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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i kontrollit 

ekonomik e financiar, që me Kushtetutë dhe ligjet e vendit gëzon pavarësi funksionale, 

financiare dhe operative.  

Zyra Kombëtare e Auditimit kryen auditime të rregullsisë dhe të performancës dhe për punën 

e vet i jep llogari Kuvendit të Kosovës. 

Misioni ynë është që të kontribuojmë në menaxhim të shëndoshë financiar në administratë 

publike. Ne kryejmë auditime në përputhje me standardet e njohura ndërkombëtare të 

auditimit të sektorit publik dhe praktikat e mira evropiane. Ky auditim është kryer në 

përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA 

3001) si dhe me praktikat e mira evropiane. 

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë drejtpërsëdrejti llogaridhënien pasi që 

ato ofrojnë bazë për ti kërkuar llogari menaxherëve të çdo organizate buxhetore. Në këtë 

mënyrë ne rrisim besimin në shpenzimin e mjeteve publike dhe luajmë një rol aktiv në 

sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe palëve të tjera të interesit në rritjen e përgjegjësisë 

publike.  

Auditimet e performancës të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e Auditimit janë shqyrtime të 

pavarura, objektive dhe të besueshme që vlerësojnë nëse veprimet qeveritare, sistemet, 

operacionet, programet, aktivitetet ose organizatat veprojnë në përputhje me parimet e 

ekonomisë2, efikasitetit3 dhe efektivitetit4 dhe nëse ka vend për përmirësim.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me përmbajtjen raportit të auditimit  “Siguria 

e Ushqimit, rast studimi: produktet e mishit dhe të grurit” në konsultim me Ndihmës - 

Auditorin e Përgjithshëm, Vlora Spanca, e cila e ka mbikëqyrur auditimin.  

Ekipi që realizoi këtë raport: 

Samir Zymberi, Udhëheqës i departamentit të auditimit,  

Fexhrie Thaqi, Udhëheqëse e ekipit 

Agron Hoxha, Anëtar i ekipit 

 

 

                                                      
1 SNISA 300 –Parimet Themelore Të Auditimit Të Performancës 
2 Ekonomia –Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së resurseve. Resurset e përdorura duhet të jenë në dispozicion me kohë, në 

sasi dhe cilësi të duhur dhe me çmimin më të mire 
3 Efikasiteti – Parimi i efikasitetit nënkupton të marrësh maksimumin nga resurset në dispozicion. ka të bëjë me lidhshmërinë ndërmjet resurseve 

të angazhuara dhe rezultateve të dhëna në kuptim të sasisë, cilësisë dhe kohës. 

4 Efektiviteti – Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të pritura. 
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Lista e shkurtesave 

AUV Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë 

DI   Drejtoria e Inspktoratit 

DSHP Departamenti i Shëndetit Publik 

HACCP Analiza e rrezikut dhe pikat e kontrollit kritik 

MBPZhR Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 

LUV Laboratori i Ushqimit dhe Veterinarisë 

PSO  Procedura Standarde e Operimit 

Përkufizimet dhe terminologjia 

  “Siguri ushqimore” është garancia se ushqimi nuk shkakton efekte të dëmshme në 
shëndetin e njerëzve, nëse është përgatitur dhe konsumuar, sipas kushteve të përdorimit. 

 „Ushqim ose produkt ushqimor“ është secila materie ose produkt i përpunuar, pjesërisht 
i përpunuar ose i papërpunuar, i destinuar për konsum të njerëzve ose pritet që vnjerëzit 
ta konsumojnë, 

  “Kontroll zyrtar” është çdo kontroll për të verifikuar respektimin e kërkesave ligjore në 
fushën e ushqimit dhe ushqimit për kafshë. 

  “Risk” është mundësia e një efekti të kundërt në shëndet dhe ashpërsia e këtij efekti, si 
rrjedhojë e pranisë së një ose më shumë dëmtuesve në ushqim. 

 “Analizë risku” është një proces që ka lidhje me tre komponentë të ndërthurur me njëri-
tjetrin, të cilat janë: vlerësimi i riskut, menaxhimi i riskut dhe komunikimi i riskut. 

 “Vlerësim i riskut” është një proces i bazuar shkencërisht, me katër etapa: identifikimi i 
dëmtuesit, karakterizimi i dëmtuesit, vlerësimi i ekspozimit dhe karakterizimi i riskut. 

 “Menaxhim i riskut” është procesi, i ndarë nga vlerësimi i riskut,i vlerësimit të politikave 
alternative në këshillim me subjektet e interesuara, duke pasur parasysh vlerësimin e 
riskut dhe faktorët e tjerë të pranueshëm.  

  “Gjurmim” është aftësia për të gjurmuar dhe ndjekur një ushqim, ushqim për kafshë, 
kafshët që prodhojnë ushqim, ose substanca të përcaktuara, që janë ose priten të jenë të 
lidhura me një ushqim për njerëz ose kafshë, në të gjitha fazat e prodhimit, të përpunimit 
dhe të shpërndarjes. 

 “Faza të prodhimit, përpunimit dhe shpërndarjes” është çdo fazë, përfshirë importet 
dhe lëndët e para për prodhimin e ushqimeve, përfshirë ruajtjen, transportin, shitjen ose 
furnizimin e konsumatorit përfundimtar dhe, në mënyrë të ngjashme, importimin, 
prodhimin, ruajtjen, transportin, shpërndarjen, shitjen dhe furnizimin e ushqimeve për 
kafshë. 

  “Aditiv ushqimor” është çdo substancë, e cila normalisht nuk konsumohet, nuk është 
një përbërës tipik i ushqimit, nuk ka vlera ushqimore dhe është shtuar qëllimisht për të 
përcaktuar karakteristikat teknologjike dhe organo-leptike të ushqimit gjatë përgatitjes, 
trajtimit, përpunimit, formimit, paketimit, transportit ose ruajtjes. 

  “Etiketim” është çdo fjalë, pamje, markë tregtare, emër tregtar, konfigurim apo simbol 
për një ushqim, që vendoset mbi çdo paketim, dokument, njoftim, etiketë, unazë ose 
mbajtëse, që shoqëron apo i referohet një ushqimi të caktuar.  

 “Inspektim” është çdo formë kontrolli që organi publik kryen për verifikimin e 
respektimit të kërkesave ligjore nga subjekti i inspektimit. 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Ushqimi i sigurt është kyç për jetë të shëndetshme për secilin qytetar. Siguria në ushqim duhet 

të ofrohet nga organet shtetërore përmes kontrolleve që tregojnë se ushqimi në treg ka kaluar 

të gjithë hapat e kontrollit dhe është i gatshëm për konsum. Siguria e ushqimit përfshinë tërë 

zinxhirin ushqimor, nga faza e prodhimit/përgatitjes, trajtimin, transportin dhe ruajtjen e 

ushqimit me qëllim të parandalimit të rrezikut nga sëmundjet që vijnë nga ushqimi.  

Në vendin tonë përgjegjësinë për sigurinë e ushqimit e ka Agjencia e Ushqimit dhe 

Veterinarisë, është cila funksionon nën ombrellën e Zyrës së Kryeministrit. Agjencia e 

Ushqimit dhe Veterinarisë duhet të ofroj siguri në ushqim përmes kontrolleve që u bëhen në 

kufi ushqimeve të importuara dhe brenda vendit përmes inspektimeve të organizuara në 

Zyrat Regjionale të vendosura në qytetet kryesore. Përveç Agjencisë së Ushqimit dhe 

Veterinarisë, janë edhe inspektorët komunal që kryejnë inspektime brenda territorit të tyre 

komunal. 

Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e sigurisë së ushqimit për të vlerësuar nëse 

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka vendosur  sistem adekuat për të ofruar siguri në 

ushqim. Për të analizuar procesin më tutje, kemi marrë rast studimi produktet e mishit dhe 

grurit.  

Auditimi ka nxjerrë në pah se Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ende nuk e ka plotësisht 

funksional sistemin e sigurisë në tërë zinxhirin ushqimor. Vlerësimi i sigurisë në ushqim 

përmes listave të kontrollit nuk i përfshinë të gjitha Parimet e Analizës së Rrezikut dhe Pikave 

të Kontrollit Kritik i njohur si HACCP. Për më tepër, as Laboratori i Ushqimit dhe Veterinarisë 

nuk është i akredituar për të gjitha analizat e nevojshme për siguri në ushqim. 

Më tutje, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ende nuk i ka kompletuar procedurat dhe 

standardet e nevojshme për të siguruar se inspektorët sanitar dhe fitosanitar janë duke kryer 

kontrolle zyrtare në pajtim me standardet e sigurisë për ushqim. Për më tepër, edhe ato 

procedura standarde të operimit që janë të aprovuara, njësitë përgjegjëse nuk janë në dijeni se 

procedurat e tilla i posedon agjencia. Një situatë më e mirë rreth rregulloreve/procedurave 

vërehet te inspektimet e veterinarisë.  

Inspektorët komunal nuk janë transferuar në Agjencinë Ushqimit dhe Veterinarisë si dhe nuk 

ka koordinim të mirë të kontrolleve mes nivelit qendror dhe atij lokal. Kjo rritë mundësinë e 

kontrolleve jo efikase sikurse në rastin e tregjeve të kafshëve dhe produkteve me prejardhje 

bimore që nuk kontrollohen nga asnjëri nivel.  

Po ashtu, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ende nuk ka bazë të plotë të dhënave për 

bizneset që ofrojnë ushqim me prejardhje bimore dhe shtazore për të siguruar kontrollin e saj 

mbi gjithë industrinë ushqimore në vend.  
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Vlenë të theksohet se Komisioni Evropian në vitin 2019 ka kryer një auditim specifik në të cilin 

ka vlerësuar punën e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë lidhur me kontrollet zyrtare që 

mbulojnë prodhimin e produkteve të shpendëve të destinuara për eksport në Bashkimin 

Evropian. Auditimi ka vënë në pah disa mangësi në procesin e kontrolleve në fushën e 

audituar, ku Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë kishte adresuar shumicën e 

rekomandimeve të dhëna.  

Më poshtë, janë paraqitur rekomandimet me prioritet për Agjencinë e Ushqimit dhe 

Veterinarisë, që  dalin nga raporti i auditimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit të cilat kanë për 

qëllim përmirësimin e mëtejshëm të sigurisë së ushqimit në vend. Lista e plotë e 

rekomandimeve të auditimit, është paraqitur në Kapitullin 5 të këtij raporti.   

Rekomandojmë Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë që:  

 Përmes Zyrës së Kryeministrit të sigurojë transferin e inspektorëve komunal në 

Agjenci të Ushqimit dhe Veterinarisë. Kjo duhet të bëhet, me qëllim të eliminimit të 

kontrolleve të dyfishta dhe mbulimin e tërë zinxhirit ushqimor, duke filluar nga 

industritë e mëdha ushqimore deri tek ato që ofrojnë ushqim me pakicë; 

 Të sigurojë se procedurat standarde të operimit shpërndahen dhe i komunikohen të 

gjitha njësive përgjegjëse për zbatimin e tyre;  

 Të plotësojë regjistrimin e tërë bizneseve që janë në sektorin e ushqimit në mënyrë që 

të sigurojë se e tërë industria është nën mbikëqyrjen e tyre duke siguruar që kjo bazë 

e të dhënave të jetë e azhurnuar gjatë gjithë kohës, dhe  

 Të kryejnë kontrolle cilësore, duke siguruar zbatimin e parimeve të Analizës së 

Rrezikut dhe Pikave të Kontrollit Kritik (HACCP), të cilat janë bazë për të ofruar siguri 

në ushqimin që ofrohet për konsumatorë. 
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1 Hyrje 

Siguria e ushqimit dhe cilësia e ushqimit ka lidhje të ngushtë dhe në shumicën e rasteve 

trajtohet si e njëjta gjë. Siguria e ushqimit i referohet prodhimit, përpunimit, transportit dhe 

ruajtjes së ushqimit në mënyrë që rreziku nga sëmundjet prej ushqimit të jetë sa më i ulët. 

Ndërsa, cilësia e ushqimit ndërlidhet me karakteristikat e ushqimit të pranueshme për 

konsumatorët. Kjo përfshin faktorët e jashtëm si pamja (madhësia, forma, ngjyra, shkëlqimi 

dhe konsistenca); cilësia dhe aroma; faktorë të tillë si standardet e klasave (p.sh. të vezëve) 

dhe të brendshme (kimike, fizike, etj.). 

Ushqimi në terma të përgjithshëm ndahet në dy kategori atë me prejardhje bimore dhe 

shtazore. Ushqimi me prejardhje bimore përbën të gjitha produktet që prodhohen nga pemët 

dhe perimet sikurse gruri, misri, molla, dardha, arra si dhe patatja, fasulja, kërpudhat e 

ngrënshme etj. Ndërsa, ushqimi me prejardhje shtazore përfshinë mishin e kafshëve të 

konsumueshme si dhe produktet që merren prej tyre sikurse qumështi, vezët, djathi dhe kosi. 

Kontrolli i sigurisë së ushqimit është mjaft i rëndësishëm sidomos nëse marret parasysh edhe 
zhvillimin global të tregut dhe importin e produkteve ushqimore me prejardhje bimore dhe 
shtazore që tregtohen pothuajse ndërmjet të gjitha vendeve të botës. Pjesë e këtij trendi është 
edhe Kosova që përveç prodhimeve vendore, në masë të madhe nevojat për produkte 
ushqimore i mbulon nga importi prej shumë vendeve të ndryshme.  

Në grafikun e më poshtëm është paraqitur niveli i importit dhe eksportit për vitet 2012 deri 
më 2017 të produkteve ushqimore. Për vitin 2018, Agjencia Statistikave të Kosovës ka 
vendosur të dhëna për gjysmën e vitit të parë të 2018, që tregojnë trendin e njejtë të eksportit 
dhe importit në vend.  

Grafiku 1. Importi-eksporti 2012-2018 për produkte ushqimore. 

 

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës, tetor 2019 

Pjesë e diagramit janë ushqimet më të konsumueshme në vend. Për shembull, për të mbuluar 

konsumin e mishit, Kosova importon rreth 40,000 ton/vit apo mbi 80% e konsumit të 
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përgjithshëm, përderisa rreth 20% mbulohet nga prodhimi vendor.5 Po ashtu, edhe grurë për 

vitin 2018 janë importuar 101,980 ton apo rreth 95% e nevojave vendore.6 Këto të dhëna 

tregojnë se rëndësia e kontrollit të sigurisë për produktet e importuara është mjaft e lartë.   

1.1 Indikatorët e problemit të auditimit 

Për të iniciuar këtë auditim, janë hulumtuar raporte të ndryshme ndërkombëtare dhe vendore 

si dhe mediat që kanë raportuar për shqetësimet lidhur me sigurinë e ushqimit në vend, të 

cilat kanë shërbyer si indikatorë të problemeve për të filluar auditimin e kësaj fushe.  

Siguria e ushqimit ka rëndësi të veçantë për jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Megjithatë, në 

vendin tonë ekziston shqetësimi lidhur me sigurinë në ushqim. Për këtë, në vazhdimësi ka 

shqetësime për mungesë sigurie në ushqim duke kërkuar nga institucionet përgjegjëse të 

përmirësojnë sigurinë e produkteve ushqimore të cilat ofrohen në treg.  

Bashkimi Evropian, në Raportet e Progresit nga viti 20107 ka konstatuar se në Kosovë ka pak 

progres në fushën e sigurisë ushqimore. Pjesë e këtij raporit është paraqitur edhe nevoja për 

të kompletuar legjislacionin që rregullon fushën e sigurisë së ushqimit. Po ashtu, është 

theksuar edhe mungesa e planeve afatgjata të kontrolleve për sigurinë e ushqimit. 

Shoqata për mbrojtjen e konsumatorit dhe mediat në vazhdimësi kanë raportuar për mungesë 

të sigurisë në ushqim. Rastet e asgjësimit të ushqimit japin sinjale se ushqimi në treg nuk është 

aq i sigurt dhe nuk është i kontrolluar në tërësi. Vetëm gjatë vitit 2018, janë asgjësuar rreth 150 

mijë kilogram ushqime të ndryshme nga AUV-ja. Po ashtu, është raportuar edhe për mish me 

cilësi të dyshimtë që ishte shitur në tregun e brendshëm. Shqetësime ka edhe për cilësinë e 

grurit i cili importohet dhe që ka përmbajtje me të ulët se 12% të proteinave. Për më tepër, 

gruri që qëndron gjatë i deponuar humb cilësitë e tij për prodhimin e bukës cilësore.  

Pra, duke marr parasysh indikatorët e problemeve të lartcekur del se mbikëqyrja e tregut nga 

AUV nuk është e duhur dhe përmes këtij auditimi është synuar të identifikohen mangësi në 

sistemin e sigurisë së ushqimit me qëllim të përmirësimit të procesit të kontrollit të tërë 

zinxhirit ushqimor.  

  

                                                      
5 http://www.mfa-ks.net/subdomain/oldwebsite/?page=1,197,2265 
6 https://kallxo.com/mbi-95-per-qind-e-grurit-te-importuar-nga-serbia/ 
7 https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2010/package/ks_rapport_2010_en.pdf, fq 40-41. 
Dokument pune i personelit të komisionit, Raport për Kosovën 2018 

http://www.mfa-ks.net/subdomain/oldwebsite/?page=1,197,2265
https://kallxo.com/mbi-95-per-qind-e-grurit-te-importuar-nga-serbia/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2010/package/ks_rapport_2010_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2010/package/ks_rapport_2010_en.pdf


ZYRA KOMBЁTARE E AUDITIMIT –NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE 

7 

 

1.2 Objektiva, pyetjet dhe fushëveprimi i auditimit 

Objektivë e auditimit ka qenë të vlerësohet nëse Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka 

vendosur sistem adekuat për të ofruar siguri në ushqim. Për të vlerësuar funksionimin e 

zinxhirit në tregun ushqimor është marrë  si rast studimi mishi dhe gruri.  

Për t’iu përgjigjur objektivit të auditimit janë parashtruar pyetjet e auditimit si në vijim: 

1. A ka vendosur AUV-ja rregulla dhe procedura për planifikim, inspektim dhe monitorim për të 

rregulluar mbulimin e tërë zinxhirit ushqimor? 

2. A janë organizuar inspektimet në mënyrë që të sigurojnë mbulimin e tërë zinxhirit në tregun 

ushqimor? 

3. A janë efektive inspektimet për siguri të ushqimit?  

Për pyetjen e tretë, për rast studimi janë marr produktet e mishit dhe të grurit. 

Fushëveprim i këtij auditimi është Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Ndërsa për analizë 

të detajuar në auditim janë përzgjedh Zyrat Regjionale të Mitrovicës dhe Gjilanit si dhe pikat 

inspektuese kufitare në Mitrovicë dhe Prizren që ndërlidhen me importin e produkteve me 

prejardhje bimore dhe shtazore. Në AUV, janë vlerësuar  mekanizmat për inspektim/kontroll 

për të siguruar se ushqimi në treg është i sigurt për qytetarët.  

Po ashtu, subjekt i  auditimit kanë qenë Komuna e Gjilanit dhe Mitrovicës përkatësisht 

Drejtoritë  e Inspektoratit komunal. Mostër për analizë në këtë auditim janë produktet e 

mishit me rrezik më të lartë të zhvillimit të baktereve të dëmshme për shëndet, dhe gruri 

duke përfshirë miellin me konsumim të gjerë në vend me rrezikun nga kemikalet që mund 

të shkaktojnë dëme organizmit të njeriut.  

Periudha është viti 2018 dhe gjashtë mujori i parë i vitit 2019. Për të mbështetur ekipin në këtë 

auditim është angazhuar një ekspert i fushës së ushqimit. 

 

Sqarim: Në kapitullin e gjetjeve të auditimit, kriteret e auditimit janë të paraqitura si paragraf me fontin 

Italic. 
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2 Përshkrimi i sistemit për sigurinë e ushqimit 

Përgjegjësia për kontrollin dhe monitorimin e sigurisë së ushqimit është nën Agjencinë e 

Ushqimit dhe Veterinarisë nga niveli qendror, ndërsa në nivel lokal është në komuna 

përkatëse. Kjo përgjegjësi është e vendosur në mënyrë që të sigurohet se i gjithë tregu i 

ushqimit me prejardhje bimore dhe shtazore, por edhe në aspektin higjienik është i mbuluar. 

Të gjitha produktet me prejardhje shtazore janë nën mbikëqyrjen e inspektorëve veterinar, 

ndërsa për atë me prejardhje bimore janë inspektorët fitosanitar. Për dy llojet e ushqimit janë 

të vendosur inspektorët në pika kufitare, të cilës bëjnë kontrolle për mallin e importuar. Nërsa, 

brenda vendit janë të vendosur inspektorët në zyra regjionale dhe komuna. Kurse, kontrollet 

sanitare bëhen për të siguruar higjienën dhe mënyrën e ruajtjes së të gjitha produkteve 

ushqimore.   

Më poshtë janë paraqitur palët përgjegjëse për kontrollin e ushqimit me prejardhje bimore 

dhe shtazore si dhe zinxhirin i ushqimit për produkutet e mishit dhe grurit duke përfshirë 

miellin.  

 Diagrami 1. Përshkrimi dhe ndarja e përgjegjësive të inspektorëve. 

 

Inspektorët Fitosanitar Inspektorët Veterinar  Inspektorët Sanitar  

Janë përgjegjës për shëndetin 

bimor, mbrojtjen e bimëve  

përmes kryerjes se kontrolleve 

zyrtare qëllimi i të cilave është 

ndërmarrja e masave që kanë 

për qëllim parandalimin e 

hyrjes, vendosjes dhe 

përhapjes së sëmundjeve dhe 

dëmtuesve të tyre. 

Akrivitetet e kontrolleve i 

kryejnë në bazë të planit vjetor 

dhe kërkesave nga Policia e 

Kosovës, në të gjithë territorin, 

përmes pikave inspektuese 

kufitare dhe shtatë  zyrave 

regjionale të vendosura në 

qytetet kryesore. Pjesë e 

kontrolleve janë kafshët e 

gjalla, thertoret, përpunuesit e 

mishit, të gjitha dyqanet që 

kanë produkte me prejardhje 

shtazore. 

Brenda territorit përfshin kontrollin 

e higjienës së ushqimit me 

prejardhje bimore, prodhimin, 

përpunimin, tregtimin dhe 

deponimin, ujërat dhe lëngjet, 

shtesat dhe aditivët e ushqimit, 

produktet specifike dhe produktet e 

reja, kontrollin e depove dhe 

lokacioneve të shitjes së produkteve 

më origjinë shtazore, bimore si dhe 

kontrollin e importit, eksportit si 

dhe transitit. 
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Diagrami 2. Procesi i kontrollit të sigurisë së ushqimit për grurin dhe mishin. 

 

Zinxhiri ushqimor dhe kontrolli për mishin mbulohet nga inspektorët veterinar kufitar dhe 

inspektorët e brendshëm që janë në kuadër të AUV-së dhe komunave. Kurse, për grurin i tërë 

procesi mbulohet nga inspektorët fitosanitar të vendosur në kufi dhe brenda vendit në zyra 

regjionale të AUVsë dhe në komuna. Ndërsa, Inspektorët sanitar kanë përgjegjësi për të ofruar 

siguri në ushqim, higjienë, gjurmim dhe etiketim të ushqimit për njerëz dhe ushqimit për 

kafshë në hapësirat e përpunimit, paketimit, shpërndarjes, shitjes me shumicë dhe pakicë 

sipas legjislacionit nacional të harmonizuar me atë të Bashkimit Evropian.8 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 http://www.auv-ks.net/sq/misioni-dhe-vizioni 

Importi 

Të gjitha produktet kontrollohen 
nga Inspektorët Kufitar 
Fitosanitar për bimë dhe 
Inspektorët Kufitar Veterinar 
për produkte me prejardhje 
shtazore.  
  

Ruajta 
Produktet e importuara apo të 
prodhuara brenda vendit duhet të 
ruhen në kushte në pajtim me 
specifikat e produktit dhe Inspektorët 
e Brendshëm të AUV.  Në një 
kontrollin e rregult.  

Mullinjtë /Thertoret 

Produktet e grurit dhe të gjitha 
kafshët e gjalla  kontrollohen nga 
Inspektorët e Brendshëme. 
Fitosanitar dhe veterinar 

Dyqanet/ Furrat dhe 
mishtoret  

Kontrollet e furrave kryhen 
nga  Inspektorët Sanitar ndërsa 
të mishtorev nga Inspektorët 
Veterinar. Po ashtu, ky sektor 
kontrollohet edhe nga 
Inspektorë Komunal  

Përpunimi i grurit dhe i 
produkteve të mishit janë pjesë 
rutinë e kontrolleve nga 
Inspektorët Fitosanitar dhe 
Veterinar në AUV. 

01 02 03 04 05 

Përpunimi 

http://www.auv-ks.net/sq/misioni-dhe-vizioni
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3 Gjetjet e auditimit  

Në këtë pjesë të raportit janë paraqitur gjetjet e auditimit lidhur me Sigurinë në Ushqim. Duke 
u bazuar në pyetjet e auditimit, gjetjet janë të ndara në tri pjesë: 

o Pjesa e parë mbulon hartimin e politikave, procedurave dhe standardeve që shërbejnë 
për të ofruar siguri në ushqim.  

o Pjesa e dytë mbulon organizimin e përgjithshëm për sigurinë e ushqimit dhe 
monitorimin, ndërsa  

o Pjesa e tretë mbulon ekzekutimin e kontrolleve nga AUV dhe komuna e Gjilanit dhe 
Vushtrrisë, e fokusuar në mish dhe grurë.  

3.1 Korniza regullative - për sigurinë e ushqimit 

AUV-ja është përgjegjës të organizojë dhe të sigurojë kontrolle në tërë zinxhirin ushqimor në vend. 
Drejtoria e Shëndetit Publik (DShP) në kuadër të AUV-së ka përgjegjësinë të hartoj politikat, 
rregulloret, si dhe standardet e sigurisë ushqimore.  

DShP-ja ka hartuar një numër rregulloresh dhe udhëzime administrative të cilat i shërbejnë 
për sektorin e kontrolleve sanitare, fitosanitare dhe veterinare ku janë të specifikuara detyrat 
dhe obligimet e AUV-së dhe bizneseve për të arritur standardet për siguri në ushqim.  

Për Inspektoratin Veterinar, DShP ka hartuar rregullore për mbulimin e zinxhirit ushqimor të 
njohura si pako higjienike ku dalin edhe kërkesa për zbatimin e parimeve të HACCP-së, 
faktorë kyç për sigurinë e ushqimit. Më tutje, janë hartuar rregulloret që përcaktojnë detyrat 
dhe përgjegjësitë për zyrtarët/inspektorët që bëjnë kontrollin e ushqimit, por edhe për 
subjektet që janë të obliguara të përmbushin një numër detyrash për të ofruar ushqim të sigurt 
tek konsumatori. 

Ndërsa, Inspektorati Fitosanitar gjatë kontrolleve zbaton kriteret e vendosura përmes ligjeve 
dhe rregulloreve të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural-MBPZhR. Ndërsa, 
për funksionimin e tij DShP-ja ka përgjegjësi të hartojë udhëzime/procedura për kontrollet në 
këtë sektor. MBPZhR-ja ka hartuar udhëzim administrativ për kontrollet fitosanitare9 në pika 
kufitare, (të vendosura në terminale doganore)10. Mirëpo, mungojnë udhëzime të njëjta edhe për 

organizimin e kontrolleve të brendshme. Kjo ka ndodhur për shkak se, ky sektor sipas Ligjit 
të Ushqimit11 është transferuar në AUV dhe nuk është rregulluar procesi i hartimit të 
politikave dhe procedurave që rregullojnë organizimin e tërë procesit të kontrollit.12Për më 
shumë, as brenda AUV-së nuk ka strukturë të vendosur që do të organizonte këtë proces.  

Inspektorati Sanitar, aktivitet e tij në lidhje me produktet me prejardhje shtazore i bazon në 
pakon higjienike të hartuar nga DShP-ja. Kurse, aktivitetet tjera të tyre bazohen edhe në Ligjin 
për Sanitari, i hartuar në vitin 2003 nga Ministria e Shëndetësisë (MSh), pjesë e së cilës kanë 
qenë deri në transferimin e tyre në AUV. Po ashtu, për këtë sektor janë hartuar udhëzues dhe 
manuale që përshkruajnë praktikat e mira higjienike për industrinë ushqimore. 

                                                      
9 Udhëzimi Administriv nr. 13/2014 Për kontrolle kufitare fitosanitare 
10 Udhëzimi Administrativ (MBPZHR) Nr. 13/2014 për procedurat e kontrollit inspektues. 
11 Ligji i Ushqimit 2009_03-L-016, neni 39, pika 2.5 fq 27 
12 Intervistë me Udhëheqësin e Sektorit Fitosanitar, 24.06.2019. 
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Më tutje, përveç rregulloreve dhe udhëzuesve administrativ DShP harton Procedura 

Standarde të Operimit (PSO) përmes të cilave përshkruan hapat që duhet ndjekur për 

kontrolle në secilën fushë/sektor, marrje të mostrave për analizë, asgjësim etj.  

Deri më tani, DShP-ja ka hartuar disa PSO për kontrolle që kryesisht rregullojnë sektorin 

e veterinarisë, por nuk përfshijnë edhe dy sektorët të cilat janë nën menaxhimin e AUV-së 

(shih shtojcën III).  Për sektorin fitosanitar dhe sanitar është PSO e përgjithshme mirëpo nuk 

ka PSO për kontrolle zyrtare duke pas parasysh kulturat e gjëra dhe të ndryshme që 

mbulohen. Për dallim nga sektori fitosanitar, në atë sanitar ka disa udhëzues dhe manual që 

ofrojnë praktika të mira higjienike.  

Listat kontrolluese  

Duke u bazuar në PSO-në për inspektime të përgjithshme, janë hartuar 12 lista kontrolluese 
që shërbejnë për kontrolle të brendshme e që në disa raste kanë edhe udhëzimin për 
përdorimin e tyre. Këto lista duhet të jenë në pajtim me kërkesat e Ligjit të Ushqimit dhe shtatë 
parimet e HACCP-it që për sigurinë në ushqim janë thelbësore.  

Në fillim të vitit 2019, Zyra për Ushqim dhe Veterinari e Komisionit Evropian ka kryer një 
auditim lidhur me kontrollet që kryen AUV-ja. Objektivë e këtij auditimi ka qenë të vlerësojnë 
nëse kontrollet zyrtare të AUV-së mbulojnë prodhimin e produkteve të shpendëve të 
destinuara për eksport në Bashkimin Evropian. Ndër gjetjet e këtij raporti është mos përputhja 
e listave kontrolluese me parimet e HACCP-të.13 Si rrjedhojë, AUV-ja ka marrë veprime duke 
hartuar një listë, e cila është në pajtim me parimet e HACCP-it. Mirëpo, nga dosjet e 
kontrolluara kemi vërejtur se ende nuk ka filluar të zbatohet.  

Gjithashtu, për listat kontrolluese që janë zbatuar deri më tani, në bazë të analizës së 
auditimit del që asnjë parim nuk është plotësuar në tërësi, tre prej tyre pjesërisht, kurse 
katër nuk janë të përfshira në lista kontrolluese fare. Në tabelën e më poshtme, është 
paraqitur niveli i zbatimit, ndërsa detajet janë të paraqitura në shtojcën IV.  
 
Tabela 1. Zbatimi i parimeve të HAACP-it14 nga AUV në Lista kontrolluese. 

                                                      
13 Raporti i auditimit të Komisionit Evropian për Vlerësimin e Sistemit të Kontrolleve të vendosura në prodhimin 

e mishit të shpendëve me qëllim të eksportit në Bashkimin Evropian, i kryer në Janar-Shkurt 2019 (final report 
of an audit carried out in kosovo(1) from 29 january to 1 february 2019 In order to evaluate the control systems 
in place governing the production Union), pika 30 fq 10 (http://ec.europa.eu/food/audits-
analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=4127) 

14 Përshkrimet e Parmeve të HAACP,http://www.fao.org/3/y1579e/y1579e03.htm 

  Parimet e HACCP Aplikim i plotë Aplikim i pjesshëm Nuk Aplikohet 

1 Analiza e riskut dhe përcaktimi i 
masave parandaluese  

 
X 

 

2 Vendosja e pikave kritike të 
kontrollit  

  
X 

3 Vendosja e kufijve kritik X 
  

4 Monitorimi i pikave kritike të 
kontrollit  

 
X 

 

5 Përcaktimi i masave korrigjuese  
  

X 

6 Verifikimi i sistemit  
 

X 
 

7 Dokumentimi i sistemit  
 

X 
 

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=4127
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=4127
http://www.fao.org/3/y1579e/y1579e03.htm
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Pra, parimi tre ka aplikim të plotë në lista kontrolluese ndërsa parimet tjera kanë zbatim të 

pjesshëm dhe mosaplikim, për më shumë kjo është gjendja:  

 Parimi i parë- kërkesat e përgjithshme monitorohen, por mungojnë pyetjet në Listat 

kontrolluese dhe në kompani për udhëzimet e punës, politikat e kompanisë, 

objektivat, Manualin e cilësisë dhe sigurisë dhe dokumentimin e proceseve.  

 Parimi i gjashtë- kontrollohen: Higjiena personale, kontrolli mjekësor i 

punëtorëve/librezat Sanitare, higjiena e tualeteve, kontrolli i DDD15-së, përderisa nuk 

kemi pyetje për verifikimin e procedurave të bazuara në parimet bazë të HACCP.  

 Parimi i shtatë- ka aplikim të pjesshëm, kemi pyetje në Listat kontrolluese për ruajtjen 

e lëndës së parë, por mungon dokumentimi i sistemit të sigurisë së ushqimit. 

3.2 Organizimi i kontrolleve në zinxhirin ushqimor dhe 

monitorimi 

AUV përmes kontrolleve duhet të sigurojë mbulimin e tërë tregut ushqimor duke mbuluar të gjithë 

ushqimin me prejardhje shtazore dhe bimore. Kjo bëhet duke organizuar kontrollin në pikat kufitare dhe 

brenda territorit përmes inspektorëve veterinarë, fitosanitarë dhe sanitar.   

Në kuadër të AUV-së është DShP-ja, e cila është përgjegjëse për përcaktimin e rregullave për 

higjienën e ushqimit dhe Drejtoria e inspektoratit përgjegjëse për kontrollin e ushqimit me 

prejardhje bimore dhe shtazore. DShP-ja përdorë dokument udhëzues që bazuar në 

vlerësimin e rrezikut bënë kategorizimin e kompanive që merren me sektorin e ushqimit.   

Megjithatë, nuk janë duke u zbatuar të gjitha kërkesat sipas këtij dokumenti edhe pse 

planet e AUV-së kanë për bazë këtë udhëzues. Ky dokument që është i zbërthyer në Listë 

Kontrolluse, kërkon nga inspektorët që gjatë kontrolleve të bëjnë poentimin dhe 

kategorizimin (A, B, C dhe D) e kompanive të kontrolluara. Megjithatë, poentimi nuk është 

bërë asnjëherë ndërsa kategorizimi është me mangësi. Kjo ka ndodhur për shkak se nuk 

është bërë monitorimi i mënyrës së plotësimit të listave kontrolluese.  

Për më tepër këto të dhëna nuk kanë shërbyer për hartimin e planit vjetor të vitit vijues. 

Kjo ka ndodhur për shkak të moskoordinimit në mes të DShP-së dhe Drejtorisë së 

Inspektoratit (DI-së) ku nuk ka raportim të rezultateve të kontrolleve për gjendjen e secilës 

kompani. Në këtë ka ndikuar  edhe mungesa e një sistemi elektronik ku inspektorët raportojnë 

për secilën kompani dhe çdo kontroll që kryejnë. Një sistem të tillë elektronik AUV-ja ka 

filluar t’a aplikojë nga marsi i vitit 2019 mirëpo në mënyrë të kufizuar, vetëm për regjionin e 

Prishtinës. Në mungesë të aplikacionit elektronik do të duhet të ketë raportime të rregullta, 

mirëpo as kjo nuk ka ndodhur dhe raportet/informacioni nuk qarkullon ndërmjet DI-së dhe 

DShP-së dhe nuk është ndërmarr ndonjë veprim për të rregulluar këtë proces. Kjo ka efekt, 

                                                      
15 Dezinfektim, Dezinsektim dhe Deratizim. 
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pasi frekuenca e kontrolleve mund të mos jetë adekuate po ashtu, hartuesi i planeve nuk ka 

njohuri për gjendjen e kompanive në tërë vendin.  

Gjatë vitit 2019, AUV-ja ka filluar krijimin e bazës së të dhënave duke regjistruar bizneset që 

kanë veprimtari në industrinë ushqimore më origjinë shtazore dhe bimore. Nga raportet 

mujore dhe vjetore të kontrolleve zyrtare nuk mund të kuptohet nëse është arritur të 

kontrollohet zinxhiri ushqimor pasi që nuk ka listë të plotë të bizneseve që mundëson një 

verifikim të tillë. Ky proces është vonuar për shkak të mos marrjes së masave në kohë nga 

AUV dhe si pasojë që nga themelimi i AUV-së e deri në fund të muajit korrik 2019 nuk mund 

të dihet nëse të gjithë ofruesit e produkteve me origjinë shtazore dhe bimore janë kontrolluar.  

Po ashtu, as në komunën e Gjilanit dhe të Vushtrrisë nuk ka ndonjë listë të bizneseve të 

sektorit të ushqimit që veprojnë në këto komuna.. Duke marrë parasysh, numrin e madh të 

bizneseve të vogla në kuadër të komunave dhe numrin e kontrolleve të raportuara brenda 

vitit 2018 dhe 2019.  

Në bazë të rregullores për organizim të AUV,16 funksionojnë gjashtë Zyra Regjionale të 

udhëhequra nga koordinatori i zyrës. Në praktikë koordinatorët nuk janë të përfshirë në 

hartimin e planeve vjetore apo mujore dhe nuk kërkohet ndonjë informatë nga ta për 

hartimin e planit vjetor apo mujor për regjionin e caktuar.  

Më tutje, në komuna funksionon tregu i kafshëve dhe tregu i gjelbër apo ato që ofrojnë 

ushqim të ndryshëm që nuk janë të licencuara.17 Sipas zyrtarëve të AUV, tregjet e kafshëve 

në vend nuk i plotësojnë kriteret e parapara  për tregje por as nuk kontrollohen nga 

inspektorët eë AUV-së apo komunal18. Në këto tregje bëhet therja e pa kontrolluar e 

kafshëve dhe mos kontrolli i tyre nga inspektorët veterinar rrit rrezikun e  therjes/shitjes 

së mishit me sëmundje që mund të barten edhe tek njerëzit. AUV-ja përmes Ministrisë së 

Pushtetit Lokal19 ka kërkuar që komunat të ndërmarrin veprime adekuate për legalizimin e 

tregjeve por deri me tani vetëm Komuna e Gjilanit ka filluar projektin për ndërtimin e tregut 

të kafshëve në pajtim me kriteret e parapara, ndërtimi i të cilit deri në korrik 2019 nuk ka 

filluar.  

Ndërsa,  produktet që importohen kalojnë kontrollin e dokumentacionit të nevojshëm dhe në 

kuadër të saj ka edhe plan për marrjen e mostrës për analizë. Në rastet kur analiza del pozitive 

atëherë malli asgjësohet apo kthehet në vendin e origjinës, kurse e njëjta kompani duhet t’i 

nënshtrohet marrjes së mostrës për dhjetë kontingjentet e radhës. Ky proces  është i organizuar 

përmes sistemit elektronik. Mirëpo, ky sistem nuk jep mundësinë për të përcjellë dhe të 

sigurojë se janë marrë mostra për analizë në 10 kontingjentet e radhës. Ajo që ndodhë në 

rastet kur analiza është pozitive, përmes email-it njoftohen inspektorët por që marr parasysh 

                                                      
16 Rregullorja 01/2011 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në AUV, Neni 7 

Zyrat Regjionale të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, pika 2 fq 6. 
17 Intervistë me shefin e sektorit të inspektimit të brendshëm veterinar, 16 qershor 2019.  
18 Intervistë me Drejtorin e Inspektoratit Komunal në Vushtrri, 09.07.2019 
19 Kërkesa e AUV për Organizimi dhe funksionalizimi i tregjeve të kafshëve nga Komunat e Republikës së 

Kosovës, dhjetor 26, 2018. 
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volumin e lartë të importit është vështirë të sigurohet nëse është marrë numri i mostrave të 

duhura. Kjo sidomos nëse merret parasysh që kompanitë jo gjithmonë bëjnë zhdoganimin e 

mallit në të njëjtin pikë inspektuese kufitare. Pra, në mungesë të informatës që do të duhej të 

jepte sistemi, inspektorët e kanë vështirë të përcjellin nëse kompanive me rezultat të analizës 

pozitive i janë marrë mostra sipas kërkesës.  

Komunat e audituara, aktivitetet e tyre i  bazojnë në ligjin për ushqim dhe rregulloret e 

AUV-së për sigurinë e ushqimit. Mirëpo, nuk kanë të hartuara procedura ose lista 

kontrolluese për inspektime të produkteve ushqimore. Kjo ka ndodhur për shkak se 

inspektorët komunal kryejnë edhe aktivitete në sektor tjerë sikurse të ndërtimit, tregut të 

punës etj. dhe nuk është marr ndonjë iniciativë të hartohen procedura për secilin sektor për të 

siguruar që aktivitetet kryhen në pajtim me politikat për siguri të ushqimit.  

Monitorimi  

AUV, duhet të përcaktoj rregullat dhe të bëjë monitorimin e kontrolleve zyrtare për sigurinë e 

ushqimit.20 DShP21 ka përgjegjësinë të monitoroj kontrollet zyrtare për sigurinë ushqimore.  

Ky aktivitet i monitorimit nuk është i organizuar deri me tani. Këtij procesi do të duhej t’i 

paraprinte një udhëzim apo procedurë që tregon hapat që duhet të ndjekin. Sidoqoftë, në fund 

të vitit 2018 është marr vendim për krijimin e komisionit profesional i përkohshëm në 

Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. Deri në korrik 2019,  nuk ka ndodhur asnjë aktivitet 

në këtë drejtim. Kjo nuk është bërë për shkak se DShP nuk ka ndërmarr asnjë veprim pas 

vendimit të marr për themelimin e komisionit. Për sektorin fitosanitar dhe sanitar nuk ka 

ndodhur asnjë aktivitet. Si pasojë, mungesa e monitorimit si një nga hallkat kyçe për të 

vlerësuar masat për përmirësim pamundëson identifikimin e defekteve në procesin e 

kontrolleve zyrtare duke mundësuar lejimin në treg të produkteve me rrezik.  

3.3 Rastet e studimit të mishit dhe grurit – planifikimi i  

kontrolleve 

AUV duhet të hartoj plane për kontrolle duke marr parasysh rrezikun, përmes së cilave duhet të 

specifikohen kategorizimi i kontrolleve brenda vendit dhe në pikat kufitare. Planet e inspektimeve duhet 

të jenë të zbatueshme dhe efektive me qëllim të mbrojtjes së konsumatorit dhe shmangies së mashtrimeve 

të qëllimshme apo rreziqeve. 

                                                      
20 http://www.auv-ks.net/sq/sektori-i-higjienes-se-ushqimit-me-prejardhje-joshtazore, http://www.auv-

ks.net/sq/sektori-i-higjienes-se-ushqimit-me-prejardhje-shtazore, Rregullorja – Nr. 29 /2013 për plotësimin dhe 
ndryshimin e rregullores nr. 03/2010 për organizimin e agjencisë së ushqimit dhe veterinarisë neni 6 dhe 7, f 6, 
7 dhe 8. 

21 Rregulorja 01/2011 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në AUV, neni 9, 10, 

fq 25-26. 

http://www.auv-ks.net/sq/sektori-i-higjienes-se-ushqimit-me-prejardhje-joshtazore
http://www.auv-ks.net/sq/sektori-i-higjienes-se-ushqimit-me-prejardhje-shtazore
http://www.auv-ks.net/sq/sektori-i-higjienes-se-ushqimit-me-prejardhje-shtazore
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Inspektorati veterinar - përmes planit të inspektimit ka për qëllim mbrojtjen e shëndetit 

publik dhe konsumatorit. Inspektimet duhen të shtrihen në bazë të kategorizimit të 

kompanive që bazohen në vlerësimin e rrezikut22. DShP-ja është përgjegjëse për hartimin e 

planeve për sektorin e mishit duke u bazuar në informatat e vitit paraprak që bazë kanë 

rezultatet e listave kontrolluese, rezultatin e analizave vjetore për secilën kompani.  

Më tutje, për të vlerësuar gjendjen e sigurisë në industrinë ushqimore AUV-ja përdor format 

e vlerësimit që kanë katër kategori A, B, C dhe D ku përmes vlerësimit të gjendjes së tyre bëhet 

edhe përcaktimi i numrit të kontrolleve që do të duhej të bëheshin përgjatë vitit kalendarik.  

Tabela 2. Përmbajtja e kategorive për sektorin e ushqimit.23 

Kategoria  Përmbajtja  

A Biznese që në përgjithësi i plotësojnë kërkesat e infrastrukturës (rrezik i ulët) 

B Bizneset që në përgjithësi i plotësojnë kërkesat e infrastrukturës, por, janë  
evidentuar mangësi  të vogla dhe ato lehtë, mund të eliminohen (rrezik i 
mesëm/ulët) 

C Biznese që nuk i plotësojnë të gjitha kërkesat e infrastrukturës, por me një 
përkushtim më të madh, mund të avancohen në kategori(rrezik i 
mesëm/lartë) 

D Biznese që nuk i plotësojnë kërkesat e infrastrukturës, por me përkushtim 
shumë të madh, sidomos me ndryshimin e lokacionit të objektit. Projektimin 
e skemës se objektit në përputhshmëri me aktivitetin dhe llojet e prodhimit, 
dhe implementimin e procedurave të vetëkontrollit (rrezik i lartë). 

Numri i kontrolleve bëhet duke u bazuar në kategorinë e caktuar nga komisioni vlerësues apo 

të dhënat në terren sikurse të paraqitura në tabelën e më poshtme. 

Tabela 3. Kategorizimi dhe numri i kontrolleve sipas tyre.24 

 Kush bënë 
kontrollin  

Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D 

Inspektimi i 
infrastrukturës 
së objektit dhe 

pajisjeve  

Drejtoria e 
Inspektoratit 

1 herë në vjet  1 herë në vit 2 herë në vit 2 herë në vit 

Vlerësimi i 
Praktikave të 

Mira të 
Higjienës 

procedurave të 
vetë-kontrollit 
dhe parimeve 

Drejtoria e 
Inspektoratit  

dhe 
Drejtoria  
Shëndetit 

Publik 

1 herë në dy 
vjet 

1 herë në dy 
vjet 

1 herë në dy 
vjet, vlen vetëm 

për objektet e 
miratuara për 

eksport. 

 

                                                      
22 Rregullore nr.10/2011 për kontrollet zyrtare të ndërmarra për të siguruar verifikimin e përputhshmerisë me 

ligjin për ushqimin dhe ushqimin për kafshë dhe rregullat për shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, neni 39, fq 
58-59; Plani vjetor nacional për viti 2018 dhe 2019. 

23 Përshkrim sipas të dhënave në AUV. 
24 Plani vjetor Nacional i kontrolleve zyrtare për vitin 2018 dhe 2019. 
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DShP-ja këtë metodë të vlerësimit/kategorizimit është duke e zbatuar nga viti 2012. Në secilën 

kompani që ka veprimtari therjen e kafshëve apo përpunimin e mishit fillimisht bëhet 

vlerësimi nga një komision vlerësues duke aprovuar/licencuar ato, si dhe duke i kategorizuar 

në të njëjtën kohë. Në baza vjetore AUV, duhet të analizojë listat kontrolluese për vlerësimin 

e rezultateve me qëllim të përcaktimit të frekuencave të kontrollit dhe kategorizimin e 

objekteve.25 

Në analizën e disa dosjeve të AUV-së për këto kompani nuk kemi gjetur ndonjë dokument 

tjetër të vlerësimit përveç atij të aprovimit fillestar. Për kategorizim vjetor kërkohen të dhëna 

nga vlerërsimi i bërë nga kontrollet zyrtare, duke përdorur listat kontrolluese dhe rezultatet e 

analizave laboratorike. Mirëpo DShP-ja referencë për kategorizim përdorë vetëm rezultatet e 

analizave. Kjo ka ndodhur, për shkak të mungesës së shkëmbimit të informatave në mes të 

DShP-së dhe DI-së përgjegjëse për vlerësimin e gjendjes në terren. Në mungesë të të dhënave 

gjendja e kompanive mund të ketë ndryshuar në aspektin pozitiv apo negativ. Në tri mostra 

të përzgjedhura në DShP vërehet se dosja e fabrikave të përpunimit të mishit nuk është 

azhurnuar qysh  nga periudha e licencimit, njëra në vitin 2014 dhe tjera në 2016. Ndërsa, dosja 

e tretë është azhurnuar në vitin 2018 për shkak se në këtë vit ka pas licencim të objektit të ri. 

Pra, kategorizimi për këto fabrika të përpunimit të mishit nuk ka ndryshuar që në kohën e 

licencimit edhe pse mund të kenë plotësuar kriteret për të qenë në kategorinë A, por që pas 

periudhës së licencimit mund të janë identifikuar defekte që do të duhej të ndryshohej 

kategoria në B ose C me qëllim të ngritjes së numrit të kontrolleve. Njëjtë është edhe në rastet 

e kundërta kur fabrika ka përmirësime, por vazhdon të mbetet në të njëjtën kategori dhe të 

ketë kontrolle më shumë se sa është e nevojshme. Nga e tërë kjo situatë, AUV-ja vazhdon të 

jetë joefektive dhe efikase në planifikim dhe aktivitetet e kontrollit.  

Pjesë e aktiviteteve të DShP-së të parapara në planin vjetor është edhe vlerësimi i Praktikave 

të Mira të Higjienës, procedurave të vetë-kontrollit dhe parimeve. Përveç planit vjetor nuk 

kemi gjetur ndonjë plan të detajuar mujor për aktivitete të tilla26. Kjo duke marr parasysh 

që vetëm për sektorin e përpunimit të mishit janë mbi 60 fabrika27. Në përgjithësi në bazë të 

dosjeve të përzgjedhura mostër të kompanive të përpunimit të mishit nuk kemi vërejtur edhe 

ndonjë aktivitet të kontrollit nga DShP-ja dhe nuk është kërkuar nga DI-ja për angazhimin e 

DShP-së pasi që në bazë të planit ky aktivitet ndodhë vetëm nëse kërkohet. DShP-ja ka qenë 

e përfshirë vetëm kur ka ndodhur aprovimi apo licencimi i tyre. 

Përveç planit vjetor, zyrat regjionale në kuadër të AUV zbatojnë plane mujore dhe javore. Nuk 

ka ndonjë analizë të rrezikut për të përcaktuar periudhat adekuate të kontrolleve. Planet 

mujore do të duhej të reflektonin shtrirjen e periudhës së kontrolleve, p.sh. nëse një kompani 

është në kategorinë C, atëherë do të duhej të siguronin që kontrollet të mos ndodhin brenda 

një periudhe të ngushtë kohore.  

                                                      
25 Plani vjetor i kontrolleve zyrtare për vitin  2018 fq 9 dhe 2019 fq 10-11 
26 Plani vjetor i kontrolleve zyrtare për vitin  2018 fq 9 dhe 2019 fq 10-11 
27 http://www.auv-ks.net/sq/bizneset-e-aprovuara-per-ushqime-me-origjine-shtazore 

http://www.auv-ks.net/sq/bizneset-e-aprovuara-per-ushqime-me-origjine-shtazore
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Ndërsa, për pikat kufitare nuk ka plan të kontrolleve pasi që secila ngarkesë i nënshtrohet 

kontrollit nga inspektorët veterinar kufitar.  

Inspektorati fitosanitar 

DShP-ja është përgjegjëse për kategorizimin e kompanive dhe hartimin e planit nacional vjetor 

për të gjitha kontrollet me qëllim të mbulimit të tërë zinxhirit ushqimor duke përfshirë edhe 

atë me prejardhje bimore.28 Aktualisht, nuk ka kategorizim të kompanive në këtë sektor dhe 

planet vjetore të vitit 2018 dhe 2019 janë hartuar nga sektori i inspektoratit fitosanitar edhe 

pse zbatues të këtij plani janë vetë ky sektor. Kjo paraqet një ndarje jo të mirë të detyrave 

dhe konflikt në zbatimin e planit pasi që zbatimi bëhet nga i njëjti sektor.   

Në bazë të planit vjetor kontrolli i mullinjve është paraparë të jetë gjatë gjithë vitit. 

Grafiku 2. Plani i kontrolleve fitosanitare për mullinj dhe depo të drithërave.

  

Përderisa, për vitin 2019 nuk ka ndonjë plan të detajuar të kontrolleve për mullinj. Është bërë 

vetëm përshkrimi i llojit të kontrolleve që do të planifikohen të realizohen, por jo edhe numri 

tyre.  

Sikurse tek sektori veterinar, nuk ka plane të kontrolleve kufitare fitosanitare. Secila ngarkesë 

i nënshtrohet kontrollit nga inspektori fitosanitar kufitar. 

Inspektorati sanitar 

Për hartimin e planeve vjetore përgjegjëse është DShP edhe për këtë sektor. Në planin për 

sektorin sanitar janë parashikuar kontrolle vetëm për çerekun e parë të vitit dhe atë të 

fundit (sikurse është paraqitur në grafikun poshtë), përkatësisht nga muaji janar- mars dhe 

shtator-dhjetor. Nuk ka ndonjë dëshmi se cili është vlerësimi i rrezikut për një grupim të 

tillë dhe pse nuk ka shtrirje gjatë tërë muajve të vitit. Kjo ka ndodhur për shkak se nuk ka 

metoda të vlerësimit të rrezikut për këtë sektor. Si pasojë, muajt prill deri në gusht nëse nuk 

                                                      
28 Rregullorja 01/2011 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në AUV, neni 9, pika 

1, 2.2, fq 9-10 
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ka ndonjë ankesë nga konsumatorët janë të pakontrolluara nga AUV-ja, përkatësisht sektori i 

inspektoratit sanitar. Mënyra e planifikimit është paraqitur në grafikun 3.  

Grafiku 3. Plani i kontrolleve sanitare për prodhuesit ushqimor, furrat dhe pjekurinat për vitin 

2018 dhe 2019.29 

 

 

3.3.1 Planifikimi i kontrolleve në komunën e Gjilanit dhe të Vushtrrisë 

Komuna  e Gjilanit dhe Vushtrrisë hartojnë plan vjetor duke u bazuar në kapacitetet e tyre. 

Në komunën e Gjilanit plani është i përgjithshëm dhe pa ndonjë numër që synohet të arrihet 

gjatë vitit. Ndërsa, komuna e Vushtrrisë ka paraparë dy kontrolle në ditë për secilin inspektor. 

Në planet e tyre nuk kanë specifikuar sektoret  që do t’i mbulojnë duke marr parasysh që 

zhvillojnë aktivitete tjera inspektuese. .  

Kjo, ka ndodhur për shkak të moskoordinimit të AUV-së me komunat dhe mungesës së 

njohurisë në hartimin e planeve profesionale për kontrollin e sektorit fitosanitar, sanitar dhe 

veterinar. Si pasojë, e mos hartimit adekuat të planeve dhe mungesës së informatave nuk 

mund të dihet se sa është mbulimi me kontrolle nga niveli komunal. 

3.4 Zbatimi i planit të kontrolleve – mishi dhe gruri 

Duke u bazuar në planin e AUV-së, kontrollet duhet të mbulojnë tërë zinxhirin ushqimor. Mbulimi i 
tërësishëm duhet të sigurohet për produktet e importuara dhe ato që prodhohen brenda vendit deri tek 
shitja me pakicë.   

Kontrollet zyrtare bazohen në plane vjetore nacionale dhe realizohen në orarin e rregullt 
administrativ, kurse kontrollet zyrtare me kërkesa nga institucionet shtetërore sikurse Policia 

                                                      
29 Arsyeja e një ndryshim nga 2018 me 2019 ka ndodhur për shkak se në vitin 2018 me kërkesë nga Avokati i 

Popullit të bëhet kontrolli i aditivëve në bukë. 
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e Kosovës, Doganat e Kosovës apo ankesat e konsumatorit mund të realizohen gjatë 24 orëve 
dhe shtatë ditëve në javë. 

Inspektorati veterinarisë - kontrollet e mishit 

AUV-ja ka  të themeluara Zyrat Regjionale në të gjitha qytetet kryesore të vendit. Kontrollet 
nga Zyrat Regjionale kryhen nga inspektorët veterinar që kryesisht kanë kryer studime në 
këtë lëmi, por edhe janë trajnuar përmes trajnimeve të ofruara nga AUV-ja.  

Në këtë auditim kemi  vizituar Zyren Regjionale në Mitrovicë dhe Gjilan. Për të vlerësuar 
punën e tyre si mostra për analizë të detajuar janë marrë fabrikat e përpunimit të mishit.  

Në grafikun 4 është paraqitur kategorizimi i të gjitha fabrikave të përpunimit të mishit, ku 
shihet se 38% e bizneseve të përpunimit të mishit janë në kategorinë C dhe të cilat duhet të 
inspektohen minimum tre herë në vit.  

Grafiku 4. Shtrirja e fabrikave të përpunimit të mishit sipas kategorisë për tërë vendin.  

 

AUV-ja mbulon procesin e inspektimit të para therjeve gjatë therjes dhe pas therjes së kafshëve 
në thertoret e licencuara. Po ashtu, AUV-ja merr informacione edhe për destinimin final të 
produktit. Përveç thertoreve të licencuara, në vendin tonë kryhen edhe therje në tregje të pa 
licencuara (ilegale) të cilat nuk i plotësojnë kushtet për therje të kafshëve. Këto tregje nuk 
kontrollohen as nga agjencia dhe as nga komunat30. 

Sektori i Inspektoratit Veterinar harton raporte mujore dhe vjetore. Gjatë analizës së raporteve 
të kontrolleve të fabrikave të përpunimit të mishit për rajonin e Mitrovicës për vitet 2018 dhe 
2019 del se kontrollet zyrtare të bazuara në planin nacional bëhen vetëm në katër muaj të 

vitit. Po ashtu, edhe në regjionin e Gjilanit kontrollet zyrtare janë kryer vetëm në tremujorin 
e parë dhe të fundit të vitit. Pjesa tjetër e vitit nuk është e mbuluar me kontrolle. Në grafikët e 
më poshtme janë paraqitur në detaje intervali i kontrolleve zyrtare në Rajonin e Mitrovicës 
dhe Gjilanit. 

                                                      
30 Intervistë me shefin e sektorit të inspektoratit veterinar, 18.06.2019.  
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Grafiku 5. Kontrollet zyrtare në fabrikat e përpunimit të mishit për rajonin e Mitrovicës

  

Grafiku 6. Kontrollet zyrtare në fabrikat e përpunimit të mishit për rajonin e Gjilanit. 

 

Kontrollet sipas kategorive - nëse një fabrikë përpunuese e mishit është në kategorinë C 
duhet të ketë së paku tri kontrolle. Dy kontrolle nga Drejtoria e Inspektoratit dhe një së 
bashku me Drejtorinë e Shëndetit Publik sipas kërkesës dhe në secilën kontroll duhet të 
plotësohet lista kontrolluese. Mirëpo, në dosje shihet se jo gjithmonë është kjo situatë. Në 
tabelat 3 dhe 4 janë paraqitur kategoritë e kompanive në rajonin e Mitrovicës dhe të Gjilanit 
si dhe numri e kontrolleve zyrtare për vitin 2018 dhe 2019.  

 Tabela 4. Numri i kontrolleve në rajonin e Mitrovicës bazuar në kategorizim. 
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2018 2019 

Subjektet në 
rajonin e 
Mitrovicës 

Grupi i 
Kategorisë 

Numri i 
inspektimeve 

Muajt e 
inspektimeve 

Numri i 
inspektimeve 

Muajt e 
inspektimeve 

Kompania 1 B 0 0 0 0 

Kompania 2 C 3 Janar, qershor 
dhe tetor  

4 Tri në maj dhe 
një korrik  

Kompania 3 C 2  Janar, qershor  6 Një pill,  pesë 
në maj  

Kompania 4 B 2 Janar, qershor 1 Maj  

Kompania 5 C 2 Janar, qershor  3 Dy maj  dhe 
një në qershor 

Kompania 6 B 1 Dhjetor 1 Maj  
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Tabela 5. Numri i kontrolleve në rajonin e Gjilanit bazuar në kategorizim. 

Përveç kontrollit të rregullt zyrtar, inspektorët veterinar në rastin e vërejtjeve japin afat kohor 

deri në 14 ditë pas kontrollit të parë me qëllim të përmirësimit apo rregullimit të vërejtjeve të 

dhëna, prandaj disa kontrolle mund të jenë bërë edhe me këtë qëllim. Sidoqoftë, në raportet 

e ofruara nga sektori i inspektoratit veterinar del mospërputhje me dosjet e analizuara për 

secilën fabrikë që është marr mostër në këtë auditim. 

Më tutje, shtrirja e kontrolleve zyrtare duhet të jetë përgjatë vitit, ndërsa nga 14 dosjet e 

analizuara në rajonin e Mitrovicës dhe Gjilanit del se frekuenca e kontrolleve në pesë raste 

ka një diferencë të muajve. Ndërsa, në rastet tjera kontrollet janë bërë në muajt e përafërt 

si p.sh janar dhe shkurt. Kjo ndodhë për shkak të mosplanifikimit mujor sipas vlerësimit të 

rrezikut dhe mosmonitorimit të realizimit të kontrolleve dhe shtrirjes së tyre. Si pasojë, kemi 

periudha kur nuk ka asnjë kontroll apo brenda një muaji deri në gjashtë kontrolle tek një 

përpunues i mishit. 

Në mars të vitit 2019, AUV-ja ka filluar zhvillimin e aplikacionit për futjen e të dhënave të 

kompanive të regjistruara.  

Megjithatë, ky sistem është i aplikueshëm vetëm në zyrat qendrore të AUV-së. Mos 

zhvillimi i aplikacioneve të tilla deri më tani ka krijuar vështirësi në marrjen e të dhënave në 

kohë reale për kontrollet që realizohen nga inspektorët në terren. Kjo po ashtu, ka ndikuar në 

  2018 2019 

Subjektet në 
rajonin e 
Gjilanit 

Grupi i 
Kategorisë 

Numri i 
inspektimeve 

Muajt e 
inspektimeve 

Numri i 
inspektimeve 

Muajt e 
inspektimeve 

Kompania 1 B 0 0 0 0 

Kompania 2 C 2 Mars, dy 
kontrolle 

1 Shkurt 

Kompania 3 B 3 Shtator dhe 
dhjetor dy 
kontrolle  

5 Janar një,  
shkurt dy 
kontrolle dhe në 
mars dy kontrolle 

Kompania 4 C 5 Nëntor, 5 
kontrolle 

2 Mars, maj  

Kompania 5 B 1 Prill 0 0 

Kompania 6 B 0 0 0 0 

Kompania 7 B 1 Janar 
(kompania 
është 
mbyllur) 

    

Kompania 8 D 0 0 0 0 

Kompania 9 C 0 0 1 Janar  
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mungesën e analizës së gjendjes nga listat kontrolluese duke mos arritur të fokusohet në 

fushat ku ka më shumë nevojë për përmirësim. Rasti i tillë mund të ishte zbatimi i parimit të 

6 i HACCP-së në mbajtjen e shënimeve që në shumicën e lëndëve të kontrolluara vërehet se 

është në nivel të ultë të zbatimit nga fabrikat e përpunimit të mishit.   

Gjatë çdo kontrolli zyrtar sipas planit inspektori përveç procesverbalit duhet të plotësoj edhe 

listën kontrolluese e cila tregon gjendjen e kompanisë dhe e cila shërben për planifikim të 

inspektimeve.  

Më tutje, listat kontrolluese nuk plotësohen në pajtim me kërkesat që dalin nga DShP-ja. 

Në regjionin e Mitrovicës dhe Gjilanit vërehen se listat kontrolluese nuk plotësohen sipas 

udhëzimit.31 Nga 14 mostra të fabrikave të përpunimit të mishit të cilat i kemi marr në tre raste 

mungojnë listat kontrolluese. Në tetë raste tjera nuk janë të plotësuara sipas udhëzimit me 

nota (A,B,C,D), por plotësohen me përgjigje ‘’po’’ ose ‘’jo’’ ose përgjigje tjera. Ndërsa, në të 

gjitha rastet e analizuara rubrika me poentim nuk është plotësuar fare.  

Në disa raste, kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së njohurive nga inspektorët, por edhe 

për shkak të nglizhencës së tyre. Po ashtu, mungesa e monitorimit nga DShP-ja ka ndikuar të 

jetë kjo gjendje. Mos plotësimi i listave kontrolluese me të dhëna të plota dhe të sakta dhe me 

informacione të duhura ndikon që planet të cilat bëhen për inspektime të vitit tjetër të mos 

jenë cilësore. 

Deklarimi i përmbajtës së produkteve 

Ushqimi që plasohet në treg duhet të ketë deklaratën, e cila në mënyrë të dukshme përshkruan emërtimin 

e produktit, listën e përshkrimit të përbërësve, sasinë dhe kategorinë e përbërësve, afatin e përdorimit 

etj.32  

Sa i përket sektorit të mishit në dyqane të mëdha që ofrojnë ndër të tjera edhe produkte si 

suxhuk shtëpiak ne kemi gjetur se jo në të gjitha rastet ka të dhëna rreth përmbajtjes së tyre. 

Në fotografinë e parë, në vijim është paraqitur produktet e suxhukit kur ka emërtim edhe pse 

vështirë e lexueshme. Ndërsa në fotografinë e dytë, prodhuesi ka dërguar në treg produktin i 

cili nuk ka emërtim, nuk ka etiketë me përbërësit, nuk ka datë prodhimi, nuk ka datë të 

skadimit etj.33 Në disa raste, AUV-ja ka identifikuar shkelje të tilla, megjithatë në treg vazhdon 

të ketë produkte pa përmbajtjen e lartcekur.   

                                                      
31 Udhëzuesi për Plotësim te Listave te Kontrollit te Objekteve te Ushqimit Me Prejardhje Shtazore 
32 Ligji i Ushqimi Nr. 03/L-016, neni 20, fq 16-17. 
33 Ligji Ushqimit 2009_03-L-016_al, neni 20, pika 1, faqe 16. 
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Fotografia 1. Dëshmi nga vëzhgimi i dyqaneve të mëdha ne rajonin e Prishtinës

.  

Burimi: Fotografi të realizuara gjatë auditimit 

Inspektorati fitosanitar për kontrollet e grurit  

Pjesë e Zyrave Regjionale janë edhe inspektorët fitosanitar që mbulojnë tërë sektorin e 

ushqimit me prejardhje bimore përveç pas përpunimit sikurse te buka. Edhe këta inspektorë 

përveç kualifikimit që kanë në fushën e bujqësisë kanë ndjekur trajnime të ofruara nga AUV-

ja. Në zyrat Zyra Regjionale në Mitrovicë dhe Gjilan, mostër për këtë auditim kemi vlerësuar 

grurin dhe miellin. Në bazë të planit vjetor shtrirja e kontrolleve do të duhet të ndodhte gjatë 

gjithë vitit (shih grafikun 2).  

Ndërsa, gjatë analizës së mostrave të përzgjedhura në rajonin e Mitrovicës vërejmë që 

kontrollet janë bërë vetëm në muajin qershor, korrik dhe gusht34. Këto kontrolle janë bërë 

vetëm për miellin, kurse kontrolle për grurin nuk ka. Kjo ka ndodhur për shkak se ky sektor 

është orientuar vetëm në periudhën e korrjeve kurse në pjesën tjetër të vitit nuk ka ndonjë 

kontroll. Si pasojë e mos kontrolleve të rregullta, mielli mund të mos jetë gjithmonë në pajtim 

me kërkesat ligjore dhe qytetarët mund të ushqehen me bukë dhe pjekurina tjera jo të sigurta, 

me mungesë të vitaminave vitale. 

Inspektorati sanitar për kontrollet e furrave  

Në Zyra Regjionale janë të vendosura edhe inspektoret sanitar, të cilët janë përgjegjës për 

inspektimin e furrave dhe pjekurinave që kanë nën kontrollin e tyre një gamë të gjerë të 

industrisë ushqimore. Përfshirja e këtij sektori në auditimin tonë ndërlidhet me furrat dhe 

pjekurina, si produkt i grurit. Në rajonin e Mitrovicës raporti vjetor për 2018 dhe 2019 tregon 

se kontrollet kanë ndodhur në periudha jo në pajtim me planin vjetor (shih grafikun 3) dhe 

në grafikët 7 dhe 8 është paraqitur gjendja e kontrolleve sipas raportimit.  

                                                      
34 Viti 2018 dhe gjashtë mujori 2019 
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Grafiku 7. Kontrollet e furrave në regjionin e Mitrovicës për vitin 2018 dhe 2019

  

Në rajonin e Gjilanit gjendja paraqitet pothuajse e ngjashme, por për pjesën e parë të vitit 2019 

kontrollet kanë një shtrirje më të gjerë përgjatë muajve.  

Grafiku 8. Kontrollet e furrave në regjionin e Gjilanit për vitin 2018 dhe 2019.

 

Pra, në të dyja rastet kontrollet nuk shtrihen përgjatë gjithë muajve të vitit. Sidomos, duke 

marr parasysh njëtrajtëshmërinë dhe gjithëpërfshirjen e konsumit të bukës, kontrollet e 

rregullta në këtë sektor janë mjaft të rëndësishme. Kjo ka ndodhur për shkak të mosvlerësimit 

të rrezikut për kategorinë e bukës.  

3.4.1 Kontrollet në nivel komunal  

Kontrollet në sektorin e ushqimit duhet të kryhen edhe në nivel komunal nga inspektoret veterinar, 
fitosanitar dhe sanitar.  

Inspektorët në komunën e Gjilanit dhe Vushtrrisë nuk kanë komunikim formal me AUV-
në  lidhur em realizimin e  kontrolleve. Në kuadër të komunave janë mbi 80 inspektor të tri 
niveleve veterinar, fitosanitar dhe sanitar. Tabela 6 tregon numrin e inspektorëve komunal në 
secilin sektor. 

Tabela 6. Inspektorët e vendosur në të gjitha komunat. 

 Inspektor Veterinar  Inspektor 
Fitosanitar  

Inspektor Sanitar 

Numri i 
Inspektorëve 

16 24 47 

15

5

1
0 0 0 0

1
0

8

3

6
5

3

0 0 0 0
0
2
4
6
8

10
12
14
16

Numri i kontrolleve të furrave Mitrovicë

0

9
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Numri i kontrolleve të furrave në Gjilan
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Në raportet që hartohen nga Drejtoria e Inspektoratit në Gjilan, raportimi vjetor përmban 

informata të përgjithshme dhe nuk mund të kuptohet se në çfarë periudhe kanë ndodhur 

kontrollet e furrave, pasi që raportimi nuk është bërë sipas sektorit. Kjo ka ndodhur për 

shkak se nuk ka kërkesa për raportime të detajuara për sektorët që mbulohen nga ky sektor 

dhe si pasojë nuk ka informata se sa kanë arritur të mbulojnë sektorin e furrave. Ndërsa, në 

bazë të procesverbaleve mund të kuptohet se kontrollet kanë ndodhur gjatë muajve maj, 

qershor dhe korrik. 

Në sektorin e veterinarisë janë të punësuar tre inspektorë dhe kryejnë inspektime në thertore 

dhe mishtore. Sikurse, te rasti i inspektimeve të furrave edhe te ky sektor nuk ka raport të 

detajuar për sektorin, numrin e kontrolleve të realizuara për mishtore. Mirëpo në bazë të 

procesverbaleve mund të kuptohet se kontrollet kanë ndodhur gjatë muajve shkurt, qershor, 

korrik, gusht, shtator dhe nëntor. Mosshtrirja e kontrolleve përgjatë gjithë vitit rritë rrezikun 

për qarkullimin e produkteve të dëmshme për shëndetin e njeriut.   

Ndërsa, në komunën e Vushtrrisë janë kontrolluar furrat pa ndonjë bashkëpunim me 

AUV-në. Drejtoria e inspektoratit harton raporte tremujore dhe në këto raporte janë të 

përshkruara vetëm numri i inspektimeve për sektorin e higjienës, por jo edhe për kontrollet e 

realizuara në furra.  

Kurse, nga mostrat e përzgjedhura vërehet se ka inspektime në muaj të ndryshëm sikurse në 

muajin maj dhe dhjetor, por që ka qenë vështirë të identifikohen muajt kur kanë ndodhur 

inspektime vetëm të furrave. Kjo për shkak se nuk ka ndonjë organizim adekuat në punë dhe 

raportim të detajuar për kontrollet që kryhen. Si pasojë, nuk mund të dihet nëse furrat janë 

duke u kontrolluar në mënyrë të vazhdueshme dhe në të gjitha periudhat kohore. 

Në komunën e Vushtrrisë nuk ka inspektor veterinar dhe si pasojë nuk ka ndonjë inspektim 

në industrinë ushqimore me prejardhje shtazore.  

3.5 Procesi i analizës së mostrës nga AUV-ja 

AUV-ja duhet të bëjë planifikimin vjetor për numrin e mostrave që do të merren për analizë35 të cilat 

janë të bazuara në vlerësimin e rrezikut për produktet e importuara dhe të prodhuara brenda vendit.36 

Përmbajtja e ushqimeve duhet të jetë në pajtim me deklarimin ku duhet të përshkruhen karakteristikat 

e ushqimit, përbërësit, afati i përdorimit, origjina dhe metoda e përpunimit etj. Përmes kontrollit dhe 

marrjes së mostrave AUV-ja siguron se produktet ushqimore janë në pajtim me përshkrimin e bërë në 

paketim.37  

AUV ka të akredituar Laboratorin që kryen një numër analizash për ushqim me prejardhje 

shtazore. Ndërsa, në Institutin e Shëndetit Publik dërgohen për analizë produkte me 

                                                      
35 Ligji Nr. 03/L-016, Ligji i Ushqimit Neni 27 f 20 
36 Ligji Nr. 03/L-016, Ligji i Ushqimit Neni 5 f 21 
37 Ligji Nr. 03/L-016, Ligji i Ushqimit Neni 21 f 17 
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prejardhje shtazore dhe bimore të përpunuara. Për rastet kur ka dyshime në rezultatin e parë 

të analizës ato dërgohen në laboratorë në Ministri të Bujqësisë dhe Fakultetin e Veterinarisë 

në Maqedoninë Veriore. Për bimë apo produkte me prejardhje bimore të pa përpunuara 

analizat bëhen në Institutin Bujqësor të Kosovës. Në bazë të kontratave të nënshkruara me 

institutet e lartpërmendura, rezultatet e analizave duhet të kryhen jo më vonë se 1538 ditë nga 

data e dërgesës dhe në raste të jashtëzakonshme për ndonjë vonesë në pajtim me AUV-në afati 

mund të zgjatet deri në 30 ditë.  

Nga mostrat e përzgjedhura vërehet se rezultatet e analizës përgatiten për tri apo katër ditë. 

Megjithatë, te rasti i rezultatit të analizës së bukës për regjionin e Mitrovicës dhe Gjilanit 

ka zgjatur rreth 20 ditë nga data e dorëzimit deri në pranimin e rezultateve duke tejkaluar 

periudhën e paraparë dhe nuk ka dëshmi nëse kjo ka ndodhur me aprovimin e AUV-së.  

Po ashtu, ka raste kur rezultatet nuk i janë prezantuar inspektorit përgjegjës39dhe nuk dihet 

nëse kjo ka ndodhur, për shkak se nuk është dërguar mostra për analizë apo institutet e 

kontraktuara nuk kanë kthyer përgjigjën për rezultatin e analizës. Vetëm nga një inspektor 

janë paraqitur shtatë raste të tilla, ndërsa, për gjysmën e parë të vitit 2019 janë paraqitur pesë. 

AUV-ja nuk ka ndërmarrë veprimet e parapara në kontratë të nënshkruar me palët.. Si pasoj, 

rritet rreziku që  qytetarët të konsumojnë produkte, të cilat mund të pasojnë me rezultate 

pozitive apo të dëmshme dhe rrezikshme për shëndetit e tyre.  

Pikat inspektuese kufitare  

Për të ofruar një pasqyrë mbi grupin e ushqimit të testuar sipas PSO inspektorët kufitar 

veterinar kanë të caktuara kushtet për marrjen e mostrave. Në rastin e mishit të ngrirë mostra 

duhet të merret nga e tërë ngarkesa (kamioni)40 dhe në pjesë të ndryshme.  

Në Pika inspektuese kufitare të Prizrenit kemi vërejtur se mostër për mishin e ngrirë merret 

vetëm në një paketim të mishit brenda ngarkesës (kamionit).41 Sipas inspektorëve, arsyeja 

për një veprim të tillë është për shkak të kushteve joadekuate për veprim. Zakonisht ngarkesat 

brenda kamionit janë në temperaturë prej -18⁰C ndërsa temperatura e jashtme mund të shkojë 

deri në +38⁰C. Gjithashtu, vonesa në kontrolle brenda kamionit rritë temperaturën, duke 

shkaktuar dëme materiale apo edhe rritjen e rrezikut për zhvillim të baktereve helmuese që 

mund të rrezikojnë shëndetin e konsumatorëve. Një gjë e tillë ka ndodhur për shkak të kostos 

së lartë financiare për të përgatitur lokacionin të përshtatshëm për kontrolle.  Mirëpo 

kontrollet e tilla do të rrisnin sigurinë për produktet e importuara.  

                                                      
38 Plani vjetor 2018 dhe 2019, nën-kapitulli 6 dhe kontratat e nëshshkruara me të gjitha laboratorët brenda dhe 

jashtë vendit, neni 7.2 
39 Dëshmi të ofruara nga Zyra Regjionale në  Gjilan, ankesë në rastin e ujit. 
40 Manual Mostrimit të Ushqimit me orgjinë shtazore në pikat inspektuese kufitare, pika 6.2 fq 12 
41 Nga vëzhgimi fizik në pikën inspektuese kufitare në Mitrovicë nuk kemi pas rast të marrim pjesë në kontrolle 

veterinare për shkak se në kohën e auditimit nuk ka ndodhur ndonjë aktivitet importi.  
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Në pika inspektuese kufitare janë të vendosur edhe inspektorët fitosanitar, ky sektor përveç 

kontrolleve merr edhe mostra për produktet me prejardhje bimore. Gjatë vëzhgimit fizik në 

pikës inspektuese kufitare të Mitrovicës kemi vërejtur se edhe pse në bazë të rregullores42 

për kontrolle kufitare mostra duhet të merren së paku në tri pjesë të ngarkesës në kamion, 

gjatë vëzhgimit tonë në katër raste43 mostër kemi vërejtur që është marr vetëm në një vend 

dhe atë në pjesën e fundme të kamionit.  

Në rastin e Pikës Inspektuese Kufitare të Prizrenit, në mungesë të produkteve të grurit apo 

miellit ne kemi vëzhguar marrjen e mostrës së pjeshkës. Në këtë rast inspektori ka zbatuar 

praktikën e njëjtë, duke marr mostër vetëm në një lokacion. Në rastet e kontrolleve 

fitosanitare mundësia e marrjes së mostrave në lokacione të ndryshme është më e favorshme 

për shkak se temperatura mund të jetë deri në -4 ⁰C apo temperaturë në 0⁰C apo më shumë. 

Njëkohësisht brenda pikës inspektuese kufitare është i caktuar edhe lokacioni që mundëson 

edhe marrjen  e mostrave në vende të ndryshme brenda një ngarkese. Kjo është bërë për shkak 

se inspektorët nuk zbatojnë kërkesat që dalin nga rregulloret e inspektimit, gjë që rritë 

rrezikun që kompanitë importuese të vendosin produkte të cilësisë së lartë në fund të 

ngarkesës, ndërsa pjesa tjetër të jetë mundësisht ndryshe. Një situatë e tillë ka rrezik për 

produktet që hyjnë në tregun e brendshëm dhe mostrat e marra mund të mos i identifikojnë 

asnjëherë këto produkte.  

3.6 Procesi i asgjësimit të produkteve të mishit dhe grurit 

AUV-ja duhet të ndërmerr masa adekuate në rast të dyshimit të ushqimit në treg duke filluar me 

tërheqje të produkteve ushqimore.44 Më tutje, AUV-ja duhet të bëjë raportime të rregullta periodike dhe 

vjetore të inspektimit, duke përfshirë masat e ndërmarra në rastet e mos përmbushjes së kërkesave të 

përcaktuara për sigurinë e ushqimit në pajtim me ligjin dhe rregulloret në vend.45  

Asgjësimi i produkteve nga inspektimet veterinare dhe sanitare 

Inspektorët gjatë kontrolleve, marrin mostra në bazë të planit vjetor dhe në bazë të gjykimit 

profesional kur dyshon në një produkt specifik. Në rastet kur rezultati i mostrave del pozitiv46 

atëherë AUV-ja njofton kompaninë dhe urdhëron tërheqjen e produkteve nga tregu sipas ligjit 

të ushqimit dhe bënë asgjësimin e atyre produkteve..  

Në rastet kur AUV-ja merr mostër brenda fabrikave të përpunimit të mishit dhe rezultatet 

dalin pozitive, AUV në bashkëpunim me Administratën Tatimore dhe Policinë bënë 

asgjësimin e produkteve sipas procedurave. AUV-ja urdhëron kompaninë të tërheqë të gjithë 

                                                      
42 Rregullorja për kontrolle kufitare, neni 5, pika 4.4 fq 9  
43 Mostrat e vëzhgimit fizik. 
44 Ligji Nr. 03/L-016, Ligji i Ushqimit Neni 16 f 13 
45 Ligji Nr. 03/L-016, Ligji i Ushqimit, Neni 27 f 21; Rregullorja nr. 10/2011 për kontrollet zyrtare të ndërmarra 

për të siguruar verifikimin e përputhshmërisë me ligjin për ushqimin dhe ushqimin për kafshë dhe rregullat 
për shëndetin dhe mirëqenien e Kafshëve, Neni 41 f 61. 

46 Pozitive: rezultate jo të kënaqshme apo të rrezikshme për konsum. 



ZYRA KOMBЁTARE E AUDITIMIT –NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE 

28 

 

mallin e kësaj serie nga tregu. Megjithatë, nuk merren dëshmi nëse pjesa e produkteve që 

gjendet në treg janë tërhequr plotësisht. Po ashtu, nuk dihet cila është sasia e shitur prej 

momentit të marrjes së mostrës për analizë deri në kthimin e rezultateve të analizës. Kjo 

ndodhë, për shkak se inspektorët nuk kërkojnë nga kompanitë të ofrojnë dëshmi se ku i ka 

shitur produktet dhe sasia e shitur nga ai produkt. Si pasoj, kompanitë mund të mos tërheqin 

fare produktet  nga tregu dhe konsumatori mund ti ekspozohet rrezikut të dëmtimit të 

shëndetit. 

Raportimi i asgjësimit  

Inspektorët e AUV-së gjatë raportimit të tyre javor, mujor apo vjetor paraqesin sasinë e 

asgjësuar dhe emrin e kompanisë përgjegjëse. Megjithatë, në këto raporte nuk mund të 

vërehet nëse inspektimi ka ndodhur me kërkesën e kompanisë apo produktet janë 

asgjësuar për shkak se janë të prishura apo të konfiskuara nga dogana apo policia. Në 

mungesë të të dhënave të plota në raport, pamundësohet planifikimi i kontrolleve të këtyre 

kompanive të industrisë ushqimore, me qëllim që t’i kushtojnë vëmendje më të madhe dhe 

bëjnë kontrolle të planifikuara për të siguruar se produktet për konsum nuk paraqesin rrezik 

për konsumatorin.  
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4 Konkluzionet 

AUV-ja ka rol kyç për të ofruar siguri në ushqim dhe për këtë ka hartuar rregullore, Procedura 
Standarde të Operimit dhe lista kontrolluese. Megjithatë, ka ende mangësi pasi procedurat e 
vendosura nuk mbulojnë tërë procesin e sigurisë ushqimore. Po ashtu, edhe procedurat e 
vendosura nuk janë zbatuar mjaftueshëm për të dhënë siguri se ushqimi në treg është i 
kontrolluar mjaftueshëm dhe ka siguri për konsumatorin.  

Një gjendje më e mirë në aspektin e procedurave qëndron në sektorin veterinar, por jo edhe 
sektorin sanitar dhe fitosanitar. Listat kontrolluese nuk adresojnë plotësisht kërkesat e Ligjit 
për Ushqim dhe Parimet e HACCP-së.  

Edhe pse AUV-ja kryen numër të madh të kontrolleve në baza vjetore, nuk ka regjistër të plotë 
për kompanitë në sektorin e ushqimit dhe kjo paraqet mangësi për AUV-në për mbulimin e 
tërë tregu e cila mund të rritë rrezikun në ushqim.  

Më tutje, DShP-ja nuk ka arritur të hartojë plane për të gjithë sektorët, duke e mundësuar 
sektorit fitosanitar të bëjë vetë plane dhe njëkohësisht të ekzekutojë ato duke krijuar konflikt 
në mundësinë e planeve sipas vlerësimit të rrezikut. Përderisa te furrat planet për dy vjetët e 
audituara janë të orientuara në periudha specifika pa ndonjë analizë të rrezikut duke krijuar 
mundësinë te furrat që në periudhat të tjera të manipulojnë me aditivët dhe higjienën e bukës. 

Kontrollet nuk janë efektive pasi që listat kontrolluese kanë mungesë të informacioneve dhe 
kështu rëndësia e tyre është e ulët duke përfunduar pa ndonjë vlerë. Për më tepër, këto lista 
kontrolluese as nuk dorëzohen në DShP nga Drejtoria e Inspektoratit dhe kështu kategorizimi 
i kompanive dhe kontrolli tyre nuk është i bërë në pajtim me gjendjen reale të tyre. Tërë këtë 
proces e ka vështirësuar edhe mungesa e një aplikacioni elektronik ku zyrat regjionale të 
AUV-së do të shkarkonin të gjitha të dhënat për kompanitë dhe DShP-ja do të mund t’i 
përdorte gjatë hartimit të planeve vjetor duke bërë kategorizimin e kompanive. 

Frekuenca e kontrolleve në të gjithë sektorët nuk është bërë në të gjithë muajt e vitit apo në 
bazë të vlerësimit të rrezikut duke rezultuar me periudha të vitit të pakontrolluara fare.  
Përveç kësaj, tregjet e kafshëve dhe produkteve me prejardhje bimore që nuk kontrollohen 
mundësojnë shitjen dhe therjen e kafshëve me rrezik të lartë për konsum.  

Mënyra e marrjes së mostrave në Pikat Inspektuese Kufitare nuk ofron mjaftueshëm siguri se 
produktet të cilat hyjnë në treg kontrollohen si duhet dhe sipas procedurave të vendosura.  

AUV-ja nuk ka ndërmarrë veprime adekuate për të siguruar se laboratorët e kontraktuar 
dorëzojnë rezultatet e analizës në kohë optimale për të ndërmarrë veprime adekuate në pajtim 
me rezultatin.  

AUV-ja zbaton Ligjin për Ushqimin lidhur me asgjësimin por gjatë përgatitjes së raporteve 

AUV-ja nuk specifikon se cila ka qenë arsyeja e asgjësimit të produkteve gjë që shkakton që 

gjatë planifikimit të kontrolleve për vitin vijues, AUV-ja nuk ka informacione të duhura për 

planifikim të kontrolleve. 
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5 Rekomandimet 

Rekomandimet për Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë 

1. Në koordinim me Zyrën e Kryeministrit të kryejnë veprimet e nevojshme për 

transferimin e inspektorëve komunal në AUV në harmoni më Ligjin për Ushqim dhe 

më qëllim të ngritjes së efikasitetit të punës së inspektorëve duke mbuluar edhe 

komunat që aktualisht kanë mungesë të inspektorëve;  

2. Të sigurojë se procedurat standarde të operimit shpërndahen dhe i komunikohen të 

gjitha njësive përgjegjëse për zbatimin e tyre;  

 

3. Të zhvillojë sistemin aktual elektronik në pika inspektuese kufitare që të mundësojë 

identifikimin e kompanive që kanë rezultat pozitiv të analizës për të siguruar se 

merret mostra e nevojshme për analizë;  

4. Të ndërmerren veprime në bashkëpunim me komunat për të siguruar mbulimin me 

kontrolle të të gjithë zinxhirit ushqimor, duke siguruar edhe mbikëqyrjen e tregut të 

kafshëve dhe të gjelbër në secilën komunë; 

5. Të sigurojë proces efektiv për mostrat e dërguara për analizë me qëllim që rezultatet e 

analizave të përdoren  në funksion të sigurisë së ushqimit në treg;  

6. Të vë në funksion sa më shpejt që është e mundur sistemin elektronik për kontrolle të 

brendshme duke shtrirë përdorimin në të gjitha Zyrat Regjionale dhe nga gjithë 

inspektorët veterinar, fitosanitar dhe sanitar; dhe 

7. Të marrë veprimet e nevojshme për funksionalizimin dhe akreditimin e Laboratorit të 

Ushqimit dhe Veterinarisë për zhvillimin e analizave të nevojshme për produkte të 

cilat aktualisht kryhen në institute tjera apo jashtë vendit.  

Rekomandimet për Drejtorinë e Shëndetit Publik 

1. Të krijoj bazë të plotë me të dhëna për bizneset që ofrojnë ushqim me prejardhje 

bimore dhe shtazore. Kjo duhet të shërbejë për planin vjetor nacional për të siguruar 

se e gjithë industria ushqimore mbulohet me kontrolle; 

2. Të hartojë procedura për secilin sektor duke siguruar që kontrollet zyrtare kryhen me 

metoda adekuate nga të gjithë inspektorët; 

3. Të sigurojë monitorim të rregullt dhe efektiv për të gjithë sektorët e kontrolleve të 

brendshme dhe kufitar/pika inspektuese kufitare; 

4. Të sigurojë që listat kontrolluese janë në pajtim me parime të HACCP-it dhe kërkesat 

e parapara në legjislacion; dhe 
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5. Të trajnojë stafin lidhur me plotësimin e Listave Kontrolluese në mënyrë që të ofrohet 

një informacion i saktë për gjendjen në teren. Po ashtu, DShP duhet të rifreskoj 

kategorizimin e kompanive sipas informacioneve që kanë Zyrat Regjionale, në kohë 

reale. 

Rekomandimet për Drejtorinë e Inspektoratit  

1. Të sigurojë që kontrollet në pika inspektuese kufitare kryhen sipas procedurës 

standarde të operimit për marrjen e mostrave përfaqësuese për të siguruar që 

produktet e importuara i plotësojnë kushtet për konsum; 

2. Të sigurojë se raportet e asgjësimit të produkteve përmbajnë specifika të mjaftueshme 

mbi arsyet e asgjësimit të tyre në mënyrë që të përdorën për planifikim të kontrolleve 

në bazë të rrezikut, për vitet e ardhshëm; dhe 

3. Të sigurojë që të gjitha produktet në treg përmbajnë përshkrime adekuate të 

përmbajtës së tyre duke mundësuar që konsumatorët të kenë njohuri se çfarë ushqimi 

konsumojnë. 
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Shtojca I Pyetjet, kriteret, fushëveprimi, kufizimet dhe 

metodologjia 

Pyetjet e auditimit 

 

Për t’iu përgjigjur objektives së auditimit ne kemi parashtruar pyetjet dhe nën pyetjet e 

auditimit si në vijim: 

 

1.  A ka vendosur AUV-ja procedura, kontrolle dhe monitorim për të rregulluar mbulimin e tërë 

zinxhirit ushqimor? 

2. A janë organizuar kontrollet në mënyrë që të sigurojnë mbulimin e tërë zinxhirin në tregun 

ushqimor? 

3. A  janë efektive janë kontrollet për siguri të ushqimit?  

3.1 A bënë plane AUV-ja për in e produkteve ushqimore duke u bazuar në vlerësimin e 

rrezikut? 

3.2 A është duke siguruar AUV-ja mbulimin e tregut ushqimore me inspektime të duhura? 

3.3 A bazohet metoda e përzgjedhjes së mostrave sipas analizës së rrezikut në mënyrë që të 

ofrohet siguri e mjaftueshme për sigurinë e ushqimit? 

3.4 Çfarë masa ndërmerren për asgjësimin e produkteve ushqimore dhe a bëhet raportim i 

rregullt për këto aktivitete?   

Për pyetjen e dytë dhe nën-pyetjet në këtë pyetje rast studimi do të merren produktet e 

mishit dhe grurit. 

Kriteret e auditimit 

Kriteret e auditimit të përdorura në këtë auditim rrjedhin nga ligjet vendore, standardet 

ndërkombëtare dhe praktikat e mira që trajtojnë sigurinë e ushqimit. Për t’iu përgjigjur 

pyetjeve të auditimit kriteret e më poshtme janë vendosur: 

 AUV-ja është përgjegjëse që përmes sistemit të vendosur brenda saj të kryejë aktivitete 

që ofrojnë siguri për ushqimin në treg.47 Po ashtu, AUV është e obliguar të sigurojë se 

industria ushqimore vepron në pajtim me parimet e te analizës së rrezikut dhe pikave 

kritike të kontrollit. Kjo nënkupton se ushqimi i importuar dhe ai i prodhuar brenda 

vendit është i sigurt në pajtim me standardet ndërkombëtare dhe ato vendore.48  

 AUV është përgjegjëse të hartojë procedura lidhur me procesin e sigurisë së ushqimit 

me prejardhje bimore dhe shtazore. Po ashtu, harton plane  nacionale për kontrollet 

zyrtare, verifikimi i  sistemeve të  vetëkontrollit dhe gjurmimit të ushqimit  në 

                                                      
47 Rregullorja Nr. 03/2010 Për Organizimin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, neni 2, 3. 5, 6, 7 dhe 10 
48 Ligji nr. 03/L-016 për Ushqim, neni 18; Standardet Ndërkombëtare ISO 22000, Sistemet e menaxhimit të 

sigurisë ushqimore , Kërkesat për çdo organizatë në zinxhirit ushqimor, f 10 
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subjektet që merren me ushqim. Më tutje, duhet përcaktoj rregullat dhe  të bëjë 

monitorimin e kontrolleve zyrtare për sigurinë e ushqimit.49 

 AUV-ja përmes kontrollit siguron mbulimin e tërë tregut ushqimor duke mbuluar të 

gjithë ushqimin me prejardhje shtazore dhe bimore. Kjo bëhet duke organizuar 

kontrollet në pikat kufitar dhe brenda territorit përmes inspektorëve veterinar, 

fitosanitar dhe sanitar.50 AUVja duhet të hartojnë plane për e duke marr parasysh 

rrezikun, të cilat specifikojnë kontrollet brenda vendit dhe në pikat kufitare duke 

mbuluar  në tërë tregun. Planet e kontrolleve duhet të jenë të zbatueshme dhe efektive 

me qëllim të mbrojtjes së konsumatorit dhe shmangies së mashtrimeve të qëllimshme 

apo rreziqeve. Po ashtu, përmes planit të kontrollit duhet të parandalohen falsifikimet 

e ushqimit me anë të ndërrimit apo mungesave të  përbërësve themelorë, mashtrimin 

me anë të shënimeve të pasakta në deklaratë që mund të paraqiten në treg.51 Marrja e 

mostrave në pika kufitare dhe brenda territorit duhet të organizohet përmes planit që 

bazohet në vlerësimin e rrezikut por njëkohësisht duhet të ketë edhe planin për situata 

të mundshme emergjente.52 

 Duke u bazuar në planin AUV-ja, et duhet të mbulojë tërë zinxhirin ushqimor. Për 

produktet e importuara dhe ato që prodhohen brenda vendit e deri te shitja me pakicë 

duhet të sigurohet mbulim i tërësishëm duke përfshirë edhe marrjen e mostrave për 

analiza.53  

 AUV-ja duhet të bëjë planifikimin vjetor për numrin e mostrave që do të merren54 të 

cilat janë të bazuara në vlerësimin e rrezikut për produktet e importuara dhe të 

prodhuara brenda vendit.55 Përmbajtja e ushqimeve duhet të jetë në pajtim me 

deklarimin ku duhet të përshkruhen karakteristikat e ushqimit, përbërësit, afati i 

përdorimit, origjina dhe metoda e përpunimit etj. Përmes kontrollit dhe marrjes së 

mostrave AUV-ja siguron se produktet ushqimore janë në pajtim me përshkrimin e 

bërë në paketim.56  

 AUV-ja duhet të ndërmarr masa adekuate në rast të dyshimit të ushqimit në treg duke 

filluar me tërheqje e produkteve ushqimore.57 Më tutje, AUV-ja duhet të bëjë raportime 

të rregullta periodike dhe vjetore të it duke përfshirë masat e ndërmarra në rastet e 

                                                      
49 http://www.auv-ks.net/sq/sektori-i-higjienes-se-ushqimit-me-prejardhje-joshtazore, http://www.auv-

ks.net/sq/sektori-i-higjienes-se-ushqimit-me-prejardhje-shtazore, Rregullorja – Nr. 29 /2013 për plotësimin dhe 
ndryshimin e rregullores nr. 03/2010 për organizimin e agjencisë së ushqimit dhe veterinarisë neni 6 dhe 7, f 6, 
7 dhe 8. 

50 Regulloja Nr. 03/2010 për organizimin e agjencisë së ushqimit dhe veterinaries, neni 10, f 9 
51 Ligji Nr. 03/L-016, Ligji i Ushqimit Neni 13 fq 12; Ligji Nr. 03/L-016, Ligji i Ushqimit Neni 39 f 26 
52 Siguria Ushqimit, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety; Standardet 

Ndërkombëtare ISO 22000, Sistemet e menaxhimit të sigurisë ushqimore , Kërkesat për çdo organizatë në 
zinxhirit ushqimor, f 19  

53 Ligji Nr. 03/L-016, Ligji i Ushqimit Neni 28 f 21, Rregullorja Nr.13/2011 Për caktimin e rregullave specifike për 

organizimin e kontrollave zyrtare të ushqimit me prejardhje shtazore të dedikuara për konsum nga njerëzit, 
Neni 4 pika 3 f 9 

54 Ligji Nr. 03/L-016, Ligji i Ushqimit Neni 27 f 20 
55 Ligji Nr. 03/L-016, Ligji i Ushqimit Neni 5 f 21 
56 Ligji Nr. 03/L-016, Ligji i Ushqimit Neni 21 f 17 
57 Ligji Nr. 03/L-016, Ligji i Ushqimit Neni 16 f 13 

http://www.auv-ks.net/sq/sektori-i-higjienes-se-ushqimit-me-prejardhje-joshtazore
http://www.auv-ks.net/sq/sektori-i-higjienes-se-ushqimit-me-prejardhje-shtazore
http://www.auv-ks.net/sq/sektori-i-higjienes-se-ushqimit-me-prejardhje-shtazore
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety
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mospërmbushjes së kërkesave të përcaktuara për sigurinë e ushqimit në pajtim me 

ligjin dhe rregulloret në vend.58  

Fushëveprimi i auditimit dhe kufizimet 

Fushëveprim i këtij auditimi janë Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë si dhe komunat. 

Në AUV është vlerësuar sistemi vendosur përmes kontrollit që sigurojnë se ushqimi në treg 

është i sigurt për qytetarët.  

Faktorë kyç për të ofruar siguri në ushqim është Drejtoria e Inspektoratit për organizimin e 

kontrolleve zyrtare brenda vendit përmes Zyrave Regjionale dhe në pika kufitare. Pjesë e 

auditimit janë pikat kufitare që ndërlidhen me importin e produkteve me prejardhje bimore 

dhe shtazore, dhe Zyrat Regjionale që kryejnë kontrollet brenda gjithë territorit të vendit që 

janë nën menaxhimin e AUV-së.  

Në këtë kuadër do të marrim mostër: 

• Pikat Inspektuese Kufitare në  Mitrovicë dhe Prizren; dhe  

• Zyrat Regjionale në Mitrovicë dhe Gjilan. 

Në pikat kufitare është vlerësuar mënyra e organizimit të kontrolleve, marrja e mostrave për 

analizë në pajtim me rrezikun e paraparë në planin vjetor të kontrolleve zyrtare për të siguruar 

se ushqimi i importuar është i sigurt.  

Në Zyrat Regjionale është vlerësuar ekzekutimi i kontrolleve dhe dokumentimi i punës së tyre 

si dhe  bashkëpunimi me inspektoret komunal që mbulojnë të gjithë industrinë ushqimore me 

shumicë dhe pakicë për të siguruar se ushqimi që shitet brenda vendit është i sigurt.  

Mostër për analizë në këtë auditim janë mishi me rrezikshmëri të lartë dhe gruri (mielli) që 

konsumohet nga të gjitha shtresat e shoqërisë në vend. 

Në secilën komunë janë të vendosur Drejtoria e Inspektoratit edhe inspektorët përgjegjës për 

të inspektuar të gjitha produktet me prejardhje bimore dhe shtazore, në këtë auditim janë 

marrë për mostër dy komuna. Komuna e Gjilan që ka të punësuar inspektor sanitar, fitosantiar 

dhe veterinar dhe Vushtrrisë që ka të punësuar vetëm inspektor sanitar ndërsa nuk ka 

inspektor veterinar dhe fitosanitar. Në të dy komunat janë vlerësuar se si bashkëpunojnë me 

AUV-në për të mbuluar kontrollet në të gjithë tregun ushqimor. 

Ky auditim mbulon periudhën 2018 dhe gjysmën e parë të vitit 2019. 

Metodologjia e auditimit 

 

Për t’iu përgjigjur pyetjeve audituese dhe me qëllim të mbështetjes së konkluzioneve të 

auditimit do të zbatojmë metodologjinë në vijim:  

 Analiza e politikave të hartuara për sigurinë e ushqimit për të vlerësuar mënyrën e 

funksionimit të AUV-së dhe zinxhirit ushqimor; 

 Analiza e Standardeve ndërkombëtare sikurse janë 22000, 9000 që ndërlidhen me 

sigurinë e ushqimit; 

                                                      
58 Ligji Nr. 03/L-016, Ligji i Ushqimit, Neni 27 f 21; Rregullorja nr.10/2011 për kontrollet zyrtare të ndërmarra 

për të siguruar verifikimin e përputhshmërisë me ligjin për ushqimin dhe ushqimin për kafshë dhe rregullat 
për shëndetin dhe mirëqenien e Kafshëve, Neni 41 f 61. 
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 Analiza  e rreziqeve të tjera dhe pikave të kontrollit kritik (HACCP) dhe të ngjashme, 

që është i aplikueshëm në të gjitha vendet e zhvilluara dhe në bazë të ligjit të ushqimit 

është i obliguar edhe në Kosovë; 

 Analiza e dokumenteve tjera dhe praktikave të mira për sigurinë e ushqimit; 

 Përzgjedhja dhe analizimi i mostrave për të vlerësuar nëse AUV-ja është duke 

menaxhuar sistemin e sigurisë së ushqimit për tërë territorin e vendit; 

 Në pikat kufitare dhe zyrat regjionalet do të vlerësohet mënyra e funksionimit të 

marrjes së mostrave për analiza dhe llojet e analizave për të dhënë siguri të 

mjaftueshme rreth produkteve që dalin në treg për konsumator; 

 Zhvillimi i intervistave në AUV-ja në Departamentin e Shëndetit Publik, në 

departamentin e it do të zhvillohen intervista me drejtorin dhe inspektorët në pika 

kufitare dhe zyre regjionale për të kuptuar mënyrën e funksionimit të it dhe metodës 

marrjes së mostrave për analizë; 

 Zhvillimi i intervistave në LUV për të marre informacion lidhur me llojet e analizave 

që kryhen brenda AUV-së dhe bashkëpunimin e tyre me laboratorë të tjera për analiza 

që nuk mund të kryhen; 

 Zhvillimi i intervistave në komuna për të vlerësuar bashkëpunimin me AUV-në dhe 

sigurimin e mbulimit të të gjitha industrive ushqimore nga dy nivelet etj. 

 

Po ashtu, do të bëhet edhe vëzhgimi fizik në disa industri ushqimore për të kuptuar se si 

është e rregulluar mënyra e kontrolleve nga inspektoret. 
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Shtojca II Roli dhe përgjegjësitë e palëve në proces 

Agjencia e Ushqimit edhe Veterinarisë së Kosovës (AUVK) është agjenci ekzekutive nën 

menaxhimin e Zyrës së Kryeministrit dhe është autoriteti më i lartë i kontrollit, it dhe 

verifikimit të ushqimit dhe lëndës së parë në të gjitha nivelet e zinxhirit të ushqimit. Po ashtu, 

AUV-ja ka autoritet për zbatimin e parimeve në fushën e sigurisë, higjienës, gjurmimit dhe 

etiketimit të ushqimit për njerëz sipas legjislacionit në fuqi dhe legjislacionit të BE-së. 

Fushëveprimi i AUV-së është i përcaktuar në bazë të ligjit për ushqim dhe është përgjegjëse 

që të mbrojë jetën dhe shëndetin e qytetareve duke siguruar një nivel të lartë të sigurisë së 

ushqimit me prejardhje bimore dhe shtazore. 59  

Në mënyrë që të kryej detyrat dhe përgjegjësitë agjencia është e organizuar në drejtori dhe 

zyra regjionale.  

Drejtoritë e AUV-së:  

1. Drejtoria për Shëndetin Publik (DSHP) 

Kjo drejtori është përgjegjëse për përcaktimin e rregullave60 për higjienën e ushqimit me 

prejardhje shtazore dhe bimore duke përfshirë përpunimin, ruajtjen shpërndarjen dhe 

tregtimin e tij, gjithashtu bën organizimin, planifikimin dhe monitorimin e kontrolleve 

zyrtare për sigurinë ushqimore. 

DSHP-ja gjithashtu ka përgjegjësi që të bëjë certifikimin e produkteve ushqimore nga 

operatorët e bizneseve më ushqim vendor dhe ndërkombëtar, kontrollin e mbetjeve të 

lëndëve të para dhe produktet më prejardhje shtazore, kontrollin e therjes së kafshëve 

para, gjatë dhe pas therjes së tyre. Po ashtu, detyra tjetër e DSHP është licencimi i 

thertoreve, fabrikave për përpunimin e mishit dhe subjekteve të tjera që merren me 

prodhimin, ruajtjen, shpërndarjen dhe tregtimin e produkteve ushqimore me prejardhje 

shtazore61 

 

2. Drejtoria e Inspektoratit 

Drejtoria e Inspektoratit është përgjegjëse për ushqimin më prejardhje bimore dhe 

shtazore si dhe ka për detyre që të bëjë in veterinar dhe fitosanitar brenda territorit të 

vendit dhe në kufi. Gjithashtu, drejtoria bënë kontrolle sanitare brenda territorit të vendit 

duke përfshire higjienën e ushqimit me prejardhje shtazore, përpunimin, tregtimin dhe 

deponimin, ujërat dhe lëngjet, shtesat dhe aditivët e ushqimit, produktet specifike dhe 

produktet e reja, sistemin e alarmit të informimit dhe hulumtimit të ushqimit. Më tutje, 

drejtoria bënë kontrollin e fermave tregjeve të kafshëve, depove dhe të lokacioneve të 

                                                      
59 Ligji per Ushqim neni 37, f 26. 
60 Rregullorja nr. 29 /2013 për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores nr. 03/2010 për organizimin e agjencisë 

së ushqimit dhe veterinarisë 
61 Rregullorja për organizimin e brendshëm të AUV “Neni 8 Drejtoria për shëndetin publik” 
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shitjes së produkteve me origjinë shtazore, bimore dhe të tjera si dhe kontrollin e importit, 

eksportit dhe transitit62. 

 

AUV-ja kryen kontrollet zyrtare përmes tre lloje të kontrolleve: sanitar, fitosanitar dhe 

veterinar. Inspektorët kompetent në çdo kohë munden të hynë në objektet ku prodhohet, 

përpunohet, paketohet  ose deponohet ushqimi dhe të kryejnë mbikëqyrjen inspektuese 

me qëllim të konstatimit të ekzistimit të çfarëdo lloj afarizmi në lidhje me ushqimin63. 

 

a) Sektori i Inspektoratit sanitar brenda territorit përfshin kontrollin e higjienës e 

ushqimit me prejardhje bimore, prodhimin, përpunimin, tregtimin dhe deponimin, 

ujërat dhe lëngjet, shtesat dhe aditivët e ushqimit, produktet specifike dhe produktet 

e reja, kontrollin e depove dhe lokacioneve të shitjes së produkteve më origjinë 

shtazore, bimore si dhe kontrollin e importit, eksportit si dhe transitit. 

 

b)  Sektori Fitosanitarisë përgjegjës për shëndetin bimor, mbrojtjen e bimëve  përmes 

kryerjes se kontrolleve zyrtare qëllimi i te cilave është ndërmarrja e masave qe kane 

për qellim masat parandaluese te hyrjes, vendosjes dhe përhapjes se sëmundjeve dhe 

dëmtuesve të tyre Përveç këtyre kontrolleve sektori fitosanitar kryen edhe kontrollet 

tjera sikurse mullinjtë dhe depot e drithërave, furrat e bukës, prodhuesit dhe tregtuesit 

e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike, dhe tregtuesit ushqimor64.  

c) Sektori i veterinarisë bën kontrollin e bizneseve të cilat merren me ushqim më origjine 

shtazore dhe kontrollin dhe lëshimin e certifikatave për eksport të produkteve me 

origjinë shtazore. 

Në kuadër të it të brendshëm janë edhe zyrat regjionale të cilat janë në shtatë rajone që 

mbulojnë territorin e Kosovës. Me zyrat regjionale udhëheqin koordinatoret dhe janë të 

shpërndara në Prishtinë, Mitrovicë, Gjilan, Prizren, Pejë, Ferizaj dhe Gjakovë.65 

3. Laboratori i Ushqimit dhe Veterinarisë 

Laboratori i Ushqimit dhe Veterinarisë (LUV) është përgjegjës për kryerjen e analizave 

laboratorike të ushqimit. LUV-ja pas marrjes së analizave i komunikon rezultatet për analizat 

e kryera për ndërmarrjen e veprimeve, të cilat do të përmirësonin rezultatet e tyre. Gjithashtu, 

LUV-ja bashkëpunon me institucionet brenda dhe jashtë vendit dhe me laboratorët e 

akredituar sa i përket avancimit të metodave të analizave laboratorike. 

                                                      
62 Rregullorja për organizimin e brendshëm të AUV “Neni 10 Inspektorati I Agjencise së Ushqimit dhe 

veterinarisë” dhe “rregullorja– nr. 29 /2013 për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores nr. 03/2010 për 
organizimin e agjencisë së ushqimit dhe veterinarisë” 

63 Ligji për Ushqimin  Neni 25 Vll.1.1 Autorizimet e inspektorit kompetent 
64 http://www.auv-ks.net/sq/fitosanitar-135 
65 Rregullorja nr. 29 /2013 për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores nr. 03/2010 për Organizimin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. 
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Drejtoria e Inspektoratit në Komunë 

Në secilën komunë është e vendosur Drejtoria e Inspektoratit ku është i përfshirë edhe i 

veterinar, fitosanitar dhe sanitar. Në kuadër të drejtorisë hartohen plane vjetore që përfshijnë 

të gjitha aktivitetet e kontrollit në territorin e tyre duke mbuluar ekonomit e vogla (dyqane) 

që ofrojnë ushqim me prejardhje shtazore dhe bimore.  

Inspektorët veterinar dhe fitosanitar gjatë kontrollit marrin mostra për analizë duke u 

siguruar se produktet në shitje janë të sigurta dhe në pajtim me standardet e ushqimit. Të 

gjitha aktivitet e kontrollit bëhen në bashkëpunim me inspektorët regjional të AUV-së. 
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Shtojca IV Lista e PSO-ve të aprovuara nga AUV  

 

 

                                                      
66 PSO për pikat e kontrollit kufitar për import të produkteve ushqimore të destinuara për konsum human për të 

cilat afati minimal i përdorimit është afër skadendcës 
67 PSO për masat që duhet të ndërmarr në përgjigje të rezultateve të mos-përputhjes në mostrat e bëra sipas 

planit kombëtar të kontrollit të mbetjeve (NRCP) 
68 PSO për masat qe duhet te ndermirën ne përgjigje te gjetjeve te rezultateve te mospërputhjes si pas Planit 

Kombetare te Kontrollit te Mbetjeve 

 Kontrolli 
Veterinar i 
Brendshëm 

Kontrolli 
Veterinar 
Kufitar  

Kontrolli 
Fitosanitar  
i Brendshëm 

Kontrolli 
Fitosanitar  
Kufitar  

Kontrolli 
Sanitar  
i Brendshëm 

PSO kërkesat e përgjithshme të 
inspektimit 

Po N/A Po N/A X 

PSO66 kontrolli kufitar për 
import  

N/A Po N/A Jo N/A 

PSO për mostrimin e produkteve 
te qumështit 

Po Po N/A N/A N/A 

PSO67 në përgjigje të rezultateve 
të mos-përputhjes së (NRCP) 

Po N/A Jo N/A Jo 

PSO68 për masat që duhet të 
ndermirën në kontrollin e 
mbetjeve 

Po N/A Jo N/A Jo 

PSO për mostrimin e mishit të 
bluar, preparateve të mishit etj. 

Po Po N/A N/A N/A 

PSO për kërkesat e përgjithshme 
mbi mostrimin për analiza  

Po Po Po Po Po 

PSO për procedurën e kontrollit 
në pikat e kontrollit kufitar për 
afatin e skadimit 

N/A Po N/A Jo N/A 

PSO për përcaktimin e kritereve 
për certifikim zyrtar 

Po N/A N/A Jo N/A 

PSO për monitorim të 
dispozitave të përgjithshme 

Jo Jo Po Po Jo 

PSO për marrjen e mostrave të 
tuberëve të patateve 

N/A N/A Po Po N/A 

PSO për marrjen e mostrave dhe 
përgatitjen e mostrës për testim 
laboratorik 

N/A N/A Po Po N/A 

PSO për marrjen e mostrave të 
dheut për identifikimin e 
nematodave të patates 

N/A N/A Po Po N/A 

PSO për identifikimin e djegies 
bakteriale  

  Po Po  
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Shtojca IV Zbatimi i Parimeve të HACCP në Lista 

kontrolluese  
 Mangësitë në zbatimin e parimeve të HACCP-së në lista kontrolluese të AUV-së 

1 
Kërkesat e përgjithshme të Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore (HACCP) janë të 

përfshira në Listat Kontrolluese69. Në këto pika mund të ndërlidhim edhe analizën e rrezikut 

pjesërisht që lidhet me SMSU-në (Sistemi i Menaxhimit të sigurisë Ushqimore)70.  

2 
Kërkesat e dokumenteve sipas Standardeve të Sistemi të Menaxhimit të sigurisë Ushqimore 

(SMSU) është pjesërisht e plotësuar. Mungojnë pyetjet në Listat kontrolluese dhe në 

kompani udhëzimet e punës, Manuali i cilësisë dhe sigurisë dhe dokumentimi i proceseve. 

3 
Sipas Standardeve të SMSU-së (Sistemi i Menaxhimit të sigurisë Ushqimore)71, duhet të 

kemi Politikë të sigurisë së ushqimit. Mungon kërkesa në Listat kontrolluese të AUV-së. 

4 
Sipas Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore (SMSU) secila kompani duhet zgjedhur 

ekipin e HACCP-së dhe udhëheqësin e tij. Mungon kërkesa në Listat kontrolluese (LK) të 

AUV-së. 

5 
Vendosja e pikave kritike të kontrollit në asnjë rast nuk është verifikuar për asnjë produkt 

dhe nuk figuron në Listat Kontrolluese (LK). 

6 Parimi i katërt - mungon pyetja në Listat kontrolluese të AUV-së si dhe monitorimi i PKK-
së (pikave Kritike të Kontrollit). 

7 Parimi i pestë: Përcaktimi i masave korrigjuese nuk ekziston si pyetje në Listat Kontrolluese 
(LK) dhe nuk monitorohet. 

8 
Parimi i gjashtë plotësohet pjesërisht sepse kemi disa raste që kemi kontroll të rregullt 

përmes Listave Kontrolluese (LK)72 siç është: higjiena personale dhe kontrolli mjekësor i 

punëtorëve (librezat Sanitare)73, higjiena e tualeteve, kontrolli i brejtësve, insekteve dhe 

organizmave tjerë (kontrolli i DDD-së) përderisa nuk kemi pyetje për verifikim të Planit 

HACCP dhe procedurave të bazuara në parimet bazë të HACCP-së. 

9 
Ruajtja e lëndës së parë është e përfshirë në Listat kontrolluese (LK)74 që ndërlidhet 

gjithashtu me parimin e parë dhe të shtatin të Standardeve HACCP-së. 

10 
Dokumentimi i sistemit është i pjesshëm sepse në Listat Kontrolluese (LK) dhe në vizitat e 

organizuara në terren nuk kemi dokumentim të sistemit të SMSU-së përveç atyre rasteve që 

janë nën pikën 9) dhe 10). 

                                                      
69 Lista e kontrollit për aprovimin e objekteve për procesim te mishit (FPM) (DSHP-FO-002), pikat 1.1-1.6, 2.1-2.12 dhe 3.1-3.6. 

70 Parimet HACCP, pika 4. 

71 Parimet HACCP, pika 5. 

72 Lista e kontrollit për aprovimin e objekteve për procesim te mishit (FPM) (DSHP-FO-002), pika5.6. 

73 Lista e kontrollit për aprovimin e objekteve për procesim te mishit (FPM) (DSHP-FO-002), pika 4.1-4.2. 

74 Lista e kontrollit për aprovimin e objekteve për procesim te mishit (FPM) (DSHP-FO-002), pika 10.4, pikat 5.1-5.5, pikat 6.1-

6.2 
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11 
Standardet e Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore (SMSU) dhe Parimet HACCP75 definojnë 

matjet, analizat dhe përmirësimet, auditimin e brendshëm, vizitat në terren. mbikëqyrjen 

dhe matjen e proceseve, analizën e të dhënave, mospërputhshmëritë, përmirësimet, 

veprimet përmirësuese dhe veprimet preventive. Në këtë pikë nuk kemi dokumente të cilat 

na sigurojnë se janë të përfshira në Listat kontrolluese dhe janë duke u 

kontrolluar/monitoruar. 

12 
Për Menaxhimin e mbeturinave ekzistojnë pyetjet dhe kontrollohet përmes (Listave 

kontrolluse (LK)76 të AUV-së.  

 

                                                      
75 Parimet HACCP, pika 8. 

76 Lista e kontrollit për aprovimin e objekteve për procesim te mishit (FPM) (DSHP-FO-002), pika 9. 


