 277, datë 19.03 2018 “Për hartimin dhe dorëzimin e regjistrit 

të riskut, gjurmët e auditit dhe hartën e proceseve të punës nga drejtoritë dhe zyrat 

rajonale/vendore”, janë hartuar dhe miratuar këto komponentë të cilët kanë të përcaktuar dhe masat 

që do merren për minimizimin e risqeve sipas sektorëve. 

Regjistri i riskut është përditësuar dhe në vitin 2019 në varësi të ndryshimeve të riskut ( mund të 

lindin risqe të reja ose të zbuten ato ekzistuese), në të janë përfshirë risqet më të rëndësishme që 

kanë lidhje me realizimin e objektivave të drejtorisë si dhe niveli i rëndësisë së tyre. 

6. Aktiviteti i kontrollit. 

Gjatë aktiviteteve të ndryshme të punës kryhen kontrolle të caktuara që kanë të bëjnë me ndarjen 

dhe plotësimin e detyrave reduktimin e risqeve dhe përmbushjen e objektivave. Për saktësimin e 

të dhënave në një dokument respektohet parimi i katër syve nënshkrimi i dy punonjësve.  

Gjatë vitit 2018, 2019 drejtoria ka hartuar hartën e proceseve të punës ku janë të përshkruar të 

gjitha proceset e punës sipas sektorëve, hallkat e vendimmarrjes për këtë drejtori dhe kontrollet e 

brendshme të vendosura për realizimin e objektivave, këto komponentë janë miratuar nga Drejtori 

i Drejtorisë.   

a) Për sa i përket garantimit e ruajtjes së informacionit (ruajtja e dokumentacionit), rezulton se 

ky proces kryhet në bashkëpunim me zyrën e protokollit, në përputhje me rregullat në fuqi, për 

përcaktimin e niveleve të fshehtësisë së informacionit dhe kofidencialitetin. 

Drejtoria gjatë zhvillimit të veprimtarisë së saj deri në momentin e auditimit ka protokolluar 

dokumentacionin që i përket Sektorit të Financës, Sektorit të Prokurimeve dhe Sektorit të 

Investimeve sipas legjislacionit në fuqi kurse Planet Vjetore të punës, Raporte, Analiza, etj, janë 

dërguar në mënyrë elektronike.  

Me qëllim që të sigurohet gjurma e duhur e auditimit për vijueshmërinë dhe monitorimin e 

veprimtarisë së drejtorisë, gjatë vitit 2018 – 2019 janë hartuar gjurmët e auditimit për çdo sektor 

të kësaj drejtorie, në përputhje me Ligjin dhe Manualin “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”. 

b)Për sa i përket procedurave të verifikimit, rezulton se ADISA i ka zbatuar procedurat e 

vlerësimit, kontrollit dhe monitorimit të sistemit por nuk ka të miratuar një manual të procedurave 

të brendshme të institucionit. Pavarësisht kësaj proceset e punës kontrollohen/mbikëqyren në nivel 

hierarkik, ku përgjegjësi i sektorit është në rolin e kontrolluesit, me pas procedura kalon tek drejtori 

i drejtorisë i cili e konfirmon atë dhe më pas procedura kalon tek Drejtori Ekzekutiv i cili 

miraton/aprovon atë. Nga Drejtoria Ekonomike janë hartuar dhe miratuar gjurmët specifike të 

auditimit, si : 

-Gjurmë për pagesën në kohë të detyrimeve ndaj punonjësve 
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-Gjurmë për pagesat e dietave brenda dhe jashtë vendit 

-Gjurmë për pagesa e raporteve mjekësore mbi 14 ditë 

-Gjurmë për pagesat e detyrimeve ndaj të tretëve 

-Gjurmë për përgatitjen e Projekt Buxhetit Afatmesëm 

-Gjurmë për përgatitjen e Pasqyrave Financiare 

-Gjurmë për konceptimin e ideve, kërkesave dhe detajeve të projekteve 

-Gjurmë për procedurat e prokurimit me blerje të vogël 

- Gjurmë për procedurat e Prokurimit Marrëveshje kuadër/Procedurë e hapur etj. 

 

4. Informacioni dhe komunikimi. 

Informimi dhe komunikimi është një proces thelbësorë për zbatimin e gjithë objektivave të 

kontrollit të brendshëm. Nga auditimi rezulton se në Drejtorinë e Ekonomike, komunikimi 

realizohet në mënyrë shkresore  dhe në formë elektronike. 

a). Në lidhje me identifikimin, mbledhjen dhe përhapjen e një informacioni të vërtetë dhe të 

besueshëm në një format te përshtatshëm, brenda afateve të duhura, duke bërë të mundur që çdo 

punonjës të marrë përsipër përgjegjësitë përkatëse, rezulton se informacioni përgatitet dhe 

dërgohet nga specialisti te përgjegjësi dhe nga përgjegjësi te Drejtori i Drejtorisë në formë 

shkresore për vetë natyrën e punës që kanë Sektori i Financës, Sektori i Prokurimeve dhe Sektori 

i investimeve, gjithashtu informacioni dërgohet dhe në formë elektronike për të garantuar që 

informacioni të merret i plotë, i saktë dhe  në kohën e duhur. Nëpërmjet raportimit tek eprori i 

drejtpërdrejtë, sigurohet dhe komunikimi mbi parregullsitë dhe problemet e mundshme. Punonjësit 

brenda institucionit komunikojnë me postë elektronike dhe në mënyrë verbale ndërsa, jashtë 

institucionit komunikohet kryesisht në formë shkresore zyrtare dhe ka korrespondencë të rregullt.  

 

5. Monitorimi. 

Në lidhje me ngritjen e një sistemi për monitorimin e menaxhimit financiar dhe të kontrollit 

rezultoi se sistemet e kontrollit të brendshëm janë ngritur me qëllim vlerësimin e sistemit të cilësisë 

së performancës në kohë. Në Drejtorinë Ekonomike sistemi i monitorimit të kontrollit të 

brendshëm kryhet nëpërmjet monitorimit në vazhdimësi dhe vlerësimeve të shkëputura. 

Monitorimi kryhet nëpërmjet monitorimit dhe performancës së shpenzimeve buxhetore, analizave 

të buxhetit sipas periudhave të përcaktuara në ligjin dhe VKM për buxhetin nga Ekipi i 

Menaxhimit të Programit dhe Sektori i Financës. Për monitorimin e proceseve dhe aktiviteteve për 

ADISA në përgjithësi nga kjo drejtori janë hartuar dhe raportuar realizimi I buxhetit, produktet, 

treguesit dhe indikatorët e miratuar për monitorimin e  strategjive dhe objektivave si dhe standardet 

e përcaktuara në PBA. Janë përgatitur dhe raportuar regjistri i parashikimit dhe realizimit të 

prokurimeve publike, shkresa dhe informacione të ndryshme për titullarin dhe institucione të tjera 

me të cilat ADISA bashkëpunon në lidhje me detyrat dhe objektivat e kësaj drejtorie. 

Në përfundim të auditimit grupi i punës konstatoi se në këtë drejtori ka patur mungesa në 

plotësimin e strukturës si dhe ndryshime të shpeshta të stafit me hollësitë trajtuar në gjetjen më 

poshtë;  

 

Gjetja nr.1 

Subjekti i Audituar  Drejtoria Ekonomike  
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Njësitë/Subjektet e interesuara 

nga gjetja  
Titullari, Sektori i Burimeve Njerëzore; Drejtoria e Ekonomike 

Përmbledhja e bazës ligjore  

- VKM nr.306,datë 05.04.2017 “Për disa ndryshime në VKM Nr.654, datë 

14.09.2016 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Ofrimit të 

shërbimeve Publike të Integruara (ADISA)”; 

-VKM nr.28, datë 23.01.2019 “Për disa ndryshime në VKM nr.654 ,datë 

14.09.2016 “Për miratimin e Strukturës dhe organikës së ADISA” 

Ligji nr.10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i 

ndryshuar 

 

 

 

Përshkrimi i Gjetjes 

Nga grupi i auditimit u konstatua se në këtë drejtori ka patur mungesë të stafit si 

rezultat i mosplotësimit të numrit të punonjësve sipas strukturës së miratuar si dhe 

largimeve të herë pas herësheme të punonjësve të kësaj drejtori (kryesisht Sek. i 

Prokurimeve).  

Gjithashtu referuar trajnimeve të kryera nga punonjësit për rritjen e kapaciteteve të 

tyre të punës në lidhje me detyrat e ngarkuara në bazë të rregullores për organizimin 

dhe funksionimin e ADISA-s, grupi i punës konstatoi se ka mangësi në menaxhimin 

e burimeve njerëzore ku pjesa më e madhe e stafit të kësaj drejtorie janë larguar, 

duke bërë që investimi në kohë  për trajnimet e kryera të mos jetë efeiçent dhe 

efektiv, trajnimet e kryera nuk kanë rezultuar të dobishme  për ADISA-n.   

Vlerësimi i nivelit të riskut        (i 

lartë, i mesëm, i ulët) 
i lartë 

Konkluzioni 

Mungesa e stafit për një kohë të gjatë ka bërë që të rritet ngarkesa e punës së stafit 

aktual, të mos funksionojë ndarja e detyrave sipas përcaktimeve ligjore, trajnimet 

e kryera të mos kenë efektivitetin e duhur (si rezultat i largime të shpeshta të stafit 

të trajnuar të kësaj drejtorie) etj, duke krijuar risk në menaxhimin e punonjësve 

(ndarjen e detyrave) të kësaj drejtorie si dhe realizimin e objektivave në kohën dhe 

cilësinë e kërkuar. 

 

 

 

Rekomandimi 

Titullari i institucionit në bashkëpunim me Sektorin e Burimeve Njerëzore të marrë 

masa  për plotësimin e vendeve vakante në këtë drejtori si dhe të gjithë strukturës 

ADISA të miratuar. Referuar punonjësve të larguar të trajnuar për një kohë të gjatë 

për ti shërbyer ADISA-s, grupi i auditimit rekomandon vendosjen e disa kritereve 

për punonjësit e trajnuar si dhe ndjekjen e politikave motivuese për punonjësit e 

suksesshëm në institucion.  

Afati i fundit për zbatimin e 

rekomandimit 
3- mujori i parë 2021 

Statusi i rekomandimit Pranuar 

Nga nëpunësi përgjegjës nuk u kthye observacion në lidhje me gjetjen dhe rekomandimin kështu që kjo gjetje do të 

pasqyrohet dhe në Raportin Final të Angazhimit. 
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Konkluzion.  

Për sa trajtuar më sipër arrijmë në konkluzionin se sistemi i menaxhimit financiar dhe kontrollit ka 

funksionuar mirë. Por referuar gjetjeve në Drejtorinë Ekonomike  ky sistem ka nevojë për përmirësim 

në drejtim të plotësimit të strukturës me stafin e nevojshëm sipas përcaktimeve në VKM nr.28, datë 

23.01.2019 “Për disa ndryshime në VKM nr.654 ,datë 14.09.2016 “Për miratimin e Strukturës dhe 

organikës së ADISA” si dhe në menaxhimin e burimeve njerëzore të trajnuara për ti shërbyer ADISA-

s. Sistemi paraqitet me rrisk të mesëm. 

 

III. Mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit. 

Baza ligjore për auditimin e programimit dhe realizimit të treguesve buxhetor: 

Ligji nr.13, datë 18.02.2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në 

Republikën e Shqipërisë. 

Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar me 

ligjin nr. 57, datë 02.06.2016. 

Ligji nr. 109/2017 “Për buxhetin e vitit 2018”  

Udhëzimi nr. 2, date 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit 

VKM nr.80, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kuadrit makroekonomik e fiskal për periudhën 

2017-2019”   

UMF nr. 4, datë 29.02.2016 “Për përgatitjen e PBA 2017-2019”  

UMF nr. 10, datë 28.02.2017 “Për përgatitjen e PBA-së 2018-2020"  

Udhëzimi nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit. 

Udhëzimi nr.7, datë 28.02.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afat 

mesëm” 

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara, në përputhje me drejtimet kryesore të 

politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, me fondet e 

miratuara për vitet 2018 dhe 2019 ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat për përmirësimin 

e mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike. 

ADISA ka administruar fonde për vitet 2018, 2019 për programin e vetëm buxhetor me emërtesën 

“Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike”. 

a) Zbatimi i kritereve në planifikimin e buxhetit, mbështetur në ligjet vjetore të buxhetit dhe 

udhëzimeve të Ministrisë së Financave mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit.  

Përgatitja e programit buxhetorë afat mesëm është mbështetur në Udhëzimin nr.7, datë 28.02.2018 

“Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afat mesëm”, kërkesat e 

shpenzimeve të politikave ekzistuese dhe propozimeve për politika të reja në fushën e investimeve 

me qëllim final përmirësimin e shërbimeve me në fokus qytetarin. Është ngritur Ekipi i 

Menaxhimit të Programit (EMP) dhe Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS) për vitin 2018. 
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Detajimi i buxhetit për vitin 2018 është mbështetur në Programin Buxhetor Afatmesëm 2018- 

2020, në prioritetet e përcaktuara në Programin e Qeverisë si dhe impaktin social dhe ekonomik të 

politikave të reja dhe ekzistuese. Buxheti i akorduar në fillim të vitit 2018 është rishikuar gjatë 

vitit me aktin normative nr.1, datë 26.07.2018 si dhe me aktin normative nr.2, datë 19.12.2018 dhe 

ka pësuar ndryshime, të cilat paraqiten sipas tabelës më poshtë: 

     në lekë 

Programi Artikulli 
Buxheti fillestar 

2018 

shtesa/pakësime 

sipas 

shtesa/pakësime 

sipas Buxheti I rishikuar 

2018 

Aktit normative 1 aktit normative 2 

Menaxhimi dhe 

Zhvillimi I 

Administratës 

Publike 

Shpenzime 

Personeli (600) 
130,000,000 -5,000,000 -22,220,000 102,780,000 

Kontribute per 

sigurime shoqerore 

dhe shendetesore 

(601) 

21,769,000   -279,000 21,490,000 

Totali 151,769,000 -5,000,000 -22,499,000 124,270,000 

Shpenzime korrente 

(602)  
20,000,000.00 5,000,000 0 25,000,000 

Shpenzime Kapitale 

të brendshme (231)  
97,000,000   -43,405,000 53,595,000 

Totali 117,000,000 0 -43,405,000 78,595,000 

Shpenzime kapitale 

të huaja ( 230+231) 
150,000,000 - 40,000,000 110,000,000 

  Totali 418,769,000   -25,904,000 312,865,000 

Sipas Aktit normativ nr.1, rezultoi se shpenzimet e personelit (600+601) u pakësuan në vlerën prej 

27.499 mijë lekë nga totali i fondeve të miratuara nga Ministria e Financave në vlerën prej 151,769 

mijë lekë. Kjo është kryer referuar deklarimit të fondeve të lira nga ADISA me shkresën nr.499/1 

prot, datë 07.06.2018 “Kërkesë për shkurtimin e fondit të pagave të vitit 2018 dhe rialokimin e një 

pjese të tij në fondin për mallra dhe shërbime”.  Shpenzimet për paga u pakësuan në total në vlerën 

27,499 mijë lekë nga të cilat 20,000 mijë lekë janë kursime të fondit si rezultat i miratimit nga 

Ministria e Financave më shumë se ishte kërkuar nga ADISA, si dhe nga mosplotësimi i vendeve 

vakante gjatë 6- mujorit të parë të vitit 2018.  

Sipas aktit normativ nr.2, datë 19.12.2018 

Shpenzimet korrente u shtuan në vlerën prej 5,000 mijë lekë në krahasim me buxhetin e planifikuar 

duke arritur vlerën prej 25,000 mijë lekë nga 20,000 mijë të planifikuara 
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Numri i punonjësve ka ndryshuar nga 160 në program, në 155 të miratuar pas ndryshimeve sipas 

Aktit normativ nr.1 miratuar nga M.F me shkresën nr 14875/127 prot, datë 17.09.2018. 

Nga auditimi rezultoi se, krahas rishikimeve të buxhetit fillestar për vitin 2018, buxheti ka pësuar 

ndryshime gjatë vitit nga transferimi i fondeve nga llogaria e pagave në llogarinë e shpenzimeve 

korrente 

Për sa i përket transferimeve, shpenzimet e personelit u pakësuan në vlerën prej 5,000 lekë gjatë 

vitit 2018, si rezultat i krijimit të fondeve të lira nga mosplotësimi i vendeve vakante nga ADISA 

duke i transferuar në shpenzime korrente me qëllim mbulimin e shpenzimeve për pagesën e 

detyrimeve mujore si ujë drita, shpenzime telefoni (Call  center) , shërbimet e ruajtjes fizike të 

ambienteve etj. 

Ndërsa shpenzimet kapitale me aktin normativ nr.2 u pakësuan në vlerën prej 43,405 mijë lekë nga 

97,000 mijë lekë të planifikuar, për arsye të mos realizimit të shpenzimeve të planifikuara. 

Në zbatim të ligjit për buxhetin nr.109, datë 30.11.2017 “Për buxhetin e vitit 2018 të udhëzimit 

plotësues të M.F nr.2, datë 19.01.2018 me shkresën nr.646 prot, datë 05.07.2018 ADISA ka 

planifikuar shpenzime kapitale duke i paraqitur si llogari fond i ngrirë i cili është detajuar gjatë 

vitit sipas kërkesave për lirimin e fondit të ngrirë sipas projekteve kështu; kërkuar transferim fondi 

nga llogaria fond i ngrire në llogaria 231 shpenzime kapitale në shumën 390,000 lekë e ndarë në 

blerje pajisje dhe sistemi për kontrollin e aksesit në shumën 294,000 lekë dhe përmirësim i sistemit 

të kamerave në shumën 96,000 lekë e cila është miratuar me shkresën nr 13213/1 prot, datë 

31.07.2018 në po këto vlera.  

Miratimi i Transferimit të fondit nga llogaria fond i ngrirë në llogarinë e shpenzimeve kapitale për 

blerje pajisje elektronike në shumën 336000 mijë lekë me shkresën nr.16775/1 prot, datë 

18.10.2018 të M.F. referuar shkresës së ADISA nr. 863, prot, datë 17.09.2018. 

Përsa i përket ndryshimit të planit, ADISA ka paraqitur reflektimet edhe në planin e produkteve 

në sasi dhe në vlerë mbështetur në programin buxhetor afatmesëm 2018-2020 të rishikuar në 

përputhje me tavanet e miratuar sipas viteve. 

Lidhur me plotësimin e pasqyrave të buxhetit nga auditimi u konstatua se; plotësimi i tyre është 

kryer në përputhje me udhëzimin nr.10, datë 28.02.2018 “Për përgatitjen e Programit Buxhetorë 

Afatmesëm 2018-2020” si dhe  udhëzimin nr.7/2, datë 09.07.2018 “Për përgatitjen e Programit 

Buxhetorë Afatmesëm 2019-2021”. 

Ndërsa nga auditimi për vitin 2019 rezultoi se, në PBA e viteve 2019-2021 në programin 

“Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike” ADISA ka planifikuar sipas tabelës së 

mëposhtme. 
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    në lekë 

Programi Artikulli 
Buxheti fillestar 

2019 

shtesa/pakësime 
shtesa/pakësime 

sipas 
Buxheti i rishikuar 

2019 
sipas Aktit 

normative 1 
aktit normative 2 

Menaxhimi dhe 

Zhvillimi I 

Administratës 

Publike 

Shpenzime Personeli 

(600) 
116,541,000 -10,000,000 -1,000,000 105,541,000 

Kontribute per 

sigurime shoqerore 

dhe shendetesore 

(601) 

18,819,000     18,819,000 

Totali 135,360,000 -10,000,000 -1,000,000 124,360,000 

Shpenzime korrente 

(602) 
20,000,000.00 10,000,000.00 1,000,000 31,000,000 

Shpenzime Kapitale 

të brendshme (231) 
115,000,000   0 115,000,000 

Totali 135,000,000 0 0 146,000,000 

Shpenzime kapitale të 

huaja (230 + 231) 
150,000,000 0 0 150,000,000 

Totali 420,360,000 0 0 420,360,000 

 

Për vitin 2019 sipas Aktit normativ nr.1,datë 17.01.2019 rezultoi se shpenzimet e personelit janë 

pakësuar për 100,000 mijë lekë për arsye të fondeve të lira nga mosplotësimi i vendeve vakante 

për 6 mujorin e parë, miratuar nga ministria në bazë të kërkesës nr.598 prot, datë 16.05.2019 të 

ADISA. Ky fond është transferuar te llogaria e shpenzimeve operative në po këtë vlerë prej 

100,000 mijë lekë për kryerjen e shpenzimeve operative në qendrat ADISA. 

Sipas aktit normativ nr.2, datë 02.10.2019 rezultoi se shpenzimet e personelit janë pakësuar në 

vlerën prej 1,000 mijë leke, transferim fondi nga 600 te 602 në po këtë vlerë sipas kërkesës së 

ADISA-s me shkresë nr,1323 prot, datë 11.11.2019, miratuar nga ministria me shkresë nr, 2066/1 

prot datë 18.11.2019, përdorur për mbulimin e shpenzimeve për pagesën e detyrimeve mujore si 

ujë, drita, shpenzime telefoni (Call  center) , shërbimet e ruajtjes fizike të ambjenteve etj. 

Shpenzimet korrente u shtuan me 11,000 mijë lekë në krahasim me buxhetin e planifikuar duke 

arritur vlerën prej 31,000 mijë lekë nga 20,000 mijë të planifikuara si rezultat i transferimit të 
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fondit nga llogaria e pagave të llogaria e shpenzimeve korrente, këto shpenzime janë përdorur për 

mbulimin e shpenzimeve për pagesën e detyrimeve mujore si ujë drita, shpenzime, telefoni (Coll  

center)  shërbimet e ruajtjes fizike të ambienteve et,) 

Gjatë planifikimit llogaria e shpenzimeve kapitale me financim të brendshëm është mbajtur në 

llogarinë Fond i ngrirë sipas tavaneve përkatëse të miratuara. Në momentin e hartimit të projektit 

ose lidhjes së kontratës është kërkuar lirimi i këtij fondi i detajuar sipas projektit. 

b) Zbatimi i kritereve në çeljen e buxhetit sipas viteve, detajimi i planit fillestar, transferimet e 

fondeve buxhetore gjatë viteve ushtrimore, si dhe planin përfundimtar. 

Nga auditimi rezultoi se çelja e buxhetit sipas viteve është kryer në respektim të kritereve të 

miratuara sipas viteve, kështu nga ADISA është hartuar programi buxhetor  sipas udhëzimit nr...., 

Për hartimin e Programit buxhetorë afatmesëm 2018-2020 nga ministria me shkresën nr.19433/98 

prot datë 18.01.2018 janë dërguar tavanet buxhetore të miratuara, protokolluar në ADISA me nr 

74 prot, datë 18.01.2018. Kështu nga ADISA me shkresën nr.437 prot, datë 24.04.2017 janë 

përgatitur kërkesat e programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020 dhe është dërguar në ministrinë 

e Financave dhe Ekonomisë sipas formatit të kërkuar nga ministria për programin “Menaxhimi 

dhe Zhvillimi i Administratës Publike”.  

Janë dërguar kërkesat buxhetore të rishikuara me shkresën nr.921 prot, datë 28.08.2017 “Dërgohen 

kërkesat e rishikuara të programit buxhetor afatmesëm 2018-2020” faza e dytë. 

Ministria e Financës ka dërguar detajimin e buxhetit të vitit 2018 me shkresën nr. 19433/58 datë 

18.01.2018 për shpenzime korrente prot në ADISA me nr.74, datë 23.01.2018 

 Për 2019 

Me shkresën nr.22760 prot datë 27.12.2018 janë dërguar tavanet buxhetore nga Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë, protokolluar në ADISA me nr.1 prot, datë 03.01.2019 

Me shkresën nr.1/1 prot, datë 03.01.2019 nga ADISA është dërguar detajimi i planit buxhetor sipas 

tavaneve të miratuar nga ministria.  

Nga auditimi rezultoi se kërkesat për rialokim fondi janë kryer në përputhje me nenin 48, të ligjit 

nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetorë në Republikën e Shqipërisë” të 

ndryshuar, duke respektuar afatet deri më 15 Nëntor të çdo viti.  

c) Realizimi i buxhetit 

 Për vitin 2018 realizimi i buxhetit për periudhën 12- mujore të vitit 2018 në krahasim me buxhetin 

fillestarë për programin “Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike”  ndarë  sipas 

zërave ekonomik është paraqitur sipas tabelës: 
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       ne lekë 

GR. Artikulli  Emërtimi  

 Plani 12 mujor 2018  
Realizimi 12 mujor 

2018  

Realizimi 

në % 

ne mijë leke 
struktura 

në % 
në mijë lekë  

struktura 

në % 

  600-601 

Shpenzime 

personeli 124,270,000 61% 112,166,176 64% 90% 

  602-606 

Shpenzime 

korrente  25,000,000 12% 24,693,154 14% 99% 

  230-231 

Shpenzime 

kapitale 

financim I 

brendshëm  53,595,000 26% 38,925,586 22% 73% 

    Totali  202,865,000   175,784,916   87% 

  230-231 

Shpenzime 

kapitale 

financim I 

huaj  110,000,000   60,620,000   55% 

    Totali  312,865,000   236,404,916   76% 

 

Nga të dhënat e tabelës së mësipërme konstatojmë se buxheti është realizuar në masën 76% ndaj 

planit për 12 mujorin e 2018.  

Shpenzimet e personelit të cilat zënë rreth 64%  të totalit të buxhetit me financim të brendshëm, 

janë realizuar në masën 90% ose 112,166,176 mijë lekë ndaj planit vjetor dhe pjesa tjetër e 

mosrealizimit ka ardhur si rezultat i mosplotësimit të vendeve vakante. 
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Numri i përgjithshëm i punonjësve i miratuar për vitin 2018 është 155 punonjës realizuar në fakt 

144 punonjës. 

Shpenzimet korrente që zënë rreth 14% të totalit të buxhetit me financim të brendshëm, janë 

realizuar në masën 99% ose 24,693,154 mijë lekë. Fondi i realizuar është përdorur kryesisht për 

realizimin e shërbimeve të domosdoshme nga ana e institucionit, si shpenzime operative (për ujë, 

drita, postë, telefon), shpenzime të mirëmbajtjes, shpenzime (udhëtime dhe dieta) për përballimin 

e lëvizjeve të specialistve të fushës në qendrat ADISA nëpër rrethe, për shërbime roje private, 

blerje materiale mirëmbajtje etj. 

 Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm që zënë rreth 22%, janë realizuar në masën 73 % 

ose 38,925,586 mijë lekë. Për sa i përket investimeve për vitin 2018 ADISA është përqendruar në 

këto projekte; 

Rikonstruksion i qendrës së integruar të shërbimeve publike Shkodër. Projekti ka nisur gjatë vitit 

2018 dhe ka përfunduar gjatë vitit 2019. Vlera totale e këtij investimi është 45,371,000.49 lekë, 

likuiduar në vlerën 5,865,606 lekë ose 12% e kontratës gjatë vitit 2018.  

Blerje Pajisje TIK. Projekti ka nisur gjatë vitit 2018 dhe ka përfunduar gjatë vitit 2018. Nga vlera 

totale e këtij investimi prej 7,403,270  lekë deri në përfundim të vitit 2018 është realizuar në vlerën 

5,609,061 lekë ose 76% , procedurat e prokurimit janë ndjekur nga AKSHI.  

Blerje pajisje dhe sistem të kontrollit të aksesit. Projekti ka nisur gjatë vitit 2018 dhe ka përfunduar 

gjatë vitit 2018. Nga vlera totale e kontraktuar prej 294,000 leke është realizuar  në vlerën 294,000 

leke ose 100%. 

Buxheti është monitoruar  dhe raportuar, sipas kërkesave të kuadrit rregullator në fuqi. 

Matja e performancës së programit “Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike” është 

realizuar  duke evidentuar dhe matur treguesit në nivel qëllimi dhe treguesit në nivel objektivi dhe 

realizimi i tyre është paraqitur në nivele të kënaqshme 100% 

Gjatë vitit 2019 realizimi i buxhetit rezultoi si më poshtë vijon: 

      Në lekë  

GR. Artikulli  Emërtimi  

 Plani 12 mujor 2019  
Realizimi 12 mujor 

2019  

Realizimi 

në % 

ne mijë leke 
struktura 

në % 
në mijë lekë  

struktura 

në % 
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  600-601 

Shpenzime 

personeli 124,360,000 46% 115,734,326 60% 93% 

  602 

Shpenzime 

korrente  31,000,000 11% 14,503,716 8% 47% 

  230-231 

Shpenzime 

kapitale 

financim I 

brendshëm  

115,000,000 43% 62,439,194 

32% 54% 

    Totali  270,360,000   192,677,236   71% 

  230-231 

Shpenzime 

kapitale 

financim I 

huaj  

150,000,000   107,540,806 

  

72% 

    Totali  420,360,000   300,218,042   71% 

 

Nga të dhënat e tabelës së mësipërme konstatojmë se buxheti është realizuar në masën 71% ndaj 

planit për 12 mujorin e 2019.  

Shpenzimet e personelit të cilat zënë rreth 60% të totalit të buxhetit me financim të brendshëm, 

janë realizuar në masën 93% ose 115,734,326 mijë lekë ndaj planit vjetor dhe pjesa tjetër e 

mosrealizimit ka ardhur si rezultat i mosplotësimit të vendeve vakante. 

Numri i përgjithshëm i punonjësve i miratuar për vitin 2019 është 155 punonjës, realizuar në fakt 

149 punonjës 

Shpenzimet korrente që zënë rreth 8% të totalit të buxhetit me financim të brendshëm, janë 

realizuar në masën 47 % ose 14,503,716 mijë lekë, këto shpenzime janë përdorur kryesisht për 

realizimin e shërbimeve të domosdoshme nga ana e institucionit, si shpenzime operative (për ujë, 

drita, postë, telefon), shpenzime të mirëmbajtjes, shpenzime (udhëtime dhe dieta) për përballimin 

e lëvizjeve të specialisteve të fushës në qendrat ADISA nëpër rrethe, për shërbime roje private, 

blerje materiale mirëmbajtje etj.  

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm që zënë rreth 32%, janë realizuar në masën 54% 

ose 62,439,194 mijë lekë.  

Për sa i përket investimeve për vitin 2019 ADISA është përqendruar në këto projekte; 

Rikonstruksion i Qendrës së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara, Shkodër. 
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 Projekti ka nisur gjatë vitit 2018 dhe ka përfunduar gjatë vitit 2019. Vlera totale e këtij investimi 

është 45,371,000.49 lekë. Fondi i detajuar për vitin 2019 është 39,505,887 lekë, realizuar në vlerën 

39,446,558 lekë ( këtu është përfshirë dhe 5% i garancisë së punimeve). 

Rikonstruksion i Qendrës së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara, Elbasan.  

Projekti ka nisur gjatë vitit 2019 dhe ka përfunduar gjatë vitit 2020. Nga vlera totale e këtij 

investimi e kontraktuar prej 31,516,588 lekë, deri në përfundim të vitit 2019 është realizuar në 

vlerën 10,373,000.01 lekë ( paguar vetëm një situacion punimesh). 

Blerje mobileje për ruajtjen e dokumenteve sipas manualit të përgjithshëm të Njësisë IPA. Nga 

vlera totale e këtij investimi  e  kontraktuar prej 33,600 lekë, deri në përfundim të vitit 2019 është 

realizuar 100%. 

Kolaudim punimesh për Rikonstruksionin e Qendrës së Integruar Shkodër, Nga vlera totale e këtij 

investimi e kontraktuar prej 92,570 lekë, deri në përfundim të vitit 2019 është realizuar 100%. 

Mbështetje për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike me në qendër qytetarin (TVSH). Nga 

vlera totale e këtij investimi prej 15,000,000 lekë, deri në përfundim të vitit 2019 është realizuar 

5,207,000.9 lekë ose 35%. 

Blerje Pajisje TIK. Projekti ka nisur gjatë vitit 2019 dhe ka përfunduar gjatë vitit 2019. Nga vlera 

totale e këtij investimi prej 10,000,000  lekë deri në përfundim të vitit 2019 është realizuar në 

vlerën 7,285,000.52 lekë ose 73% , procedurat e prokurimit janë ndjekur nga AKSHI.  

Buxheti është monitoruar  dhe raportuar, sipas kërkesave të kuadrit rregullator në fuqi. 

Për vitin 2018 

Nga Ekipi i Menaxhimit të Programit në bashkëpunim me  Sektorin e Financës është përgatitur 

Raporti i Monitorimit për vitin 2018 dhe është dërguar në Ministrinë e Financës me shkresën 

nr.503/1 prot, datë 12.06.2018 “Dërgohet raporti i monitorimit për 4-mujorin 2018” 

Për vitin 2017 për periudhën 8-mujore nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit në bashkëpunim me 

Sektorin e Financës është përgatitur Raporti i monitorimit i cili është dërguar në Ministrinë e 

Financave me shkresën nr.71/2 prot, datë 26.09.2018 “Dërgohet raporti i monitorimit 8-mujori 

2018” 

Për periudhën 12- mujore nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit  në bashkëpunim me Sektorin e 

Financës është përgatitur Raporti i Monitorimit dhe është dërguar në Ministrinë e Financave me 

shkresën nr.168, prot, datë 30.01.2019 “Dërgohet raporti i monitorimit 12-mujori 2018” 
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Për vitin 2019 

Nga Ekipi i Menaxhimit të Programit në bashkëpunim me  Sektorin e Financës është përgatitur 

Raporti i Monitorimit për vitin 2019 dhe është dërguar në Ministrinë e Financës me shkresën 

nr.665,prot, datë 03.06.2019 “Dërgohet raporti i monitorimit 4-mujori i I 2019” 

Për vitin 2019 për periudhën 8-mujore nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit në bashkëpunim me 

Sektorin e Financës është përgatitur Raporti i monitorimit i cili është dërguar në Ministrinë e 

Financave me shkresën nr.1154 prot, datë 30.09.2019 “Dërgohet raporti i monitorimit 8-mujori 

2019” 

Për periudhën 12- mujore nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit  në bashkëpunim me Sektorin e 

Financës është përgatitur Raporti i Monitorimit dhe është dërguar në Ministrinë e Financave me 

shkresën nr.138 prot, datë 31.01.2020 “Dërgohet raporti i Monitorimit 12-mujori 2019” 

Matja e performancës së programit “Menaxhimi dhe Zhvillimi I Administratës Publike” është 

realizuar  duke evidentuar dhe matur treguesit në nivel qëllimi dhe treguesit në nivel objektivi dhe 

realizimi i tyre është paraqitur në nivele të kënaqshme 100% 

d) Detyrimet e prapambetura. 

Referuar VKM nr.50, datë 05.02.2014, detyrimet e prapambetura konsiderohen detyrimet e 

përcaktuara në një ligj/ marrëveshje/vendim gjykate të formës së prerë që mbeten të papaguara 30 

ditë pas datës së specifikuar në kontratë /faturë apo ligj. 

Referuar ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar, grupi i auditimit kreu testime për të identifikuar pagesat e kryera për vitin 

2018, 2019 me datën e urdhër shpenzimit mbi 30 ditë, nga data e lëshimit të faturës së furnitorit 

duke audituar urdhër shpenzimet për periudhën objekt auditimi. (ADISA nuk përdor sistemin SIFQ 

pasi nuk ka akses në këtë sistem, të dhënat hidhen vetëm nga sistemi i degës së thesarit). Në 

përfundim të auditimit u konstatuan disa fatura të likuiduar me vonesë (pasi ka kaluar afati 30 

ditorë i pagesës). Gjatë vitit 2018- 2019 është kryer monitorimi nga dega e thesarit mbi faturat e 

papaguara brenda afatit 30 ditorë dhe me shkresa të herë pas herëshme i janë drejtuar ADISA për 

marrjen e masave dhe mbajtjen në vëmendje të pagesave brenda afateve ligjore. Këto shkresa janë 

marrë në shqyrtim nga ADISA (duke renditur dhe arsyet e këtyre vonesave).  

Mbetet detyrë e Drejtorisë Ekonomike dhe ndjekësve të kontratave deponimi i faturave si dhe 

ndjekja dhe monitorimi i likuidimit të tyre brenda afatit 30 ditorë për të evituar tejkalimin e afateve 

të parashikuara në neni 52 të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor 

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar ku përcaktohet se.... Nëpunësi zbatues i njësive 

shpenzuese të qeverisjes së përgjithshme paraqesin në strukturën e thesarit dokumentacionin 

justifikues të shpenzimeve për rastet e pagesave ndaj operatorëve ekonomik, brenda 30 ditëve nga 

data e lëshimit të faturës origjinale të operatorit ekonomik” 
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Paraqitja e detyrimeve në pasqyrat financiare 

Gjendja e faturave të pa likuiduara në fund të periudhave 2018-2019, në llogarinë 401- 408 dhe 

467, fatura të cilat janë likuiduar gjatë vitit 2018 dhe vitit 2019, konstatuar kjo nga testet e kryera 

në likuidimin e këtyre periudhave. 

Situata: ADISA e mbylli vitin 2018 me detyrime të prapambetura sipas bilancit (llogaria 401-408) 

në shumën 1,696,511 lekë. Gjatë vitit 2019 janë likuiduar faturat në shumën prej 1,648,151 lekë 

dhe ka mbetur si detyrim vetëm shuma prej 12,360 lekë e mbartur që nga viti 2016.  

Gjatë vitit 2019, ADISA e mbylli vitin me detyrime të prapambetura sipas bilancit (llogaria 401-

408) në shumën 2,559,238.34 lekë. Gjatë vitit 2020 janë likuiduar faturat në shumën prej 

575,888,61 lekë dhe ka mbetur si detyrim shuma prej 12,360 lekë E.Kuçuku. 

Për vitin 2020 (9-mujori) sipas Situacionit të kontraktorëve të vënë në dispozicion nga Drejtoria 

Ekonomike vlera e detyrimit deri më 30 Shtator është në shumën 12.360 lekë. 

Në përfundim të auditimit rezultoi se: Për periudhën e audituar të gjitha detyrimet e prapambetura 

janë likuiduar duke respektuar radhën e likuidimit të detyrimeve për faturat e periudhave të 

mëparshme me buxhetin e vitit pasardhës duke mos krijuar detyrime të prapambetura, në respektim 

të akteve ligjore në fuqi.  

Përveç auditimit të respektimit të afatit të pagesave për faturat e operatorëve ekonomik,  grupi i 

auditimit verifikoi dhe pagesën e faturave që kanë të bëjnë  me Energjinë Elektrike të konsumuar 

nga Qendrat ADISA dhe ADISA qendër, faturat që kanë të bëjnë me pagesat për Ujësjellës 

kanalizimet, pagesa për larje automjeti etj. 

Në përfundim të auditimit nga 276 urdhër shpenzime të audituara së bashku me dokumentet 

justifikues (faturat) rezultoi se  për 43 fatura ka vonesa në likuidim kryesisht për operatorin e 

OSHEE dhe Ujësjellës kanalizimin. Gjatë vitit 2020 të gjitha faturat e paraqitura nga operatorët 

deri me 30 shtator 2020, rezultojnë të likuiduara. 

Konkluzioni  

Për periudhën e audituar të gjitha detyrimet e prapambetura janë likuiduar duke respektuar radhën 

e likuidimit të detyrimeve për faturat e periudhave të mëparshme me buxhetin e vitit pasardhës 

duke mos krijuar detyrime të prapambetura, por referuar gjetjeve të konstatuara sistemi ka nevojë 

për përmirësim. Për periudhën në vazhdim mbetet detyrë e Drejtorisë Ekonomike dhe ndjekësve 

të kontratave monitorimi dhe ndjekja e vazhdueshme e disponimit të faturave në kohën e duhur, 

me qëllim likuidimin e tyre brenda afateve ligjore. Sistemi paraqitet me risk të ulët 

 

 



 
42 

Adresa: Bulevardi “Zhan d ‘Ark”, ish Hoteli i Oficerave, kati i 6-të Tiranë, Albania 

E-mail:  informacion@adisa.gov.al 

 

e)  Përgatitja dhe dorëzimi i pasqyrave financiare.  

Për vitin 2018 

Për vitin 2018, nga ADISA, me nipt L42320453E,  kodi i qeverisjes 87, kodi i institucionit 

1087017,  janë përgatitur pasqyrat financiare për vitin 2018 për periudhën 1 janar deri më 

31.12.2018.  

Pasqyrat financiare, i janë dërguar degës së thesarit Tiranë , me shkresën përcjellëse nr.427 prot, 

datë 29.03.2019 mbi: “Dërgim i pasqyrave financiare te vitit ushtrimor 2018” të firmosur nga 

Titullari, Nëpunësi Zbatues  dhe P/S/Financës.  

Në përputhje me kërkesat e UMF nr. 14 datë 28.12.2006 i ndryshuar me nr. 26, datë 27.12.2007, 

janë përgatitur pasqyrat financiare të përbëra si vijon: 

Format nr. 1 –Aktivi i Bilancit; Format nr. 2 –Pasivi i Bilancit; Format nr. 3/1 –Shpenzime të 

ushtrimit; Format nr. 3/2 –Të ardhura të ushtrimit; Format nr. 4 –Burimet dhe Shpenzimet të 

lidhura me investimet; Format nr. 5 –Pasqyra e Lëvizjes në “Cash”; Format nr. 6 –Gjendja dhe 

ndryshimi i Aktiveve të Qëndrueshme; Format nr. 7 –Pasqyra e Amortizimit të Aktiveve të 

Qëndrueshme; Format nr. 8 –Pasqyra e Lëvizjes së Fondeve; Format nr. 9- Numri i punonjësve 

dhe fondi i pagave. 

Mbajtja e kontabilitetit.  

Kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë elektronike  (Programi Alfa).  

Llogaritë vjetore të vitit 2018, 2019   janë paraqitur sipas formateve dhe formularëve të miratuar 

nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Çelja e llogarive në fillim të vitit dhe regjistrimet 

kontabël në ditar , artikujt kontabël dhe libri i madh, është bërë në përputhje me dispozitat ligjore 

në fuqi. Veprimet ekonomike janë regjistruar në mënyre kronologjike dhe janë kontabilizuar në 

llogaritë përkatëse sipas planit kontabël.  

 Llogaritë e pasqyrave financiaret.  

U analizuan llogaritë kryesore të pasqyrave financiare; formati nr. 1, aktivi i bilancit dhe formati 

nr. 2, Pasivi i Bilancit  sipas të dhënave të pasqyrave që vijon:  

Viti 2018, llogaritë e aktivit.  

Për verifikimin e llogarive inventariale të aktivit të bilancit, u audituan rezultatet e inventarizimit 

fizik të tyre sipas inventarëve të kryera në vitin 2018. Sipas dokumentacionit që u vu në 

dispozicion, konstatohet se:  
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Nga krahasimi i gjendjes kontabël të llogarive inventariale të aktivit të pasqyrave financiare, 

rezultojnë të barabarta me gjendjen fizike të tyre sipas përmbledhjes së rezultateve të inventarëve 

fizikë.   

Kryerja e inventarizimit fizik të aseteve para se të përgatiten pasqyrat financiare, është në zbatim 

të kërkesave të UMF nr. 8 datë 9.03.2018, Kap. III, pika 30 ku citohet: “ Çdo njësi e qeverisjes së 

përgjithshme kryen verifikimin fizik të aktiveve dhe elementeve të tjera, konform kritereve të 

përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore, si dhe saktëson vërtetësinë e llogarive të drejtave e të 

detyrimeve ndaj të tretëve. Mbi këtë bazë, në kontabilitet, bëhen veprimet për sistemimin e 

diferencave të gjendjes fizike me gjendjen kontabël për llogari të vitit kontabël që mbyllet”. 

Me urdhër te titullarit nr.1184, datë 19.12.2018 është ngritur komisioni i inventarizimit të aktiveve 

afatshkurta dhe afatgjata të ADISA-s, në mbështetje të ligjit nr. 13/2016 “Për mënyrën e ofrimit të 

shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”, ligjit nr.10 296 datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 22, pika 3, germa b, Manualit për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin, miratuar me urdhër të Ministrit të Financave nr. 108, dt. 16.11.2016,  

Udhëzimin e Ministrit të Financave  nr. 30 date 27.12.2011 “Për menaxhimin e aseteve në njësitë 

e sektorit publik” , i ndryshuar.   

Në përfundim të inventarizimit komisioni ka hartuar relacionin përmbledhës të inventarizimit i cili 

është miratuar nga titullari. Nga institucioni janë respektuar të gjitha procedurat deri në nxjerrjen 

e aktiveve nga përdorimi. 

Nga krahasimi i gjendjes kontabël të llogarive inventariale të aktivit të pasqyrave financiare, 

rezultojnë të barabarta gjendja kontabël në vlerë krahasuar me gjendjen fizike të tyre sipas 

përmbledhjes së rezultateve të inventarëve mbi gjendjen fizike.  

Evidenca e aktiveve të qëndrueshme dhe regjistrimi i tyre në pronësi të ADISA-s 

Nga audimi i evidencave kontabël për aktivet e qëndrueshme, konstatohet:  

Llogaritë inventariale të aktiveve të qëndrueshme, janë mbajtur të analizuara sipas llojit të aktiveve 

dhe sipas objekteve, në format elektronik  (excel) dhe shkresor.  

U konstatua se nga Drejtoria e Ekonomike,  Sektori i Financës janë mbajtur në   format elektronik 

(excel),  regjistra të Aktiveve të Qëndrueshme të plotësuara sipas kërkesave të UMF nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, Kap. III- 

“Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i lëvizjes së tyre”, pika 26, 27 dhe 30 ku citohet: “Formati 

i regjistrit të aktiveve të hartohet në vartësi të llojit të tyre afatgjatë apo afatshkurtër si dhe grupit 

përkatës brenda llojit. Kërkesat minimale që duhet të përmbajë regjistri i aktiveve në vartësi të 

llojit, përfshijnë: datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim, përshkrimi i aktivit, vlera e blerjes, datën 

e daljes në përdorim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëparshme, që sjellin 
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rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, 

kohën e shërbimeve, të mirëmbajtjes, datën e daljes nga përdorimi etj” 

Analiza e llogarive të tjera të Aktivit të Bilancit 2018:  

-Llogaria 212 “Ndërtime dhe konstruksione” për vlerën kontabël 132,277,138  lekë, shtuar gjatë 

vitit 2018 për 929,899 lekë. Sipas kartelave inventariale, kjo llogari për vlerën kontabël 

132,277,138 lekë, është e analizuar për 6  ndërtesa dhe rikonstruksione   

- Llogaria 202 “Studime dhe kërkime” për vlerën kontabël 335,613,124 lekë, shtuar gjatë vitit 

2018 për 74,962,128 lekë. 

-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” për vlerën kontabël  4,086,781  

lekë, shtuar gjatë vitit 2018 për  288,640 lekë.   

-Llogaria 215 “Mjete transporti” për vlerën kontabël  12,119,652 lekë,  pakësuar gjatë vitit 2018 

për   12,012,836 lekë. Sipas kartelës inventariale kjo llogari është analizuar për 3 automjete në 

vlerën 17,909,254 lekë (kosto historike) 

-Llogaria 218 “Inventar ekonomik” për vlerën kontabël 43,619,683 lekë,   shtuar gjate vitit 

5,903,061 lekë. 

 Sipas kartelës inventariale, kjo llogari është e analizuar për inventarin ekonomik gjendje në 

magazinë + inventarin ekonomik në përdorim të punonjësve në vlerën 74,407,670 leke si dhe për 

vlerën e inventarit ekonomik dhënë në përdorim për ADISA-n nga UNDP ( evidentuar në kartelat 

personale të punonjësve), në shumën 20,845,715.63 lekë (inventarë ekonomik i regjistruar në 

kontabilitet gjatë vitit 2020). 

-Llogaria 231 “Shpenzimet në proces për rritjen e A. Qëndrueshme të trupëzuar”, për vlerën 

kontabël 5,865,606 lekë.  Në ketë llogari është evidentuar situacioni i parë i punimeve për 

rikonstruksionin e Qendrës ADISA Shkodër.  

-Llogaria 31 “Materiale” për vlerën kontabël 4,216,264 lekë, pakësuar gjatë vitit 2018 për 

1,402,538 lekë,     

Vlera kontabël është sipas inventarizimit fizik të kryer nga komisioni përkatës.  

-Llogaria 32 “Objekte inventari” për vlerën kontabël 4,232,213 lekë, shtuar gjate vitit  për 695,726 

lekë,  është e kuadruar sipas inventarizimit fizik të kryer.  

Llogaritë e Pasivit të Bilancit viti 2018. 

- Llogaria 401 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”  për vlerën kontabël 1,696,500 lekë, (fatura të 

papaguara 584,792+12,360+291,597.58+291,655+4,500, detyrime ndaj Operatorëve ekonomik në 

total në shumën 1,184,904 lekë) si dhe fatura të papaguara 435,404+37,202.61+27,000+12,000, 
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ndaj OSHEE, Ujësjellës kanalizime, Posta Shqiptare dhe Albtelekom, në total në shumën 511,607 

lekë). 

-Llogaria 431 “Detyrime ndaj shtetit për tatim taksat” për vlerën kontabël 537,865 lekë, tatim mbi 

të ardhurat për punonjësit për tu paguar, detyrim i muajit Dhjetor 2019.  

-Llogaria 435 “Sigurime shoqërore” për vlerën kontabël  1,990,835 lekë, detyrim i muajit Dhjetor 

2019. 

-Llogaria 436 “Sigurime shëndetësore” për vlerën kontabël 279,474 lekë detyrim i muajit Dhjetor 

2019. 

-Llogaria 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” për vlerën kontabël 3,555,861 lekë. Kjo llogari është 

e analizuar për ngurtësim vlerë 5% garanci të shumës të paguar për punime të kontraktuara si dhe 

5% i garancisë për pajisje TIK.   

Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” për vlerën kontabël 68,000 lekë. Kjo llogari është e 

analizuar për shërbime postare, shërbime automjeti, telefon etj. 

Nxjerrja e pasqyrave financiare viti 2019.  

Për vitin 2019, janë nxjerre pasqyrat financiare në vitin 2019 për periudhën 1 Janar deri më 

31.12.2019.  

Pasqyrat financiare, i janë dërguar Degës së Thesarit  Tiranë, me shkresën përcjellëse Nr.343 prot., 

datë 31.03.2020 mbi: “Dërgim i pasqyrave  Financiare të vitit ushtrimor 2019” të firmosur nga 

Titullari, Nëpunësi autorizues si dhe P/S/Financës. 

Në përputhje me kërkesat e Udhëzimit të MF nr. 14 datë 28.12.2006, i ndryshuar me nr. 26, datë 

27.12.2007, si dhe  Udhëzimit nr.8, datë 09.03.2019 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, janë përgatitur 

pasqyrat financiare të përbëra si vijon: 

Format nr. 1 –Aktivi i Bilancit; Format nr. 2 –Pasivi i Bilancit; Format nr. 3/1 –Shpenzime të 

ushtrimit; Format nr. 3/2 –Të ardhura të ushtrimit; Format nr. 4 –Burimet dhe Shpenzimet të 

lidhura me investimet; Format nr. 5 –Pasqyra e Lëvizjes në “Cash”; Format nr. 6 –Gjendja dhe 

ndryshimi i Aktiveve të Qëndrueshme; Format nr. 7 –Pasqyra e Amortizimit të Aktiveve të 

Qëndrueshme; Format nr. 8 –Pasqyra e Lëvizjes së Fondeve; Format nr. 9- Numri i punonjësve 

dhe fondi i pagave 

Mbajtja e kontabilitetit.  

Kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë elektronike programi Alpha.  
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Llogarite vjetore të vitit 2019  janë paraqitur sipas formateve dhe formularëve të miratuar nga 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Çelja e llogarive në fillim të vitit dhe regjistrimet kontabël 

në ditar, artikujt kontabël dhe libri i madh, është bërë në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, 

në zbatim të maketit të Planit Kontabël Publik miratuar me VKM nr.248,datë 10.04.1998, të 

ndryshuar dhe Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.26, datë 29.12.2007”Për disa shtesa dhe 

ndryshime në udhëzimin e ministrit të Financave nr.14, datë 28.12.2006” . Veprimet ekonomike 

janë regjistruar në mënyre kronologjike dhe janë kontabilizuar në llogaritë përkatëse sipas planit 

kontabël.  

 Llogaritë e pasqyrave financiare.  

U analizuan llogaritë kryesore të pasqyrave financiare; formati nr. 1, aktivi i bilancit dhe formati 

nr. 2, paqyrat e bilancit sipas të dhënave të pasqyrave që vijon:  

Viti 2019, llogaritë e aktivit.  

Për verifikimin e llogarive inventariale të aktivit të bilancit, u audituan rezultatet e inventarizimit 

fizik të tyre sipas inventarëve të kryera në vitin 2019. Sipas dokumentacionit që u vu në 

dispozicion, konstatohet se: 

Nga krahasimi i gjendjes kontabël të llogarive inventariale të aktivit të pasqyrave financiare, 

rezultojnë të barabarta me gjendjen fizike të tyre sipas përmbledhjes së rezultatave të inventarëve 

fizikë.   

Kryerja e inventarizimit fizik të aseteve para se të përgatiten pasqyrat financiare, është në zbatim 

të kërkesave të UMF nr. 8 datë 9.03.2018, Kap. III, pika 30 ku citohet: “ Çdo njësi e qeverisjes së 

përgjithshme kryen verifikimin fizik të aktiveve dhe elementeve të tjera, konform kritereve të 

përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore, si dhe saktëson vërtetësinë e llogarive të të drejtave e të 

detyrimeve ndaj të tretëve. Mbi këtë bazë, në kontabilitet, bëhen veprimet për sistemimin e 

diferencave të gjendjes fizike me gjendjen kontabël për llogari të vitit kontabël që mbyllet”.  

Me urdhër te titullarit nr. 1428, datë 16.12.2019 është ngritur komisioni i inventarizimit dhe 

vlerësimit të aktiveve afatshkurta dhe afatgjata të ADISA-s , në mbështetje të ligjit nr. 13/2016 

“Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”,  ligjit nr. 10 

296 dt. 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 22, pika 3,  germa b, Manualit 

për menaxhimin financiar dhe kontrollin, miratuar me urdhrin e Ministrit të Financave nr. 108, dt. 

16.11.2016,  Udhëzimin e Ministrit të Financave  nr. 30 date 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aseteve në sektorin publik” , i ndryshuar.   

Në përfundim të inventarizimit komisioni ka hartuar relacionin përmbledhës të inventarizimit i cili 

është miratuar nga titullari. 
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Nga krahasimi i gjendjes kontabël të llogarive inventariale të aktivit të pasqyrave financiare, 

rezultojnë të barabarta gjendja kontabël në vlerë krahasuar me gjendjen fizike të tyre sipas 

përmbledhjes së rezultateve të inventarëve mbi gjendjen fizike.  

Evidenca e aktiveve të qëndrueshme dhe regjistrimi i tyre në pronësi të ADISA-s 

Nga audimi i evidencave kontabël për aktivet e qëndrueshme, konstatohet:  

Llogaritë inventariale të aktiveve të qëndrueshme, janë mbajtur të analizuara sipas llojit të aktiveve 

dhe sipas objekteve, ne format elektronik  (excel) dhe shkresor.  

U konstatua se nga Drejtoria e Ekonomike,  Sektori i Financës janë mbajtur në   format elektronik 

(excel),  regjistra të Aktiveve të Qëndrueshme të plotësuara sipas kërkesave të UMF nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, Kap. III- 

“Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i lëvizjes së tyre”, pika 26, 27 dhe 30 ku citohet: “Formati 

i regjistrit të aktiveve të hartohet në vartësi të llojit të tyre afatgjatë apo afatshkurtër si dhe grupit 

përkatës brenda llojit. Kërkesat minimale që duhet të përmbajë rregjistri i aktiveve në vartësi të 

llojit, përfshijnë: datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim, përshkrimi i aktivit, vlera e blerjes, datën 

e daljes në përdorim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëparshme, që sjellin 

rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, 

kohën e shërbimeve, të mirëmbajtjes, datën e daljes nga përdorimi etj” 

Analiza e llogarive të tjera të Aktivit të Bilancit, viti 2019:  

-Llogaria 212 “Ndërtime dhe konstruksione” për vlerën kontabël 207,108,198 lekë, shtuar gjatë 

vitit 2019 për 85,967,361 lekë, është e analizuar për 8 objekte ndërtimore+ rikonstruksione 

transferimet e godinave nga njesite administrative), vlera kontabël është sipas rezultateve të 

inventarizimit (Qendrat ADISA Krujë, Gjirokastër, Fier, Kavaj, Shkodër, Kombinat, Elbasan, 

Lushnje).   

-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” për vlerën kontabël  3,665,568 

lekë, shtuar gjatë vitit 2019 për 422,529 lekë  dhe pakësuar për 843,743 lekë.  

-Llogaria 215 “Mjete transporti” për vlerën kontabël  12,284,493 lekë, shtuar  për vlerën 5,867,370 

lekë,  pakësuar gjatë vitit 2019 për  5,056,646 lekë. Sipas kartelave inventariale, kjo llogari për 

vlerën 18,719,976 lekë (kosto historike) lekë, është e analizuar për 4 automjete të ADISA-s.   

-Llogaria 218 “Inventar ekonomik” për vlerën kontabël 45,037,264 lekë,  shtuar gjatë vitit 

10,834,850 lekë, pakësuar gjatë vitit 2019 për 203,220 lekë.   

-Llogaria 231 “Shpenzimet në proces për rritjen e A. Qëndrueshme të trupëzuar”, për vlerën 

kontabël 19,555,060 lekë. U konstatua se kjo llogari nuk është hapur   në mënyrë analitike  për çdo 

investim në proces, në ketë llogari janë evidentuar stacionet e pjesshme të rikonstruksionit të 
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Qendrës ADISA Elbasan në vlerën 10,373,014 lekë si dhe 9,182,046 lekë Rikonstruksion i 

Qendrës ADISA Lushnje.  

-Llogaria 31 “Materiale” për vlerën kontabël 10,899,757 lekë, shtuar gjatë vitit për 6,683,493 lekë,   

Sipas kartelave të inventarizimit vlera kontabël e kësaj llogarie paraqitet në shumën 10,593,733.55 

lekë gjendja me 31.12.2019) me një diferencë prej 306,024 lekë me inventarizimin fizik, pasi gjatë 

procesit të inventarizimit i cili ka përfunduar më datë 08.01.2020, për nevoja të ADISA-s me 

miratimin e komisionit të inventarizimit janë bërë dalje disa materiale. Janë prerë fletë-daljet 

përkatëse të cilët janë firmosur  nga të gjithë anëtarët e komisionit (sipas llogaritjeve të vlerave të 

fletë daljeve totali i tyre është në shumën 306,024 lekë), vlerë e cila korrespondon me diferencën 

midis vlerës kontabël të paraqitur në pasqyrat financiare të datës 31.12.2019 dhe vlerës së paraqitur 

në kartelat e inventarizimit datë 08.01.2020. Vlera kontabël është e kuadruar sipas inventarizimit 

fizik të kryer. 

 -Llogaria 32 “Objekte inventari” për vlerën kontabël 8,277,669 lekë, shtuar gjatë vitit  për 

4,045,456 lekë, është e kuadruar sipas inventarizimit fizik të kryer.  

Llogaritë e Pasivit të Bilancit viti 2019 

- Llogaria 401 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”  për vlerën kontabël 2,559,238 lekë,  (fatura 

të papaguara 1,970,989.73+165,750+311,571+12,360+88,712 detyrime ndaj Operatorëve 

ekonomik në total në shumën 2,254,382.73 lekë)  si dhe fatura të papaguara  9,327.6 +  528 ndaj 

Ujësjellës kanalizime dhe Albtelekom ,në total në shumën 9,855.61 lekë). 

-Llogaria 431 “Detyrime ndaj shtetit për tatim taksat” për vlerën kontabël 522,140 lekë, tatim mbi 

të ardhurat për punonjësit për tu paguar, detyrim Dhjetor 2019.  

-Llogaria 435 “Sigurime shoqërore” për vlerën kontabël  2,037,413 lekë, detyrim Dhjetor 2019.  

-Llogaria 436 “Sigurime shëndetësore” për vlerën kontabël 284,372 lekë, detyrim Dhjetor 2019.  

-Llogaria 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” për vlerën kontabël l 3,790,472 lekë. Kjo llogari 

është e analizuar për ngurtësim vlerë 5% të shumës të paguar për punime të kontraktuara.   

Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” për vlerën kontabël 0 lekë. Nuk janë evidentuar detyrime. 

Konkluzion. Opinioni i auditimit lidhur me pasqyrat financiare është se këto pasqyra paraqesin 

në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale, pozitën financiare më datë 31 Dhjetor 2018, 

dhe 31 Dhjetor 2019 referuar ligjit nr.9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare” si dhe Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit (SKK), mbi të cilat subjekti i audituar 

është mbështetur për përgatitjen e pasqyrave financiare. Sistemi paraqitet me risk të ulët. 
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IV. Zbatimi i dispozitave ligjore mbi ndjekjen e realizimin e shpenzimeve për pagat, 

sigurimet shoqërore, shpenzime për udhëtim e dieta brenda e jashtë vendit, shpenzime të 

tjera, dokumentimi i këtyre shpenzimeve në përputhje me treguesit e programit ekonomik 

dhe aktet ligjore në fuqi. 

a)   Realizimi i buxhetit për paga e sigurime në përputhje me buxhetin e planifikuar. 

Për vitin 2018 shpenzimet e personelit (600) janë planifikuar në vlerën 130,000,000 lekë, janë 

realizuar gjatë vitit në vlerën 102,780,000 lekë. Kontributet për sigurime shoqërore dhe 

shëndetësore (601) janë planifikuar në vlerën 21,769,000 lekë, realizuar gjatë vitit në vlerën 

21,490,000 lekë.  

Në total (600+601) shpenzimet e personelit të cilat zënë rreth 64% të totalit të buxhetit me financim 

të brendshëm, janë realizuar në masën 90% ndaj planit vjetor dhe pjesa tjetër e mosrealizimit ka 

ardhur si rezultat i mosplotësimit të vendeve vakante. 

Për vitin 2019 shpenzimet e personelit (600) janë planifikuar në vlerën 116,541,000 lekë, realizuar 

në vlerën 105,541,000 lekë. Kontributet për sigurime shoqërore dhe shëndetësore (601) janë 

planifikuar në vlerën 18,819,000 lekë, realizuar gjatë vitit në vlerën 18,819,000 lekë. 

Në total (600+601) shpenzimet e personelit të cilat zënë rreth 60% të totalit të buxhetit me financim 

të brendshëm, janë realizuar në masën 93% ose 115,734,326 mijë lekë ndaj planit vjetor dhe pjesa 

tjetër e mosrealizimit ka ardhur si rezultat i mosplotësimit të vendeve vakante. 

b) Listë-pagesat, elementët dhe përputhshmëria e tyre me procedurat e kontrollit dhe   

përpunimit të tyre. 

(Kjo pikë e programit nuk është realizuar nga grupi i auditimit, pasi referuar programit të 

Auditimit të KLSH me nr.875/1 prot, datë 29.09.2020, prot në ADISA me nr.775/1 prot, datë 

29.09.2020 “Auditim Financiar për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike të integruara në 

ADISA” për periudhën 01.01.2018 deri më 30.07.2020. Grupi i auditimit e merr të mirëqenë 

realizimin e kësaj pike të programit). 

c) Sistemi i pagesave, përputhshmëria me procedurat ligjore. 

Në lidhje me sistemin e pagesave u audituan 274 Urdhër Shpenzime (me zgjedhje) dhe në 

përfundim të auditimit  rezultoi se janë respektuar të gjitha procedurat ligjore, janë hartuar kërkesat 

për blerje mallrash dhe shërbimesh, Urdhër Shpenzimi shoqërohet me faturën e shitësit, mallrat 

janë marrë në dorëzim nga komisioni, është plotësuar fletë hyrja, shpenzimet e kryera janë 

vendosur në kodin e duhur të llogarisë, shpenzimet e kryera rakordojnë me sistemin e thesarit.  

Nga auditimi i urdhër shpenzimeve janë evidentuar vonesa më shumë se afati 30 ditor për shlyerjen 

e detyrimit, për vitin 2018 përkatësisht për muajt Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Nëntor, nga 130 

Urdher Shpenzime te audituara  rezultojnë 33 me vonese ne likuidim ne shumen 1,231,642 leke 
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Për vitin 2019 jane zgjedhur për tu audituar me zgjedhje muajt Mars, Prill, Maj, Korrik, Nëntor, 

Dhjetor, gjithsej 173 Urdhër Shpenzime nga te cilat 10 rezultojnë me likuidim te vonuar ne 

shumem 1,353,174. Grupit të auditimit ju vunë në dispozicion e-mail-et  e dërguara nga Përgjegjësi 

i Financës drejtuar Përgjegjësve të Zyrave Rajonale/Vendore në mënyrë të vazhdueshme, për 

vënien në dispozicion të këtyre fatuarave, në përfundim rezultoi se disa prej tyre janë përgjigjur 

me vones, duke sjellë parregullsi në likujdim. Faturat e likuiduara me vonesë me hollësisht janë 

trajtuar në testin nr.1 bashkëlidhur projekt/raportit 

Në përfundim të auditimit grupi i punës konstatoi  disa parregullsi në plotësimin e disa prej 

rubrikave të Urdhër Shpenzimeve si; vendosja e datës sipas rendit rritës, përshkrimit të shpenzimit, 

dublimit të numrit të Urdhër shpenzimit dhe dokumentet bashkëlidhur, megjithëse ka përmirësime 

nga viti në vit.  

Rekomandojmë që për periudhën në vazhdim Specialisti i Sektorit të Financës që merret me 

plotësimin e Urdhër Shpenzimeve, të ushtrojë kujdes në plotësimin e këtij dokumenti sipas 

përcaktimeve ligjore.  

 Gjetje nr.2 

Subjekti I Auditiuar  Drejtoria Ekonomike  

Njësitë/Subjektet e interesuara 

nga gjetja  
Titullari; Zyrat Rajonale/Vendore; Sektori Financës 

Përmbledhja e bazës ligjore  

- Ligji nr. 9936, datë 26,06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i 

ndryshuar me Ligjin nr. 57, datë 02.06.2016  Ligji nr. 109/2017 “Për buxhetin e 

vitit 2018” . 

- VKM nr.50, datë 05.02.2014 “Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe 

shlyerjen e detyrimeve të prapambetura dhe të planit te veprimit”. 

- Ligji nr.8975, datë 21.11.2002 “Për trajtimin e faturave tatimore te ujit te pijshëm 

si titull ekzekutiv”. 

-  

Përshkrimi i Gjetjes Gjatë auditimit të Urdhër Shpenzimeve dhe dokumentacionit bashkëlidhur u 

konstatua se faturat kryesisht për operatorin UKT dhe OSHEE janë paguar me 

vonesë duke kaluar afatin 30 ditor të përcaktuar në bazën ligjore. 

Vlerësimi I nivelit të riskut        

(I lartë, I mesëm, I ulët) 
Risk i mesëm  

Konkluzioni 

Mosparaqitja  në kohë e faturave nga subjektet OSHEE dhe UKT nëpër rrethe   

si dhe mosvënia në dispozicion e faturave nga Përgjegjësit e Zyrave 

Rajonale/Vendore ADISA  Sektorit të Financës, ka sjellë vonesa në likuidimin 
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e faturave të Ujësjellës Kanalizimeve  dhe OSHEE duke bërë që vlerës së faturës 

ti shtohen dhe kamatëvonesat për vonesa në likuidim.  

Rekomandimi 

Titullari i institucionit të nxjerrë urdhër të brendshëm për të gjithë Përgjegjësit 

e Zyrave Rajonale/Vendore ADISA, me objekt ndjekjen e faturave të OSHEE 

dhe Ujësjellës Kanalizimeve nëpër rrethe dhe vënien në dispozicion të Sektorit 

të Financës brenda datës 20 të çdo muaji me qëllim likuidimin e tyre brenda 

afateve ligjore. 

Afati i fundit për zbatimin e 

rekomandimit 

 

3-mujori i parë 2021 

Statusi i rekomandimit  

 

Pranuar 

 

Nga nëpunësi përgjegjës nuk u kthye observacion për gjetjen dhe rekomandimin, kështu që kjo 

gjetje do të pasqyrohet dhe në Raportin Final të Angazhimit. 

 

d) Realizimi i buxhetit për udhëtim e dieta ( brenda dhe jashtë vendit) si dhe  shpenzime të tjera. 

Dokumentimi i këtyre shpenzimeve në përputhje me treguesit e programit ekonomik dhe aktet 

ligjore në fuqi. 

           Nga auditimi i urdhër shpenzimeve të përgatitura nga Sektori i Financës u konstatua se: 

Me Urdhër nr.1, datë 19.01.2016 “Për Delegim Kompetence” protokolluar në ADISA me nr.70 

prot, datë 22.01.2016 Ministër Shteti për Inovacionin dhe Administratën Publike ka autorizuar 

Drejtorin Ekzekutiv  të ADISA për nxjerrjen e urdhrave për dërgimin me shërbim të punonjësve 

jashtë qendrës së punës brenda vendit, urdhër i cili ka funksionuar deri në momentin e ndryshimit 

të strukturës së Këshillit të Ministrave.  

Shpenzimet e realizuara për vitin 2018 për udhëtime e dieta brenda vendit janë të shoqëruara me 

Urdhër nga Titullari i Institucionit për ngritjen e grupeve të punës për nisjen për shërbim jashtë 

qendrës së punës , Urdhër shërbimi i nënshkruar nga Nëpunësi Autorizues, Fatura tatimore  dhe 

Kuponi Tatimor i subjektit që ka kryer shërbimin (Fjetje) si dhe listë pagesat për punonjësit që 

janë nisur për shërbim konformë me VKM nr.997, datë 10.12.2010 “Për  trajtimin financiar të 

punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës brenda vendit” i ndryshuar. 

Për shpenzimet jashtë vendit dokumentacioni bashkëngjitur urdhër shpenzimit është sipas VKM 

nr.870, datë 14.12.2011 “Për trajtimin financiarë të punonjësve që dërgohen më shërbim jashtë 

vendit”.   

   Per vitin 2019, titullari i institucionit i është drejtuar me shkresën nr. 668 prot, datë 06.06.2019 

Sekretarit të Përgjithshëm në Kryeministri për miratimin kalendarit për dërgimin me shërbim të 

punonjësve jashtë qendrës së punës brenda vendit për distancat mbi 100 kilometra. Me shkresën 
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nr.3100/1 prot, datë10.06.2019 nga Sekretari i Përgjithshëm në Kryeministri është miratuar 

kalendari i udhëtimeve të propozuara. 

 Dokumentacioni shoqërues për shpenzimet e realizuara për udhëtime e dieta brenda vendit është  

në përgjithësi konformë   VKM nr.997, datë 10.12.2010 “Për  trajtimin financiar të punonjësve që 

dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës brenda vendit”, i ndryshuar, ku janë të bashkangjitur 

dokumentacioni justifikues si urdhër i brendshëm për lëvizjen duke përcaktuar dhe afatin e 

shërbimit, fatura e hotelit e shoqëruar dhe me kuponin tatimor si dhe dokumente të tjera 

justifikuese.  

Gjithashtu ne lidhje me shpenzimet te tjera janë përgatitur, urdhër shpenzimet për pagese te 

kontributeve te sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore te punonjësve, pagesat e raporteve 

mjekësore dhe leje lindjeve, përgatitja e dokumentacionit te nevojshëm dhe me pas dërgimi ne 

Drejtorinë Rajonale te Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore. 

Janë kryer pagesat e detyrimeve ndaj të treteve, pasi është kryer kontrolli i dokumentacionit te 

ardhur nga sektori prokurimeve, komisioni i marrjes ne dorëzim dhe operatori ekonomik fitues 

përgatitja e urdhër shpenzimit me dokumentacionin bashkëlidhur. 

Ne lidhje me pagesat për faturat e energjisë elektrike dhe ujësjellës kanalizime për Zyrat Tiranë 

dhe në zyrat Rajonale/Vendore janë evidentuar vonesa ne lidhje me shlyerjen e detyrimit. 

Për vitin 2018 janë kryer Pagesat për Këshillin Drejtues për mbledhjet e datës 25.04.2018 dhe 

mbledhja e datës 26.11.2018. Ndërsa për vitin 2019 janë kryer pagesat për mbledhjen e datës 

09.05.2019 dhe 26.11.2019 

Planifikimi i shpenzimeve për karburant dhe udhëtime e dieta  për periudhën e audituar është 

bazuar në kërkesat sipas drejtorive për shërbimet që do kryhen në Qendrat e Integruara që 

administrohen nga ADISA dhe qendrat e reja që planifikohen të hapen. 

V. Zbatimi i dispozitave ligjore për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe 

qarkullimin e vlerave materiale e monetare.  

 

a) Ligjshmëria dhe saktësia e veprimeve të kryera nëpërmjet bankës dhe arkës në lekë 

dhe në valutë.   

Duke qene se ne ADISA (Agjensia e Ofrimit te Shërbimeve Publike te Integruara), nuk 

kryhen veprime nëpërmjet arkës dhe kryerja e transaksioneve nuk kryhet ne mënyre direkte 

me bankat e nivelit te dyte gjithe procedura per angazhimet dhe detyrimet financiare paguhen 

vetëm nga llogaria e unifikuar e thesarit, ne zbatim te Ligjit nr. 9936, date 26.06.2008“.Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republikën e Shqipërisë” te ndryshuar. Transaksionet e 

shpenzimeve që rrjedhin nga angazhimet financiare procedohen të përputhura me urdhrat e 

blerjes. Sektori Financës ne mënyre sistematike kryen rakordimin me Degën e thesarit ne 
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lidhje me angazhimet dhe detyrimet financiare. Ne fillim te vitit dërgohet pranë Degës se 

thesarit lista totale e punonjësve sipas strukturës per procedurën e çeljes se llogarive 

perkatese te vitit ushtrimor. Gjithashtu dërgohet regjistri parashikimeve te prokurimeve.  

Nga auditimi me zgjedhje për periudhën objekt auditimi, për veprimet e kryera nëpërmjet 

llogarisë në thesare rezultoi se, në përgjithësi veprimet kontabël janë kryer në përputhje me 

aktet ligjore e nënligjore. Regjistrimi dhe kontabilizimi në ditar është bërë i rregullt dhe në 

fund të çdo muaji, shuma e pagesave të bankës është e njëjtë me nxjerrjen e llogarisë në fund 

të viteve ushtrimore. Veprimet e kryera janë regjistruar në mënyrë kronologjike në ditarët 

përkatës. Pagesat e kryera me urdhër shpenzimi, në përgjithësi janë të shoqëruara me 

dokumente të rregullta justifikuese.  

Sipas Udhëzimit nr.8, date 09.03.2019 “Per procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

te pasqyrave financiare vjetore ne njësite e qeverisjes se përgjithshme” janë dërguar Pasqyrat 

Financiare vjetore per periudhën 01.01.2018 deri 31.12.2018 me nr.427, date 29.03.2019 dhe 

Pasqyrat Financiare vjetore per periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019 me nr.343, date 

31.03.2020. 

b) Administrimi i vlerave materiale në magazinë nëpërmjet mbajtjes e pasqyrimit në 

kontabilitet si në sasi ashtu dhe në vlerë. Dokumentimi i lëvizjes së hyrje-daljeve nga 

magazina dhe dokumentacioni i përdorur në këtë rast. 

Sistemi i kontabilitetit në ADISA mbahet me anë të programit Alpha,i cili garanton sigurinë e 

informacionit dhe është i printueshëm në çdo kohë. Veprimet kontabël janë kryer konform 

dispozitave ligjore në fuqi, ku çdo regjistrim është bërë në bazë të dokumenteve justifikuese, si 

dhe janë zbatuar parimet e përgjithshme për përgatitjen e llogarive vjetore dhe mbajtjen e 

kontabilitetit.  Për vitin 2018 - 2019 nga Sektori i Financës, regjistrimi i hyrjeve daljeve të aktiveve 

nga magazina është bërë në përgjithësi duke respektuar kërkesat e ligjit nr.9228 datë 29.04.2004 i 

ndryshuar, ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar 

Udhëzimit MF nr.30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik”, i ndryshuar, 

të gjitha lëvizjet e vlerave materiale nga magazina kryhen nëpërmjet fletë hyrjeve e daljeve si dhe 

dokumentacioni justifikues bashkëlidhur.  

Në lidhje me dokumentimin e lëvizjes së mallrave e materialeve (hyrje-daljet), dokumentacionin 

e përdorur në këtë rast, funksionimi i urdhër furnizimit etj, u auditua zbatimi i procedurave ligjore 

për lëvizjen e mallrave dhe materialeve nga magazina si për hyrjet dhe për daljet dhe rezultoi se: 

 Hyrja e mallrave në magazinë dokumentohej me fletë hyrje e hartuar sipas gjendjes fizike të 

mallrave dhe materialeve. Për blerjet me procedura tenderimi hyrjet janë bërë sipas kontratave të 

furnizimit duke i bashkëngjitur nga sektori i financës gjithë dokumentacionin autorizues. Pritja 

dhe verifikimi i mallrave është bërë nga komisionet e ngritura sipas urdhrave nga Titullari i 

Institucionit. 
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 Daljet nga magazina janë dokumentuar me fletëdalje të shoqëruar me urdhër dorëzimi të plotësuar 

nga Përgjegjësi i Sektorit të Shërbimeve bazuar në  kërkesat sipas sektorëve. Për aktivet e dala për 

përdorim të punonjësve janë plotësuar kartelat personale për çdo punonjës. 

Nga auditimi i ditarëve dhe librave kontabël rezultoi se organizimi i kontabilitetit, është në pajtim 

me kërkesat e ligjit nr.9224, date 24.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i 

ndryshuar, veprimet janë të rregullta, plani i llogarive ishte përpiluar në përputhje me kërkesat e 

planit të përgjithshëm kontabël. 

Mbajtja e kontabilitetit bëhet në mënyrë të kompjuterizuar. Regjistrimet kontabël janë mbështetur 

në dokumente justifikues dhe llogaritë janë të analizuara dhe të rakorduara.   

Regjistrimi në kontabilitet i daljeve nga magazina është bërë me çmimin e blerjes dhe amortizimi 

i tyre llogaritet në fund të vitit ushtrimor.  

c)  Kryerja e inventarëve periodik e vjetor të mallrave në magazinë e në institucion, nxjerrja e 

mallrave e materialeve jashtë përdorimit në përputhje me aktet ligjore, pasqyrimi në pasqyrat 

financiare. 

         Me urdhër të titullarit nr.1184 , datë.19.12.2018, është ngritur komisioni i inventarizimit të 

aktiveve afatshkurta dhe afatgjata të ADISA-s, në mbështetje të ligjit nr. 13/2016 “Për mënyrën e 

ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”,  ligjit nr. 10 296 dt. 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 22, pika 3,  germa b, Manualit për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin, miratuar me urdhrin e Ministrit të Financave nr. 108, datë. 

16.11.2016,  Udhëzimin e Ministrit të Financave  nr. 30 datë 27.12.2011 “për menaxhimin e 

aseteve në sektorin publik” , i ndryshuar.   

Në përfundim të inventarizimit komisioni ka hartuar relacionin përmbledhës të inventarizimit ku 

ka evidentuar dhe disa materiale për jashtë përdorimit. Ky dokumentacion i është dërguar  titullarit 

me Memo nr.1184/1, datë18.01.2019. 

Me urdhër nr.601, datë  17.05.2019, Titullari ka ngritur komisionin e vlerësimit të aktiveve të 

propozuara për jashtë përdorimit. Komisioni, pas marrjes së listës së aktiveve të propozuara me 

Memo nr.601/1, datë 24.05.2019 ka kryer vlerësimin e aktiveve në bazë të gjendjes faktike të 

aktiveve të rezultuara nga inventarizimi i kryer , normave të amortizimit, afatit te skadencës, vitit 

të vënies në punë të aktiveve. Ky komision në përfundim të vlerësimit ka mbajtur Procesverbal 

Vlerësimi nr.601/2 prot, datë 27.05.2019  i cili është firmosur nga të gjithë anëtaret e komisionit. 

Lista e aktiveve të vlerësuara për jashtë përdorimit pasi është firmosur nga komisioni i është 

dërguar titullarit me Memo nr.601/3 prot, datë 27.05.2019, listë e cila është miratuar nga titullari. 

Me urdhër të titullarit nr.601/4, date 07.06.2019 është ngritur komisioni për nxjerrjen nga 

përdorimi të aktiveve të miratuara përdorimit i përbërë nga 5 punonjës. Ky komision  në zbatim të 
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pikës 106 dhe 109  të udhëzimit nr. 30, date 27.12.2011,  komisioni bazuar në dokumentacionin e 

mësipërm  ka hartuar  proces verbalin e asgjësimit nr.601/5, datë. 14.06.2019, ku përshkruhet 

procedura e ndjekur për asgjësimin e aktiveve dhe është  nënshkruar  nga të gjithë anëtaret e 

komisionit të asgjësimit.  

Nga krahasimi i gjendjes kontabël të llogarive invetraiale të aktivit të pasqyrave financiare, 

rezultojnë të barabarta gjendja kontabël në vlerë krahasuar me gjendjen fizike të tyre sipas 

përmbledhjes së rezultateve të inventarëve mbi gjendjen fizike.  

Procedurat e inventarizimit të aseteve  2019.  

         Me urdhër te titullarit nr. 1428, datë 16.12.2019, është ngritur komisioni i inventarizimit dhe 

vlerësimit të aktiveve afatshkurta dhe afatgjata të ADISA-s , në mbështetje të ligjit nr. 13/2016 

“Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”,  ligjit nr. 10 

296 dt. 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 22, pika 3,  germa b, Manualit 

për menaxhimin financiar dhe kontrollin, miratuar me urdhrin e Ministrit të Financave nr. 108, 

datë 16.11.2016,  Udhëzimin e Ministrit të Financave  nr. 30 date 27.12.2011 “për menaxhimin e 

aseteve në sektorin publik” , i ndryshuar.   

Në përfundim të inventarizimit komisioni ka hartuar relacionin përmbledhës të inventarizimit ku 

ka evidentuar dhe disa materiale për jashtë përdorimit. Ky dokumentacion i është dërguar  titullarit 

me Memo nr. 1428/1, datë 30.01.2020. 

Me urdhër nr. 560, datë 14.07.2020, Titullari ka ngritur komisionin e vlerësimit të aktiveve të 

propozuara për jashtë përdorimit. Komisioni, pas marrjes së listës së aktiveve të propozuara me 

Memo nr.560/2, datë 21.07.2020, ka kryer vlerësimin e aktiveve në bazë të gjendjes faktike të 

aktiveve të rezultuara nga inventarizimi i kryer , normave të amortizimit, afatit të skadencës, vitit 

të vënies në punë të aktiveve. Ky komision në përfundim të vlerësimit ka mbajtur Procesverbal 

Vlerësimi  në të cilin janë pasqyruar aktivet e vlerësuara për jashtë përdorimit, nr.560/1 prot, datë 

21.07.2020, i cili është firmosur nga të gjithë anëtaret e komisionit dhe gjithashtu është miratuar 

nga Titullari. 

Me urdhër të titullarit nr.560/3 datë 22.07.2020, është ngritur komisioni i përbërë nga 5 punonjës 

për nxjerrjen nga përdorimi të aktiveve të miratuara për jashtë përdorimit. Ky komision  në zbatim 

të pikës 106 dhe 109  të udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011,  komisioni bazuar në dokumentacionin 

e mësipërm  ka hartuar  proces verbalin e asgjësimit nr.560/4, datë. 29.07.2020, ku përshkruhet 

procedura e ndjekur për asgjësimin e aktiveve dhe është  nënshkruar  nga të gjithë anëtarët e 

komisionit të asgjësimit i cili gjithashtu është miratuar nga Titullari. 

Nga krahasimi i gjendjes kontabël të llogarive inventariale të aktivit të pasqyrave financiare, 

rezultojnë të barabarta gjendja kontabël në vlerë krahasuar me gjendjen fizike të tyrë sipas 

përmbledhjes së rezultateve të inventarëve mbi gjendjen fizike.  
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Me Urdhrin nr.1184 prot, datë 19.12.2018 “Për kryerjen e inventarizimit të aseteve (aktiveve 

afatgjata materiale dhe aktiveve afatshkurtra)” është ngritur komisioni i inventarizimit i përbërë 

nga 5(pesë) anëtar. Inventarizimi është kryer në magazinën e ADISA, në Zyrat Qendrore ADISA 

si dhe në Zyrat Vendore/Rajonale nëpër rrethe. Mbi bazën e inventarëve analitikë janë përpiluar 

inventarët sintetik si shuma e tyre, të detajuar sipas llogarive inventariale. 

 

Llog 312 (Materiale të tjera ) 4,216,264 lekë 

Llog 327 (inventarë i imët) 4,232,213 lekë 

Llog 212 (aktive afatgjata ndërtesa dhe rikonstruksione) 143,207,515 lekë 

Llog 214 (aktive afatgjatë instalime teknike)  5,512,920 lekë. 

Llog 215 (aktive afatgjatë mjete transporti)  17,909,254 lekë. 

Llog 218 (aktive afatgjatë inventar ekonomik)  95,253,386 lekë. 

Shumat e të cilave përputhen me të dhënat në bilanc. 

Amortizimi është llogaritur në zbatim të Udhëzimit nr.5, datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të 

ardhurat” i ndryshuar duke përdorur normat e amortizimit të përcaktuara nga ky udhëzim 

Me Urdhër nr.1428 prot, datë 16.12.2019 “Për kryerjen e inventarizimit të aseteve (aktiveve 

afatgjata materiale dhe aktiveve afatshkurtra)” është ngritur komisioni i inventarizimit i përbërë 

nga 5(pesë) anëtar. Inventarizimi është kryer në magazinën e ADISA, në Zyrat qendrore ADISA 

si dhe në Zyrat Vendore/Rajonale nëpër rrethe. Mbi bazën e inventarëve analitikë janë përpiluar 

inventarët sintetik si shuma e tyre, të detajuar sipas llogarive inventariale; 

 

Llog 312 (Materiale të tjera ) 10,593,733 lekë (Në këtë vlerë nuk janë përfshirë daljet e kryera 

gjatë periudhës së inventarizimit në vlerën 306. 024 lekë) 

Llog 327 (inventarë i imët) 8,277,669 lekë 

Llog 212 (aktive afatgjata ndërtesa dhe rikonstruksione) 229,174,876 lekë 

Llog 214 (aktive afatgjatë instalime teknike)  5,935,440 lekë. 

Llog 215 (aktive afatgjatë mjete transporti)  18,719,976 lekë. 

Llog 218 (aktive afatgjatë inventar ekonomik)  86,579,854 lekë. 

Shumat e të cilave përputhen me të dhënat në bilanc. 

Amortizimi është llogaritur në zbatim të Udhëzimit nr.5, datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të 

ardhurat” i ndryshuar duke përdorur normat e amortizimit të përcaktuara nga ky udhëzim 

 

Gjetja nr.3 

Subjekti i Auditiuar  Drejtoria Ekonomike  

Njësitë/Subjektet e interesuara 

nga gjetja  

Titullari; Sektori i Financës  

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse 

Përmbledhja e bazës ligjore  
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- nenin 87 të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” të ndryshuar. Ligji nr....., datë.......”Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”.  

 

 

 

Përshkrimi I Gjetjes 

Gjatë auditimit të procedurave të inventarizimit u konstatua se gjatë vitit 2018 dhe 

vitit 2019 nga komisioni i inventarizimit janë konstatuar materiale gjendje në ruajtje 

në magazinë (të bëra dalje Sektorit të Marketingut me fletë dalje nr.65, 

dt.28.03.2017). Duke qenë se nga Sektori i Marketingut është tërhequr gjithë sasia 

e furnizuar e uniformave të punonjësve (uniformë e përbërë nga xhaketë, 

pantallona/fund, jelek, këmishë, shall/kollare) dhe nuk është administruar në mënyrë 

të rregullt shpërndarja e tyre, ka bërë që një pjesë e këtyre uniformave të mbeten pa 

u përdorur dhe janë kthyer në magazinë si; jelekë copë 81, kostume për femra copë 

7 (xhaketë dhe pantallona), kostume për djem copë 6 (xhaketë dhe pantallona). 

Duhet theksuar se këto materiale janë bërë hyrje në magazinë si set edhe vlera e tyre 

është e përcaktuar në total për gjithë setin ( xhaketë, pantallona/fund, jelek, këmishë, 

shall/kollare). Në përfundim të inventarizimit nuk janë kryer procedurat e 

kompensimeve ose rregullimeve të këtyre materialeve, referuar nenit 87 të 

Udhëzimit 30, datë 27.12.2011” Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”. 

Vlerësimi I nivelit të riskut        (I 

lartë, I mesëm, I ulët) 
i mesëm  

Konkluzioni 

Në përfundim të inventarizimit megjithëse materialet janë evidentuar në raportin 

përmbledhës të inventarizimit si materiale në ruajtje gjendje në magazinë gjatë dy 

viteve 2018,2019, nuk janë marrë masat për sistemimin e këtyre materialeve (duke 

i bërë hyrje në magazinë). Duke qenë se Sektori i Marketingut është shkrirë dhe 

përgjegjësi material i këtyre uniformave është larguar nga puna, këto materiale nuk 

u janë shpërndarë specialistëve të qendrave ADISA për të përmbushur qëllimin për 

të cilën janë blerë. Mbajtja e materialeve për një kohë të gjatë si materiale në ruajtje 

gjendje në magazinë është në papajtueshmëri me nenin 87 të Udhëzimit nr.30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” të ndryshuar.  

 

Rekomandimi  

Titullari i institucionit të nxjerrë urdhër të brendshëm me objekt ngritjen e një 

komisioni i cili do të testojë tregun për të gjetur çmim reference për çdo artikull të 

veçantë të materialeve gjendje në ruajtje në magazinë (xhaketë, pantallona, jelek) 

me qëllim përcaktimin e vlerës së materialeve dhe evidentimin e tyre në kontabilitet 

duke i bërë hyrje me çmim reference. Këto materiale tu shpërndahen specialistëve 

të qendrave ADISA duke i evidentuar në kartelat personale të tyre (referuar afatit të 

përdorimit të përcaktuar). 

Afati i fundit për zbatimin e 

rekomandimit 

 

3-mujori i parë 2021 

Statusi i rekomandimit  

 

Pranuar 
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Nga nëpunësi përgjegjës nuk u kthye observacion për gjetjen dhe rekomandimin, kështu që kjo 

gjetje do të pasqyrohet dhe në Raportin Final të Angazhimit. 

 

 VI. Respektimi i procedurave gjatë planifikimit, ndjekjes dhe realizimit të fazave të kryerjes 

së investimeve në sportelet ADISA. 

 a) Ndjekja dhe realizimi i investimeve për rikonstruksionin/mirëmbajtjen e Qendrave të 

Integruara ADISA, zbatimi dhe planifikimi i investimeve të përcaktuara, raportimi periodik i 

realizimit të investimeve. 

Në bazë të Rregullores së brendshme “Për organizimin dhe funksionimin e administratës për 

Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA)”, fushëveprimi i  Sektorit të 

Investimeve është të studiojë  dhe vlerësoj nevojat për investime në lidhje me realizimin e 

Qendrave të reja të Integruara ADISA dhe rikonstruksionin e atyre aktuale, implementimin e risive 

për përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe realizimin e investimeve të planifikuara. 

Gjithashtu, ky sektor përpunon dhe vlerëson kërkesat buxhetore për çdo qendër, si dhe kontribuon 

në hartimin e projekt-buxhetit për investimet. Jep kontribut kryesor për hartimin e planeve 

strategjike të investimeve, për përmirësimin e infrastrukturës  dhe implementimin e metodave më 

bashkëkohore në Qendrat e Integruara ADISA. 

Ndjek realizimin e investimeve të reja ndërtimore apo rikonstruksioneve, nëpërmjet marrjes së 

raporteve periodike mbi ecurinë e tyre nga Qendrat e Integruara Vendore dhe Rajonale  dhe 

inspektimit në vend të punimeve mbi bazën e problematikës/ave të paraqitura. 

Gjatë kësaj periudhe janë realizuar projektim të mobilimit për përshtatjen e nevojave për shtim 

kapaciteti në Qendrën Vendore Kavajë, si dhe plotësim në mobilim në qendrat e tjera ekzistuese 

mbi bazën e informimit dhe evidentimit të problematikave nga sektorët respektiv. Janë përfunduar 

projektet e mobilimit për çeljen e Sporteleve ADISA pranë One Stop Shop të Bashkive Patos, 

Librazhd, Divjakë, Belsh si dhe ndjekjen e proceseve të mobilimit në terren, gjithashtu është kryer 

planifikimi për rikonstruksion i Qendrave të Integruara ADISA: Lushnje, Elbasan, Vlorë, 

Kombinat dhe i Qendrës One Stop Shop Kukës. 

Në 6-mujorin e dytë të vitit 2019, janë vizituar dhe marrë në dorëzim ambientet: Lushnje, Elbasan, 

Vlorë dhe Kamëz për çeljen e Qendrave të Integruara. Për secilin ambient janë kryer vlerësimet 

përkatëse mbi përputhshmërinë e tyre për shndërrimin në qendër shërbimesh të integruara. Projekt- 

zbatimi për rikonstruksionin e ambienteve për ngritjen e Qendrave të Integruara të Ofrimit të 

Shërbimeve Publike, në bashkitë Vlorë dhe Kamëz është dërguar tek titullari me Memo nr.1212/1, 

datë 24.10.2019. 

 

Gjatë kësaj periudhe sektori është angazhuar në përfundimin me sukses të kontratës së Njësisë 

Lëvizëse ADISA (MDF), duke asistuar ndjekësin e kontratës në fjalë.  
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Sektori është angazhuar në ndjekjen e kontratave të rikonstruksioneve për çeljen e Qendrave të 

Integruara në Shkodër dhe Kombinat. Si dhe ka monitoruar procesin e projektimit për Qendrat e 

Integruara respektivisht në Shkodër, Kombinat, Lushnje dhe Elbasan. Ndër të tjera ka realizuar 

ndjekjen e rikonstruksionit të Shkodrës për të cilën, përgjegjësi sektorit ka adresuar memo të 

protokolluara, Shkresa me nr.1098/8, datë 01.03.2019  në pozicionin e ndjekësit të kontratës 

Konceptuar shkresën për miratimin e zgjatjes së kontratës “Rikonstruksion i Qendrës së Integruar 

të Shërbimeve Publike Shkodër” 

Shkresë nr.1099/12, datë 23.05.2019 ”Për vonesat në paraqitjen e dokumenteve pas përfundimit të 

amendimit të kontratës më datë 30.03.2019, drejtuar Mbikëqyrësit të punimeve. 

Memo nr.1099/16 prot, datë 26.08.2019 “Informacion mbi përfundimin e kontratës me objekt 

“Rikonstruksion i Qendrës së ofrimit të shërbimeve publike të integruara Shkodër”, drejtuar 

titullarit 

Si ndjekës i kontratës “The preparation of detailed design for integrated service delivery centres 

Lushnje and Elbasan and supervision for integrated service delivery center Lushnje” ka dërguar 

Memo nr.502/12, datë 09.07.2019, në lidhje me përmbushjen e fazës së projektimit. 

Gjatë kësaj periudhe është vënë në funksion Qendra e Integruar ADISA Kombinat dhe Zyra e 

Përbashkët me një ndalesë ADISA Kukës. Gjithashtu është përfunduar rikonstruksioni i Qendrës 

së Integruar ADISA Lushnje.  

Përgjegjësi i sektorit ka qenë pjesë e grupit të punës për hartimin e dokumenteve standarde të 

tenderave  që kanë të bëjnë kryesisht me rikonstruksionin e godinave (njësia e prokurimit). 

Ky sektor i ka përmbushur objektivat duke ndjekur nga afër realizimin e kontratave të lidhura me 

Objekt Rikonstruksionin e Qendrave të Integruara, kontrollin e punimeve në vend sipas projekt 

zbatimit. Ka grumbulluar dhe verifikuar të gjithë dokumentacionin tekniko-ligjor i dorëzuar nga 

sipërmarrësi i punimeve, mbikëqyrësi dhe kolaudatori.  

VII. Prokurimet e Fondeve Publike 

a) Hartimi, miratimi dhe dërgimi në institucionet përgjegjëse të Regjistrit të Parashikimeve të 

Prokurimit Publik dhe Regjistrit të Realizimit të Prokurimeve Publike, në përputhje me procedurat 

ligjore. 

Për periudhën e audituar 2018-2019, Drejtorie Ekonomike me Memo nr. 1179 prot, datë 

12.12.2017 “Kërkesa mbi nevojat buxhetore për vitin 2018 si dhe  Memo nr. 1070 prot, datë 

15.11.2018 “Kërkesa për nevoja buxhetore për vitin 2019” i është drejtuar të gjithë sektorëve, 

drejtorive dhe Zyrave Rajonale/Vendore ADISA për paraqitjen e nevojave të tyre për mallra dhe 

shërbime. Sektori i Prokurimit bazuar në kërkesat e hartuara nga drejtoritë pranë ADISA si dhe 

Zyrat Rajonale/Vendore nëpër rrethe, ka përgatitur Regjistrin e Parashikimeve të Prokurimit 

Publik. Gjatë auditimit grupi i punës konstatoi se me shkresën nr.1037/2 prot, datë 29.12.2017 
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Dërgojmë për publikim regjistrin e parashikimeve të ndryshuara të prokurimit publik për vitin 

2017”, është dërguar në APP për publikim në sistemin e prokurimeve elektronike, veprim në 

papajtueshmëri me nenin 4, pika 1 të VKM nr.914, datë 29.12.2014  “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” ndryshuar me VKM nr.797, datë 29.12.2017  ku theksohet se; “Autoriteti 

Kontraktor ka detyrimin të krijojë regjistrin e parashikimeve në sistemin e prokurimit 

elektronik....... Pas publikimit nga APP një kopje e regjistrit duhet të dërgohet në Degën e 

Thesarit....” 

Me shkresën nr. 655 prot, datë17.01.2018 protokolluar në ADISA me nr.1037/3 prot, datë 

19.01.2018, APP ka tërhequr vëmendjen Autoritetit Kontraktor për respektimin e procedurave 

ligjore në krijimin dhe hedhjen në sistemin e prokurimit elektronik  të regjistrit të parashikimeve 

të prokurimit publik dhe regjistrit të realizimit të prokurimeve nga vetë Autoriteti Kontraktor. 

Gjatë auditimit grupi i punës konstatoi se; pas kësaj shkrese nga Autoriteti Kontraktor janë 

realizuar të gjitha procedurat ligjore për përgatitjen e regjistrit të parashikimeve dhe realizimeve 

të regjistrit të prokurimeve në sistemin elektronik të prokurimeve (me të gjitha  ndryshimet e 

ndodhura gjatë vitit) si dhe pas publikimit nga APP, brenda afateve ligjore një kopje i është dërguar 

Kryeministrisë si dhe Degës së Thesarit Tiranë.  

b) Prokurimet, përputhshmëria e procedurave prokuruese dhe e dokumentacionit të tyre me 

legjislacionin përkatës. 

Auditimi për prokurimet me fondet publike të realizuara për periudhën e audituar u fokusua në  

zbatimin e bazës ligjore dhe nënligjore, ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar, VKM nr.918 datë 29.12.2014 “Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në 

mënyrë elektronike”, udhëzim e APP-së nr. 2 datë 27.01.2015 “Për hartimin e regjistrit të 

parashikimeve të prokurimit publik dhe regjistrit të realizimeve të prokurimit publik”, i ndryshuar 

, ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” 

i ndryshuar, ligji nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik.”, i ndryshuar, Vendimit të Këshillit Drejtues nr.2, datë 

03.10.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme për organizimin dhe funksionimin e 

administratës së ADISA” e ndryshuar, Vendimin e Këshillit Drejtues nr.3, datë 25.04.2017 për 

miratimin e Rregullores “Për menaxhimin e aktiveve në ADISA”, Vendimin e Këshillit Drejtues 

nr.7, datë 09.05.2019 “Për miratimin e rregullores së brendshme për organizimin dhe funksionimin 

e administratës së ADISA”  si dhe çdo akti juridike që është në fuqi në lidhje mbi prokurimet 

publike të financuara nga Buxheti i Shtetit duke u bazuar dhe në programimin e fondeve për 

investime të shpenzimeve buxhetore të programuara si dhe të regjistrit të realizimit  të prokurimeve 

(me ndryshimet e kryera).  

Për periudhën objekt auditimi nga autoriteti kontraktor janë përcaktuar personat përgjegjës për 

kryerjen e procedurave të prokurimit si dhe janë ngritur komisionet për Blerjet me Vlera të Vogla, 
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kështu: me Urdhër nr.23, datë 10.01.2018 “Për caktimin e personave përgjegjës për prokurimet 

dhe njësia e prokurimit për periudhën në vijim viti 2018” është ngritur grupi i punës i përbërë nga 

S.Rustemaj dhe M. Mbrati. 

Për vitin 2019 me urdhër nr.186, datë 04.02.2019 “Për caktimin e personave përgjegjës për 

kryerjen e procedurave të prokurimit për vitin 2019” është ngritur grupi i punës i përbërë nga 

S.Rustemaj, M.Mbrati, ndryshuar gjatë vitit me urdhër nr.186/2, datë 09.04.2019 “Për një 

ndryshim në urdhërin nr.186 prot, datë 04.02.2019 “Për caktimin e personave përgjegjës për 

prokurimin ”,  zëvendësuar S. Rustemaj me E.Collaku. Grupi i përbërë nga E.Ç dhe M.M.  

Nga auditimi i procedurave të prokurimit, rezultoi se Autoriteti Kontraktor ka  përcaktuar kufirin 

monetar, bazuar në procedurat për secilin prokurim të kryer, në zbatim të legjislacionit të 

lartpërmendur, si dhe ka zbatuar afatet kohore të zhvillimit të procedurave të prokurimit që nga 

momenti i daljes së urdhër prokurimit deri në momentin e lidhjes së kontratave. Në dosjet e 

kontrolluara, rezulton se janë mbajtur rregullisht dhe në afatin kohor procesverbalet e mbledhjeve 

të komisionit të vlerësimit të ofertave, njoftimet e firmave pjesëmarrëse në tender, është bërë 

raporti përmbledhës për kryetarin e Autoritetit Kontraktor si dhe janë dërguar pranë Agjencisë së 

Prokurimit Publik regjistrat e parashikimit dhe realizimit të prokurimeve, sipas afateve të 

përcaktuara në VKM. Për sa më lart, rezultoi se dosjet e tenderëve janë të inventarizuara dhe 

arkivuara në fillim të vitit pasardhës, veprim ky që zbatohet sipas kërkesave të ligjit nr.9154, datë 

06.01.2003 “Për Arkivat”. 

Për vitin 2018, në bazë të regjistrit të realizimit të prokurimeve janë realizuar prokurime për mallra, 

shërbime e rikonstruksione gjithsej 25 procedura prokuruese (ku 2 prej tyre janë ndarë në lote) me 

fond limit prej 77,641,158.33 lekë, vlerë kontrate të lidhur 62,271,443 lekë me një diferencë me 

fondin limit prej 15,369,716 lekë, në strukturën e saj peshën më të madhe e zënë shpenzimet për 

prokurime për rikonstruksione dhe roje të sigurisë fizike me 55,305,399 lekë ose 74% e fondeve 

të prokuruara. 

Për vitin 2019 në bazë të regjistrit të realizimit të prokurimeve janë realizuar prokurime për mallra, 

shërbime e rikonstruksione gjithsej 25 procedura prokuruese (ku 3 prej tyre janë ndarë në lote) me 

fond limit me vlerë 49,241,241.97 leke, vlerë kontrate të lidhur 39,307,126 lekë, me një diferencë 

me fondin limit prej 9,934,116 lekë në strukturën e shpenzimeve për prokurime, zëri për blerje me 

vlera të mëdha roje të sigurisë fizike, rikonstruksion, blerje TIK zënë peshën më të madhe të 

shpenzimeve me vlerë 36,479,564 lekë ose 93% e fondeve të prokuruara. 

Auditimi i fondeve të prokuruara u bë me zgjedhje për faktin se nga ana e Drejtorisë Ekonomike 

në të shumtën e tenderave për blerje mallrash është vepruar konform VKM nr.28 dt.14.01.2015 

“Për ngarkimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme për kryerjen e procedurave për prokurimin 

publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë për disa 

malla e shërbime”, i ndryshuar. Po kështu për realizimin e prokurimeve për blerje pajisje TIK është 

vepruar konform VKM nr. 673 dt.22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të 

Shoqërisë së Informacionit”. 
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Për vitin 2018 ADISA ka zhvilluar  25 procedura prokurimi  në cilësinë e Autoritetit Kontraktor 

me vlerë realizimi 74,725,731 lekë me TVSH sipas tabelës; 

 

 Lloji i procedurës së 

prokurimit  

sasia e procedurave  Vlera e 

kontratës me 

TVSH 

Pagesa 2018 Realizimi 

sasi fondi limit 

1 Procedurë prokurimi 

me vlerë të vogël 
3 

 
1,190,416 1,258,664 1,258,664 1,258,664 

2 marrëveshje kuadër 

“procedurë e hapur” 

(rojet, rikonstruksion.  

2 

 

67,170,738.60 

 
66,366,479.28 14,391,524 60,934,256 

3 Blerje e përqendruar 

tik  

1 

 
7,403,270 5,609,061.6 5,609,061 5,609,061 

4 Blerje nën 100, 000 

lekë  

19 

 

1,376,733.33 1,491,526 

 
1,491,526 

 

1,491,526 

 

 Totali 25 77,641,158.33 
 

74,725,731 

 

 

22,750,775 

 

69,293,507 

 

Grupi i auditimit, ka audituar 22 procedurat e prokurimit për blerjet me vlerë të vogël  në shumën 

2,750,190 leke, 1 procedurë prokurimi marrëveshje kuadër//procedurë e hapur për Rikonstruksion 

e Qendrës ADISA Shkodër me vlerë kontate 45,371,492.40 si dhe ka audituar procedurat e 

ndjekura për lidhjen e kontratës dhe zbatimin e saj për blerjet e kryera nga AKSHI me vlerë të 

kontratës me tvsh 7,403,270.lekë 9me zgjedhje), duke u mbështetur në metodën e gjurmimit të 

dokumentacionit, në hartimin dhe njoftimin e regjistrit të prokurimit publik, llogaritjen e fondit 

limit dhe procedurat e shpalljes së prokurimit; hartimi i kërkesave për kualifikim, miratimi i 

dokumenteve standarde të tenderit; paraqitja dhe shqyrtimi i ofertave; vlerësimi i ofertave dhe 

klasifikimi i ofertuesve; menaxhimi i procesit të ankimit, pjesëmarrësit në proces; njoftimi, hartimi 

dhe nënshkrimi i kontratës me operatorin fitues dhe zbatimi i saj, si dhe çdo paqartësi është 

diskutuar me personat përgjegjës për procesin e prokurimit të audituar. 

Për vitin 2019, në bazë të Regjistrit të Realizimit të Prokurimeve Publike, ADISA ka realizuar 

procedura prokurimi në zërin shpenzime korrente dhe shpenzime kapitale si më poshtë: 

Nr 
Lloji i procedurës së  

prokurimit 

Sasia e procedurave Vlera e 

kontratës me 

TVSH 

Pagesa 2019 Realizimi 
sasia fondi limit 

1 Blerje nën 100, 000 

lekë  
15 990,039.73 1,138,980.24 1,138,980.24 1,138,980.24 
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2 Procedurë prokurimi 

me vlerë të vogël. 
6 2,253,956.36 2,254,093.63 1,600,263.63 2,254,093.63 

3 Marrëveshje kuadër 

“procedurë e hapur”     

(blerje tonera, blerje 

pajisjeTIK, roje fizike, 

rikonstruksion) 

4 45,997,245.88 43,775,476.90 18,372,296 

 

43,776,476,90 

 

 Totali  25 49,241,241.97 

 

47,168,550.77 

 

21,111,539.87 

 

47,168,550.77 

 

 

 Në total janë realizuar 25 procedura prokurimi (3 procedura janë zhvilluar të ndarë në lote) gjatë 

vitit 2019 me vlerë totale realizim 47,168,550.77 lekë me tvsh. 

Grupi i auditimit ka audituar një procedurë prokurimi Marrëveshje kuadër/ procedurë e hapur 

Rikonstruksion godine Elbasan me vlerë të kontratës 31,51,6587.58 lekë me TVSH, blerje pajise 

TIK e ndarë në lote (me zgjedhje), Blerje Tonera e ndarë në lote (me zgjedhje), në total në vlerë 

të kontratës 12,258,889.32 lekë, duke u mbështetur në metodën e gjurmimit të dokumentacionit, 

në hartimin dhe njoftimin e regjistrit të prokurimit publik, llogaritjen e fondit limit dhe procedurat 

e shpalljes së prokurimit; hartimi i kërkesave për kualifikim, miratimi i dokumenteve standarde të 

tenderit; paraqitja dhe shqyrtimi i ofertave; vlerësimi i ofertave dhe klasifikimi i ofertuesve; 

menaxhimi i procesit të ankimit, pjesëmarrësit në proces; njoftimi, hartimi dhe nënshkrimi i 

kontratës me operatorin fitues dhe zbatimi i saj, si dhe çdo paqartësi është diskutuar me personat 

përgjegjës për procesin e prokurimit të audituar.  

c) Prokurimet Publike me vlerë mbi 800,000 lekë  

Nga auditimi  i procedurave të prokurimeve blerjet me vlera të mëdha rezultoi si më poshtë; 

Lidhur me prokurimet e kryera për blerjet me vlera më të mëdha së 800,000 lekë për periudhën e 

auditimit 2018-2019 u audituan 5 procedura prokurimi (3 tendera me vlerë mbi 800,000 mijë lekë 

për vitin 2018 (ku dy prej këtyre procedurave janë ndarë në lote) dhe 2 procedura për vitin 2019 

ku njëra prej tyre është ndarë në lote) nga ana e autoritetit kontraktor për blerje mallra, materiale, 

shërbime dhe rikonstruksion është vepruar konform VKM nr.914 dt 29.12.2014 “Për përvcaktimin 

e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, por nga 5 procedura prokurimi të audituara, në 2 

prej tyre u konstatua se nuk janë respektuar procedurat ligjore, kërkesat e kontratave të lidhura dhe 

baza ligjore si në: 

1. Procedurë e hapur me objekt “Rikonstruksion i Qendrës së Ofrimit të Shërbimeve Publike 

të Integruara, Shkodër” me  Fondi limit: 46,752,916 lekë (pa tvsh lekë (pa tvsh, Fitues i tenderit: 

BOE: “Aurora Konstrucion.”shpk & “Everest”shpk, Kontrata e lidhur  në vlerën 45,371,492.4  

lekë (me tvsh), lidhur kontratë punimesh nr.556/36 prot, datë 01.11.2018. Afati I realizimit deri në 

3 muaj. 
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Të dhënat e përgjithshme të tenderit  
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikonstruksion i Qendrës së Ofrimit të Shërbimeve Publike të 

Integruara, Shkodër”, 
 

1. Urdhër Prokurimi nr. 556/5 prot  

datë 25.07.2018 ,titullari i AK ka 

miratuar  

Njësinë e prokurimit në cilësinë e  

Hartuesit  të  Dokumenteve  

Tenderit   
1. G. K, (Drej. 

Drejtoria e Financës dhe 

Administrimit të të 

Ardhurave),Ekonomist 

2. I. Gj 

P/Sek/Marketingut, 

arkitekt  

3.S. R specialist sek/Prokurimeve, 

jurist 

3.Përgatitja e termave të referencës, 

fondin limit llogaritja e fondit limit, 

specifikimet teknike, et janë referuar 

projekt–zbatimit të hartuar nga “Join 

Venture of Infrakosult and Atelier 4 

Albania në zbatim të kontratës nr.556 

prot, datë 19.06.2018 me objekt 

“Projektim I detajuar për 

rinovimin/rindërtimin e qendrës së 

ofrimit të shërbimeve të Integruara 

Shkodër” 

 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave, i 

ngritur në bazë të urdhër nr.556/6 prot, datë 

25.07.2018 i përbërë nga:  

1. E.Cimbi  Kryetar (Jurist)   

2.F.Behari, Anëtar (Jurist)  

3.E. Mirce  Anëtar (Ekonomist) 

- Është përgatitur Formulari I Njoftimit të 

Kontratës me nr.556/6/1 prot, datë 

25.07.2018 

Pas hapjes së ofertave është ndryshuar KVO 

me urdhër nr.556/22, datë 13.09.2018 I 

përbërë nga E.M Kryetar (economist), F.B 

anëtarë (jurist) A.M anëtare, arkitekt. 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit   

“Procedurë e hapur”  

5.Urdhër për ngritjen e komisionit 

të shqyrtimit të ankesave 

nr.556/11, datë 03.08.2018 “për 

pezullim dhe ngritje komisioni për 

shqyrtimin e ankesës të operatorit  

ekonomik” 

Komisioni i ngritur  për shqyrtimin e 

ankesës së operatorit  ekonomik  për 

dokumentet e tenderit  

i përbërë nga;  

A.Mihaili 

B. Osmënaj  

M. Mbrati 

6.Raport përmbledhës KVO për 

vlerësimin e fituesit nr.556/33, datë 

19.10.2018 

7.Fondi Limit (pa tvsh)   
46,752,916 (dyzet e gjashtë milion e 

shtatëqind e pesëdhjetë e dy mijë e 

nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë.  

8. Oferta fituese (pa tvsh) BOE 

“A.Konstruksion”shpk, & 

“EVEREST”shpk me vlerë 
37,809,577 (tridhjetë e shtëtë million e 

tetëqinde nëntë mijë e pesëqind e 

shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh ose 

45,371,492.4 me tvsh 

9. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

8,943,339 (tetë million e nentëqind e dyzet e 

tre mijë e treqind e tridhjetë e nëntë) lekë.  

10. Data e hapjes së tenderit  
Data 27.08.2018  

  

11.Burimi Financimit   
Nga të ardhurat e Buxhetit të Shtetit    

12. Operatorët Ekonomik  
4.  BOE “A.K….”shpk & 

“E…”shpk  

5. BOE “S.U ….shpk 

&”SH.I…”shpk  

6. “4A-M” shpk  

7. “Gj”shpk 

8. “B-X”shpk 

9. “L”shpk 

10. “E-VL” shpk 
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13. Ankimime kundër vendimit të 

KVO. 
Pranë AK- janë paraqitur 2 ankesa. 

 1. BOE” S.U” shkp, prot në ADISA 

me nr.556/24 prot, datë 28.09.2018. 

2. “4 A-M”shpk, prot në ADISA me 

nr.556/26 prot, datë 01.10.2018 

 

14. Urdhër nr.556/25, datë 01.10.2018 
është ngritur komisioni I shqyrtimit të 

ankesave për vlerësimin e kryer nga KVO 

i përbërë nga; 

B.Osmënaj 

M. Mbrati 

O.Memushi 

.  

15. Përgjigje Ankesës nga AK –janë kthyer 

2 përgjigje nga AK 

 

16. Përgjigje Ankesës nga KKP –

nuk ka ankesa 

  

  b. Zbatimi i Kontratës   

17. Lidhja e kontratës  
Kontratë punimesh nr.556/36 prot 

datë 01.11.2018. Afati deri në  

3 muaj.  

18. Vlera e kontratës me tvsh 45,371,492.4 (dyzet e pesë milion e treqind e shtatëdhjetë 

e një mijë e katërqind e nëntëdhjetë e dy pikë katër) lekë me tvsh.   

 

19. formulari i sigurimit të 

kontratës nr.16, nr serial.0051699, 

datë 29.10.2018 

20. Vlera e sigurimit të kontratës 4.537.150 lekë, me afat deri më 28.02.2019 

 

21.Afati i kontratës në dite  
90, është zgjat kontrata deri më 

30.03.2019 (realizuar në kohë) 

 

22. Formulari i publikimit të njoftimit të kontratës nr.556/37 prot, datë 

05.11.2018. 

 

 Nga Autoriteti Kontraktor është lidhur Shtesë Kontrate me nr.1099/7 prot, datë 04.03.2019 me 

operatorin ekonomik “Aurora Konstrucion.” shpk & “Everest”shpk, “Për ndryshimin e Kontratës 

së Sipërmarrësit nr.556 prot, datë 01.11.2018 “Rikonstruksion I Qendrës së Ofrimit të Shërbimeve 

Publike të Integruara, Shkodër”, me objekt shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve deri më 

datë 31.03.2019.  

Njoftimi i kontraktorit për përfundimin e punimeve për Rikonstruksionin Shkodër me nr.400 prot, 

datë 30.03.2019 

Njoftim nga mbikëqyrësi i punimeve për përfundimin e punimeve me nr.exra prot, datë 

30.03.2019.  

-Procesverbal për marrje në dorëzim të përkohshëm të punimeve sipas kontratës me nr.1099/15 

prot, datë 20.08.2019 (bazuar në Akt-kolaudimin dhe Situacionin përfundimtarë të punimeve), 

firmosur nga Kolaudatori, Mbikëqyrësi dhe Investitori. 

Pagesat  

Faturë nr. 41, datë 27.12.2018, -U.Shpenzimi nr. 345, datë 27.12.2018 në vlerën 5,572,326 lekë, 

likuidim  situacioni nr.1, datë 27.12. 2018 Aurora Konstruksion (mbajtur 5% nga vlera e situacionit 

garanci punimesh):  

 Faturë tatimore nr.60, datë 28.02.2019, Situacion punimesh 2, nr.399 prot, datë 28.02.2019, 

Kërkesë për pagesë situacioni nr.2 me datë 03.05.2019, Urdhër shpenzimi nr.144, datë 09.05.2019 

në vlerën 25,193,833 lekë (mbajtur garanci 5%); 

 Faturë tatimore nr.69, dt 01.04.2019 dhe faturë tatimore nr. 98, dt 17.07.2019 në vlerën 

12,926,734 lekë, Fletë hyrje nr.20, dt 20.08.2019 në vlerën 10.639.104 lekë (vlera e aktiveve), 
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Situacioni përfundimtarë 3 Rikonstruksion Shkodër në vlerën 12,926,734 lekë, Urdhër shpenzimi 

nr.261, datë 29.08 2019 në vlerën 12,280,397 lekë, (është mbajtur 5% garanci). 

Kolaudimi i punimeve  rikonstruksion Shkodër  

-Kontratë nr. 350/5, datë 04.04.2019 ADISA dhe IMES-D shpk. 

- Akt kolaudimi nr.350/6 datë 27.06.2019 

- Faturë tatimore e aktit të kolaudimit nr,30, datë 08.08.2019 

- Urdhër shpenzim nr.251, datë 21.08.2019 në vlerën nr.92,570 lekë. 

 

Në përfundim të auditimit të kësaj procedure prokurimi u konstatuan parregullsi në respektimin e 

rregullave në ngritjen e Komisioneve të KVO dhe Komisionit të Ankesave  si më poshtë 

 Ngritja e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave 

 

Gjetja nr.4 

Subjekti I Auditiuar  Drejtoria Ekonomike  

Njësitë/Subjektet e interesuara 

nga gjetja  
Titullari, Sektori i prokurimeve  

Përmbledhja e bazës ligjore  

- Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar 

Neni 58 I VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, të ndryshuar.  

 

Përshkrimi I Gjetjes  

 

Në procedurën e prokurimit të vitit 2018 “Rikonstruksion i qendrës së ofrimit të 

shërbimeve publike të integruara, Shkodër” me vlerë kontrate 45,371,492.4 lekë 

me tvsh, është ngritur Komisioni i Vlerësimit të Ofertave sipas Urdhrit të titullarit 

nr. 556/6, datë 25.07.2018 “Për ngritjen e Komisionit për Vlerësimin e Ofertave” 

të Autoritetit Kontraktor, i përbërë nga E.C në cilësinë e kryetarit, me detyrë 

Drejtor Drejtoria e Administrimit të Brendshëm ( jurist); E.M, ekonomist; F.B 

jurist. Pas hapjes së ofertave Kryetari i komisionit është tërhequr pasi në 

formularin e deklarimit të konfliktit të interesit është shprehur se ka konflikt me 

njërin prej operatorëve të paraqitur në garë. Me Urdhër të titullarit nr.556/22, datë. 

13.09.2018 “ Për një ndryshim në urdhrin nr.556/6, datë 25.07.2019” është 

ndryshuar përbërja e komisionit me këtë përbërje; E.M në cilësinë e kryetarit, me 

detyrë Përgjegjës Sektori i Financës (Economist); F.B, anëtarë (Jurist); A.M, 

anëtare (Arkitekt). 

 

I mesëm  
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Vlerësimi I nivelit të riskut        

(I lartë, I mesëm, I ulët) 

Konkluzioni 

- Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i ngritur me Urdhrin nr.556/6, 

datë 25.07.2018 i përbërë nga; E.C në cilësinë e kryetarit, me detyrë 

Drejtor Drejtoria e Administrimit të Brendshëm ( jurist); E.M, 

ekonomist; F.B jurist, nuk ka asnjë specialist të fushës në 

papajtueshmëri me nenin 58 të udhëzimit nr.914, datë 29.12.2014 

të ndryshuar ku theksohet se: “Komisioni i vlerësimit të ofertave 

emërohet me urdhër të veçantë të titullarit të autoritetit kontraktor 

dhe përbëhet nga jo më pak se 3 persona me arsim të lartë, ku të 

paktën njëri është ekspert i fushës.....”.(ndryshuar me VKM nr.797, 

datë 29.12.2017). 

- Në Komisionin e Vlerësimit të Ofertave i ngritur me Urdhër të titullarit 

nr.556/22, datë. 13.09.2018 “ Për një ndryshim në urdhrin nr.556/6, datë 

25.07.2019” i përbërë nga; E.M në cilësinë e kryetarit, me detyrë 

Përgjegjës Sektori i Financës (Ekonomist); F.B, anëtar (Jurist); A.M, 

anëtar (Arkitekt), Kryetari i Komisionit nuk është përzgjedhur një 

zyrtarë i lartë drejtues, veprim në papajtueshmëri me nenin 58 të 

udhëzimit të sipërcituar ku theksohet se: “......Kryetari i komisionit duhet 

të përzgjidhet ndërmjet zyrtarëve të lartë drejtues të autoritetit 

kontraktor dhe është përgjegjës për fillimin e punës menjëherë pas 

krijimit të komisionit....”. ( ndryshuar me vkm nr.797, datë 29.12.2017). 

 

Rekomandimi  

 Referuar parregullsive në ngritjen e komisioneve për Vlerësimin e Ofertave dhe 

Shqyrtimin e Ankesave (paraqitur si argument mungesa e stafit dhe pamundësia e 

sigurimit të një specialisti të fushës nga jashtë ADISA-s,), objektivave të ADISA-

s si Institucion, që ka për qëllim ofrimin e shërbimeve në qendra të integruara ( ku 

objektet e vëna në dispozicion nga institucione të ndryshme dhe Bashki kanë 

nevojë për rikonstruksion) si dhe vendeve vakante në Drejtorinë Ekonomike, grupi 

i auditimit rekomandon që në Sektorin e Prokurimeve të punësohet një specialist 

i fushës së ndërtimit i cili do marrë pjesë në Njësinë e Prokurimit për hartimin e 

DST ose në komisionet e ndryshme ku kërkohet specialist i fushës..   

Afati i fundit për 

zbatimin e 

rekomandimeve 

3-mujori i parë 2021 

Statusi i 

rekomandimeve 

Pranuar 

 

 

 

 

Ngritja e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave  

Gjetja nr.5 

Subjekti i Auditiuar  Drejtoria Ekonomike  
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Njësitë/Subjektet e interesuara 

nga gjetja  
Titullari; Sektori i Prokurimeve; Sektori i Burimeve Njerëzore  

Përmbledhja e bazës ligjore  
- pikën 6, germa a), neni 78 të VKM nr.914,datë 20.11.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar 

 

 

 

Përshkrimi I Gjetjes 

Në procedurën e prokurimit të vitit 2018 “Rikonstruksion i Qendrës së Ofrimit 

të Shërbimeve Publike të Integrura, Shkodër” me vlerë 46,752,916 lekë, me 

Urdhër të Autoritetit Kontraktor nr.556/25, datë 01.10.2018 “Për ngritjen e 

Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave për procedurën e prokurimit 

“Rikonstruksion i Qendrës së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara, 

Shkodër” është ngritur Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave i përbërë nga 

B.Osmënaj me profesion Jurist; O.Memushi, me profesion Ekonomist; 

M.Mbrati, me profesion jurist. 

Vlerësimi I nivelit të riskut        

(I lartë, I mesëm, I ulët) 
i mesëm  

Konkluzioni 

Komisioni i ngritur për shqyrtimin e ankesave të ardhura nga Operatorët 

Ekonomik (për vlerësimin e kryer nga KVO) i përbërë nga B.Osmënaj me 

profesion Jurist; O.Memushi, me profesion Ekonomist; M.Mbrati, me 

profesion jurist, nuk ka në përbërje asnjë specialist të fushës. Ngritja e 

komisionit të shqyrtimit të ankesave pa patur në përbërje një specialist të 

fushës është në papajtueshmëri me pikën 6, germa a), neni 78 të VKM nr.914 

datë 20.11.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar 

ku theksohet se për shqyrtimin e ankesave “.......Titullari i autoritetit 

kontraktor ia ngarkon çështjen një komisioni të përbërë nga 3 (tre) persona, 

ku të paktën njëri është ekspert i fushës për të shqyrtuar ankesën dhe për të 

dhënë një vendim……”. ( ndryshuar me vkm nr.797, datë 29.12.2017). 

 

Rekomandimi Është lënë rekomandim  nr.4 

Afati i fundit për 

zbatimin e 

rekomandimit  

Vazhdimisht 

Statusi i rekomandimit Pranuar 

 

Nga nëpunësi përgjegjës nuk u kthye observacion mbi gjetjen dhe rekomandimin, kështu që kjo 

gjetje do të pasqyrohet dhe në Raportin Final të Angazhimit. 

 

Në auditimin e procedurave të prokurimit u konstatuan mangësi në respektimin e 

rregullave në lidhjen dhe realizimin e kontratës, si më poshtë; 
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Gjetja nr.6 

Subjekti I Auditiuar  Drejtoria Ekonomike  

Njësitë/Subjektet e interesuara 

nga gjetja  
Titullari; Sektori i prokurimeve  

Përmbledhja e bazës ligjore  

- pikën 1 të nenit 76 “Kohëzgjatja e kontratës) të VKM nr.914, datë 29.12.2014  

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar 

- ligji për buxhetin. udhëzimi nr. 2, date 06.02.2012 “Për procedurat standarde 

të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar 

Përshkrimi I Gjetjes  

Për procedurën e prokurimit Rikonstruksion I Qendrës së Ofrimit të shërbimeve 

Publike të Integruara, Shkodër është lidhur kontratë punimesh me nr.556/36 prot, 

datë 01.11.2018, me afat 3 muaj (26.11.2018 deri më 26.02.2019). Lidhja e 

kontratës që zgjat jashtë afateve të vitit buxhetor, është në papajtueshmëri me 

pikën 1 të nenit 76 “Kohëzgjatja e kontratës) të VKM nr.914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar ku theksohet se; 

“ Autoriteti kontraktor, për fondet buxhetore, prokuron kontratat për një 

periudhë deri në mbylljen e vitit buxhetor, përveç rasteve kur lidhen kontrata 

shtesë.........”. .........”. Po kështu  referuar buxhetit të miratuar, shpenzimet 

për këtë investim janë miratuar por nuk janë realizuar, në papajtueshmëri 

me ligjin për buxhetin si dhe udhëzimin nr. 2, date 06.02.2012 “Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar 

Vlerësimi I nivelit të riskut        

(I lartë, I mesëm, I ulët) 
I mesëm  

Konkluzioni 

Lidhja e kontratës në fund të vitit me afat deri në 3- mujorin e parë të vitit 2019  

(kur buxheti për këtë investim është miratuar për tu realizuar gjatë vitit buxhetor) 

ka bërë që buxheti i planifikuar dhe miratuar për vitin 2018 për investime të 

pakësohet gjatë vitit për arsye të mosrealizimit të investimeve. 

Në përfundim konkluzioni i audituesit është se buxheti i miratuar nuk është 

përdorur me efektivitet, efiçencë dhe ekonomi.  

Rekomandimi  

Autoriteti Kontraktor për periudhën në vazhdim të marrë masa dhe të realizojë 

procedura prokurimi për punë/mallra dhe shërbime brenda vitit buxhetor të 

planifikuar, duke përdorur fondet e vëna në dispozicion me ekonomi, efektivitet 

dhe efiçencë për realizimin e objektivave të vendosur në fillim të vitit 
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Afati i fundit për 

zbatimin e 

rekomandimit  

Vazhdimisht 

Statusi i rekomandimit Pranuar 

 

Nga nëpunësi përgjegjës nuk u kthye observacion mbi gjetjen dhe rekomandimin, kështu që kjo 

gjetje do të pasqyrohet dhe në Raportin Final të Angazhimit. 

 

Gjetja nr.7 

Subjekti i Auditiuar  Drejtoria Ekonomike  

Njësitë/Subjektet e interesuara 

nga gjetja  
Titullari; Sektori i prokurimeve  

Përmbledhja e bazës ligjore  
nenin 44 të kontratës si dhe nenin 24 të VKM nr.914, datë20.11.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar 

Përshkrimi I Gjetjes  

Kontrata me nr.556/36 prot, datë 01.08.2018 midis ADISA dhe BO “Aurora 

Konstruksion” shpk & “Everest” shpk, me objekt kryerja e punimeve për 

“Rikonstruksion i Qendrës së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara, 

Shkodër me afat 3 muaj (26.11.2018 deri më 26.02.2019) është shtyrë deri më 

datë 30.03.2019 ose me 34 ditë. Në formularin e sigurimit të kontratës të 

paraqitur nga Operatori Ekonomik “Aurora Konstruksion” Shpk & “Everest” 

shpk, nr.16, datë 29.10.2018,  është përcaktuar se: “ky sigurim është i vlefshëm 

deri në zbatimin e plotë të kontratës por jo më vonë se data 28.02.2018”, 

Nga Autoriteti Kontraktor me miratimin e shtyrjes së afatit të kontratës, nuk 

është kërkuar rritja e periudhës së sigurimit të kontratës deri më 30.03.2019.  

 

Vlerësimi I nivelit të riskut        

(I lartë, I mesëm, I ulët) 
i mesëm  

Konkluzioni 

Me zgjatjen e afatit të përfundimit të kontratës nr.556/36 prot, datë 01.08.2018, 

Autoriteti Kontraktor nuk ka kërkuar nga Operatori Ekonomik dhe zgjatjen e 

afatit të sigurimit të kontratës e cila referuar formularit të sigurimit të paraqitur 

përpara lidhjes së kontratës e ka afatin deri më 28.02. 2019. Për periudhën 28 

02.2019 deri më 30.03.2019 kjo kontratë ka qenë e pambuluar me sigurim gjë e 

cila përbën rrisk të lartë në rastet kur Operatori Ekonomik nuk realizon kontratën 

brenda afateve të përcaktuara duke evituar sekuestrimin e vlerës së garancisë së 

punimeve. Ky veprim është në papajtueshmëri me nenin 44 të kontratës  dhe 

nenin 24 të VKM nr.914, datë20.11.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar. 

Rekomandimi 
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Autoriteti kontraktor të marrë masat që për periudhën në vazhdim në rastet e 

shtyrjes së kontratave për punë/mallra/shërbime të kërkojë dhe sigurimin e 

kontratës për aq kohë sa do të zgjasë kontrata. 

Afati i fundit për 

zbatimin e 

rekomandimit  

Vazhdimisht 

Statusi i rekomandimit Pranuar 

 

Nga nëpunësi përgjegjës nuk u kthye observacion mbi gjetjen dhe rekomandimin, kështu që kjo 

gjetje do të pasqyrohet dhe në Raportin Final të Angazhimit. 

 

 

Gjetja nr.8 

Subjekti I Auditiuar  Drejtoria Ekonomike  

Njësitë/Subjektet e interesuara 

nga gjetja  
Titullari; Ndjekësit e Kontratës; Drejtoria Ekonomike  

Përmbledhja e bazës ligjore  
pikën 15 të Udhëzimit nr.3, datë 15.02.2001, “Për Mbikëqyrjen dhe Kolaudimin 

e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, 

Përshkrimi I Gjetjes  

Në përfundim të kontratës, referuar shkresës me nr.400 prot, datë 30.03.2019 “ 

Mbi përfundimin e punimeve” si dhe shkresës nr.1098/11, datë 27.05.2019  prot 

”Mbi dorëzimin e dokumentacionit teknik dhe situacionit përfundimtarë të 

punimeve” të sipërmarrësit dhe mbikëqyrësit rezultoi se: dokumentacioni 

teknik është dorëzuar me vonesë te Investitori (27 ditë),  në papajtueshmëri 

me nenin 29 pika  29.4 dhe 29.5 të kontratës  ku theksohet se “Drejtuesi i 

projektit duhet të kontrollojë punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet 

të verifikojë shumën që duhet ti paguhet kontraktorit, brenda 20 ditëve pune 

nga data që kontraktori paraqet komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit”, si 

dhe në nenin 33 pika 15 e Udhëzimit nr.3, datë 15.02.2001, “Për Mbikëqyrjen 

dhe Kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, ku theksohet se: 

“Sipërmarrësi duhet ti njoftojë me shkrim mbikëqyrësit të punimeve përfundimin 

e punimeve, brenda 30 ditëve ai i paraqet mbikëqyrësit të gjithë 

dokumentacionin………” 

Vlerësimi I nivelit të riskut        

(I lartë, I mesëm, I ulët) 
I mesëm  

Konkluzioni 
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Mosparaqitja  në kohë e dokumenteve teknik të sipërmarrësit te mbikëqyrësi dhe 

investitori ka shkaktuar vonesa në kryerjen e procedurave për kolaudimin e 

punimeve, vonesa në likuidimin e situacionit përfundimtarë të miratuar nga 

Mbikëqyrësi pas kolaudimit të punimeve si dhe ka sjellë vonesa në marrjen në 

dorëzim të përkohshëm të godinës. 

Qendra ADISA Shkodër ka nisur funksionimin e saj me datë 26.04.2019 pa 

kryer kolaudimin e punimeve dhe pa u marrë në dorëzim të përkohshëm nga 

Investitori.  

Ndjekësit e kontratës nuk kanë realizuar detyrat e ngarkuara në kontratë.  

Rekomandimi 

Autoriteti kontraktor për periudhën në vazhdim të kërkojë realizimin në kohë të 

kontratave. Në kushtet e kontratës të përcaktohet llogaritja e penaliteteve që në 

fazat e para të realizimit të punimeve/shërbimeve/mallrave (dhe jo vetëm në 

përfundim të kontratës) me qëllim rritjen e përgjegjshmërisë së kontraktorëve 

për realizimin në kohë dhe sipas grafikut të përcaktuar të 

punimeve/shërbimeve/mallrave si dhe për kontraktorët që nuk realizojnë 

objektivat në kohë të llogarisë dhe mbajë penalitetet sipas kushteve të 

përcaktuara në kontratë. 

Gjithashtu  ndjekësit e kontratave të mbajnë përgjegjësi në rastet  e vonesave në 

dorëzimin në afat të dokumentacionit/punimeve/ shërbimeve/mallrave etj, pasi e 

kanë për detyrë lajmërimin në kohë të parregullsive gjatë realizimit të kontratës, 

me qëllim që Autoriteti Kontraktor të marrë masat e nevojshme deri në 

llogaritjen dhe mbajtjen e penaliteteve. 

Afati i fundit për 

zbatimin e 

rekomandimit  

Vazhdimisht 

Statusi i rekomandimit Pranuar 

 

Nga nëpunësi përgjegjës nuk u kthye observacion mbi gjetjen dhe rekomandimin, kështu që kjo 

gjetje do të pasqyrohet dhe në Raportin Final të Angazhimit. 

 

1. Procedurë e hapur me objekt “Rikonstruksion i Qendrës së Ofrimit të Shërbimeve 

Publike të Integruara, Elbasan” me  Fondi limit: 33,183,086.7 lekë (pa tvsh), Fitues i 

tenderit: BOE: “RAFIN COMPANY” shpk & “TOTILA” shpk, Kontrata e lidhur me nr.905/36 

prot datë 23.10.2019 në vlerën 31,516,587.58 (Tridhjetë e një milion e pesëqind e 

gjashtëmbëdhjetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë pikë pesëdhjetë e tetë )lekë me tvsh. 

Burimi i Financimit, Buxheti i Shtetit. Afati I realizimit  deri në 4 muaj.  

 

Të dhënat e përgjithshme të tenderit  

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikonstruksion i Qendrës së Ofrimit të Shërbimeve Publike 

të Integruara, Elbasan”, 
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1. Urdhër Prokurimi nr. 905 prot  

datë 16.07.2019 ,titullari i AK ka 

miratuar  

Njësinë e prokurimit në cilësinë 

e  

Hartuesit  të  Dokumenteve  

Tenderit   

3. I.S, (Drej. 

Drejtoria e 

administrimit të 

qendrave (IT) 

4. I. N.Gj 

P/Sek/Investimeve, 

(Arkitekt)  

3.M. M specialist 

sek/Prokurimeve (Jurist) 

3.Përgatitja e termave të referencës, 

fondin limit llogaritja e fondit limit, 

specifikimet teknike, et janë referuar 

projekt–zbatimit të hartuar në zbatim 

të kontratës nr.502/5 prot, datë 

06.06.2019 lidhur me konsulentin 

“Infra Konsult dhe Atelier 4” për 

Projekt-Zbatimin “Për 

Rikonstruksionin e qendrës së 

Integruar të Ofrimit të Shërbimeve 

Publike Elbasan”  

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave, i 

ngritur në bazë të urdhër nr.905/1 prot, 

datë 16.07.2019 i përbërë nga:  

1. J.T  Kryetar (Ekonomik)   

2.D.H, Anëtar (IT)  

3.F. B Anëtar (Jurist) 

- Është përgatitur Formulari I Njoftimit 

të Kontratës me nr.905/3 prot, datë 

19,07,2019 

 Është ndryshuar komisioni I vlerësimit 

të ofertave  me urdhër nr.905/22, datë 

02.09.2019 ku kryetari J.T, është 

zëvendësuar me G.K  komisioni 

përbëhet nga G.K 

D.H 

F.B 

 
2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit   

“Procedurë e hapur” (kontratë 

pune) 

5.Fondi Limit (pa tvsh)   
33,183,067.7 (……..) lekë.  

6. Oferta fituese (pa tvsh)  
 (27,456,456.32) lekë  

ose 31,516,587.58 lekë (me tvsh). 

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

5,726,611.38 (….) lekë.  

8. Data e hapjes së tenderit  
Data 27.08.2018  

  

9.Burimi Financimit   
Nga të ardhurat e Buxhetit të Shtetit    

10. Operatorët Ekonomik  
1“C” sh.p.k   

2.BOE “S.U” ….sh.p.k 

&”B.I…”sh.p.k  

3.BOE “SH” sh.p.k &”B” 

sh.p.k. 

4. “L.K”shpk 

5. BOE “R.C” shpk & “T” 

shpk. 

6.“S” sh.p.k 17; 7. “E-V” 

sh.p.k 

11. Ankimime kundër vendimit 

të KVO. 
Pranë AK- janë paraqitur 2 

ankesa. 

 1. BOE” S.U” shkp, prot në 

ADISA me nr.556/24 prot, datë 

28.09.2018. 

2. “4 A-M”shpk, prot në ADISA 

me nr.556/26 prot, datë 

01.10.2018 

 

12. Përgjigje Ankesës nga AK –janë 

kthyer 2 përgjigje nga AK 

 Me urdhër nr.905/9 prot, datë 

25.07.2019 “Caktimi I një eksperti të 

jashtëm për të qenë kryetarë i 

komisionit të shqyrtimit të ankesave 

në  rolin e specialistit të fushës për 

procedurën e prokurimit 

Rikonstruksion I Elbasanit” , është 

lidhur kontratë nr.905/10, datë 

25.07.2019. 

13. Përgjigje Ankesës nga KKP –nuk 

ka 

 

  b. Zbatimi i Kontratës Shërbime  
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14. Lidhja e kontratës  
Kontratë punimesh nr.905/36 

prot datë 23.10.2019. Afati deri 

në  

4 muaj.  

15. Vlera e kontratës me tvsh 31,516,587.58 (Tridhjetë e një milion e pesëqind 

gjashtëmbëdhjetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë pikë pesëdhjetë e tetë ) 

lekë me tvsh.   

 

16.Komisioni i marrjes në 

dorëzim:   

……………………. 

  

17.Afati i kontratës   
4 muaj, është realizuar brenda afatit.  

18.Formulari I publikimit të  

kontratës së nënshkruar për 

publikim në buletinin e 

Njoftimeve publike. 

nr.905/39 prot, datë 25.10.2019  

19. Miratimi i Kërkesës për transferim fondi nr.20337/1 prot, datë 

26.11.2019, prot ADISA nr.1210/1 prot, datë 02.12.2019 prot, datë 14.10.2019 

20.Kërkesë për obligim për 

kontratën e nënshkruar 

drejtuar degës së thesarit  

nr.1386 prot, datë 04.12.2019 

21. Situacioni nr.1 i punimeve datë 10.12.2019 në vlerën 10,373,014 lekë   

22. Faturë nr.15, datë 

11.12.2019 

U.Shpenzimi nr 399, datë 13.12.2019 në vlerën 9,854,363 lekë ( nga vlera e 

situacionit nr.1 të punimeve në vlerën 10,373,014 lekë  është mbajtur 5% 

garanci 518,651 lekë).  

 

Formulari i sigurimit të kontratës nr. 070351810028467, datë 17.10.2019 në vlerën prej 

3,981,969.75 lekë me afat deri më zbatimin e plotë të kontratës.  

Formulari i publikimit të njoftimit të kontratës së nënshkruar  nr.905/39 prot, datë 

25.10.2019. 

Ndjekës kontrate I. N. Gjika. 

Garancia e punimeve 24 muaj nga momenti i kolaudimit të punimeve, garancia për paisjet 

e vendosura 24 muaj. 

Pagesat 

Fatura tatimore nr.15, datë 11.12.2019; Urdhër shpenzimi nr.399, datë 13.12.2019 likujdimi 

(situacioni nr.1) Elbasan në vlerën  9,854,363 lekë   datë 13.12.2019. 

Fatura tatimore nr. 49, datë 17.06.2020; Fletë Hyrje 16, datë 15.02.2020; Urdhër shpenzim  nr 177, 

datë 15.07.2020 likuidim (situacioni nr.2) Elbasan në vlerën 20,084,158 lekë. 

Mbikëqyrja e punimeve 

-Kontratë nr.933/6, datë 16.10.2019  

-Faturë tatimore nr.37, datë 10.06.2020 

-Urdhër shpenzim nr.199, datë 24.07.2020 në vlerën 633,830 lekë. 

Kolaudimi i punimeve rikonstruksion Elbasan 

-Kontratë nr. 268/6, datë 05.03.2020 -Akt kolaudimi datë 24.05.2020 

-Faturë tatimore e aktit të kolaudimit nr.10, datë 25.06.2020 

-Urdhër shpenzim nr.166, datë 07.07.2020 në vlerën nr.66,000 lekë 

Në përfundim të auditimit të kësaj procedure prokurimi u konstatuan parregullsi në 

respektimin e rregullave në ngritjen e Komisioneve të KVO dhe Komisionit të Ankesave  

si më poshtë 
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Ngritja e KVO  

Gjetja nr.9 

Subjekti I Auditiuar  Drejtoria Ekonomike  

Njësitë/Subjektet e interesuara 

nga gjetja  
Sektori I prokurimeve  

Përmbledhja e bazës ligjore  
- nenin 58 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar  

Përshkrimi I Gjetjes  

Në procedurën e prokurimit ë vitit 2019 “Rikonstruksion i qendrës së ofrimit të 

shërbimeve publike të integruara, Elbasan” me vlerë kontrate31,516,587.58  
........ lekë me tvsh, është ngritur Komisioni i Vlerësimit të Ofertave sipas 

Urdhrit të titullarit nr. 905/1, datë 16.07.2019 “Për ngritjen e Komisionit për 

Vlerësimin e Ofertave” të Autoritetit Kontraktor, i përbërë nga  J.T  Kryetar 

(Ekonomik) ; D.H, Anëtar (IT);  F. B Anëtar (Jurist) 

Është ndryshuar komisioni i vlerësimit të ofertave  me urdhër nr.905/22, datë 

02.09.2019 ku kryetari J.T, është zëvendësuar me G.K  komisioni përbëhet nga 

G.K Kryetarë (ekonomist); D.H, (IT); F.B, (Jurist). 

Vlerësimi I nivelit të riskut        

(I lartë, I mesëm, I ulët) 
I mesëm  

Konkluzioni 

Komisioni i ngritur për Vlerësimin e Ofertave në asnjërin rast nuk ka në përbërje 

një specialist të fushës, në kundërshtim me nenin 58 të VKM nr.914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar  

Rekomandimi 
Është lënë rekomandim nr.4 

Afati i fundit për 

zbatimin e 

rekomandimit  

Vazhdimisht 

Statusi i rekomandimit Pranuar 

 

Nga nëpunësi përgjegjës nuk u kthye observacion mbi gjetjen dhe rekomandimin, kështu që kjo 

gjetje do të pasqyrohet dhe në Raportin Final të Angazhimit. 

Lidhur me auditimin e procedurës së prokurimit  “Blerje Tonera  për vitin 2019” e ndarë në lote; 

Loti –I “Blerje materiale kancelarie me bazë letër” kontrata e lidhur me Interlogistik shpk fondi 

limit 962,000 lekë pa tvsh, ose 1,154,400 lekë me tvsh ; Loti –II “Blerje Kancelarie të tjera 

zyre”, kontrata e lidhur me Interlogistik shpk fondi limit 248,130 lekë pa tvsh ose 297,756 lekë 
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me tvsh;  loti i -III “Blerje letër” Interlogistik shpk fondi limit 219,000 lekë pa tvsh., ose 262,800 

lekë me tvsh, nuk është dorëzuar sigurimi i kontratës së nënshkruar, në kundërshtim me nenin 

24, pika 1 e  VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të 

ndryshuar, ku theksohet se “......................Para nënshkrimit të kontratës, ofertuesi i përzgjedhur 

si fitues duhet t’i dorëzojë autoritetit kontraktor një sigurim kontrate prej 10% të vlerës së 

saj......”, paraqitur më hollësisht në testin nr.2 bashkëlidhur projekt raportit. 

Gjetja nr.10 

Subjekti I Auditiuar  Drejtoria Ekonomike  

Njësitë/Subjektet e interesuara 

nga gjetja  
Sektori I prokurimeve  

Përmbledhja e bazës ligjore  
- nenin 24, pika 1 e  VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” të ndryshuar. 

Përshkrimi I Gjetjes  

Në procedurës së prokurimit  “Blerje Tonera  për vitin 2019” e ndarë në lote; Loti 

–I “Blerje materiale kancelarie me bazë letër” kontrata e lidhur me Interlogistik 

shpk fondi limit 962,000 lekë pa tvsh, ose 1,154,400 lekë me tvsh ; Loti –II 

“Blerje Kancelarie të tjera zyre”, kontrata e lidhur me Interlogistik shpk fondi 

limit 248,130 lekë pa tvsh ose 297,756 lekë me tvsh;  loti i -III “Blerje letër”, 

kontrata e lidhur me Interlogistik shpk fondi limit 219,000 lekë pa tvsh., ose 

262,800 lekë me tvsh, mungon Formulari i Sigurimi i Kontratës së 

nënshkruar, në kundërshtim me nenin 24, pika 1 e  VKM nr.914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku 

theksohet se “......................Para nënshkrimit të kontratës, ofertuesi i 

përzgjedhur si fitues duhet t’i dorëzojë autoritetit kontraktor një sigurim kontrate 

prej 10% të vlerës së saj......”. 

Vlerësimi I nivelit të riskut        

(I lartë, I mesëm, I ulët) 
I mesëm  

Konkluzioni 

Njësia e prokurimit nuk ka kërkuar sigurimin e kontratës përpara lidhjes së saj, 

duke krijuar risk në garantimin e Autoritetit Kontraktor në rastet e mosrespektimit 

të kontratës së furnizimit nga Operatori Ekonomik fitues.   

Rekomandimi 

Autoriteti kontraktor të përcaktojë përgjegjësit e lidhjes së kontratës pa kërkuar 

sigurimin e kontratës. Për periudhën në vazhdim Njësia e Prokurimit të mbajë 

në vëmëndje rekomandimet e lëna nga Sektori i Auditit gjatë këtij auditimi dhe 

në auditimet e mëparshme, duke kërkuar sipas përcaktimeve ligjore përpara 

lidhjes së kontratës, sigurimin e saj 

Afati i fundit për 

zbatimin e 

rekomandimit  

Vazhdimisht 
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Statusi i rekomandimit Pranuar 

 

Nga nëpunësi përgjegjës nuk u kthye observacion mbi gjetjen dhe rekomandimin, kështu që kjo 

gjetje do të pasqyrohet dhe në Raportin Final të Angazhimit. 

 

d)  Prokurime Publike me vlerë nën 800,000  lekë (Blerjet me Vlerë të Vogël).   

 

Për vitin 2018 

Me urdhrin nr.15, datë 09.01.2018 “Për ngritjen e komisionit të blerjeve me vlera të vogla” është 

ngritur ky komision i përbërë nga S. Totozani; S.Rustemaj; K.Ndrejaj. 

Nga auditimi i procedurave të prokurimit, rezultoi se Autoriteti Kontraktor ka  përcaktuar kufirin 

monetar, bazuar në procedurat për secilin prokurim të kryer, në zbatim të legjislacionit të 

lartpërmendur, si dhe ka zbatuar afatet kohore të zhvillimit të procedurave të prokurimit që nga 

momenti i daljes së urdhër prokurimit deri në momentin e lidhjes së kontratave. Në dosjet e 

kontrolluara, rezulton se janë mbajtur rregullisht dhe në afatin kohor procesverbalet e mbledhjeve 

të komisionit të vlerësimit të ofertave, njoftimet e firmave pjesëmarrëse në procedurën e 

prokurimit, është hartuar raporti përmbledhës për kryetarin e Autoritetit Kontraktor si dhe janë 

dërguar pranë Agjencisë së Prokurimit Publik regjistrat e parashikimit dhe realizimit të 

prokurimeve, sipas afateve të përcaktuara në VKM. Për sa më lart, rezultoi se dosjet e tenderëve 

janë të inventarizuara dhe arkivuara në fillim të vitit pasardhës, veprim ky që zbatohet sipas 

kërkesave të ligjit nr.9154, datë 06.01.2003 “Për Arkivat”. 

Gjatë vitit 2018 janë zhvilluar 22 proceduara prokurimi për blerjet me vlera të vogla në vlerën 

2,750,190 lekë me tvsh. 

Për vitin 2019 

Me urdhër nr.32,datë 11.01.2019 “Për ngritjen e komisionit për blerjet me vlera të vogla” është 

ngritur komisioni i përbërë nga E.Mirce;  M.Mbrati; K.Ndrejaj. 

Gjatë vitit 2019 janë realizuar 22 procedura prokurimi për blerjet e vogla në vlerën me vlerë totale 

realizim prej 3,393,073.87 lekë me tvsh duke u mbështetur në metodën e gjurmimit të 

dokumentacionit, në hartimin dhe njoftimin e regjistrit të prokurimit publik, llogaritjen e fondit 

limit dhe procedurat e shpalljes së prokurimit; hartimi i kërkesave për kualifikim, miratimi i 

dokumenteve standarde të tenderit; paraqitja dhe shqyrtimi i ofertave; vlerësimi i ofertave dhe 

klasifikimi i ofertuesve; menaxhimi i procesit të ankimit, pjesëmarrësit në proces; njoftimi, hartimi 

dhe nënshkrimi i kontratës me operatorin fitues dhe zbatimi i saj, si dhe çdo paqartësi është 

diskutuar me personat përgjegjës për procesin e prokurimit të audituar. 

Në përfundim të auditimit të procedurave të prokurimit për blerjet me vlera të vogla 

rezultoi se; 
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Për blerjet me vlera me të vogla se 800,000 lekë (me zgjedhje) rezultoi se  janë respektuar 

procedurat ligjore sipas Ligjit nr. 9643, datë  20.11.2016 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar dhe 

VKM nr 914, datë 29.12.2014  “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar dhe 

akteve të tjera ligjore e nënligjore. U audituan me zgjedhje 10 procedura prokurimi në të cilat nuk 

u konstatuan parregullsi. Sistemi i prokurimit për blerjet me vlera të vogla ka funksionuar mirë. 

(Sistemi paraqitet me risk të ulët). Funksionimi i sistemit të prokurimeve paraqitet më hollësisht 

në testet nr.3 dhe nr.4, testin nr.5, testin nr.6 ) bashkëlidhur projekt raportit. 

 

Konkluzion 

Sistemi i përputhshmërisë ka funksionuar me disa mangësi në kryerjen e proçedurave të 

prokurimit. Sistemi paraqitet me risk të mesëm. 

 

Në përfundim të auditimit për përmirësimin e punës në të ardhmen rekomandojmë: 

 

V. PLAN VEPRIMI PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE. 

 (Rekomandime sipas nivelit të drejtimit) 

1.  Titullari i institucionit në bashkëpunim me Sektorin e Burimeve Njerëzore të marrë masa  për 

plotësimin e vendeve vakante në Drejtorinë Ekonomike si dhe të gjithë strukturës së miratuar për 

ADISA-n. Referuar punonjësve të larguar të trajnuar për një kohë të gjatë për ti shërbyer ADISA-

s, grupi i auditimit rekomandon vendosjen e disa kritereve për punonjësit të cilët janë trajnuar dhe 

do të trajnohen me qëllim që eksperienca e marrë dhe investimi i kryer të vihet në dispozicion të 

ADISA-s. Niveli i rriskut/i lartë 

  

2.  Titullari i institucionit të nxjerrë urdhër të brendshëm për të gjithë Përgjegjësit e Zyrave 

Rajonale/Vendore ADISA, me objekt ndjekjen e faturave të OSHEE dhe Ujësjellës Kanalizimeve 

nëpër rrethe dhe vënien në dispozicion të Sektorit të Financës brenda datës 20 të çdo muaji me 

qëllim likujdimin e tyre brenda afateve ligjore. Niveli i riskut/ i mesëm 

3.  Titullari i institucionit të nxjerrë urdhër të brendshëm për shqyrtimin e relacionit përmbledhës 

të komisionit të inventarizimit ( për vitin 2019) lidhur me materialet e evidentuara si gjendje në 

ruajtje në magazinë(xhaketa, pantallona, jelek) si dhe ngritjen e një komisioni i cili të testojë 

tregun për të gjetur çmim reference për çdo artikull të veçantë të materialeve gjendje në ruajtje 

në magazinë (xhaketë, pantallona, jelek) me qëllim përcaktimin e vlerës së materialeve dhe 

evidentimin e tyre në kontabilitet duke i bërë hyrje me çmim reference. Niveli i riskut/ i mesëm 

4.  Referuar parregullsive në ngritjen e Komisioneve për Vlerësimin e Ofertave dhe Shqyrtimin e 

Ankesave (paraqitur si argument mungesa e stafit dhe pamundësia e sigurimit të një specialisti të 

fushës nga jashtë ADISA-s,), objektivave të ADISA-s si Institucion e cila ka për qëllim ofrimin e 

shërbimeve në qendra të integruara (ku objektet e vëna në dispozicion nga institucione të 

ndryshme dhe Bashki kanë nevojë për rikonstruksion) si dhe referuar vendeve vakante në 

Drejtorinë Ekonomike, grupi i auditimit rekomandon që në Sektorin e Prokurimeve të punësohet 
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një specialist i fushës së ndërtimit i cili do marrë pjesë në Njësinë e Prokurimit për hartimin e DST 

ose në komisione të ndryshme që kërkojnë specialist të fushës. Niveli i riskut/i mesëm 

5.  Autoriteti Kontraktor për periudhën në vazhdim të marrë masa dhe të realizojë procedura 

prokurimi për punë/mallra dhe shërbime brenda vitit buxhetor të planifikuar, duke përdorur fondet 

e vëna në dispozicion me ekonomi, efektivitet dhe efiçencë për realizimin e objektivave të vendosur 

në fillim të vitit. Niveli i riskut/ i mesëm  

6.  Autoriteti kontraktor të marrë masat që për periudhën në vazhdim në rastet e shtyrjes së 

kontratave për punë/mallra/shërbime të kërkojë dhe sigurimin e kontratës për aq kohë sa do të 

zgjasë kontrata. Niveli i riskut/ i mesëm 

7. Autoriteti kontraktor për periudhën në vazhdim të kërkojë realizimin në kohë të kontratave. Në 

kushtet e kontratës të përcaktohet llogaritja e penaliteteve që në fazat e para të realizimit të 

punimeve/shërbimeve/mallrave (dhe jo vetëm në përfundim të kontratës) me qëllim rritjen e 

përgjegjshmërisë së kontraktorëve për realizimin në kohë dhe sipas grafikut të përcaktuar të 

punimeve/shërbimeve/mallrave si dhe për kontraktorët që nuk realizojnë objektivat në kohë të 

llogarisë dhe mbajë penalitetet sipas kushteve të përcaktuara në kontratë. 

-Gjithashtu  ndjekësit e kontratave të mbajnë përgjegjësi në rastet  e vonesave në dorëzimin në 

afat të dokumentacionit/punimeve/ shërbimeve/mallrave etj, pasi e kanë për detyrë lajmërimin në 

kohë të parregullsive gjatë realizimit të kontratës, me qëllim që Autoriteti Kontraktor të marrë 

masat e nevojshme deri në llogaritjen dhe mbajtjen e penaliteteve. Niveli i riskut/ i mesëm 

8. Autoriteti kontraktor të përcaktojë përgjegjësit e lidhjes së kontratës për procedurën e 

prokurimit  “Blerje Tonera  për vitin 2019” e ndarë në lote; Loti –I “Blerje materiale kancelarie 

me bazë letër” kontrata e lidhur me Interlogistik shpk fondi limit 962,000 lekë pa tvsh, ose 

1,154,400 lekë me tvsh ; Loti –II “Blerje Kancelarie të tjera zyre”, kontrata e lidhur me 

Interlogistik shpk fondi limit 248,130 lekë pa tvsh ose 297,756 lekë me tvsh;  loti i -III “Blerje 

letër”, kontrata e lidhur me Interlogistik shpk fondi limit 219,000 lekë pa tvsh., ose 262,800 lekë 

me tvsh,  pa kërkuar sigurimin e kontratës. Për periudhën në vazhdim Njësia e Prokurimit të mbajë 

në vëmëndje rekomandimet e lëna nga Sektori i Auditit gjatë këtij auditimi dhe në auditimet e 

mëparshme, duke kërkuar sipas përcaktimeve ligjore përpara lidhjes së kontratës, sigurimin e saj. 

Niveli i riskut/ i mesëm 

Grupi i auditimit, falënderon stafin e Drejtorisë Ekonomike për bashkëpunimin në realizimin e 

këtij auditimi. 

Grupi i Auditimit 

 

Shkurte HALILI          Blerian PESHKËPIA 


